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Vychází jednou za dva měsíce.

CENY ROSTOU

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

Nikdo z nás to neslyší rád, ale je to realita. Ceny rostou a inflace se dostává na
hodnoty, na které jsme v minulosti nebyli zvyklí. Každý to řeší jinak. Kdo na to má
příjmy, tak se s tím třeba smíří a kdo ne, tak ten se musí uskromnit nebo přehodnotit svoje plány. Určitě je to nepříjemné a dotýká se to všech.
Obci se tento jev také nevyhýbá a avizované zdražení se promítne jak v novém nastavení poplatků za odpady, tak
ve výši stočného. Nemalou roli hrají ve
zdražování ceny energií. K uvedeným
tématům bude jednat zastupitelstvo
obce na svých veřejných zasedáních.
Nejbližší zasedání je naplánováno na
4. listopadu a v prosinci nás bude čekat
ještě jedno veřejné zasedání.

dem na projektu chodníku se stále pracuje a jednáme s majiteli dotčených
pozemků.

Nemám pro vás jen špatné zprávy.
Podařilo se nám zrealizovat i několik
úspěšných a zajímavých počinů. U obecního úřadu jsme nainstalovali nový cyklo
nabíjecí box, který spolu se solárním
kompresorem tvoří zázemí pro rozvoj
cykloturistiky. Ve spolupráci se Sdruže-

S postupujícím chladným počasím
bych rád připomněl aktivním občanům
(sportovcům) možnost využít prostory
kulturního domu pro účely hraní stolního tenisu (20,- Kč za hodinu hry, v patře
KD) a badmintonu (40,- Kč za hodinu
hry, na sále KD). Klíče si můžete zapůjčit
v místním pohostinství.

Aktuálně jsme nechali nainstalovat
nový
hladinoměr
na
Poněvě
(Benkovském potoce). Ten bude sloužit
převážně pro účely monitoringu komářích líhnišť. Data z hladinoměru budou
časem zpřístupněna i pro veřejnost stejně jako u hladinoměru na Moravě.

Dlouhodobě evidujeme vzrůstající
zájem o pronájem prostor kulturního
domu na pořádání různých typů oslav.
Aktuálně je kapacita zaplněna až do
poloviny prosince. Při plánování akcí si
tedy rezervujte sál či peklo s dostatečným časovým předstihem (alespoň
tři měsíce dopředu), ať nejste zklamaní.
ním místních samospráv ČR jsme před
školou nainstalovali na sloup veřejného
osvětlení zásobník s reflexními samolepkami JukejReflex. Samolepky jsou určeny k nalepení na oblečení při chůzi nebo
jízdě na kole ve tmě. Děti projevily
o samolepky první dny takový zájem, že
jsme museli objednat další. Tak jen doufám, že po doplnění to nedopadne stejně a samolepky zůstanou i pro ty, kteří
je opravdu potřebují (např. směrem
k hřišti, kde není chodník). Mimocho-

Datum vydání: 20. 10. 2021

Před pár dny skončil projekt Olomouckého kraje s názvem Odlož mobil v knihovně. V naší obci se podařilo nasbírat
celkem 86 ks vysloužilých mobilních
telefonů, což je pro mě překvapivě velké
číslo. Čekáme na vyhodnocení a o celkových výsledcích vás budeme informovat.
Děkujeme všem, kteří se zapojili.
Velmi zajímavý výsledek pro Obec
Střeň se zrodil ve vyhodnocení tradiční
soutěže Olomouckého kraje O keramickou popelnici. V kategorii obcí do 2 tis.
obyvatel se naše obec umístila na

Aktuální úvodník si dovolím využít
k poděkování všem, kteří si to zaslouží.
Velké díky míří k občanům, kteří nám
pomáhají udržovat obecní pozemky sečením trávníků. Řada z vás se stará
o obecní parcely před domem a za to se
sluší poděkovat a pochválit. Šetříte tak
obci čas, finanční prostředky a navíc
dbáte o krásu veřejného prostranství.
Jste zkrátka skvělí ☺.
O Komárfestu 2021 by se dalo napsat
několik stran, ale dovolím si jen krátce
poděkovat a zhodnotit. Jménem obce
děkuji všem, kteří s akcí jakkoli pomáhali. Vše se povedlo prakticky na jedničku.
Tolik usměvavých a veselých tváří jsem
pohromadě dlouho neviděl. Počasí nám
tentokrát přálo, lidi přišli, atmosféra
byla úžasná, nic se nerozbilo, nikdo se
nepobil a tak celkově vládla pohoda.
Jediná negativní oblast jsou finance. Při
výpadku příjmů na straně dotace z Mikroregionu Litovelsko (peníze na kulturu
zamířily pomáhat na jižní Moravu po
tornádu) a při nižších sponzorských darech od firem jsme bohužel skončili ve
ztrátě. Náklady naopak narostly. Kapely
chtějí více peněz, pódium i ozvučení je
dražší a jídlo také. Ostatně rostoucí ceny
pociťujete všichni sami na sobě. Příště
budeme muset náklady více zredukovat.
Ale jinak jsem nezaznamenal žádné negativní hodnocení a akce se moc povedla. A to hlavně díky aktivním Střeňákům.
V září a říjnu se povedlo úspěšně sklidit
na obecní vinici hrozny odrůdy Solaris
a Souvignier Gris (SG). Ze Solarisu jsme
vyrobili burčák a půlku jsme odložili na
mladé víno. Štávu ze SG jsme uskladnili
na pozdější víno. Vína z domácí sklizně
budete moct časem ochutnat na obecních akcích. Tak si to nenechte ujít. Solaris bude možná už na rozsvícení vánočního stromu - 4. prosince. Uvidíme...☺.
- Jiří Nevima, starosta -
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5. místě. Je to čest dostat se do společnosti elitních obcí Olomouckého kraje v oblasti odpadového hospodářství. Děkujeme všem občanům, kteří přistupují k třídění zodpovědně
a aktivně. Díky tomu se nám daří držet množství směsného
komunální odpadu pod hranicí 150 kg na občana a rok a máme tak v porovnání s ostatními obcemi relativně nízké náklady na odpadové hospodářství. I přesto budou obecně do
budoucna náklady růst z důvodu platné legislativy. V hodnocených číslech se projevil vliv realizace projektu Střeň, Příkazy - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů (z Operačního fondu Životní prostředí), díky kterému
mohou naši občané třídit plast, nápojové kartony a papír do
240l nádob přímo v domácnostech. Do soutěže je zapojeno
399 obcí a měst Olomouckého kraje. V samotném klání se
hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele
a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a
měst. Hodnocena byla mimo jiné i hustota sběrné sítě a další
doplňková kritéria.

Jménem obce bych vás chtěl pozvat na plánované obecní
akce. V úterý 26. října v 17:45 položíme s občany kytici k pomníku 1. a 2. světové války u kapličky a vzpomeneme společně na výročí vzniku Československa. Poté se vydáme společně s dětmi na lampionový průvod obcí, který bude zakončen
na zahradě naší školy.
V sobotu 6. listopadu dopoledne nás čeká výsadba stromů
s veřejností, kdy vysadíme 30 ovocných stromů v rámci obnovy polní cesty při výjezdu z obce směr na Štěpánov (po pravé
straně, za Machovým). Naše žádost o financování výsadby
z prostředků Nadace ČEZ nebyla bohužel úspěšná, ale prakticky ihned po obdržení negativní zprávy nás oslovili s nabídkou spolupráce členové Českého svazu ochránců přírody Litovel. Uvedený spolek zafinancuje z dotace od Ol. kraje potřebný sadební materiál, včetně zajištění ochrany proti okusu.
Budeme společně sázet i staré zapomenuté odrůdy a určitě
to bude moc fajn. Pomůžeme tak společně přírodě ☺.
- Jiří Nevima, starosta -

KRÁSNĚJŠÍ STŘEŇ 2021
Jubilejní desátý ročník měla po organizační stránce na starost
trojice z Obecního úřadu Střeň - Jiří Nevima (starosta obce), Marta Podhorná (účetní obce) a Monika Kelarová (administrativní
pracovnice obce). Hodnocení probíhalo od května do září a nakonec bylo rozdáno celkem 45 ocenění (kategorie: Truhlíky a okna,
Předzahrádky a nově Růže). V rámci určení jednotlivých pořadí
jsme si to trochu ulehčili a vyhlásili jsme jen první místa, ostatní
ocenění se umístili na krásném druhém místě ☺. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve středu 13. října a došlo i na přípitek k desá-
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tému výročí soutěže. Kdo z oceněných přišel, užil si příjemnou
sváteční atmosféru.
Děkujeme všem občanům, kteří pomáhají zkrášlovat obec květinovou výzdobou a těšíme se na další ročník soutěže spojený
s novými nápady. Zároveň děkujeme obecním zahradnici Ireně
Drozdové a dětem, které jí pomáhaly za krásnou výzdobu obecních prostor. Děkujeme také zaměstnancům školy, kteří vytvořili
hezkou květinovou výzdobu budovy. Další poděkování míří ke
Zdeně a Michalovi Bursovým za péči o obecní vinici.
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Celkové vyhodnocení
Truhlíky a okna

Dvořákovi, č. p. 77

Blažkovi, č. p. 131

Gargelovi, č. p. 17

Červínkovi, č. p. 78

Havlíčkovi, č. p. 98

Gargelovi, č. p. 176

Hoshi, č. p. 106

Hanákovi, č. p. 31

Kubíčkovi, č. p. 190

Holánikovi, č. p. 73

Nedoluhovi, č. p. 123

Kainarovi, č. p. 62

Němečkovi, č. p. 28

Káňovi, č. p. 178

Obšilovi, č. p. 30

Kuxovi, č. p. 183

Pinkavovi, č. p. 48

Látalovi, č. p. 181

Kovářovi, č. p. 89

Marušákovi, č. p. 88

Sedlářovi, č. p. 177

Navrátilovi, č. p. 197

Staroštíkovi, č. p. 3

Nevimovi, č. p. 171

Štáblovi, č. p. 97

Pfofovi, č. p. 75

Večeřovi, č. p. 186

Rotterovi, č. p. 119

Večeřovi, č. p. 94 (1. místo)

Sigmundovi, č. p. 113

Růže

Strnadovi, č. p. 14

Hladišovi, č. p. 161

Šléglovi, č. p. 166

Hynkovi, č. p. 59

Tománkovi, č. p. 143

Chromcovi, č. p. 165

Žatkovi, č. p. 107

Machovi, č. p. 132

Žatkovi, č. p. 2 (1. místo)

Spáčilovi, č. p. 95

Předzahrádky

Šebestovi, č. p. 130

Bartošovi, č. p. 124

Uvízlovi, č. p. 177

Dohnalovi, č. p. 7

Vyvozilovi, č. p. 27 (1. místo)

Zahrádkářům zdar a těšte se na další ročník.
- Jiří Nevima, starosta -

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 4/2021
1. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Střeň
za rok 2020 včetně zprávy Krajského úřadu Olomouckého
kraje o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 s výrokem – bez výhrad.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok
2020 v jejím plném rozsahu a výsledek hospodaření za rok
2020 ve výši 1.609.002,51 Kč.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ
Střeň, příspěvkové organizace za rok 2020 a schvaluje
kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Střeň ve výši 204,87 Kč a jeho převod do rezervního
fondu v plné výši.
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4. A) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 500 000,- Kč a uzavření smlouvy
s Olomouckým krajem k projektu Zázemí pro sportovně
společenský areál ve Střeni v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 - dotační titul Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.
B) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 200 000,- Kč a uzavření smlouvy
s Olomouckým krajem k projektu Územní plán Střeň v
rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2021 - dotační titul Podpora zpracování územně plánovací
dokumentace.
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5. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 25 000,- Kč a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem k projektu Den obce Střeň - Komárfest
v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji
v roce 2021 - dotační titul Program podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2021.
6. Zastupitelstvo
obce
schvaluje
přijetí
dotace
od Olomouckého kraje ve výši 9 000,- Kč a uzavření
smlouvy s Olomouckým krajem k projektu Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Střeň
v rámci dotačního titulu Dotace na pořízení, technické
zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného
vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Předmětem dotace je pořízení lodního
motoru.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
na zhotovení projektové dokumentace k akci Oprava
střešního pláště a dobudování klubovny se zázemím v KD,
č. p. 19.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu
č. 2002S21/21 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod části
pozemku p. č. 164/17 v k. ú. Střeň, který je vymezen geometrickým plánem č. 387-12-b/2021 pod p. č. 164/36 v k.
ú. Střeň. Uvedený pozemek bude bezúplatně převeden
na základě § 7 odst. 2 a 4 písm. a), b) zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
z majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu
do majetku Obce Střeň.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
„Střeň - Dostavba vodovodu pro novou zástavbu - SO 02
Vodovodní řad N1“.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 10 662,Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Střeň, okres Olomouc, příspěvkovou organizaci za účelem spolufinancování nákupu tří interaktivních tabulí. Zastupitelstvo obce
zároveň schvaluje navýšení ročního příspěvku pro rok
2021 o výše uvedenou částku.
12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 1-2021, 2-2021, 3-2021 a 4-2021.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě
o sběru, přepravě a odstraňování biologicky rozložitelných odpadů č. 8.
Zasedání č. 5/2021
1. A) Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek veřejné zakázky
Zázemí pro sportovně společenský areál ve Střeni. Vítězem uvedené veřejné zakázky se stala firma RI-STAV s.r.o.
s nabídkovou cenou 4 311 565,37 Kč bez DPH.
B) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce Zázemí pro sportovně společenský areál ve Střeni s firmou RI-STAV s.r.o. o finančním objemu 4 311
565,37 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem
uvedené smlouvy
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2. Zastupitelstvo obce schvaluje následující směnu pozemků
mezi Olomouckým krajem a Obcí Střeň za níže uvedených
podmínek.
Z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do
vlastnictví Obce Střeň:
• nově vzniklý pozemek parc. č. 662/41 ost. plocha ost.
komunikace o výměře 8 m2
• nově vzniklý pozemek parc. č. 664/15 ost. plocha ost.
komunikace o výměře 24 m2
oba v k. ú. a obci Střeň. Na uvedených pozemcích se nachází autobusový záliv. Správa silnic Olomouckého kraje,
p. o. souhlasí s převodem pozemků za podmínky, že bude
Obec Střeň udržovat jeho stavební stav a provádět údržbu.
Z vlastnictví Obce Střeň do vlastnictví Olomouckého kraje,
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace:
• nově vzniklý pozemek parc. č. 400/7 ost. plocha silnice
o výměře 4 m2 (silnice III/44620)
• pozemek parc. č. 369/9 ost. plocha silnice o výměře 57
m2 (silnice III/44620) oba v k. ú. a obci Střeň.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí nájemní
smlouvě k budově bývalého nádraží Střeň se spolkem Na
návštěvě.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení
projektové dokumentace k akci Stavební úpravy bývalé
ŽST na muzeum železnic s ubytovacími kapacitami, Střeň
za cenu 142.250,- Kč.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci se
Sdružením měst a obcí východní Moravy za účelem realizace projektu s názvem „Kompostování v obcích Olomouckého kraje I“.
6. Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta v předloženém znění.
7. Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje přistoupení obcí Horka nad Moravou a Slavětín do DSO Region Moravská cesta.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje
A) Zastupitelstvo obce Střeň dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích a na základě předložené žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce schvaluje dotaci Tělovýchovné jednotě Střeň, z. s. na rok 2021 ve výši 35.000,Kč. Za tímto účelem zastupitelstvo obce pověřuje starostu
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
B) Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu – navýšení rozpočtových výdajů pro Tělovýchovnou jednotu
Střeň z. s. z původních 27.000,- Kč na 50.000,- Kč v souvislosti se zvýšenými náklady na opravu střechy nad budovou
šaten. Zastupitelstvo obce v této souvislosti schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na návrh
interiérů a technického vybavení prostor ZŠ a MŠ Střeň se
společností AV MEDIA SYSTEMS, a.s. ve finančním objemu
88 910,- Kč bez DPH.
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Zasedání č. 6/2021
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu pro umístění
Z-boxu a spolupráci při jeho provozování.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 34 500,- Kč a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem k projektu Rozšíření a zkvalitnění zázemí
obecní knihovny ve Střeni v rámci Programu na podporu
pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021.

3. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na akci
„Chodník podél silnice III/44620 od hřiště po ZŠ, SO 301
Dešťová kanalizace“ s projektantkou Dagmar Dobešovou
za částku 167 220,- Kč.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
o zemědělském pachtu č. 158/2016.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

č. 5-2021, 6-2021, 7-2021, 8-2021, 9-2021 a 10-2021.
- Obecní úřad -

INFORMACE Z OBCE
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Střeň. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zúčastnilo celkem 329 voličů, což je 69,4 %.
1.

ANO 2011

99 hlasů

2.

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

63 hlasů

3.

Piráti a Starostové

50 hlasů

4.

ČSSD

28 hlasů

5.

SPD

25 hlasů

6.

KSČM

21 hlasů

7.

Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty

13 hlasů

8.

Strana zelených

8 hlasů

9.

Moravané

7 hlasů

10.

Volný blok

6 hlasů

11.

Trikolora Svobodní Soukromníci

3 hlasy

12.

Otevřeme Česko normálnímu životu

2 hlasy

13.

Švýcarská demokracie

1 hlas

13.

Hnutí Prameny

1 hlas

13.

Urza.cz

1 hlas

13.

Koruna Česká

1 hlas
- Obecní úřad -

ZŠ A MŠ STŘEŇ
ZŠ Střeň
Přinášíme Vám malý přehled o škole. Co se stalo a na co se
těšíme.
1. září jsme úspěšně odstartovali nový školní rok. Pro děti
byl připraven v zážitkovém stanu pořad o vesmíru, který se
jim velmi líbil.

Letos máme 27 žáků, pět v prvním ročníku, osm ve druhém,
sedm ve třetím, jeden ve čtvrtém a šest v pátém ročníku. Po
zkušenosti z loňského roku jsme letos rozdělili jednotlivé ročníky trochu jinak a myslím, že nám to funguje. Od začátku
školního roku se intenzivně věnujeme opakování učiva a nápravě škod, které nám loni způsobila online výuka. Pevně
věříme, že se nám to podaří během prvního pololetí, uděláme
pro to vše.
Na začátku září jsme s Vámi oslavili nejen Den obce, ale
hlavně 140. výročí otevření střeňské školy. Oslava se nám
moc líbila. Naše děti se představily krátkým vystoupením
v hanáčtině a zvládly to perfektně.
V říjnu byly naše děti na dopravním hřišti v Litovli. Tato výuka byla přesunuta z loňského školního roku pro žáky 4. a 5.
ročníku. Dopravní výchova je rozložená do několika částí
a děti se na ni vždy těší, obzvlášť když vědí, že si budou moci
zajezdit na kole. Školáci si procvičili pravidla silničního provo-
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zu, zdravovědu a dočkali se i samotné jízdy na kole podle pravidel, které jim určovaly křižovatky vybavené dopravními
značkami nebo semafory. Přestože nám počasí příliš nepřálo,
podařilo se nám vystihnout chvíle, kdy mohly děti sednout na
kola bez pláštěnek a jízdu si tak užít! Na závěr si školáci ve
dvojicích zopakovali své vědomosti formou krátké soutěže.
Všichni byli velice šikovní. Čekání na autobus si zpříjemnili
v cukrárně. Další část dopravní výchovy proběhne přímo ve
škole, kdy za dětmi přijede lektorka společně s policistou. Tak
se budeme společně těšit, abychom úspěšně získali vytoužený
a k bezpečné jízdě oprávněný průkaz cyklisty.

vymysleli, určitě Vám dáme vědět.
V říjnu mají školáci podzimní prázdniny. Chtěla bych připomenout, že v tu dobu bude z provozních důvodů uzavřena
i mateřská škola a nebude se vařit pro cizí strávníky.
13. října jsme spustili novou podobu našich webových stránek. Doufáme, že se Vám budou líbit. Jsou pestřejší, barevnější a přehlednější. Postupně na ně budeme doplňovat důležité
informace, abyste se vždy měli kam podívat, co se u nás zrovna děje.

Do konce kalendářního roku nás čeká ještě několik příjemných akcí. První bude 26. října dlabání dýní a lampionový průvod. Pokud to situace dovolí, dlabat dýně bychom chtěli společně s rodiči. Moc se těšíme na finální výtvory, které si vystavíme na školní zahrádce. Poté bude od 17:45 hodin následovat lampionový průvod obcí zahájený kladením kytice
k pomníku u kapličky u příležitosti vzniku republiky. Na závěr
Vám uvaříme horký čaj a připravíme nějaké malé pohoštění.
V listopadu nás čeká zajímavé setkání se zvířátky. Tyto výukové pořady vždy vzbudí u dětí velký zájem. Přestože většina
z nich doma nějaké zvířátko má, dokážou se znovu a znovu
radovat z každého živého tvora, který se v naší škole objeví.
A to je dobře, myslím si.
Na začátku prosince společně s Vámi rozsvítíme obecní vánoční stromeček. Každoroční akce, která nám všem přináší
radost, pocit sounáležitosti a přátelství a na kterou se moc
těšíme. Rozsvícení stromku nám otevře adventní čas a Vánoce budou za dveřmi. Ještě než se rozejdeme na vánoční prázdniny, pokusíme se Vás potěšit vánoční besídkou. Všechny Vás
srdečně zveme. A to bude asi všechno. Kdybychom ještě něco
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A to je od nás ze školy zatím asi všechno. Přejeme Vám krásný, barevný a aspoň trochu teplý podzim.
- Miloslava Ťoupalíková a kolektiv -
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MŠ Střeň
Letošní zahájení nového školního roku 2021/2022 proběhlo
ve středu 1. září, které bylo zpestřeno připraveným programem v kulturním domě. Jednalo se o zážitkový stan, který byl
zaměřený na sluneční soustavu. Děti v poloze lehu na zádech
sledovaly strop stanu, po kterém se promítaly planety, pohádky a různé další zajímavosti. Po samotném promítání čekala na děti další výuková část, mimo stan. Získané zkušenosti
si vyzkoušely samy na sobě a na sluneční soustavu si zahrály.
Zážitkový stan byl netradiční a velice zajímavý.

V příštích dnech nás čeká tzv. vitaminový týden, loutkové
divadlo „O Popelce“, halloween ve školce, ekologickochovatelský program a možná i další programy, pokud nám to
vládní opatření dovolí.
- Adéla Stryková -

Celé září probíhala adaptace nových dětí. Vzhledem
k vysoké nemocnosti ovšem u některých dětí probíhá adaptace i nadále. Celý kolektiv MŠ a další provozní zaměstnanci se
snaží dětem jejich pobyt ve školce zpříjemnit a věnovat se jim
v co největší možné míře. Tímto bych také chtěla poděkovat
všem rodičům za jejich zodpovědnost, že při výskytu respiračních onemocnění děti do školky nevodí.
V říjnu ve školce proběhl výukový program „hravé vědy“,
který je již poměrně tradiční. Shodou okolností byl program
zaměřený taktéž na sluneční soustavu, jako tomu bylo u zážitkového stanu, a tak si mohly děti vše zopakovat. Zažily nové pokusy, které jsou svou nenáročností a jednoduchostí velmi zajímavé. Proto není divu, že byly děti nadšené.
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ZMÍNKA O STŘENI V KNIZE Z PŘÍKAZ
Jako zástupce rodiny jsem byl pozván na křest knihy s názvem: Příkazy - obec, v níž žili a tvořili tři fotografové, otec,
syn a vnuk stejného jména… František Němeček.
Knihu vydala Obec Příkazy po dlouhém pátrání všech dochovaných fotografií, na kterých rodina fotografů dokumen-

tuje rozvoj Příkaz a celého okolí.
Na straně 127 je také zmínka o Střeni.
Knihu je možné si zapůjčit v místní knihovně.

- Petr Němeček -

DUŠIČKY
Slavnost Všech svatých je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě
Boha nikdo“. Svátek je slaven napříč katolickými a ortodoxním křesťanstvím, přičemž církve vzešlé ze západního křesťanství jej slaví 1. listopadu, zatímco východní křesťané první
neděli po letnicích. Římskokatolická církev a některé další
západní církve navazují 2. listopadu na tento svátek Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, lidově tzv. Dušičkami. V tyto
dva dny je v zemích s křesťanskou tradicí zvykem navštívit
hřbitov a rodinný hrob (nebo rozptylovou loučku) a zapálit
zde svíčku, položit kytici či věnec a se vzpomínkou se pomodlit. Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky, která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické
církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za duše
v očistci.

slavení rozšířilo po všech benediktinských klášterech.

Z historie se Oslava Dušiček odvíjí od slavnosti (svátku)
Všech svatých, který připadá na 1. listopadu. V noci z 31. října
na 1. listopadu slavili Keltové konec léta a nový rok, svátek
Samhain. Samhain byl podle keltské tradice časem, kdy se
duše zesnulých vrací domů a jejich příbuzní jim svítilnami
z vydlabaných řep pomáhají na cestě do podsvětí. Na ochranu před zlými duchy se lidé převlékali do hadrů a malovali si
obličeje. Svátku Samhain je svou podstatou a znaky nejvíce
podobný Halloween slavený večer 31. října. Historickým
předchůdcem křesťanských dušiček byly u pohanských Slovanů ritualizované oslavy či hostiny, konané přímo
na nekropolích na počest zesnulých předků.

Křesťanské zvyky
Podle kardinála Vlka je památka zemřelých největším svátkem vedle Vánoc, který v Česku „slaví“ jak křesťané, tak
i nevěřící a to vzpomínkou, ozdobením rodinných hrobů či
zapálením svíčky. Pro katolíky znázorňují živé květiny víru ve
věčný život a mají demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí. Hořící svíce mají symbolizovat přítomnost
zmrtvýchvstalého Krista, stejně jako o Velikonocích nebo při
mši. Vzpomínka na mrtvé je součástí každého slavení eucharistie. „Vzpomínáme na naše blízké a v duchu se ptáme, jaké
svědectví nám zanechali.“ Na hřbitovech se proto konají
v hřbitovních kaplích, kostelech či u hlavního hřbitovního
kříže bohoslužby slova nebo mše svaté. Na Dušičky má také
kněz povoleno stejně tak jako při pohřbech a zádušních
mších nosit černé roucho (na hřbitovech většinou pluviál), ve
kterém prochází spolu s věřícími hřbitov a kropí hroby svěcenou vodou.
Zdroj: www.wikipedia.cz
- Vladimír Kamínek -

S ohledem na fakt, že Keltové a poté Slované osídlili Střední
Evropu a jejich kultury se zde prolínaly, se předpokládá, že
svátek Samhain byl slaven i na území ČR. Památku věrných
zemřelých zavedl roku 998 opat z Cluny, sv. Odilo († 1048),
který se snažil pokřesťanštit pohanskou tradici. Z Cluny se
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Lidové zvyky
Jedna z řady českých lidových pověr byla, že v předvečer
Dušiček vystupují duše z Očistce, aby si odpočinuly od útrap.
Blízcí hříšníků proto měli naplnit lampu na olej máslem, aby
si duše mohly potřít spáleniny. Večer se příbuzní nebo přátelé napili studeného mléka (nebo se jím postříkali), aby se tak
duše ochladily.
Na svátky se také pekly „kosti svatých“, bochánky či rohlíky
ve tvaru kostí. V jižních Čechách ještě na počátku 20. století
chodili koledníci na Dušičky prosit o toto pečivo. V okolí Českého Krumlova nazývali tuto koledu „chodit po rohlíkách“.
Pečivem „dušičkami“ se obdarovávali chudí, pocestní a žebráci u kostela. Na území jihočeského Doudlebska se pekly tzv.
všesvaté rohlíky nebo všesvaté dušičky, toto pečivo bylo větší než jinde.
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PTAČÍ HODINKA
Milí ptačí přátelé,
podzim je tu a vy se již určitě těšíte, až oprášíte po zimě
krmítka a dopřejete ptákům skvělou hostinu. Vydržte ještě
chvíli. Dny jsou stále teplé a potravy je v přírodě stále dostatek. Co se ale s ptáky podělit o podzimní úrodu? Ptáci nám
budou vděční, když necháme na stromech či keřích nějaké
ovoce nesklizené. Můžeme se pak kochat, jak ptákům chutná.
Třeba místo uklízení na zahradě. Správný milovník ptáků má
totiž na zahradě trochu nepořádek.
Podzim je ideální dobou na úpravu zahrady. Hnízdní sezóna
je ukončená a nehrozí tak zničení ptačích hnízd. S řezáním,
kácením nebo hrabáním to ale nepřehánějte. Ptáci i jiní živočichové to ocení. Stromy se suchými větvemi či celé mrtvé
kmeny jsou pro ptáky užitečné. Pokud je to možné, neodstraňujeme je. V mrtvém dřevě žije spousta hmyzu, na kterém si
ptáci pochutnají. Postačí i naskládané dříví nebo hromádka
klestí. Ptáci se tam v zimě schovají a noclehárnu si tam vybuduje i ježek. Spadané listí nepálíme, ale shrabeme na hromádku (třeba ke kmeni stromu) a necháme ladem. Ptáci tam najdou mnoho dobrot, ať už spadlé ovoce, nebo larvy a brouky.

dou mít dostatek času je objevit a na jaře si třeba právě tu
vaši vyberou k hnízdění.
Pokud ještě nemáme, založíme si kompost – žijí v něm červi, plži a mnoho dalších bezobratlých. Otevřenou konstrukci
upřednostníme před zavřenými plastovými boxy, do které
budou mít ptáci přístup. Na zahradě se vyhýbáme chemickým prostředkům a radši ke hnojení využijeme přírodní suroviny – především výše zmíněný kompost nebo na jemno posekanou trávu a listí.
Zdroj: www.birdlife.cz
- Dagmar Holániková -

Pokud máme vyvěšené budky, nastal čas na jejich vyčištění.
Starý hnízdní materiál odstraníme. V případě, že je budka více
zašpiněná nebo plná parazitů, vydezinfikujeme ji. Jestli jste
budky ještě nezavěsili, je právě teď nejlepší čas. Ptáci tak bu-

STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
AUTOŠKOLA BODÁK BRÁNA DIKTÁT DIPLOM EUKALYPT
FOTKA HOBLÍK CHOBOTNICE IMPULS KAPLE KILOMETR
KLADINA KOČKA KOMPOT KONFLIKT KORUPCE KOSTRA
KOŽENKA KRÁLOVNA KRÁSKA LEKCE LÍHEŇ MRKEV
MUZIKA OPICE OSADA PIZZA PLECH POHÁR POPLACH
POVZDECH POZICE PRŮKAZ REZERVACE SAZENICE SNÍDANĚ STRANA STRUNA STŘEDNÍK TRÁVNÍK ÚSTŘEDNA

Víte, jak správně skladovat víno?
- Udržujte teplotu pro skladování vína v lahvích mezi 7 a 16
stupni
- Ideální vlhkost vzduchu pro skladování vína je 65 %
- Lahve s vínem ukládejte naležato
- Nevystavujte víno ostrému světlu
- Otřesy a vibrace vínu nesvědčí
- Zvažte pořízení domácí vinotéky
- Volte víno vhodné k dlouhodobému uchovávání
Která vína jsou vhodná k archivaci?
Je celkem jasné, že ne každé víno je na archivaci vhodné.
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Některé odrůdy jsou zkrátka nejlepší mladé. Částečně tedy
záleží na odrůdě vína. Jako vhodné k archivaci se jeví odrůdy
jako Rulandské Modré, Svatovavřinecké, Cabernet Savignon
nebo Zweigeltrebe z červených vín. Z bílých vín pak Ryzlink
rýnský, Ryzlink vlašský, Chardonay nebo třeba Rulandské šedé.
K dlouhodobější archivaci je samozřejmě vhodné vybírat
spíše z přívlastkových vín. Vždy však záleží na konkrétním vínu. Nejste-li si jisti, dobrý prodejce vína by vám měl umět
poradit.
Zdroj: vinnyshop.cz

- Dagmar Holániková -
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LÓSKÁČEK PRO DĚTI

Zdroj: pinterest.com/pin/475481673137123004

- Petr Němeček -

INZERCE
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Zdeňka Sigmundová
KOSMETIKA A PEDIKÚRA
STŘEŇ
Autorizovaný salon MESOSYSTEM
AKTUÁLNĚ NABÍZÍM

•
•
•
•

Prodej vánočních dárkových poukazů
Prodej vánočních dárkových balíčků
Od ledna do dubna 2022 aplikace chemických peelingů firmy
MESOSYSTEM
Prodej sér na růst řas a obočí od firmy SKINSO

… a jen pro informaci...
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
Pracuji s kosmetikou značek GERMAINE DE CAPUCCINI, CASMARA, SKEYNDOR
a MESOSYSTEM
PEDIKÚRA
Používám přípravky od firem PODOPHARM, DEMYKOMED a ALLPRESAN
Aplikuji nehtové rovnátko na zarůstající nehty
DEPILACE
Používám vosky od firmy DEPILEVE, které jsou velice dobře snášeny i u citlivé pokožky
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
rukou a nohou
Dále je možné objednat si jakýkoliv přípravek z kosmetiky i pedikúry pro domácí péči

PLÁN AKCÍ
23. října - Sbírka použitého textilu 9:00 - 10:00

6. listopadu - Výsadba nové ovocné aleje

26. října - Dlabání dýní + lampionový průvod

4. prosince - Rozsvícení vánočního stromu

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 9. prosince
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz a v kopii na mistostarosta@stren.cz.
Přispívali: Jiří Nevima, Miloslava Ťoupalíková, Adéla Stryková, Petr Němeček, Vladimír Kamínek, Dagmar Holániková.
Redakční rada: Petr Němeček, Dagmar Holániková, Vladimír Kamínek.
Názor autora článku nemusí být nutně názorem vydavatele. Do textu autora nezasahujeme. Příspěvky nejsou honorovány.
Evidenční číslo: MK ČR E 21502

12

Obecní zpravodaj vydává: Obec Střeň, Střeň 19, 783 32 pošta Náklo, IČ: 47997265, Email: obec@stren.cz, www.stren.cz, Tel./fax: 585 386 835

