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Vychází jednou za dva měsíce.

NOVÝ ODPADOVÝ SYSTÉM
Na posledním zasedání zastupitelstva obce byly schváleny dvě obecně závazné
vyhlášky týkající se problematiky odpadů. Jedna z nich popisuje systém nakládání
s odpady v obci a druhá způsob placení poplatku za odpady.
Obě vyhlášky vycházejí z povinností
obce vyplývajících z nového odpadového zákona. Co se tedy od nového roku
v odpadech ve Střeni mění:
•

•

•

Poplatek za rok 2022 budete platit až
v roce 2023 na základě platebního
výměru nebo hromadného předpisného seznamu. Na začátku roku 2022 za
odpady platit nebudete.
Výše poplatku bude stanovena na
nemovitost dle odevzdaného množství odpadu (dle počtu vyvezených
popelnic určitého objemu). Sazba
poplatku činí 0,90 Kč za litr směsného
komunálního odpadu. Minimální základ dílčího poplatku (paušál, který
zaplatí všichni majitelé nemovitosti)
činí 720 litrů za rok (720x0,9=648 Kč).
To je 6 vývozů 120l popelnic nebo 3
vývozy 240l popelnic. Vývozy nad rámec paušálu budou účtovány dle sazby (120l popelnice: 120x0,9=108 Kč;
240l popelnice: 240x0,9=216 Kč).
Svozové lístky z roku 2021 jsou platné
jen do konce roku (poslední svoz
23. 12.). Nevyužité lístky je možné
vrátit do 31. 3. 2022. Při použití staré-

ho lístku v roce 2022 bude účtována
nová cena dle platné vyhlášky.
•

Nové svozové lístky na rok 2022 vám
budou doručeny ještě v tomto roce.

•

Sociální program je zrušen, všichni
platí stejně dle objemu odevzdaného
SKO bez jakékoli výjimky.

•

Z důvodu vysokých nákladů jsou zrušeny svozové dny. Nebezpečný a objemný odpad mohou občané odvézt
do sběrného dvora v Nákle. Kontejnery na suť (2x ročně) budou zachovány.

•

Třídění ostatních odpadů zůstává beze
změny.

Pokud vám není cokoli z uvedeného
jasné, volejte v úřední hodiny na telefon
OÚ Střeň (tel. 585 386 835).
Mezi odpadovou problematiku patří
i provoz kanalizace a čistírny odpadních
vod. Tak abychom dodrželi dotační podmínky udržitelnosti projektu kanalizace,
museli jsme zvýšit cenu stočného o 120
Kč za rok, tedy na 1800 Kč na občana
a rok. Ti kdo platí z účtu trvalým příkazem si musí změnit od ledna nejen částku, ale také číslo účtu (viz informace
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Aktuální úvodník si dovolím využít
k malé rekapitulaci v oblasti čerpání
dotací. Po loňském neúspěchu jsme opakovaně podali žádost na rekonstrukci
části kult. domu nad pódiem. O dotace
z Minist. pro místní rozvoj je velký zájem
a alokace finančních prostředků dlouhodobě nestačí. Výsledek k naší žádosti by
měl být znám nejpozději v létě.
Kulturního domu se týká také objednávka nových stolů a židlí, které by měly
být dodány koncem ledna. Dodávka nábytku v hodnotě necelých 500 tis. Kč by
měla být z 80 % financována z prostředků Programu rozvoje venkova ČR
(prostřednictvím MAS Moravská cesta).
Z prostředků dotace Ol. kraje ve výši
34 500,- Kč se podařilo zrekonstruovat
nevyužitou promítárnu KD na kuchyňku
a sklad obecní knihovny. Prostory knihovny jsou tak připraveny na nejrůznější
setkávání (nejen na půjčování knih).
Aktuálně byla dokončena za kulturním
domem nová stavba zázemí pro sportovně společenský areál (WC, sprcha, šatna,
sklad) a to včetně spojovacího chodníku.
Na tento projekt jsme čerpali z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
dotaci ve výši 500 tis. Kč. Uvedený projekt bude na jaře pokračovat rekonstrukcí části přístavku na venkovní kuchyň.
Dotaci z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje jsme čerpali i na
pořízení nového územního plánu (ÚP).
Vzhledem k časové náročnosti zpracování se nepodařilo vyčerpat celou částku
200 tis. Kč a práce na ÚP budou pokračovat i v příštím roce. Návrh ÚP je zveřejněn na webu obce. Občané, majitelé
pozemků a dotčené orgány mohou
k návrhu podávat případné písemné
připomínky.
Střeňáci, buďte zdrávi a užijte si hezké
a pohodové Vánoce.
- Jiří Nevima, starosta -

Obecní zpravodaj Střeň 6/2021
z obce v tomto zpravodaji). Náklady na provoz kanalizace
rostou v souvislosti se všeobecným zdražováním. Abychom
předešli výrazně rostoucím nákladům za elektrickou energii
necháme na střechu ČOV nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 10 kWp. Vyrobená elektrická energie se bude spotřebovávat na místě a případné přebytky budou předávány do sítě. Náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny
na klíč budou činit 218 980,- Kč. Návratnost uvedené investice se předpokládá řádově v jednotkách let.
V souvislosti s odpadovou problematikou si dovolím připomenout, že od 1. září 2022 začne platit zákon, kterým vstoupí v platnost zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Vesměs jde o kotle na tuhá paliva, vyrobené před rokem 2000.
Olomoucký kraj v současné době připravuje pokračování dotačního programu Kotlíkové dotace. V této souvislosti je na
webu Olomouckého kraje spuštěn příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci splňujících podmínku
tzv. NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI (viz výzva uvedená
v tomto zpravodaji). I když je výměna kotle nebo způsobu
vytápění nepříjemná a zejména nákladná, do budoucna přinese naší obci lepší ovzduší a méně odpadu.
Volně se tak dostáváme k tématu ochrany životního prostředí. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se
v sobotu 6. listopadu aktivně zúčastnili sázení nové ovocné
aleje v polích směr na Štěpánov. Poděkování míří i k člemům
Českého svazu ochránců přírody Litovel, kteří zajistili kompletní materiál pro výsadbu. Alej bude lemovat obnovenou
polní cestu a do budoucna poskytne kolemjdoucím nejen
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ovocné plody, ale poslouží také rozvoji biologické rozmanitosti (biodiverzity) v krajině. V současnosti je už jasné, že nejde donekonečna veškerou půdu využívat k čistě produkčnímu zemědělství. Rostoucí hodnoty obsahu pesticidů, dusíkatých a jiných nežádoucích látek ve vodách jsou toho důkazem. Ale není to jen o zemědělství a o hledání viníků. Je jasné, že zemědělci pro nás produkují potraviny, které všichni
potřebujeme. Např. téma generování stále většího množství
odpadů je více než aktuální. Je potřeba změnit myšlení
a z pohledu každého zodpovědného občana si položit otázku
Co pro zlepšení mohu učinit já sám.
Dalším tématem souvisejícím s ochranou přírody je záchrana dubů kolem fotbalového hřiště. Díky spolupráci obce
a občanů, kteří nejsou lhostejní vůči necitlivým zásahům do
přírody se nejspíš podaří zachránit duby bezprostředně sousedící s fotbalovým hřištěm. Po původních urgencích obce
týkajících se zajištění bezpečnosti před pádem velkých větví,
se rozhodli zástupci Lesů ČR přistoupit k vytěžení dubů v okolí fotbalového hřiště. S tímto obec nesouhlasila. Proběhlo
jednání na místě a výsledkem je dohoda, že pokud si vybrané
stromy na svůj náklad na základě posudku odborně ořežeme,
tak budou stromy zachovány. Nejnižší nabídková cena za
odborný ořez činí 106 tis. Kč bez DPH. Obci zatím přislíbili dva
občané finanční spoluúčast na uvedeném ořezu. Tímto jim
jménem obce velmi děkuji za jejich takřka rytířský přístup.
Zároveň se obracím na další občany, jestli by nebylo v jejich
silách uvedený zásah na zachování stromů v okolí hřiště také
finančně podpořit. Ořez je naplánován na období od března
příštího roku.
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Na závěr si dovolím připomenout několik aktuálních informací. Obec Střeň vydala na rok 2022 stolní kalendář tentokrát
s tématikou Střeň z nebe. Naleznete v něm nejen krásné letecké snímky Střeně, ale tradičně i spoustu cenných informací
a kontaktů. Cena kalendáře je 80,- Kč a můžete si ho zakoupit
na obecním úřadě, v místní samoobsluze nebo v pohostinství.
Společnost Zásilkovna s.r.o. (ve spolupráci s Obcí Střeň)
zprovoznila u Obecního úřadu tzv. Z-BOX. Jedná se o bezkontaktní výdejní místo, na které si můžete nechat doručit své
zásilky. Podrobnosti k tématu jak uvedené zařízení obsluhovat
najdete např. v tomto zpravodaji nebo na webu obce. Uvedené zařízení umožňuje zásilky nejen vyzvedávat, ale také vracet
zpátky do eshopu (pokud eshop poskytuje tzv. vratkový kód),
případně odesílat na jiné výdejní místo nebo na konkrétní
adresu. Pokud máte chytrý telefon, je to snadné.
Mladí hasiči z SDH Střeň roznesou ve čtvrtek 23. prosince do
domácností Betlémské světlo. Pokud máte zájem, nezapomeňte poslat SMS na tel. číslo 604 139 416 (viz informace na
stránce). Děkujeme našim hasičům.
Ve spolupráci s Charitou Šternberk - střediskem Litovel plánujeme na začátku příštího roku pořádat Tříkrálovou sbírku.
Kolem nás je pořád spousta lidí, kteří potřebují pomoc. Díky,
že si toho všímáte a není vám to jedno.
- Jiří Nevima, starosta -

INFORMACE Z OBCE
ÚŘEDNÍ DNY OBECNÍHO ÚŘADU STŘEŇ
Poslední úřední den OÚ Střeň v roce 2021 bude pondělí
20. prosince. Následně bude OÚ od středy 22. prosince až do
konce roku uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. Prvním
úředním dnem v roce 2022 bude pondělí 3. ledna.

v roce 2023. Svozové lístky na rok 2022 Vám budou doručeny
v obálkách do domovních schránek spolu s informacemi
o novém odpadovém systému.

KNIHOVNA STŘEŇ
Místní knihovna oznamuje čtenářům, že v tomto roce bude
naposledy otevřena v pondělí 20. prosince. Provoz knihovny
v novém roce bude obnoven v pondělí 3. ledna 2022.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

POPLATKY NA ROK 2022
Poplatek za stočné se zvyšuje na částku 1800,- Kč/osoba/
rok a je možné ho uhradit jednorázově nebo ve dvou stejných
splátkách do 31. 3. 2022 1. pololetí a do 30. 9. 2022 2. pololetí. Poplatky za stočné je možné hradit v úřední dny v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet
obce s novým předčíslím 20036-1801698319/0800, variabilní
symbol je číslo popisné. Žádáme občany, kteří hradí stočné
v měsíčních splátkách o úpravy trvalého příkazu.
Poplatek za psa činí 70,- Kč, za každého dalšího psa téhož
majitele 100,- Kč se splatností do 30. 9. 2022. Poplatky ze psů
je možné hradit v úřední dny v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce
1801698319/0800, variabilní symboly je 1341 a číslo popisné.
Žádáme majitele psů, kteří doposud nenahlásili v kanceláři
OÚ číslo čipu psa za účelem záznamu do obecního registru
psů, aby při úhradě poplatku za svého psa číslo čipu dodatečně nahlásili. Předem děkujeme.
Poplatek za svoz komunálního odpadu bude nově
v souladu s platnou legislativou vybírán za rok 2022 zpětně až
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Poplatky za stočné a psy na rok 2022 je možné hradit od
10. ledna 2022.
Obec Střeň se rozhodla i v roce 2022 zrealizovat Tříkrálovou
sbírku. Bližší informace o jejím průběhu naleznete počátkem
ledna na webových stránkách obce a na obecní vývěsce.
SBĚRNÝ DVŮR V NÁKLE
Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr v Nákle bude naposledy otevřený v sobotu 18. prosince. Provoz v novém roce
2022 bude obnoven od středy 5. ledna 2022.
MILOSTIVÉ LÉTO - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Zákonem č. 286/2021 Sb. byla dána dlužníkům, jejichž dluhy
vůči veřejnoprávním věřitelům jsou vymáhány exekučně, jednorázová možnost zbavit se definitivně dluhů, které mají
u veřejnoprávních institucí. Tato možnost je známa jako tzv.
Milostivé léto. Tito dlužníci mohou v období od 28. října 2021
do 28. ledna 2022 zaplatit svůj dluh výrazně levněji, pokud
v uvedené lhůtě uhradí jistinu, tedy základní dlužnou finanční
částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou
částku 908,- Kč jako náklady exekutorovi. Odpouští se tím
úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích
vysoké částky. Více podrobným informací k Milostivému létu
naleznete na https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/.
- Obecní úřad -
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ZŠ STŘEŇ
Vážení rodiče a přátelé školy,
dva měsíce uběhly jako voda a my bychom vám chtěli poreferovat, co se děje v naší škole a na co se ještě těšíme.
V Olomouci proběhly Oslavy lesa na Floře s různými kvízy
s lesnickou tématikou, hrami, prezentacemi péče o les a přírodu a soutěžemi, kterých se naše děti také zúčastnily. Jako
vstupenka na akci jim posloužily krásné výrobky na téma příroda a les, které samy vyrobily. Kromě her a soutěží mohly
vidět živá zvířátka, sokolnictví a další aktivity zaměřené na
ochranu životního prostředí. Dětem se oslavy moc líbily a těšíme se, že si to za rok zopakujeme.
Na citlivý přístup k přírodě a ke zvířatům byl zaměřen i další
výukový pořad. Tentokrát to byla interaktivní výstava exotického ptactva. Pan lektor přivezl ukázat dětem ptáky ze všech
kontinentů světa, seznámil je s jejich specifickými znaky
a odlišnostmi od ptactva našich končin. Pořad byl zábavný
i velmi poučný.

A pak už přišly přípravy na Vánoce. Děti si vyráběly krásné
balíčky jako dárky pro své maminky, zdobí školu vlastnoručně
vyrobenými ozdobami a obrázky a těší se na nejkrásnější svátky v celém roce. Poslední školní den před Vánocemi si uděláme oslavu ve škole. Zazpíváme si, uvaříme si čaj, přineseme
cukroví a kdo ví, třeba přijde do školy i Ježíšek. Moc si přejeme, abychom už měli děti zdravé a aby Vánoce ve škole mohly oslavit všechny. Pak už se rozloučíme a půjdeme si užít vánočních prázdnin.
Na začátku příštího roku nás čeká zahájení plaveckého výcviku. Pevně věříme, že se situace uklidní a my se ho budeme
moci zúčastnit.

Pak nás čekalo tradiční pečení vánočních perníčků. Bohužel
nám letos štěstí opět nepřálo a perníčky jsme museli upéct
sami, bez Vás. Děkujeme maminkám, které nám připravily
těsto. Děti ho pak samy dotvořily do tradičních tvarů a nazdobily. Moc se jim to povedlo a práce je bavila.
Ani Mikuláš k nám letos nemohl zavítat osobně. Ale zanechal nám ve škole pro děti nějaké dárečky v podobě sladkostí,
které si děti za celý rok zasloužily svou pracovitostí, pílí a trpělivostí.

V březnu pojedeme na ozdravný pobyt do Švagrova. Jsme
moc zvědaví, co tam bude pro nás nachystáno a jaké zajímavé
věci se dozvíme a co se naučíme. Pobyt ve Švagrově je pro nás
vždy velmi příjemný a zajímavý. Středisko je v nádherném
prostředí a program pro děti atraktivní.
Na závěr nám dovolte popřát Vám krásné, klidné a radostné
prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví do nového
roku.
Za kolektiv dětí a pracovníků školy Miloslava Ťoupalíková.
- Miloslava Ťoupalíková -

MŠ STŘEŇ
Adventní čas v plném proudu
Po podzimním období zde máme pravou nefalšovanou zimu, která nás překvapila pokrývkou sněhu. Nechci předjímat,
ale vypadá to, že by letošní Vánoce mohly být po dlouhé době
bílé.
V polovině listopadu proběhlo vánoční fotografování dětí
i žáků. Dovolím si říct, že fotografie byly velmi zdařilé a jistě
udělají velkou radost rodičům i všem blízkým. Na úterý 23. 11.
měl DDM Litovel připraven pro děti výukový program
s názvem „Po stopách skřítka Podzimníčka“. Děti na školní
zahradě plnily pohromadě šest úkolů, za každý vždy obdržely
jeden díl puzzle. Po splnění všech úkolů mohly puzzle složit –
skřítka Podzimníčka. Nakonec měl skřítek pro děti uschovaný
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poklad. Následující den jsme vyrazili s dětmi do kulturního
domu, kde na ně čekal ekologicko-chovatelský program. Děti
byly seznámeny s různými druhy ptáků a dalšími zajímavostmi. Veškeré vystavené ptactvo si děti zblízka prohlédly a sledovaly jejich reakce a chování. Stateční jedinci si mohli ptáčka
pohladit a zkusit ho mít na ruce či na prstu. Musím říct, že ve
školce máme spoustu statečných dětí. Nabitý týden jsme zakončili páteční drakiádou, která se uskutečnila na fotbalovém
hřišti. Počasí nám moc nepřálo a tak jsme běhali jako o závod.
Nakonec se všechny draky povedlo dostat do výšin a všichni
zúčastnění byli spokojení. Domů si děti odnesly diplom a sladkou odměnu.

Završením celého prosince bude vánoční nadílka, která se
uskuteční těsně před uzavřením školského zařízení před vánočními prázdninami.
Za chvíli nastane ten pravý okamžik k rodinným setkáváním, k radosti z obdarování i přijímání, čas porozumění, slibů
i předsevzetí. Tímto bych chtěla všem lidem dobré vůle popřát, aby čarovná vánoční atmosféra přetrvala co nejdéle
a po celý rok 2022 ať je naším průvodcem ruku v ruce s pevným zdravím a dobrou náladou.
- Adéla Stryková -

Začátek prosince měl jako vždy patřit Mikuláši a jeho družině. Bohužel tradiční mikulášská nadílka opět neproběhla
a tak budeme pevně doufat, že další rok vše proběhne tak,
jak má. Zpestřením byla alespoň akce, kdy si děti „hrály“ se
solí. Každý si vyrobil barevný voňavý solný pytlíček, který jistě
potěší ne jednu tvář.
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CHARITA LITOVEL
Milí čtenáři,
zdá se nám, že poslední roky utíkají nějak rychle. Není to tak
dávno, co jsme Vánoční článek psali naposledy a věřili, že se
blýská na lepší časy. Letošní rok taktéž nepřinesl mnoho veselých zpráv, ale my na Charitě se snažíme stále myslet pozitivně a za vším špatným hledat to dobré.
V průběhu roku jsme vás pravidelně informovali o aktuálním
dění na našem středisku. Počátek roku jsme odstartovali Tříkrálovou sbírkou, která byla letos poprvé v online formě. Zúčastnili jsme se Potravinových sbírek, Litovelských slavností
(z výtěžku jsme mohli zrekonstruovat společnou chodbu),
proběhly také příměstské tábory v MC Rybička. Aby toho nebylo málo, na jaře jsme rozjeli antigenní testování, ve kterém
pokračujeme až doposud.

solidaritu s potřebnými - zapojili jsme se do projektu Vánoční
balíček na Ukrajinu a uděláme radost 9 leté holčičce
z Ukrajiny.
Závěrem bychom chtěli vyjádřit poděkování za veškerou
vaši podporu. Děkujeme!
Jménem všech pracovníků Charity v Litovli vám přejeme
šťastné a požehnané Vánoční svátky a do nového roku hodně
zdraví.
- Kateřina Kargerová -

V první řadě plníme naše poslání a tím je služba milosrdné
lásky. Podáváme pomocnou ruku těm, kteří si sami neporadí,
a to například kvůli nemoci, stáří, handicapu, dluhové pasti
nebo sociální nouzi, pomáháme zmírnit dopad nepříznivé
rodinné situace. Všechny tyto služby můžeme provozovat
i díky vám, vaší podpoře, solidaritě a sounáležitosti.
V roce 2021 jsme poskytli pomoc nejméně 500 lidem. Charitní pečovatelská služba se v průběhu roku postarala o 96
osob, domácí zdravotní péče o 300. V rámci Půjčovny kompenzačních pomůcek bylo zprostředkováno přibližně 130 pomůcek. Největší zájem převažuje stále o invalidní vozíčky, WC
židle a chodítka všech typů. Charitní poradna Nedlužím pomohla 60 lidem s dluhovou problematikou. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pomáhala 30 rodinám. Vloni jsme
ve venkovních prostorách Charity umístili mobilní sociální
zázemí pro osoby bez přístřeší, kterým díky tomu bylo umožněno poskytnutí základní hygieny. V tomto zařízení se taktéž
nachází Charitní šatník, do kterého nám můžete po celý rok
darovat oděvy a obuv všech velikostí, ložní prádlo
a v omezeném množství i hračky a nádobí.
Nyní je období, kdy se aktivně připravuje Tříkrálová sbírka.
Pokud nám to situace dovolí, koledníci vyrazí do ulic od
1. 1. 2022 do 16. 1. 2022. O přesném termínu vás budeme
dopředu informovat. I my zaměstnanci Charity projevujeme

SDH STŘEŇ
Maličké okénko k mladým hasičům
Letos jsme kvůli nelehké situaci měli tréninků jen poskromnu. Když však situace dovolila, tak jsme se s mladými hasiči
připravovali na požární útok a na závod požární všestrannosti
- ZPV (neboli branný závod), který se pořádal 26. 9. 2021
v obci Kožušany.
Jak probíhá příprava a co vše se mladí hasiči musí naučit
vám ráda přiblížím. Při ZPV se jedná o závod, kde běží pětičlenná hlídka hasičského družstva po určené trase. Ta je pro
mladší kategorii dva km a pro starší (11 - 15let) tři km dlouhá.
Po cestě je šest stanovišť, kde mladí hasiči plní disciplíny. Na
prvním stanovišti značeném K1 je střelba: celé družstvo zalehne, nabije si vzduchovku a na desetimetrovou vzdálenost
se snaží sestřelit třemi pokusy tři 5 - 7 cm velké dřevěné kostky. Do průkazu, který nese velitel hlídky zaznamenávají roz-
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hodčí splněné či nesplněné úkoly, které jsou následně obodovány. V průkazu je čas vyběhnutí i doběhnutí družstva. Na
stanovišti K2 se nachází znalost topografie: orientace mapy,
určení azimutu (bod v prostoru zjištěný pomocí buzoly)
a topografické značky (jeskyně, muzeum, propast, pramen,...). Člen hlídky si vylosuje značku a pojmenuje. A co je
to vlastně ten Azimut? Rozhodčí určí zaměření například komínu, stromu, budovy, stožáru aj. Mladý hasič buzolu vynuluje, poté zaměří daný bod a sešteluje buzolu, rozhodčímu sdělí
kolik mu vyšlo stupňů tj. azimut daného bodu. Na stanovišti
K3 se nachází uzlování: každý člen si vylosuje uzel, který splní
(lodní, plochá spojka, zkracovačka, tesařský uzel, úvaz na
proudnici). Další stanoviště je K4, kde hlídka předvede znalost
zdravovědy: tři členové družstva předvedou ošetření zlomené nohy. Pomocí židličky vytvořené z rukou přenesou pacienta na místo určení. Zbylí dva členové hlídky ošetřují zlomenou
ruku a následně předvádí živou berli. Družstvo pokračuje na
stanoviště K5 s názvem požární ochrana. Zde mladí hasiči
popisují hasičskou výzbroj a nářadí (savice, sací koš, sběrač,
přenosný agregát, ...). Následně si vyberou kartu se skupinou
obrázků a hasič určí, čím je vhodné, nebo naopak nevhodné
dané věci uhasit (hasící přístroj pěnový, práškový, CO2 sněhový, vodní). Na posledním stanovišti K6 musí posbírat zbytek
sil a ve dvoumetrové výšce překonat čtyři metry dlouhé lano.
Po zdolání poslední disciplíny už následuje jen vytoužený cíl.

A kdo se jak umístil?
Starší hasiči:
3. místo - Lukášek Staroštík (kategorie 8 - 10r), Emička Lipovská, Pavlík Šlégl, Míla Sedláček (kat. 11 - 15r.)
2. místo: Filípek Sedláček a Ladik Kadlčík (kat. 8 - 10r.)
Luky Večeřa, Vlasťa Drozd, Onďa Podškupka (kat. 11 - 15r.)
1. místo: Elenka Podškupková (kat. 8 - 10r.) Adámek Frank,
Kristýnka Staroštíková, Eliška Čecháková (kat. 11 - 15r.)
TOP 1. místo: s nejvíce body Eliška Nevimová - tramtaradaaaa

V příštím roce pojedeme dál a budeme bojovat jako tým.
A ještě maličká velká novinka na konec – od září jsme přijali
nové nadějné mladé členy, kteří se moc snaží a jistě nám brzy
předvedou vše, co se naučí. Nyní jsme se malinko seznámili
a v novém roce se je budeme snažit naučit o hasičskému
sportu mnohem víc.

A jak to letos dopadlo? Z celkového počtu 52 hlídek starších
hasičů se družstvo SDH Střeň umístilo na 16. místě! Jsem nesmírně šťastná, protože dvě děti z družstva měly během běhu
zdravotní komplikace i přes to doběhly a nevzdaly to. Vzájemně se podporovaly, držely spolu a bylo krásné vidět, jak
makají jako tým. Ještě jednou moc gratuluji - jste moje šikulky. Na konci bylo vyhlášení všech 80 družstev.
Konec sezóny jsme zakončili vyhlášením celoroční bodové
soutěže. Mladí hasiči během tréninků získávají bodíky. Mohou si je zasloužit nejen snahou v soutěžích, ale i slušností
a dobrovolnictvím na brigádách aj. Na konci roku body sečteme a děti dostanou drobné dárečky. Ani letos tomu nebylo
jinak.

7

Přidali se k nám: Martínek Schneider, Justýnka Malá, Hanička Štefková, Šárinka Maršálová, Terezka Vysoudilová, Nikolka
Zsemberiová, Filípek Žatka, Honzík Sekanina, Žanetka Novosádová, Stelinka Nevimová, Hedvička Smyčková, Alešek
Vysoudil, Klárinka Maršálová.
Letos se ještě naposled sejdeme a uděláme dobrý skutek.
22. prosince vyzvedneme v Olomouckém Dómu Betlémské
světýlko a 23. prosince ho předáme hodným lidem, kteří si
nás objednají na tel. 604 139 416 (stačí napsat číslo popisné
a slovo ano nebo betlémské světýlko, cokoliv …). Poslíčkům
to ulehčí roznos.
Na konec mi dovolte popřát hodně zdravíčka a štěstíčka
vám všem. A prosím lidičky, buďte na sebe hodní a ohleduplní. Přeji Vám hodně, hodně zdravíčka a požehnané Vánoce.
S pozdravem hasičky Irča, Světlanka a všech 27 mladých
hasičů.
- Irena Drozdová -
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VÁNOČNÍ VTIPY
•

•

•

Malý Pepíček píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, celý rok jsem
měl samé jedničky… Ne. To nemůžu napsat.“ A tak píše:
„Milý Ježíšku, jelikož jsem byl celý rok hodný… Ne, to taky
nemůžu napsat.“ Najednou ho něco napadne. Vyběhne
z domu, vběhne do nedalekého kostela, tam vezme sochu
Panny Marie, dá si ji do podpaží a běží s ní domů. Tam si
sedne ke stolu a píše: „Milý Ježíšku, jestli chceš ještě někdy vidět svoji maminku…“
Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu
připomíná: „Co se říká?“ „Nevím!“ „Co říkám tatínkovi,
když přinese výplatu?“ „Aha – neříkej, že to je všechno!“
Ve škole se paní učitelka ptá dětí: „Děti, když mám
v jedné ruce 6 lahví vína a v druhé 8, co mám?“ Pepíček
pohotově zareaguje: „Problém s pitím, paní učitelko!“

•

„Pepíčku, skloňuj slovo chléb.“ „Kdo, co? - Chléb.“
„S kým, s čím? Se salámem.“

•

O štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele nemáš dneska na půl dne čas?" Kamarád se diví: ,,Zrovna
dnes, a proč?" „No já jen že mám doma postavený betlém
a chybí mi tam osel…

•

Pepíček se ptá tatínka: „Tati, jak vznikli lidi?“ Tatínek:
„Adam a Eva měli děti. Jejich děti vyrostly a měly taky děti
a tak dále." Pepíček šel za maminkou a ptá se: „Mami, jak
vznikli lidi?“ Maminka: „Napřed jsme byli opice a vyvíjeli
jsme se, až se z nás stali lidé, jako teď.“ Pepíček běží za
tatínkem: „Tati, lhal jsi mi, byli jsme opice!“ Tatínek odvětí: „Tvoje máma mluvila o její straně rodiny“.
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- Jiřina Sedláčková •

Mami, můžu dostat na Vánoce psa? Na to zapomeň,
budeš mít kapra jako ostatní.

•

Vančovým přijde po Vánocích dopis od známých z Ameriky. Pan Vanča si ho přečte a říká manželce: „Koukám, že
se tvůj bratr v té Americe nemá špatně. Tady píše, že
dostal nějaké elektrické křeslo.“

•

Malá Anička dostane pod stromeček obálku se stovkou.
Maminka říká: „Jak se říká tetičce, Aničko?“ A Anička na
to: „Stará držgrešle?“

•

Milý Ježíšku, děkuji ti za dárek,” povídá Pepíček. „To je
maličkost,” odpovídá Ježíšek, „nemáš zač.” „Taky si myslím, ale maminka mi přikázala poděkovat.”

•

Líza děkuje dědovi: „Dědečku moc ti děkuju za ty housle, cos mi dal loni k Vánocům. Byl to ten nejlepší dárek,
jaký jsem kdy dostala!“ „Vážně?“ neubrání se děda údivu.
Líza nadšeně přikývne: „Rozhodně! Pokaždé, když začnu
hrát, mi máma dá dvacku, abych s tím zas přestala!“

•

Vlčák se dívá na vánočně vyzdobenou jedličku v obýváku a zasněně si povzdechne: „Můj pán je jednoduše nejlepší. Který pes může říct, že má doma záchod, a ještě
s elektrickým osvětlením?”

•

„Šéfe, mohl bych zítra dostat volno? Žena potřebuje
doma pomoct s vánočním úklidem,“ ptá se Rudolf v práci.
„To jsi se zbláznil, Rudo? Víš, jak jsme na tom před Vánoci, kvůli takové pitomosti ti volno dát nemůžu!“ „Díky,
šéfe,“ uleví se Rudovi, „já věděl, že je na tebe spolehnutí!”
- Vladimír Kamínek -
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STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
APLIKACE AZBEST BESTSELLER BOJKOT BUDÍK
ČEPEL DELEGACE DLUHOPIS ETAPA ETIKETA FLIRT
FRESKA HISTORIE HLASIVKA HLAVA KABEL KAPLE
KIOSK KOLEJNICE KONDICE KŘÍDA KŘIŽOVATKA
KŮLNA LABUŤ LAMPION
LÍSKA MAPKA MATICE
MINCE MRAMOR MYČKA
NANUK OBRUČ ODHAD
PEDÁL PIJAVICE PLOVÁRNA POTOK PROVAZ PŘEDMĚT PŘEHLED RUČNÍK
ŘASENKA SÁDRA ŠANCE
TEČKA

Zdroj: pixabay.com

Pan Antonín Nakládal složil text ...tajenka... a následně ji zhudebnil pan Jiří Réda, který v minulých letech žil ve Střeni, učil hudební výchovu v Nákle a hudbě se věnoval celý svůj život jako učitel, varhaník i skladatel. V listopadu tohoto roku zemřel.
Hanácká koleda
Text: Antonín Nakládal
Zhudebnil: Jiří Réda
Láska ledi naštěvoje,
veseló jim v mesle hraje.
Ve svátke je decky dosť,
dobré člověk je náš hosť.
Rád si s nama zazpivá,
Ježiškovi hold svuj vzdá.
Zazpivéme kolede
pro krista e pro sebe.

Radosť, štěsti, uspěch, zdravi
vinšojem vám, ledi zlati.
Boďme k sobě opřimni,
to nám ževot oklidni.
Láska ledi spojoje,
o Vánocich čaroje.
Néni žádném tajemstvim,
dávat leďum klid a mir.
Nésó věči radovánke
jako na Vánočni svátke.
Boďte decky veseli,
kdo má srce, naděli.
Za koledo pro radosť
bode dárku decky dosť.
Toze pěkny Vánoce
vinšojeme ze srce.
-Dagmar Holáníková -

Zdroj: skola.lany.cz
www.citarny.cz/ilustrace/lada/vanoce_koleda_lada.jpg

9

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

Obecní zpravodaj Střeň 6/2021
Tichá noc
Text: Petr Linduška (2014)
Hudba: F. X. Gruber (1818)
Tichá noc, svatá noc, krásné čas přêšil zas.
Hvězda na nebi ozáři zem, sviti krajině pod Betlémem,
tam malé Jéžišek spinká, tam malé Ježišek spi.
Tichá noc, svatá noc, andělská tróba hrá,
zpráva obleti každičkó ves, že se narodil a zrovna dnes,
ten, keré spasi nás láskó, ten, keré spasi náš svět.
Tichá noc, svatá noc, v Betlémě na seně
malé bezbranné Mesiáš spi, sen o svobodnym národě sni,
poďme tam, všeci jak jeden, poďme tam všeci a hneď.
Tichá noc, svatá noc, jiskři snih, slêšet smich,
láska každé mráz v srdcich tavi, svatá rodina svátek slavi,
že se nám narodil král, že se nám narodil král.

Zdroj: www. babetko.rodinka.sk

LÓSKÁČEK PRO DĚTI

- Petr Němeček Zdroj: www.vesela-chaloupka.cz
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ZNÁTE ČESKÉ VÁNOČNÍ KOLEDY?

Zdroj: www.detskestranky.cz
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- Petr Němeček -
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