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Vychází jednou za dva měsíce.

DOTACE NA OBCI

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

V každém vydání obecního zpravodaje se snažíme občany informovat o připravovaném rozvoji obce. Za poslední dobu se stalo prakticky samozřejmostí, že bez
dotací to nejde. Úskalí dotací je jak v administrativní náročnosti, nenárokovosti
a často ve velmi náročných podmínkách poskytovatele dotace.
To však není případ dotací poskytovaných Olomouckým krajem. Ty se naší
obci daří čerpat úspěšně a v zásadě opakovaně. Navíc jsme schopni si je ve většině případů administrovat sami a nepotřebujeme žádné další poradce, čímž
šetříme obci nemalé finanční prostředky.

•

•

22 500,- Kč na Rozšíření kamerového
systému v lokalitě sportovně společenského areálu, Dotačního program pro
sociální oblast 2022, dotační titul Podpora prevence kriminality;
19 600,- Kč na pořízení souboru
ochranných prostředků, Program na
podporu JSDH, dotační titul Dotace na
pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného
vybavení a zajištění akceschopnosti
JSDH obcí Olomouckého kraje 2022

V tomto roce nám poskytl Olomoucký
Žádost na Ol. kraj o spolufinancování
kraj na realizaci projektů následující rekonstrukce kulturního domu podpoředotace:
na bohužel nebyla. I přesto Olomouckému kraji za podporu všech našich aktivit
• 600 000,- Kč na Zázemí pro sportovně
společenský areál ve Střeni - SO 02, moc děkujeme.
Program obnovy venkova 2022, dotačAktuálně čekáme na vyhodnocení žání titul Podpora budování a obnovy dosti o národní dotaci z MMR—Podpora
infrastruktury obce;
obnovy a rozvoje venkova, kde jsme
•

72 600,- Kč na Územní plán Střeň, etapa III - upravený návrh, Program obnovy venkova 2022, dotační titul Podpora zpracování územně plánovací dokumentace;

Datum vydání: 15. 6. 2022

žádali o spolufinancování rekonstrukce
kulturního domu. Akce je již vysoutěžena a vyhrála firma RÝMSTAV CZ spol.
s.r.o. s nabídkovou cenou 8 934 887,13
Kč včetně DPH. U národního dotačního

V úterý 31. května navštívila naši obec
desetičlenná hodnotitelská komise krajského kola soutěže Vesnice roku složená
z úspěšných starostů a zástupců odborných institucí. Přihlásili jsme se poprvé
a snad jako každá obec jsme trochu bojovali s vyměřeným časem. Dostali jsme
na představení vesnice dvě hodiny a ani
o chvíli déle.
Soutěž je příležitostí pro rekapitulaci
a dává zároveň zpětnou vazbu o silných
a slabších stránkách. Nehodnotí se jenom krása a dokonalost, ale také spolupráce a celková sounáležitost v obci. Pro
vedení obce je důležitá právě spolupráce
a komunikace s občany. Dle motta - společná cesta je pro nás cíl.
Termín vyhodnocení je 15. června
a o výsledcích vás budeme informovat.
Díky všem, kteří se na představení Střeně v této soutěži jakkoli podíleli.
Pro budoucnost zajímavou zprávou je
uzavření partnerské smlouvy s Univerzitou Palackého, se kterou budeme společně s dalšími partnery řešit projekt
MOSPREMA - Predikce a management
kalamitních stavů komárů pro zachování
biodiverzity v lužních lesích. V rámci
mezinárodního projektu financovaného
ze SFŽP - Norských fondů nám budou
vědci z UP v průběhu dvou let pomáhat
předcházet komářím kalamitám.
V této souvislosti si dovolím připomenout všem, kteří kdekoli na svém pozemku jímají vodu do nádob (beček,
sudů, atp.), aby pečlivě kontrolovali výskyt larev komárů u hladiny a ještě před
výletem včas vodu spotřebovali. Na vodní hladinu klade právě v tomto teplém
a vlhkém období vajíčka člověka obtěžující komár rodu Anofeles (larvy se vyznačují horizontální polohou u hladiny).
Buďte zdrávi Střeňáci a užijte si hezké
letní dny, popř. dovolenou či prázdniny.
- Jiří Nevima, starosta -
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programu z MMR žádají obce a města o bezmála 12 miliard
Kč a rozděleno má být 2,1 miliardy Kč. Poskytovatel dotace
avizoval vyhlášení výsledků na polovinu června. Šance na
přidělení dotace není velká, ale uvidíme...
Díky dohledání obrazu původní podoby božích muk a rychlé
administraci se podařilo získat dotaci na projekt Střeň - revitalizace božích muk. Ministerstvo zemědělství přiznalo obci
částku 84 700,- Kč. Realizační cena zahrnuje také úpravy okolí a činí 208 362 Kč včetně DPH. Poděkování za dohledání
obrázku božích muk patří Josefu Gargelovi.
V tomto roce budeme realizovat obnovu pomníku 1. a 2.
sv. války u kapličky. Smlouvu o dílo na rekonstrukci pomníku
v hodnotě 270 108,30 Kč má obec podepsanou s Kamenosochařstvím Müller. Na uvedené dílo dostaneme 80% dotaci
z Ministerstva obrany.
Velmi důležitou zprávou z pohledu chodu obce je koupě
areálu určeného pro výrobu a skladování, který se nachází
v blízkosti zdravotního střediska. Obec koupila uvedenou
nemovitost od společnosti Tauri CZ, s.r.o. za kupní cenu
6 365 475,- Kč. Na financování uvedeného nákupu si obec
vyjednala úvěr s desetiletou splatností u České spořitelny.
Velkou výhodou areálu je dobrá přístupnost ze silnice III.
třídy, rozlehlá zpevněná venkovní manipulační plocha, dobrý
technický stav budovy, zázemí pro zaměstnance, velké skladovací a manipulační prostory uvnitř stavby. Koupě této nemovitosti nám pomůže vyřešit dlouhodobé problémy se skladováním obecního majetku a nevyhovující zázemí pro technické pracovníky obce, popř. další záměry obce.
Díky všem, kteří přispíváte svým aktivním přístupem a komunikací k realizaci prospěšných projektů v obci a celkově
k lepším podmínkám pro život v naší krásné hanácké vesnici.

I když se cokoli člověku v životě nelíbí a nedaří, zítra vyjde
opět slunce a dá se vše řešit právě aktivním přístupem a komunikací. Chod obce je toho z mého pohledu důkazem.
- Jiří Nevima, starosta -

INFORMACE Z OBCE
PSÍ EXKREMENTY
Na základě opakovaných stížnosti občanů upozorňujeme
majitele psů, aby si po svých mazlíčcích při procházkách po
obci uklízeli jejich exkrementy. V obci se rozmohl nešvar ponechávání psích exkrementů na veřejných prostranstvích
obce bez následné snahy o jejich odstranění. Majitelé psů by
měli mít pochopení nejen pro své mazlíčky, ale také brát ohledy na své sousedy a spoluobčany. V dnešním civilizovaném
světě je takové chování již nepřijatelné, a proto děkujeme za
pochopení a sjednání náprav.

OBECNÍ KNIHOVNA

VÁŽNÍ LÍSTKY - ŽELEZO A PAPÍR
Obec Střeň žádá občany, kteří odevzdávají železo a papír do
sběru, o předání vážních lístků na obecní úřad. Obec může
Vaše lístky uplatnit u obalové společnosti EKOKOM a zprostředkovaně tak snížit náklady na odpadové hospodářství.

DOVOLENÁ MUDR. ANDREA ADAMCOVÁ
1. - 8. 7. 2022

Oznamujeme občanům, že místní knihovna bude před letními prázdninami naposledy otevřena v pondělí 27. června. Její
provoz bude obnoven od pondělí 5. září.
ÚZEMNÍ PLÁN
Veřejné projednání územního plánu je naplánováno na úterý 6. září 2022. Příčinou posunu termínu, který byl v minulém
zpravodaji avizován na červen 2022, jsou zdravotní důvody
zpracovatele.

22. - 26. 8. 2022
Informace o zastupujícím lékaři naleznete na www.amimed.cz
a úřední desce obecního úřadu.
- Obec Střeň -

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání č. 1/2022
1) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu obce Střeň na roky 2023 - 2026.
2a) Zastupitelstvo obce Střeň bere na vědomí podání žádostí
o dotace do: Programu na podporu JSDH 2022, Dotační
titul č. 1 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení

2

a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2022 na
pořízení souboru ochranných prostředků v hodnotě 34 500,Kč.
- Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury
v Olomouckém kraji v roce 2022 na realizaci akce Stavební
úpravy KD Střeň č. p. 19, kde žádáme o částku 500 tis. Kč.
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- Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022,
Dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na realizaci akce Zázemí pro sportovně společenský areál ve Střeni—SO 02, kde žádáme o částku 600
tis. Kč.
- Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022,
Dotační titul č. 2 Podpora zpracování územně plánovací
dokumentace na realizaci akce Územní plán Střeň, etapa
III - upravený návrh, kde žádáme o částku 72 600,- Kč.
2b) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje podání žádosti do
Dotačního programu pro sociální oblast 2022, dotační
titul č. 1 Podpora prevence kriminality na projekt Rozšíření kamerového systému v lokalitě sportovně společenského areálu. Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací
akce, na níž je požadována dotace.
2c) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Střeň – revitalizace božích muk v polích“
z programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022, Č.j.: MZE-57971/202118131 a souhlasí se spolufinancováním vlastního podílu
z rozpočtu obce.
3) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje Vnitřní organizační
směrnici č. 1/2022 – Poskytované služby a jednorázové
pronájmy obecního zařízení, a to s účinností od 1. 3.
2022. Zastupitelstvo obce zároveň ruší k termínu 28. 2.
2022 doposud platnou vnitřní organizační směrnici
č. 3/2004.
4) Zastupitelstvo obce Střeň bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 16-2021, 17-2021, 18-2021 a 19-2021.
Zasedání č. 2/2022
1) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje rozpočet obce na
rok 2022 takto:
Příjmy rozpočtu 11.648.040,- Kč
Financování příjmů přebytek 5.965.000,- Kč
Financování příjmů úvěrem 4.760.000,- Kč
Celkové příjmy ve výši 22.373.040,- Kč
Výdaje rozpočtu 22.123.040,- Kč
Financování výdajů 250.000,- Kč
Celkové výdaje 22.373.040,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet jako vyrovnaný,
ke krytí výdajů budou použity přebytky hospodaření
minulých období a úvěr.
2)

Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
příspěvků a darů dle návrhu rozpočtu na rok 2022 fyzickým a právnickým osobám:
- dotace Tělovýchovná jednota Střeň 35.000,- dotace Sbor dobrovolných hasičů Střeň 35.000,- dotace SRPŠ při ZŠ a MŠ Střeň 20.000,- finanční dar Milan Medvedík – zástupce volejbalu
6.000,- finanční dar Jiřina Sedláčková – zástupce seniorklubu
10.000,- finanční dar Roman Uvízl – zástupce klub šipkaři
7.000,- finanční dary fyzickým osobám za kulturní vystoupení
10.000,- finanční dary spolkům, kapelám, fyzickým osobám za kulturu 10.000,-
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- finanční dary neziskovým organizacím, (hospice, DD, Klíč,
charita...) 12.000,- obec Štěpánov, policie Štěpánov
60.750,- příspěvky sdružením – Mikroregion Litovelsko, MAS, DSO,
RARSM, SOSM, komáři, dopravní obslužnost ve výši
150.000,3a) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje rozpočet Základní
školy a Mateřské školy Střeň, okres Olomouc, příspěvkové
organizace na rok 2022 a to v následující výši: náklady 6.220.200,-Kč, výnosy – 6.220.200,- Kč a příspěvek na
provoz - 667.000,- Kč.
3b) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje na základě žádosti
ředitelky Základní školy a Mateřské školy Střeň, okres
Olomouc, příspěvkové organizace výjimku z počtu dětí
v MŠ bez finanční kompenzace.
3c) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje finanční příspěvek na
ozdravný pobyt dětí ZŠ (Švagrov) ve výši 21.700,- Kč.
4) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Štěpánov
a obcí Střeň o výkonu působnosti na úseku obecní policie.
5a) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje dohodu k realizované
akci „Chodník podél silnice III/44620 od hřiště po ZŠ“
s Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací. Předmětem
dohody je vymezení práv a povinností při údržbě kabelového vedení veřejného osvětlení umístěného na mostě
přes meliorační kanál.
5b) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje Nájemní smlouvu
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací ke stavbě Chodník
podél silnice III/44620 od hřiště po ZŠ. Předmětem
smlouvy je nájem pozemku pro stavbu chodníku a podmínky zřízení služebnosti po dokončení stavby (uložení
chodníku, parkovacích stání, kabelového vedení VO
a dešťové kanalizace).
5c) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje Nájemní smlouvu
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací ke stavbě Chodník
podél silnice III/44620 od hřiště po ZŠ. Předmětem
smlouvy je nájem pozemku pro stavbu chodníku a podmínky zřízení služebnosti po dokončení stavby (uložení
dešťové kanalizace).
5d) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje Nájemní smlouvu
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k akci
SEK – Optická síť Střeň s Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizací.
6) Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje nabídku společnosti
VO Revital, s. r. o. na administraci projektu Revitalizace
veřejného osvětlení v obci Střeň.
- Obec Střeň -
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ZŠ A MŠ STŘEŇ
Vážení přátelé,
zdravíme Vás ze školy a přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co se u nás za poslední dva měsíce odehrálo. Kromě
toho, že se stále intenzivně učíme, jsme se zúčastnili několika
zajímavých akcí, ze kterých jsme si odnesli příjemné zážitky.
Protože jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“, dostávají naše děti pravidelně každý týden nějaké dobré ovoce na
svačinku. V rámci tohoto projektu získaly naše děti odměnou
bedýnku ovoce a zeleniny. Ve ŠD si pak společně s p. Minkovou a p. Zatloukalovou uspořádaly zdravé odpoledne
s poznáváním zeleniny i našeho a exotického ovoce. Děti si
samy ovoce a zeleninu nakrájely a vytvořily pěkné talíře. Společně si pak na všem pochutnaly.

kolo, poznali, jak řešit dopravní nehodu, zavolat a poskytnout
první pomoc. Cílem bylo uvědomit si důležitost znalostí a dodržování dopravních pravidel, pravidel bezpečného chování
na pozemních komunikacích a všech cestách, pravidel, jak
chránit zdraví své i ostatních. Cíle děti dosáhly úspěšnou závěrečnou zkouškou pod dohledem policisty, a pak jim byl za
odměnu vydán průkaz cyklisty. Přejeme jim i nadále na
cestách bezpečnou jízdu!

Když nám počasí a téma vyučovací hodiny dovolí, trávíme
vyučování v přírodě na čerstvém vzduchu. Tentokrát to byly
pracovní činnosti a děti vytvářely obrázky nebo stavby z různých druhů přírodnin. Seznamovaly se tak s různorodým materiálem a nebály se zapojit fantazii, která jim opravdu nechybí. Tyto hodiny jsou velice přínosné a zábavné pro všechny.
Konečně po téměř dvou letech mohli žáci školy uspořádat
pro rodiče besídku, kterou tentokrát nevěnovali jen maminkám, ale celé rodině. Paní učitelka A. Zatloukalová a paní vychovatelka Z. Minková připravily s dětmi písničky a taneček
na písně, které byly o mamince nebo tatínkovi. Každá třída pod vedením třídních učitelek M. Lukašíkové a M. Novákové zarecitovala básničky, které měly u publika ohlas. K besídce školy se také připojili se svým programem předškoláci
z mateřinky. Na závěr zatančila děvčata z kroužku zumby
a děti rozdaly připravené dárečky. Besídka se velmi vydařila,
děti svými výkony všechny přítomné potěšily a zaslouží velkou pochvalu.

Obec Střeň byla přihlášena do soutěže Vesnice roku. Dne
31. května se žáci ZŠ měli příležitost zúčastnit a reprezentovat
školu. Komisi soutěže přivítaly děti tematickými písněmi
o komárech a velkém duchu střeňských dětí a byly odměněny
potleskem a koláčky. Všichni věříme, že po takovém vystoupení musí Střeň zákonitě vyhrát .

Každoročně 1. června spolu s dětmi oslavujeme jejich svátek
– Mezinárodní den dětí. Připravujeme pro ně různé společenské a sportovní akce. Letos jsme svátek oslavili zábavnou netradiční olympiádou se spoustou soutěží. Žáci 4. a 5. ročníku
ve spolupráci s učiteli navrhli disciplíny, ve kterých se pak
všichni utkali. Dětem se disciplíny líbily. Za svá vítězství
(i snahu) získaly sladkou odměnu a samy si namalovaly kamínek, který se odnesly domů.

Ve čtvrtek jsme si udělali výlet do Moravského divadla Olomouc. Ale ne na divadelní představení. Mohli jsme se podívat
do zákulisí divadla a dozvědět se, jak představení vzniká. Viděli jsme spoustu velkých kulis, krásných kostýmů i paruk.
Prošli jsme se po zázemí herců, hudebníků i zpěváků a viděli
prostory, ve kterých si připravují jednotlivá představení. Mohli jsme se projít i po jevišti. Ti odvážnější si na něm dokonce
zazpívali. V rámci akce Celé Česko čte dětem nám paní herečka Jana Posníková přečetla velmi napínavý detektivní příběh.
V divadle se nám moc líbilo. Byli jsme pochváleni za zvídavé
dotazy, všeobecný přehled i vzorné chování.

Pravidelně všichni žáci 4. a 5. třídy absolvují ucelený cyklus
dopravní výchovy, kterým se teoretickou i praktickou výukou
připraví na získání průkazu cyklisty. Výuka začíná na podzim
na DDH v Litovli a během školního roku je doplněna vyučovacími hodinami v naší škole a neopomenutelnou domácí přípravou samotných žáků. Letos si všichni účastníci až do května poctivě vštěpovali dopravní pravidla potřebná pro bezpečnou jízdu na kole, řešili dopravní situace na křižovatkách na
obrázku i v terénu, naučili se, jak nutné je mít vybavené jízdní
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Pod vedením paní učitelek z MŠ zástupci dětí MŠ a žáků ZŠ
4. června pomáhali panu starostovi přivítat naše nové nejmenší občánky. Maminky i miminka přivítali básničkami
a písničkou. Přejeme všem miminkům, aby se jim na světě
líbilo.

A co nás ještě čeká? Samozřejmě PRÁZDNINY. Na ty se
všichni moc těšíme. Za svou celoroční práci si nezasloužíme
jen sluníčko a odpočinek, ale i krásné vysvědčení. A ještě před
tím musíme naše malé čtenáře, kteří zvládli zapeklité taje
čtení, pasovat na čtenáře velké. Opravdu si to zaslouží.
- Miloslava Ťoupalíková -
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OBEC DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ
Symbolickým mezníkem v životě vesnice se stalo zrušení
roboty v roce 1848. Výchozí situace jednotlivých obcí se však
v mnohém lišila. Už před zrušením roboty ji řada vesnic začala nahrazovat peněžním platem, což se rychle projevilo na
větší prosperitě jednotlivých usedlostí – ty už nemusely kvůli
robotě držet pracovní sílu nebo pár koní a zajišťovat pro potah krmení.

měla nižší bonitu, chyběli i velcí zemědělci. Pole uživilo jen
několik rodin, které vlastnily okolo 5 až 10 ha. Menší držitelé
pozemků pracovali v lese, někteří měli řemeslo nebo živnost,
a část pak – celoročně nebo část roku – jezdila za prací.
Ani obec jako taková neměla větší majetek. Porovnáme-li ji
s ostatními obcemi na Hané, dá se říci, že Střeň bývala po
většinu doby obcí chudší. Mohutný hospodářský rozmach
hanácké vesnice od druhé poloviny 19. století se proto obce
dotkl jen částečně a opožděně. Sociální složení obyvatelstva
se projevilo později, zejména ve volebních výsledcích, kdy si
mimořádné postavení ve Střeni udržovala levice.
Stačí jen trocha fantazie, aby archivní či kronikářské záznamy o obci z přelomu 19. a 20. století získaly více na názornosti a přiblížily nám život Střeně v době, která není až tak vzdálená. Tehdy šlo o obec, kterou s okolím spojovaly nezpevněné cesty – buď prašné, anebo blátivé tak, že nešly projet.
Chyběla elektřina a éru nové techniky připomínal jen projíždějící vlak. Ale i přesto vznikly ve Střeni první spolky včetně
čtenářského, úspěšně se rozvíjela i zdejší škola.

K abolici, náhradě roboty platem, došlo ve Střeni sice již
v roce 1787, ale další vývoj ovlivňovala celková situace obce.
Dvě třetiny katastru tvořil les patřící velkostatku, orná půda

Denní rytmus práce stále ještě určoval východ a západ slunce. O to víc a výrazněji se však život dělil na dny všední a sváteční, a stejně tomu bylo i u událostí, které obyvatelé Střeně
prožívali.
Zdroj: Obecní archiválie
- Vladimír Kamínek -

ŠIPKAŘI STŘEŇ
Tak je za námi další šipkařská sezóna, a proto mi dovolte,
abych se ohlédl nazpět a zrekapituloval ji. Nebylo to zrovna
jednoduché období, protože v důsledku covidových opatření
se nám jedna sezóna protáhla na dva roky a trvala od podzimu roku 2020 do jara 2022. Přesto jsme v tomto časovém
rozmezí dokázali odehrát všech dvacet ligových utkání
s celkovou bilancí čtrnáct vítězství a šest proher.
Tento výsledek nám dle šipkařské matematiky zaručuje 41

bodů do tabulky a tím i krásné celkové druhé místo
v olomoucké lize kat „C“.
Další z našich úspěchů bylo probojování se do Velkého finále Ligového poháru kat. „C“ konaného 8. května 2022 ve Žďáru nad Sázavou, kterého se zúčastnilo 32 družstev z celé ČR
a pouze dvě z olomouckého kraje. V tomto finále jsme se
umístili na 16. místě.
Dne 5. června 2022 jsme se zúčastnili Mistroství ČR kat. „C“
v Králíkách u Nového Bydžova, kde bylo 49 nejlepších družstev z celé ČR a i když se nám nezadařilo podle našich představ, bereme tuto účast jako velkou zkušenost a motivaci pro
další zlepšování. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval obci
Střeň v čele se starostou Jiřím Nevimou za projevenou podporu a Janu Minkovi za poskytnuté prostory k ligovým utkáním.
Mějte se krásně a na podzim znovu u šipek ahoj.
- Jiří Večeřa -

Tabulka - konečné pořadí - C liga Skupina ll. Olomoucko
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STŘEŇ V DOBÁCH MINULÝCH
Střeňské lesy - zdroj obživy, práce a osvěžení
Pokračování z minulého čísla Zpravodaje.
Řeka Morava poskytovala ve svém hlavním toku i v jeho
ramenech velké množství ryb a nejvíce se zde dařilo štikám,
okounům, jelcům a parmám, což dávalo příležitost pytlákům

se k pušce baterka. Ti, kteří střelné zbraně nevlastnili, stříleli
praky podomácku vyrobenými a za nejlepší „střelivo“ se považovalo sekané olovo. Dále líčili „drátěná oka“ na drobnou
zvěř.
Mnohem ojedinělejší bylo chytání žab, které se upravovaly
pro potřebu vlastní i pro prodej. Pro konzumaci byl nejlepší
skokan zelený. Mladí kluci žáby nachytali, uřezali jim nožky
a ze stehýnek stáhli kůži. Stehýnka se upravovala různými
způsoby – buďto se uvařila ve vodě nebo se z nich dělaly řízky, které chutnaly jako kuřecí maso. Pro prodej na trhu se
nosívaly po tuctu navlečené na niti. Hlavní odbytiště byla
větší města v okolí, třeba Olomouc, Šternberk nebo Litovel.
Žabí stehýnka byla pro mnohé, hlavně však pro chudší část
obyvatel mnohdy vítanou pochoutkou. Ve městech se stehýnka považovala za delikatesu. Žáby se mohly chytat jen do
25. března, potom už nebyly jedlé.
Důležitá pro obec byla také těžba písku pro stavební účely.
Střeň v něm měla své bohatství a místu, kde se těžil, se říkalo
„okróžek“. Šlo o meandry v řece Moravě, kde se postupně
nanášel písek, který se pak těžil. Ve střeňském obvodu to
byly tři lokality:
- Obecní okroužek nad mostem na levém břehu
- Dostálův na stejném břehu po proudu pod mostem
- Žatkův se nacházel nad obecním, ale po pravém břehu
Protože Žatkův okroužek byl na opačné straně řeky, písek
se těžil tak, že se do řeky zabudovaly dřevěné kozy, které se
zatížily a na ně se položily fošny, po kterých se písek na trakaři vyvážel na „střeňský břeh“. Pokud se těžil písek delší dobu,
uvazovaly se kozy směrem proti proudu ocelovým lanem ke
kovovému kolíku.

Podnikatel v oboru cementářských výrobků
František Hladiš ze Střeně.
nějaké si pro sebe ulovit. Po jarním tání se řeka Morava rozlila
do slepých ramen a s ní se tam dostaly také ryby. Když voda
opadla, daly se zde chytat rukama nebo ti majetnější měli
saky. Voda se napřed zakalila, ryby tak neměly dostatek kyslíku, vystrkovaly hlavy nahoru a to usnadňovalo lov. V hlavním
toku řeky Moravy se chytalo na pokrajích řeky pod kořeny
stromů do rukou. Pytláci vlezli do vody jen ve spodních kalhotách, které tehdy sahaly až ke kotníkům, tady si je podvázali
a ulovené ryby pak házeli do kalhot, aby nemuseli s každou
rybou chodit na břeh. V noci se pak chodilo pytlačit pomocí
saku a světla nebo se na ryby přes noc poličovalo: na háčku
na udici se nahodila zavěšená malá rybka – většinou to byl
hrouzek a ráno se pak chodilo úlovky vybírat. V roce 1945
vojáci Rudé armády přinesli jako novinku při lovu ryb chytání
pomocí výbušniny a zápalné šňůry. Tuto nelibou praxi si potom osvojili někteří domácí.
Pytláctví v lese mělo svá slavná jména a o jejich existenci se
vyprávěly doslova legendy. Chodívalo se pytlačit na srnčí,
zajíce a bažanty. Pro střílení zvěře používali ti majetnější různé druhy střelných zbraní, jako byly vzduchovky nebo flobertky. Chodilo se obvykle v noci a pokud nesvítil měsíc, přidávala
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Vytěžený písek se buďto nakládal přímo na vůz nebo se
vyvážel na břeh, kde se upravoval do „figury“, aby se mohlo
změřit vytěžené množství. Mechanizace původně nebyla
žádná, vše se těžilo, převáželo a nakládalo ručně. Teprve po
druhé světové válce začal pomocí bagru těžit písek J. Sedláček z Unčovic, a to nad Žatkovým okroužkem. Písek byl dopravován úzkokolejnou železnicí dieslovou lokomotivou na
střeňské nádraží, kde se vagónoval. Převážně se zásobovalo
Ostravsko. Těžba písku skončila v polovině padesátých let,
kdy byly otevřeny velké pískovny v Nákle a Chomoutově.
Dostatek písku vedl ve Střeni ke vzniku dvojí výroby cementářského zboží. V roce 1929 si vybudoval František Hladiš
dílny a skladovací prostory a potřebnou technologii, zahrnující hlavně formy, zakoupil od firmy Vaverka z Lipníka nad Bečvou. Vyráběl dosti velký sortiment cementového zboží. Jednalo se zejména o betonové sloupky do plotu, roury o průměru 100 – 400 mm, betonové tašky, hřebenáče, soklové
tvárnice, koryta pro dobytek a skruže do studní. Při výrobě
tohoto zboží zaměstnával další dva pracovníky.
Ještě dříve, hned po první světové válce, začal v tomto oboru podnikat zednický mistr Josef Žatka. Měl pro potřebu výroby cementového zboží i pro stavební práce pronajatou od
obce těžbu písku a z každého kubického metru odváděl 5 Kč.
Toto vyprávění je historii dávné, ale i nedávné doby. Dnes
slouží les jako zdroj stavebního řeziva a obecně pro dřevařskou výrobu. Zanedbatelná není ani potřeba palivového dříví
na topení, protože v obci není zaveden plyn.
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Les prošel po válce celou řadou změn, tou nejpodstatnější
bylo založení bažantnic, které se budovaly v lese v prostorách
Litovelského Pomoraví. Jejich součástí bylo pěstování kukuřice jako potravy pro bažanty. To vše zabralo hektary lesa, dříve používaného pro lesní hospodaření. Lesy z toho ale měly
velký zisk, kdy na hony byli zváni i zahraniční střelci. Byli to
obvykle movití podnikatelé, kteří celý hon zaplatili. Honů se
také zúčastňovali tehdejší vysocí představitelé KSČ jako byli
B. Indra a L. Štrougal. Památkou je Lovecká chata v Horce nad
Moravou obecně nazývaná Štrougalka. Zastřelená zvěř se
platila v devizách, snad čtyři dolary za jednoho bažanta a po
skončení rituálu spojeného s poslední lečí se bažanti dále

ještě prodali jako zboží v prodejnách, takže se bažant zaplatil
dvakrát. Jednu dobu se tradovalo, že zde byl dokonce vytvořen světový rekord v počtu zastřelených bažantů. Lidé, kteří
do lesa chodili na houby, tvrdili, že se zde změnily klimatické
podmínky a bylo to poznat na nalezištích hub - tam, kde původně rostly, se již nenacházely.
Zdroj: Hanácký kalendář 2014 – zpracoval Milan Jahoda. Jako
podklad byla použita kniha Historie obce Střeně a kroniky
obce Střeň
- Dagmar Holániková -

STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
AREÁL AUTOALARM BALÍK BANÁN BARVA BLAFÁK CELULÓZA ČAJKA DESTRUKCE DRUŽINA DŽUNGLE EKZÉM FANFÁRA
FORMA GRAMOFON CHALUPA INSTITUCE JAHODA JEHLICE JEŠTĚRKA KAŇON
KLAVÍR KLIKA KONZULTACE KORUPCE
MINCE MONOPOL MYČKA OBRANA ODHAD OKURKA OSOBA PLENKA POCHODEŇ PRAHORY PŘIKRÝVKA RYBKA
SCHOD SKŘÍŇ ŠLAPKA

Zdroj: www.mumshelpinghands.com

Na výrobu budete potřebovat:
skleněná láhev
1/2 litru alespoň 60% slivovice
100g rozmarýnu
100g hřebíčku
50g čerstvě namletého pepře
300ml avokádového oleje
nasušené kousky kůry z grepu
větvičky levandule
Postup:
Do skleněné láhve, ideálně velké zavařovačky, nalejte půl
litru slivovice a přisypte 100g rozmarýnu, 100g hřebíčku
a 50g čerstvě namletého pepře. Lahev uzavřete a nechte
odpočívat 10 dní, poté lahvičku nechte ještě pár dní pootevřenou. Do druhé sklenice nalijte 300ml avokádového oleje
společně s nasušenými kousky kůry z grepu a větvičky levan-
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dule. Nasyťte olej tak, aby pod hladinou nebyl volný prostor.
Odložte obě lahvičky cca na 14 dní a mezitím si kupte emulgátor.
Po uplynulé době přeceďte slivovici přes jemné sítko, či
textilii do hrnce, a mírně povařte asi 10 minut. Přidejte emulgátor a nechte trošku vychladnout. Do druhého hrnce zopakujte postup s olejovou částí a emulgátorem, ale olej pouze
ohřejte, nesmí vařit. Vlažnou slivovici pak pomalu nalejte do
oleje a intenzivně míchejte. Emulgátor obě složky propojí
a máte repelent. Přechovávejte ho ve sklenici v lednici a dle
potřeby ho přelévejte do malé lahvičky s pumpičkou. Aplikujte alespoň každé dvě hodiny, aby byl výsledek zaručen. Klíšťatům vonět nebudete.
Zdroj: https://styl.instory.cz/zdravi/6394-vlastni-domacirepelent-proti-klistatum
- Dagmar Holáníková -
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OMALOVÁNKY PRO DĚTI

Zdroj: wonder-day.com
- Petr Němeček -

PLÁN AKCÍ
18. června - volejbalový turnaj

29. července - letní kino

12. srpna - letní kino

26. srpna - letní kino

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 11. srpna 2022
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz a v kopii na mistostarosta@stren.cz.
Přispívali: Jiří Nevima, Miloslava Ťoupalíková, Vladimír Kamínek, Jiří Večeřa, Dagmar Holániková, Petr Němeček.
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
Místo vydání - Střeň
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