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Vychází jednou za dva měsíce.

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
Na dědině není nikdy hotovo a podle tohoto hesla se připravují další obecní projekty. S postupem času nám všem přidělávají stále větší vrásky rostoucí ceny
energií. S ohledem na tuto skutečnost připravujeme projekt fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro objekt obecního úřadu a kulturního domu.
Na uvedené odběrné místo, které zahrnuje také hasičskou zbrojnici, klubovnu, knihovnu či venkovní zázemí, připravujeme projektovou dokumentaci na
podání žádosti o dotaci do výzvy Modernizačního fondu SFŽP. Maximální míra
dotace v tomto titulu činí 75 %.

Z projektových aktivit zmíním započatou rekonstrukci pomníku 1. a 2. světové války u kapličky. Na ni bude navazovat obnova Božích muk v polích naproti
areálu bývalého zemědělského družstva.

V oblasti odpadového hospodářství
nás čeká také pár drobných novinek.
Nově jsme se dohodli s majitelem areálu bývalého družstva na možnosti bezplatného odkládání větví. Žádáme tak
občany, aby větve již ukládali do nově
vyhrazeného prostoru zmíněného areálu (viz foto níže). U zdravotního střediska a za kopcem Na trávníku budeme
i nadále přistavovat zelené kontejnery
pro zbývající biodpad. Větve se zde již
Ne všechny dotační žádosti jsou odkládat nebudou. Snažíme se tak sniúspěšné. Důkazem toho je zamítnutí žovat rostoucí náklady na odpadové
naší žádosti o dotaci na rekonstrukci hospodářství a zlepšovat vzhled obce.
Konečně došlo také na realizaci pročásti kulturního domu. Přetlak v národních dotacích poskytovaných Minister- jektu bezplatné dodávky kompostérů,
stvem pro místní rozvoj je soustavně které si občané objednali již v roce
velký. I tentokrát se na nás bohužel ne- 2020. Dodávka se uskuteční koncem
srpna.
dostalo. Tak snad příště.
V souvislosti s připravovanými úsporami energií mám dobrou zprávu v podobě akceptace naší žádosti o podporu
projektu Revitalizace veřejného osvětlení v obci Střeň. V současnosti máme na
Ministerstvu průmyslu a obchodu rezervovány finanční prostředky ve výši
848 970,- Kč. Nyní nás čeká fáze výběru
zhotovitele dle požadavků dotačního
titulu.

Datum vydání: 18. 8. 2022

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Aktuální úvodník bych rád využil jako
připomenutí nešťastných povodňových
událostí roku 1997. I když to byla doba
velmi těžká, tak se Střeňáci dokázali semknout a s pomocí druhých vybudovat
na základech poničené obce vesnici ještě
krásnější a odolnější. Díky všem, kteří
k obnově Střeně přispěli, zejména pak
tehdejšímu vedení obce.
V minulém čísle zpravodaje jste se
mohli dočíst o historicky první účasti
naší obce v soutěži Vesnice roku. Titul
vesnice roku Olomouckého kraje pro rok
2022 získala lázeňská obec Slatinice.
Střeň získala ocenění za inovativní obec
a k tomu i finanční prémii ve výši 10 tis.
Kč. Oficiální předání cen proběhne ve
Slatinicích ve středu 24. srpna od
17 hod. a od 18 hod. vystoupí Jiří Pavlica
a Hradišťan.
V září nás čeká tradiční vinobraní na
obecní vinici (termín bude upřesněn
podle dozrávání hroznů). Společně sklidíme vinnou révu odrůdy Solaris, která
bude základem pro burčák a víno. Uvedené produkty si budete moct následně
zakoupit. Místní hasiči pro vás připravili
také už tradiční vinobraní v podobě slavnosti za kulturním domem. Akce se
uskuteční 17. září.
Ve dnech 23. a 24. září proběhnou
volby do zastupitelstev obcí. Tímto bych
chtěl na konci volebního období jménem
obce poděkovat za spolupráci zastupitelům, členům výborů, všem obecním
spolkům a občanům. Zároveň děkuji za
zájem o dění v obci a zvu vás k volbám,
které určí nové zastupitele pro další volební období.
Do zbývajících letních dnů vám přeji
dobrou náladu a pevné zdraví. Dětem
přeji bezstarostný vstup do nového školního roku a všem alespoň trochu stability v této turbulentní době.
- Jiří Nevima, starosta -
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O výdeji kompostérů budeme dotčené domácnosti informovat.
S odpadovým hospodářstvím souvisí také změna místa pro
odkládání velkých elektrických spotřebičů v rámci projektu
Recyklujte s hasiči. Nově prosím odkládejte vysloužilé velké
elektrospotřebiče u vrat zakoupeného areálu u zdravotního
střediska (kadeřnictví, kosmetiky).
Novinkou je osazení branek a vyměření hřiště na malou
kopanou v prostoru areálu za kulturním domem. Terén zatím
není ideální, ale postupným využíváním a údržbou se stav
bude zlepšovat. Malých fotbalistů je za kulturním domem
dost, tak ať mají kde hrát ☺.

Z realizovaných projektů zmíním také první ročník přídědinského tábora ve Střeni. Postupně jsme využili prostory jako
např.: areál za kulturním domem ve Střeni, Šargoun - koňská
farma a dům přírody Litovelského Pomoraví, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, Litovel - Německý rybník, Litovelská kavárna, okolní lesy, atp. Bohatý program, který se týkal převážně indiánských témat, se dětem
velmi líbil a podle dosavadní pozitivní zpětné vazby doufáme,
že se tábor povede zorganizovat i v příštích letech. Pořadatelé tábora: DSO Region Moravská cesta, Sdružení rodičů
a přátel školy při Základní škole a Mateřské škole Střeň,
z.s., Obec Střeň. Spolupracující organizace: Lesy České republiky, s. p., Rozvišť z. s., CHKO Litovelské Pomoraví, Hanácký
jezdecký klub Litovel, Litovelská kavárna, Základní škola
a Mateřská škola Střeň okres Olomouc, příspěvková organizace, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Litovel, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., SDH Střeň, Rodinné a komunitní centrum Housát-

ko, z. s.. Obec Střeň děkuje všem, kteří pomohli tábor zorganizovat a také ho realizovat. Zejména pak děkujeme vedoucí
tábora Zuzaně Minkové, manažerce DSO Region Moravská
cesta Libuši Literové a všem obětavým rodičům, kteří pomáhali na našich výpravách za dobrodružstvím.
Zřizovatel školy (Obec Střeň) vyhlásil konkurs na obsazení
místa vedoucího pracovního místa ředitele/ky Základní školy
a Mateřské školy Střeň, okres Olomouc, příspěvkové organizace. Cílem je zlepšení komunikace mezi školou a rodiči. Zasedání konkursní komise je naplánováno na 23. srpna.
Dosavadní ředitelce paní Mgr. Miloslavě Ťoupalíkové děkujeme za odvedenou práci pro naši školu a obec, za předané
znalosti i zkušenosti a přejeme jí mnoho úspěchů, pohody
a klidu, jak v osobním, tak i v dalším profesním životě.
Od občanů jsme zaznamenali stížnosti na nedodržování
dopravního značení na průtahu obcí (zejména na rychlost
a hmotnost projíždějících aut). Stížnosti tohoto druhu opakovaně postupujeme Policii ČR, Městské policii Štěpánov a také
Krajskému úřadu Olomouckého kraje (zřizovatel Správy silnic
Olomouckého kraje). Obec se ke stížnostem připojila a opakovaně upozorňuje také na nebezpečné chování řidičů u železničního přejezdu (vjíždění aut na přejezd, když svítí výstražná světla). Reakcí je zvýšený dohled nad silnici III/44620
a rozdané pokuty. Zástupci kraje dlouhodobě slibují u komunikace na Pňovice jen dílčí opravy krajnic, ale z našeho pohledu potřebnou celkovou rekonstrukci neplánují z důvodu nedostatku finančních prostředků .
Proces přípravy chodníkového projektu (od školy po fotbalové hřiště) pokračuje postupným vykupováním dotčených
pozemků. Žádost o stavební povolení byla již podána.
Závěrem si dovolím poděkovat panu místostarostovi Petru
Němečkovi a našim hasičům za organizaci oblíbených letních
kin. Fotbalistům pak přeji úspěšnou nadcházející sezónu a ať
se všem našim spolkům daří minimálně tak, jak letošním kadlátkám (švestkám). Vypadá to na dobrý rok plný kvalitní
slivovice ☺. Vždycky to chce jen trochu té trpělivosti. Nic
není hned. No a tak nějak je to z mého pohledu i na obci.
- Jiří Nevima, starosta -
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INFORMACE Z OBCE
Obecní knihovna
Obecní knihovna bude po skončení letních prázdnin znovu
otevřena od pondělí 5. září. Hodiny pro veřejnost zůstávají
beze změny od 15:00 do 17:00 hodin.

pu do kulturního domu sbírku řídit členové sociálního výboru.
Doporučujeme věci předem zabalit do igelitových pytlů či
krabic tak, aby se nepoškodily transportem. Jaké věci je možné darovat:

Poplatky
Poplatek za stočné za II. pololetí roku 2022 a poplatek za
psy je splatný do 30. 9. 2022. Platbu lze provést v hotovosti
na pokladně Obecního úřadu nebo na účet vedený u České
spořitelny, č. ú. pro platbu za stočné 20036 1801698319/0800 variabilní symbol číslo popisné, č. ú. pro
platbu za psa 1801698319/0800 variabilní symbol číslo popisné.

• letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské);
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony;
• péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky;
• obuv (veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené
gumičkou, aby se boty neztratily);
• hračky (plastové, plyšové, jakékoliv).
V průběhu celého roku je také možné předat použitý textil
a obuv přímo na střediscích Charity ve Šternberku, Litovli nebo Uničově. Bližší informace naleznete na:
www.sternberk.charita.cz. Předem děkujeme všem dárcům.

Volby do zastupitelstva obce Střeň
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na
dny 23. a 24. září 2022. Hlasování ve volbách se uskuteční
v zasedací místnosti Obecního úřadu Střeň č. p. 19:
• v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
• v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Pro tento druh voleb se nevydává voličský průkaz.
Sbírka použitého textilu
V obci Střeň proběhne i letos stejně jako v minulých letech
ve spolupráci s Charitou Šternberk sbírka použitého textilu.
V sobotu 15. a 22. října 2022 od 9 do 10 hodin budou u vstu-

Veřejné projednání Územního plánu Střeň
Veřejné projednání nově připravovaného Územního plánu
Střeň proběhne v úterý 6. září v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Kontejner na stavební suť
Oznamujeme občanům, že kontejner na stavební suť bude
přistaven v pátek 7. října v areálu za KD. Stavební suť je možné odevzdat v době od 16 do 17 hodin a množství odevzdaného materiálu je omezeno na dva dvoukoláky na domácnost.
- Obec Střeň -

ZŠ STŘEŇ
Vážení občané,
pomalu se blíží konec prázdnin a začátek nového školního
roku. Pevně věřím, že jste si léto dostatečně užili a naše děti
načerpaly síly pro další práci. V novém školním roce je čeká
nejen práce, ale i spousta nových zážitků a zajímavých aktivit.
Během prázdnin jsme ve spolupráci s obcí udělali potřebné
opravy, aby byla pro děti škola bezpečná a aby se jim prostředí líbilo.
V letošním školním roce bude do školy chodit 23 žáků, mateřská škola bude mít naplněnu kapacitu, tedy 24 dětí.
O všechny děti se budou starat převážně Vám známí pedagogové a další pracovnice. Věřím, že další školní rok bude pro
všechny bezproblémový, pohodový a přínosný.
Jak již všichni víte, zřizovatel se rozhodl vyhlásit nové výběrové řízení na obsazení funkce ředitele školy. Věřím, že nové
vedení školy přinese Vašim dětem i škole samotné mnoho
dobrého a že všichni budete spokojení. Vím, že každá změna
přináší určité obavy, ale mohu Vás ujistit, že všichni zaměstnanci budou i nadále pracovat ve prospěch Vašich dětí, pro
Vás i děti se nic k horšímu nezmění. Naopak, nové vedení
nasměruje vývoj školy směrem k Vaší větší spokojenosti.
Já bych se tedy tímto chtěla s dětmi i s Vámi rozloučit. Bylo
mi potěšením pracovat pro tuto školu a ač s tím asi někteří
nebudou ztotožněni, vše, co jsem dělala bylo orientováno na
zájmy a rozvoj dětí, pro které jsem pracovala. Prošli jsme
společně bouřlivým obdobím covidu i legislativních změn
a myslím, že jsme obstáli dobře. Naše děti, které od nás přecházely do vyšších ročníků jiných škol, obstály. Znalosti a dovednosti mají na stejné úrovni, jako děti ze škol městských,
jsou úspěšné a jejich dovednosti a vědomosti jsou na výbor-
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né úrovni. Jsem na ně pyšná a Vy můžete být také. Vzhledem
k tomu, že patříme mezi školy malotřídní, děti se naučily perfektní spolupráci, toleranci a jsou vždy připravené si navzájem
pomáhat. Díky kvalitní práci pedagogů rozvíjejí své vědomosti,
komunikační schopnosti, schopnost argumentovat a obhajovat svůj názor i kriticky přijímat názory ostatních. Dokážou
přemýšlet v širších souvislostech a hledat nová a neotřelá
řešení problémů. To vše budou v životě potřebovat pro to,
aby obstály, je to předpoklad pro jejich budoucí úspěšný
a spokojený život. Prosím, naslouchejte jim. Stále je podporujte a pomáhejte jim splnit jejich sny.
Pokud budete mít nějaký problém, nebude Vám něco jasné,
nebude se Vám něco líbit, budete něco potřebovat, obraťte se
s důvěrou přímo na učitele a vedení školy. Když bude škola
o Vašich problémech vědět, pomůže Vám je vyřešit. Vždy
je nejlepší informovat se přímo u zdroje a nehledat řešení na
místech, která s Vaším problémem souvisí nepřímo, okrajově
nebo vůbec. To pak vede k vzájemnému neporozumění a rozladěnosti všech stran. Škola je vždy připravená spolupracovat
s Vámi v zájmu Vašich dětí a z každé lapálie existuje nějaké
východisko. Věřím ale, že se změnou vedení školy, bude problémů ubývat a Vám se bude se školou dobře spolupracovat.
Přeji tedy Vám, ale především dětem, úspěšný nový školní
rok. Ať se jim ve škole líbí, ať si vytvářejí pozitivní postoj ke
vzdělání, a hlavně k životu, ať jsou úspěšné, zdravé, šťastné
a spokojené. Pak budete šťastní i Vy.
Děkuji Vám za spolupráci a podporu.
P. S.: Kdybyste Vy nebo děti cokoliv potřebovali, kontakt na
mne bude ve škole.
- Mgr. Miloslava Ťoupalíková -
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VYHLÁŠENÉ PAPÍRNICTVÍ V OLOMOUCI ZÁSOBUJE ŠKOLÁKY UŽ TŘICET LET
Když se řekne slovo papírnictví, většinu Olomoučanů nejspíš jako první napadne prodejna Spektrum potřeb v Polské
ulici. Obrovský výběr školních a kancelářských potřeb tam
její majitelka Božena Gatěková zákazníkům nabízí už tři desítky let. Mnozí k ní chodili nakupovat ještě jako žáci a studenti a dnes tam pořizují vybavení pro své děti.
Papírnictví v Polské ulici zná snad každý Olomoučan, protože na stejném místě a se stejnou majitelkou funguje dlouhá
léta.
„Letos v dubnu jsme s našimi zákazníky oslavili už třicet let
od založení firmy. Když jsem tenkrát začínala, chtěla jsem
nabízet především domácí potřeby, ale postupem času se
hlavním oborem stalo právě papírnictví. Dnes prodáváme
spoustu školního a kancelářského vybavení včetně laminovaček, skartovaček, ale i kávu a nápoje, zkrátka sortiment doslova od A do Z. Pořád také máme v nabídce třeba olizovací papírové pásky na lepení herbářů, růžky na fotografie, pauzovací
papír či laminovací folie na kusy,“ popsala Božena Gatěková.
Od začátku podnikání klade velký důraz na odbornost personálu a zákazníka má pořád na prvním místě. Snaží se mít
v sortimentu všechno, aby se nestalo, že zákazník odejde
s prázdnou. Zároveň neustále sleduje všechny trendy a novinky v oboru.
„Pokud náhodou něco chybí, do druhého dne to objednáme. Když mi zákazník zavolá v neděli, ráda přijmu objednávku
a v pondělí pro něj všechno nachystám. Snažím se každému
vyjít vstříc. Sama to tak mám také a chodím nakupovat do
obchodů, kde jsou na mě hodní. Mám ráda lidi, práce mě pořád moc baví, dělám ji s láskou a srdcem,“ svěřila se majitelka
oblíbené prodejny.
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Na nový školní rok už je pečlivě připravená, v nabídce má
zboží osvědčených značek a v různých cenových kategoriích.
Za výbavu pro prvňáčka podle ní rodiče utratí okolo dvou tisíc
korun, protože spoustu věcí už děti budou mít v balíčcích na
lavicích.
„Máme nachystané krásné batohy pro kluky i holčičky, přijdou na zhruba tisíc až 1 500 korun a mnohé budou se slevou,
aby si podle svých možností mohl vybrat úplně každý. Ceny
bohužel vzrostly u sešitů, asi o padesát procent a u výkresů
ještě více. Od začátku letošního roku dochází u tohoto sortimentu k cenovým skokům, jaké za ta léta nepamatuji,“ konstatovala Božena Gatěková.
V sortimentu školních potřeb už má vyzkoušené značky, za
jejichž kvalitou si také sama stojí.
„Každý výrobek, který v prodejně nabízím, dávám nejdřív
vyzkoušet školákům z naší rodiny nebo z okruhu známých.
Pokud se dozvím, že není kvalitní, tak jej neprodávám. Některé potřeby, například pera pro prvňáčky, nám doporučují paní
učitelky, které nejlépe vědí, že se s nimi dětem dobře píše
a tak je pak rodičům nabídneme také. Aby u nás nemuseli
v září stát frontu, mohou si přinést tašku a seznam a my jim
do druhého dne všechno připravíme,“ popsala netradiční
službu zákazníkům majitelka vyhledávaného papírnictví, kam
si pro školní a kancelářské potřeby léta jezdí nejen rodiče malých školáků, ale také olomoucké a vesnické školy a mnohé
firmy z regionu.
Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/podnikani/spektrum-potreb
-papirnictvi-olomouc-bozena-gatekova.html
- Magda Vránová -
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POVODŇOVÉ UDÁLOSTI OD ROKU 1997
7. července si naše obec připomněla 25 let od událostí,
které změnily osudy místních obyvatel, zejména těch, kteří
přišli o přístřeší a svoje domovy. Na konto povodní z roku
1997 bylo v minulosti publikováno nespočet údajů o poškození obce a hmotných ztrát, ale i o odhodlání mnohých vybudovat si nová obydlí na místo těch, o které v oněch osudových dnech přišli. Dnes, s odstupem času, se poohlížíme nazpět a srovnáváme do jaké míry se od tohoto okamžiku změnila tvář vesnice s vědomím jakým nelehkým obdobím si
obec prošla. V následujících letech Střeň zažila několik povodňových hrozeb menšího i většího rozsahu, které na klidu
místních nepřidaly. Pokud se týká opatření v oblasti povodňové ochrany, které během času následovaly, můžeme dnes
s uspokojením konstatovat, že obec je chráněna zejména
posíleným ohrázováním obce a rekonstruováním hrázových
objektů.

lik hodin odplouvala korytem řeky po proudu směrem k Hynkovu. Tato událost byla alarmující ohledně dalšího vývoje jednání o otázkách budoucích opatření směřujících k odstraňování kmenů v řečišti.

Katastrofální povodeň v červenci roku 1997 měla neočekávaně rychlý a dravý průběh s obrovskou ničivou sílou, kdy na
horních tocích došlo k téměř totální devastaci koryt vodních
toků. Voda dosahovala extrémní úrovně, nezměrný plošný
rozsah a hloubka rozlivů byla nad všechny dosavadní známé
hodnoty. Povodeň, která s sebou valila katastrofálně velké
množství splavenin, se svými parametry vymkla možnostem
měření a monitorování.

3. ledna 2003 je zaznamenáno rostoucí zvyšování hladiny
řeky Moravy. Způsobeno bylo náhlým oteplením na horách
spojeným s deštěm. Už ve večerních hodinách je v Litovli vyhlášen 2. stupeň povodňového ohrožení, stoupající Morava
zaplavuje přilehlé zahrady a některá obydlí.

Pro ilustraci povodňových událostí do dnešní doby uvádíme výňatky z Povodňové knihy.
Červencové dny roku 1998 provázejí silné bouřky s přívalovými dešti a průtržemi. Citelně postihují řadu obcí ve východních Čechách, zejména v okrese Rychnov nad Kněžnou. Mezi
nejvíce zasaženými obcemi je i těžce zkoušený Kounov. A protože obec potkal podobný osud, jaký před rokem potkal i nás,
byla zorganizována celoobecní sbírka na jeho podporu. Vybraná částka 61 370 Kč byla v Kounově osobně předána starostovi obce.
2. 11. 1998 - Opět hrozí povodeň. Po několikadenních vytrvalých deštích je vyhlášen 1. stupeň povodňové pohotovosti.
Hladina Moravy stále stoupá, už zaplavila silnici na Březovou,
louky, proniká i na střeňské fotbalové hřiště. Teprve k večeru
se rozlivy stabilizovaly a voda se postupně vrací do řečiště
Moravy.
Lednová povodňová aktivita 2002
22. 1. 2002 - V obci není nikdo, kdo by pamatoval povodňové ohrožení Střeně bezprostředně po Novém roce. Přesto
k němu došlo.
Náhlé lednové oteplení přispělo k mimořádné povodňové
situaci. V blízkosti obce, na hlavním toku řeky Moravy asi 400
m nad hlavním mostem, jsou nebezpečně nakupeny ledové
kry. Zátaras z připlouvajících ker spolu s napříč řečištěm padlými kmeny velmi rychle způsobil vzdutí vodní hladiny. Voda
zaplavila les v prostoru od odchovny bažantů na Březové až
po úpatí střeňských hrází.
Za této, od rána nepříznivě se vyvíjející situace, byly aktivovány jak místní, tak regionální bezpečnostní složky, aby v případě ohrožení obce ihned zasáhly. Naštěstí k tomu nedošlo.
Obrovský tlak vody v místě ledové bariéry tuto kolem desáté
hodiny večerní, za nesmírného hřmění a rachotu, prolomil.
Tím hrozba v dané chvíli pominula a lavina ker a kmenů něko-
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Letní období roku 2002 je příznačné vydatnými přívalovými
bouřkami, vytrvalými dešti a posléze i povodněmi. V červenci
jsou hlášeny povodňové kalamity na Blanensku a v srpnu
v Čechách. Povodně jsou vždy spojeny s velkými škodami
a s útrapami obyvatel. Střeň, která zakusila a prožila všechno, co je s povodňovou katastrofou spojeno, se rozhodla alespoň malým dílem přispět těm, kteří se dostali do obdobné
situace. V červenci bylo poukázáno 20 000 Kč obyvatelům
vyplavené obce Crhov na Blanensku, v srpnu byla vyhlášena
celoobecní sbírka na pomoc postiženým v Čechách. „Fondu
humanity ČK“ bylo poukázáno 122 000 Kč, které Střeňští krutě
zkoušeným spoluobčanům v Čechách darovali.

4. ledna 2003 je ve Střeni je vyhlášen 1. stupeň. V příštích
dnech však naštěstí dochází k ochlazení, ustávání srážek
a poklesu hladiny na hlavním toku Moravy.
Měsíc leden roku 2006 je v ČR nejstudenějším za posledních
čtyřicet let. Je výrazný jak vysokými mrazy, tak i množstvím
napadaného sněhu. Vydatné sněžení v Jeseníkách pokračuje
i v únoru a začátkem března, výška sněhové pokrývky dosahuje místy až dvou metrů.
Vezmeme-li tedy v úvahu tuto skutečnost, oprávněně vznikají dohady, zda tání sněhu neproběhne velmi rychle a nečekaně. Tyto obavy se naplňují už 24. března, kdy teploty dosahují 11 stupňů nad nulou, přidává se i déšť. Následný vzestup
toků na sebe nenechává dlouho čekat, a již 28. března je
v republice na dvaceti místech hlášen vzestup povodňových
aktivit na 3. stupeň.
Povodí Moravy bylo ohroženo jako první. 28. března zahrozila Třebůvka.
29. března už Morava naplnila lesy kolem Střeně a začala se
vylévat na hřiště.
30. března bylo na hřišti 40 cm vody, denní teplota 15 stupňů a deštivo.
31. března je na hřišti naměřeno 70 cm vody, hladina v toku
je 120 cm od koruny hráze. Střeň vyhlašuje 2. stupeň povodňové pohotovosti.
1. dubna je hřiště již 90 cm pod vodou. Na přechodu cesty
přes hráz za školou jsou preventivně umístěny pytle s pískem.
Prosakující voda zaplavuje místní zahrady a dvorky přilehlé
k hrázi. Hladina rozvodněné Moravy pod hlavním mostem
dosahuje již takové výše, že k nosníkům zůstává jen asi 80 cm
a voda stále stoupá. Ve večerních hodinách došlo k protržení
nově zbudované západní hráze v Horce, v části Sedlisko. Záplavová vlna postupuje k Olomouci, na Lazce a Řepčín. Naštěstí večer hladina v Moravě kulminuje a dále se nezvyšuje.
2. dubna 2006 už je ve Střeni zaznamenán patrný pokles
hladiny o 5 cm, obloha se vyjasňuje, teplota stoupá
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k 18 stupňům. Podle sdělení meteorologů za jediný týden
ubývá na horách a podhůří Jeseníků v zásobách sněhu asi 100
milionů krychlových metrů vody. Nepředstavitelné! To je však
jen třetina tamních sněhových „zásob“. Zbývajících 170 milionů kubíků vody nás však vlivem proměnlivého počasí míjí bez
patrné újmy.
Povodňové události v červnu roku 2009 o sobě po krátké
době dávají opět vědět. Totéž, co my před 12 lety v nížinách,
zažívají nyní obce v podhůří Jeseníků. Dnešní počasí i jeho
projevy jsou sice odlišné, mají však společného jmenovatele:
zkázu, neštěstí a pocit bezmoci pro postižené.
Rok 2009 se vyznačuje katastrofálními záplavami obcí
v podhůří Jeseníků a Rychlebských hor. Naše obec reaguje na
povodňové události vyhlášením sbírky. Ve dnech 4. - 5. června
je ze 130 střeňských domácností do kasičky vloženo 83 500
korun. Na základě doporučení Bezpečnostní rady Olomouckého kraje je sbírka směrována do povodní nejvíce zdevastované obce Skorošice, v níž byly v sobotu 27. června prudkou,
hned dvojí „bleskovou“ povodňovou vlnou zasaženy téměř
všechny domy, strhány mosty a zdemolovány komunikace.
Rok 2010 - Květnové záplavy Olomouckého kraje. Pro Střeň
a lokality na Olomoucku se projevovaly záplavy zatopením
polností, na kterých rašila budoucí úroda. Komplikace také
provázely výstavbu tlakové kanalizace a čističky odpadních
vod, u které se budovaly objemné nádrže v hloubce přes
šest metrů pod terénem.

Ničivá povodeň 19. 6. 2020 zasáhla v Šumvaldu na Olomoucku a v jeho v místní části Břevenec téměř 280 objektů.
Na obecním majetku jsou škody i nadále odhadovány na
250 milionů korun a stejná částka je zatím vyčíslena i na majetku obyvatel. Obce Šumvald a Břevenec patřily k jednotkám,
které přispěchaly mezi prvními k záchraně naší obce v roce
1997. To jim oplácí naši členové JSDH formou fyzické výpomoci a Střeňáci pak neprodleně zasílají finanční pomoc přes 100
tisíc korun vybraných při obecní sbírce.
Od roku 1997, který považujeme za pomyslný milník našich
novodobých dějin, proběhlo již několik lokálních povodňových
katastrof, během nichž naši občané solidárně vypomáhali,
často peněžitými dary (a ty postižená oblast opravdu potřebuje).
Ať už to byla živelná povodňová záplava obce Kounov na
Rychnovsku roku 1998, nebo děsivá povodňová katastrofa,
která postihla velké území Čech v roce 2002, pomáhali jsme stejně tak i po ničivém tornádu, které zasáhlo Litovel v roce
2004. Ve všech případech nestáli občané naší obce stranou.
Prožívali s postiženými jejich osudové chvíle a hmotně, především ale finančně, pomáhali. Věříme, že jim to jejich strádání
alespoň z části ulehčilo. Nakonec zažili jsme takové chvíle
sami, víme tedy, co pomoc, byť třeba nevelká, znamená.
Zdroj: Obecní archiválie
- Vladimír Kamínek -

TALENTKA ROKU
Vítězkou talent roku za ženy v České házené se stala Natálie
Kuxová ze Střeně. Obec Střeň se připojuje ke gratulacím.
V kategorii Talent roku za ženy se stala vítězkou kometa
tohoto ročníku MOL ligy Natálie Kuxová, která hájí barvy DHK
ZORA Olomouc. V uplynulé sezóně byla nejlepší střelkyní
Hanaček, když ve 29 zápasech nastřílela 109 gólů. Aktuálně je
jednou z hlavních postav české juniorské reprezentace na MS
ve Slovinsku.
Zdroje: https://www.facebook.comgroups/145643232588032
https://www.facebook.com/czechhandball
- Obec Střeň -

TJ STŘEŇ
Nová sezona je tady…
Léto je v plném proudu a užíváme si dovolených. Čas však
rychle utíká a přede dveřmi máme novou další sezonu.
V rámci letní přestávky odehráli naši střeňští „fotbaloví veteráni“ přáteláček ve Štěpánově v rámci oslav založení místního klubu kopané. Moc bych chtěl poděkovat všem zúčastněným borcům. Přežili to ve zdraví a to je to hlavní! Třešničkou
na dortu byly vstřelené naše krásné tři branky. Tak se mrkněte na přiloženou fotku, kdo že nás reprezentoval.

Tak se všichni držte, krásný zbytek léta a hlavně pevné zdraví.
Jménem TJ Střeň, z. s. předseda oddílu „Jarda doktor“ Havlíček.
- Jaroslav Havlíček -

V rámci doladění formy bychom rádi odehráli přípravný zápas na místním „maracaná“. Ještě bude upřesněno.
No a „mistráky“ začínáme 21. srpna. Pevně věřím v opětovnou podporu našich fanoušků. Bez Vás to skutečně nejde
a patří všem velký dík... . Opět mrkněte na přiložený rozpis,
ať to „nezaspíte“.
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STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK
ALKOHOL ANGREŠT ARTEFAKT BAROMETR BRZDA
CIBULKA CIHLA ČÁRKA DCERKA DIMENZE DISKOTÉKA DLAHA DÝMKA EKONOMIE EXEKUCE HÁDKA
HLÁSKA CHRÁM JEPTIŠKA KABEL KAUZA KŮLNA KYSELINA LAMPA LÉČBA LŽIČKA MASKA MÍCHA MOTORKA NÁPIS OSIKA OTLAK POMLÁZKA ROLÁDA
RUKÁV SALÓN STĚNA TABLETKA TLUMOČNICE TURISTIKA ZKUMAVKA

Zdroj: www.irybarstvi.cz/parma-obecna

Historicky byla řeka Morava v úseku dnešní CHKO z hlediska zarybnění jedním z nejbohatších toků ve střední Evropě,
avšak postupem času, s rozvojem technických úprav toku,
migračních bariér a s přibývajícím znečištěním vody rybích
druhů výrazně ubylo.
Po roce 1990, s postupným zaváděním přísnějších norem
pro vypouštěné odpadní vody, se kvalita vody v řece postupně zlepšovala a objevovaly se i druhy předtím vymizelé (např.
ouklejka pruhovaná), případně populace jiných druhů, dříve
jen skomírající, výrazně posílily (např. parma obecná, ostroretka stěhovaná).
V současnosti žije v CHKO Litovelské Pomoraví asi 35 druhů
ryb, a relativně nedávno byla objevena i mihule potoční. Dominantně se tu objevují druhy typické pro tzv. parmové
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a cejnové rybí pásmo, v toku Moravy v horní části CHKO se
však objevují i prvky pásma lipanového, případně pstruhového (vranka obecná, lipan podhorní, pstruh obecný).
Z hlediska ochrany ryb jsou nejcennějším biotopem neregulované, meandrující úseky Moravy, poskytující útočiště jinde
v naší krajině již dlouhodobě mizejícím reofilním druhům ryb
(druhy ryb žijící v tekoucích vodách), které se zde, díky přirozené morfologii toku, i samovolně reprodukují a vytvářejí
početné populace (parma obecná, ostroretka stěhovavá,
ouklejka pruhovaná a řada dalších).
Zdroj: litovelskepomoravi.nature.cz/ryby
- Dagmar Holániková -
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STŘEŇSKÉ VINOBRANÍ
17. ZÁŘÍ
15:00 STARBAND
20:00 MOTORS
Burčák, víno, udírna

Vstupné 80 kč

PLÁN AKCÍ
19. srpna
26. srpna
17. září

- SDH letní kino - Srdce na dlani
- Letní kino - Tajemství staré bambitky 2
- Střeňské vinobraní

15. a 22. října
25. října
3. prosince

- Sbírka použitého textilu
- Dlabání dýní + lampionový průvod
- Rozsvícení vánočního stromu

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 13. října 2022
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz a v kopii na mistostarosta@stren.cz.
Přispívali: Jiří Nevima, Miloslava Ťoupalíková, Magda Vránová, Vladimír Kamínek, Jaroslav Havlíček, 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
Místo vydání - Střeň
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