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Vánoční čas už zase přišel, z komínů stoupá dým, všude se line vůně pečeného cukroví. Děti
píší Ježíškovi, na balkonech a terasách trčí jehličnany a čekají, až si obléknou sváteční šat. Kapři
už to mají spočítané a obchody praskají ve švech. Vánoce, čas pohody a klidu, kdy se snažíme
vyjádřit lásku ke svým bližním. Pan starosta nám za zvuku koled popřeje krásné svátky, rozsvítíme stromeček, rozdáme dárky a zvony v našem kostelíku pozvou na půlnoční. My všichni zapomeneme na neshody a nevole během roku, podáme si ruce a popřejeme si šťastné a veselé…
Ludmila Ludvová
„Z nebe posel vychází zdávna již žádaný, k Panně čisté přichází, od Boha poslaný, ten
rajský archanděl, nazvaný Gabriel“.

ADVENT
Vážení střílečtí spoluobčané. Byl jsem požádán, abych Vám přiblížil, z duchovního pohledu, nejkrásnější dobu celého roku – Vánoce.
Každý z vás jistě vzpomínáte na své dětství, kdy jste netrpělivě vyhlíželi s duší malého a důvěřivého dítěte ten tajemný večer, kdy nás,
v kruhu rodinném, čekala štědrovečerní nadílka.
Ovšem než dojdeme k tomuto vánočnímu večeru, je dobré a užitečné projít dobu přípravy na vánoční svátky. Nejenom, že se uklízí,
nakupují dárky, chystá štědrovečerní večeře, ale je důležité se dobře
naladit, připravit se a vychutnat pravou atmosféru Vánoc.
Křesťané této době přípravy říkají advent. Advent z latiny přeloženo znamená příchod, čili se –
podle naší víry – připravujeme na příchod Bohem slíbeného a proroky ohlašovaného Spasitele,
Ježíše Krista. Advent ale neznamená jen dobu přípravy na jeho příchod o Vánocích, na jeho narození, ale i na jeho příchod na konci časů.
Na začátku Adventu se obvykle v kostele žehná adventní věnec, na kterém jsou čtyři svíce
na znamení čtyř adventních nedělí. Každou neděli se rozsvítí další svíce, až nakonec hoří na prahu vánočních svátků všechny čtyři svíce. Ježíš je nám představen jako Světlo světa, proto připomínku jeho příchodu na svět slavíme v plnosti světla ze svící adventního věnce.
Advent ovšem není jen romantické zapalování svící, ale je především dobou očekávání. Čekáme na Ježíše Krista. Ale proč? Ježíš Kristus se stal člověkem, stal se jedním z nás, přišel, aby pozvedl naše lidství k nové kvalitě, jak
On doslova říká: „…aby měli život v plnosti“. Říkám si, to je docela dobré; každý si chce dnes něco užít, „žít na plno“. Kdo se drží Ježíše, může i s Ním prožít
život naplno, v plnosti.

JESLIČKY
K vánočním svátkům nepochybně patří znázornění betlémských jesliček. K jejich velkému rozšíření dochází ve středověku.
Mezi zakladatele této tradice je počítán svatý František z Assisi.
Toužil prostě, způsobem co nejpodobnějším skutečné události,
oslavit slavnost Narození Páně. Proto před Vánocemi roku 1223 u
vesnice Greccio nedaleko Assisi v Itálii dal postavit jesle vystlané
senem a přivedl k nim osla a vola; v tomto prostředí pak byla slavena mše svatá, při které sv. František zpíval evangelium o narození Páně. Podle legendy se mu v jeslích ukázalo Jezulátko, které dojatý František pochoval v náručí. Od té doby šířili jesličky
po celé Evropě především členové františkánského řádu. U nás ve Střílkách si podobnou atmosféru betlémských jeslí můžete prožít v neděli 26. 12. 2010 ve 14.30 hod., kdy ve stodole farské zahrady představíme náš Živý Betlém.

VÁNOCE
Vánoce začínají křesťané slavit až ve 3. století. Tehdy oslava Vánoc spadala do oslavy konce
starého a začátku nového roku – období zimního slunovratu. A právě „návrat Slunce“ byl příliš silnou událostí, než aby ji nechali křesťané bez povšimnutí. Nejprve umístili do období zimního slunovratu svátek z řečtiny zvaný Epifanie – Zjevení Boha na zemi (dnes svátek Zjevení Páně – svátek klanění Tří králů, který slavíme 6. ledna). Přední teolog tehdejší doby sv. Řehoř Naziánský
k této slavnostní chvíli píše: „Zimní slunovrat přichází v den, kdy je božský život našeho Pána Ježíše Krista zjeven lidem: vidíš, jak světlo roste, raduj se tedy, že příchod pravého Světla ozařuje
celý svět paprsky dobré zprávy, evangelia.“
Křesťané se radují z Narození Ježíše Krista. A nejen tak, jak se
radujeme z narození dítěte. Naše radost vychází z poznání, že Bůh
přijal naše lidství a ukázal, že mu nejsme lhostejní, cizí. Stal se jedním z nás, nic lidského mu nezůstalo cizí, kromě hříchu. Toho hříchu,
kterým se už v ráji provinili první lidé, Adam s Evou. Chtěli být na Bohu rovnými, nezávislými na nikom jako On. Chtěli sami rozhodovat
o tom, co je dobré a co zlé. Ztratili tím ale Boží blízkost. Nyní však
přichází v Ježíši Bůh k lidem, aby odpověděl na tuto základní touhu
každého člověka – „stát se bohem“. V Ježíšovi je nám dáno mnohem
víc; skrze Něho se můžeme stávat Božími syny a dcerami, dětmi Božími.
Vánoce jsou tedy oslavou lidství. I pro člověka nepokřtěného, toho, který nechodí do kostela, dokonce i pro toho, který vůbec nic neví
o víře v Krista, znamenají Vánoce, že Ježíš svým narozením vzal
na sebe i jeho lidství.

KLANĚNÍ TŘÍ KRÁLŮ
Slavnost Zjevení Páně – „klanění Tří králů“ zvršuje v jistém smyslu vánoční svátky. Připomíná, že
i nevěřící mudrci z východu poznali, že Ježíš přichází
od Boha. Co teprve my? V předvečer nebo v den
slavnosti se koná žehnání vody (a soli), křídy, kadidla
a případně i zlatých předmětů (křížky, medailky
apod.). Voda se žehná na památku Ježíšova křtu
v Jordáně. Do vody se přidává sůl pro svou uzdravující a očišťující moc, a také jako symbol konzervační
schopnosti – zachování v dobrém. Žehnání kadidla a
křídy je znamením víry a důvěry v Boží ochranu; žehnání zlatých předmětů připomíná, že naše víra, naděje a láska mají být ryzí jako zlato.
Jména Tří králů, Kašpar, Melichar a Baltazar se objevují poprvé ve 12. století. Tato jména jsou
známa ze zkratky „K+M+B“, psané spolu s letopočtem požehnanou křídou na dveře. Písmena
K, M, B bývají také vykládána větou „Kristus Mansionem Benedicat“ – Kristus ať požehná příbytek.
Letopočet označoval začátek nového roku. Věřím, že i letos vlídně přivítáte tříkrálové koledníky,
kteří Vám rádi toto přání Božího požehnání pro Váš dům napíší na veřeje dveří. Jejich návštěva je
spojena každoročně s tzv. Tříkrálovou sbírkou, kterou konají koledníci v zastoupení České katolické charity na podporu charitativních projektů. Ve vánočnín čase jsme měli možnost poznat obdarování, kterého se nám dostalo od Boha, proto podle svých možností podpořme i tuto aktivitu Charity ve prospěch lidí v nouzi. Za koledníky i za Charitu Vám upřímně děkuji!
Přeji Vám všem klidné a požehnané vánoční svátky prožité s vědomím toho, že pro každého
z nás se stal Ježíš Kristus člověkem.
P. Jaroslav Štancl, farář
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VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014
V říjnu se konaly v České republice volby
do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu. V naší obci
kandidovaly do voleb do obecního zastupitelstva 3 volební strany po devíti kandidátech.
Sdružení nezávislých kandidátů 2010 získalo
1786 hlasů, což znamenalo první místo a zisk
5 mandátů. Na druhém místě se umístila volební strana Sdružení pro rozvoj obce, Sdružení
nezávislých kandidátů s 888 hlasy a ziskem
2 mandátů. Na třetím místě skončila TOP 09
s 683 hlasy a ziskem rovněž 2 mandátů. Členy
zastupitelstva obce pro volební období 2010 až
2014 se stali Miroslav Vrba, Milan Endlicher,
Stanislav Gejdoš, Irena Nakládalová, Michael
Hubr, Viktor Ganjuškin, Karel Žíla, Michal Čulík
a Ladislava Hořínková. Hlasování se zúčastnilo
379 občanů, což je 67,92%. Chtěl bych touto
formou ještě jednou poděkovat všem, kteří se
voleb zúčastnili a tím prokázali, že jim osud
obce není lhostejný.
Dne 8.11.2010 se konalo v Kulturním domě
ve Střílkách ustavující veřejné zasedání,
na kterém byly zvoleny nové obecní orgány.
Starostou obce se stal s podporou 5 hlasů Milan Endlicher, místostarostou bvl zvolen 8 hlasy
Miroslav Vrba. Předsedou finančního výboru
zvolilo zastupitelstvo obce Stanislava Gejdoše
a předsedou kontrolního výboru Michala Čulíka.
Do nastávajícího volebního období si nově
zvolené zastupitelstvo dalo dva základní cíle, a
to vybudování víceúčelového a dětského hřiště
a zahájení postupné opravy kulturního domu.
Splnění těchto cílů bude jednoznačně záviset
na získání dotací, protože obec ze svého

rozpočtu není schopna uvedené akce uskutečnit. Z toho vyplývá, že hlavní důraz bude kladen
zejména na získávání již zmiňovaných finančních prostředků.
Dalším dlouhodobým úkolem bude pokračování v obnově barokního hřbitova. V tomto roce
bylo ukončeno zpevňování a restaurování
všech ohradních zdí. V roce 2011 zbývá dokončit restaurování vnitřního balustru jižní zdi.
K dokončení kompletní obnovy hřbitova bude
nutno provést restaurování pláště kaple včetně
nástupního schodiště. Hlavním poskytovatelem
finančních prostředků na tuto akci bude opět
Ministerstvo kultury a Zlínský kraj. Bez pomocí
těchto institucí by obec nebyla schopna
v obnově hřbitovního areálu, konkrétně kaple,
dále pokračovat.
Velkým úkolem zastupitelstva bude nadále
udržet činnost základní školy ve stávajícím rozsahu, tzn. zachování devíti ročníků. V roce
2010 bylo provedeno celkové zateplení budovy
školy včetně výměny dřevěných oken za plastové a rekonstrukce všech sociálních zařízení.
Vzhledem k vynaložení nemalých finančních
prostředků na tuto akci by bylo nezodpovědné
a nehospodárné, kdyby se školní budova nadále nevyužívala pro dané účely v plném rozsahu.
Je samozřejmostí, že snahou obecního zastupitelstva bude zachování, příp. zlepšování
běžných služeb pro občany.
Závěrem bych chtěl vyslovit naději, že se
nám podaří dané cíle naplnit ke spokojenosti co
největšího počtu občanů.
Milan Endlicher, starosta

JE PŘÍJEMNÝ VZHLED OBCE ZÁJMEM VŠECH?
Všem by opravdu mělo záležet na tom, jak naše obec
vypadá. Pěknou obec netvoří
jen příjemně upravená stavení,
ale také i komunikace a celá
okolní příroda. A k estetickému
vzhledu není potřeba jen financí, ale mnohdy stačí jen velmi
málo. Stačí pozornost a ohleduplnost všech lidí.
Chtěli bychom adresovat
potřebu ohleduplnosti tentokrát
především na majitele psů,
kterých v obci není málo. Je
jasné, že se nepožaduje, aby
své zvířecí miláčky zavírali
jenom doma. Je zřejmé, že

k jejich životu pohyb v přírodě
a venčení patří. Při tomto jejich
pobytu mimo dům by mělo být
samozřejmostí všech „pejska-

řů“, aby veřejná prostranství a
cesty nebyly znečišťovány jejich výkaly.
Občané, kterým jde o příjemný pobyt v obci, se tímto
obracejí na majitele psů, kteří
byli doposud v tomto směru
bezohlední, a nebyli ochotni
odstraňovat psí exkrementy,
aby učinili nápravu. Pokud
stížnosti občanů budou pokračovat a majitelé psů tuto závažnou skutečnost nevezmou
na vědomí, budou vyzýváni
k odpovědnosti
Irena Nakládalová
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STŘÍLKY PO PODZIMU PRVNÍ
TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body Prav.

1.

Střílky

15

12 1

2

47: 16

37

( 16)

2.

Lubná B

15

11 2

2

56: 21

35

( 14)

3.

Bezměrov

15

11 2

2

54: 20

35

( 14)

4.

Lutopecny

15

11 0

4

47: 27

33

( 12)

5.

Troubky

15

7

4

4

34: 26

25

( 4)

6.

Dřínov

15

8

1

6

40: 35

25

( 1)

7.

Počenice

15

7

1

7

39: 34

22

( -2)

8.

Litenčice

15

6

4

5

28: 30

22

( 1)

9.

Šelešovice

15

7

1

7

29: 35

22

( -2)

10. Kyselovice B

15

6

1

8

41: 46

19

( -2)

11. Roštín

15

3

4

8

15: 31

13

(-11)

12. Bařice

15

3

3

9

24: 34

12

(-12)

13. Rataje B

14

3

1 10

20: 47

10

(-11)

14. Zlobice

15

3

0 12

16: 57

9

(-15)

15. Skaštice B

15

1

1 13

25: 56

4

(-20)

Do podzimní části soutěže vstupovaly Střílky s cílem napravit výsledek z minulé sezóny. Proto
je první místo obrovským překvapením a také velkou výzvou do následující jarní části soutěže.
V současné době je malá pauza, která ale hned po novém roce skončí a naváže na ni zimní
příprava.
Klub se také chce pokusit mužstvo posílit, aby v jarní části soutěže mohlo lépe bojovat o udržení prvního místa.
Přípravná utkání se budou domlouvat dle potřeb mužstva a žádostí trenéra. O termínech těchto utkání budeme příznivce informovat pomocí obecního rozhlasu.
Protože se jedná o poslední vydání časopisu v tomto kalendářním roce, chtěl bych jménem
vedení klubu poděkovat všem přispívajícím a příznivcům našeho klubu za jejich přízeň a podporu
v právě končícím roce a přejeme jim vše nejlepší do nového roku 2011.

TABULKA STŘELCŮ ke dni 10. 11. 2010
Jméno

Oddíl

Počet

Hubr Michael

Střílky

19

Kovařík Martin

Lubná B

17

Krist Patrick

Lutopecny

16

Tinka Tomáš

Kyselovice B

16

Trávníček Michal

Bezměrov

15

Babák Pavel

Dřínov

13

Hlaváček Tomáš

Střílky

13

Ještě jednou všem srdečně děkujeme.
Stanislav Gejdoš ml.
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ŠTRÚDLOVÁNÍ

ky, prostě všechno to, co by jejich vánoční gelová svíčka měla mít. A když se všechno zalije
rozpuštěným gelem, je téměř hotovo. Velké
poděkování patří manželům Tkáčovým, kteří
s námi spolupracují.

MIKULÁŠ
Je pátek 3. prosince a mateřskou školu navštívil Mikuláš s Andělem. Čerty s sebou nebrali, protože u nás přece žádné zlobivé děti nenajdou… Přesto byla v některých malá dušička,
když se Mikuláš zeptal, jestli byli všichni hodní?
Aby Mikulášovi ukázaly, jak jsou šikovné, přednesly básničky, zazpívaly písničky a dokonce
Mikuláš dostal namalovaný obrázek. Jako odměnu dostaly balíčky, které sotva unesly.
Blíží se konec podzimu, fouká a dny jsou
velmi krátké. V jedno takové sychravé odpoledne proběhlo v mateřské škole „štrúdlování“.
A co se pod tím podivným názvem ukrývá?
Bylo to společné setkání rodičů a dětí, kdy si
děti vyzkoušely, jak udělat těsto na štrúdl, pořádně ho propracovat, nastrouhat nejen voňavá
jablíčka, ale vyzkoušet i další náplně, třeba ořechovou nebo tvarohovou. Když se hotové štrúdly pekly, voněla celá mateřská škola. Děti
zatím maminkám ukázaly hračky, se kterými si
rády hrají a společně si pohrály. Jakmile bylo
napečeno, tak se u čaje už jenom ochutnávalo,
baštilo a chválilo, jak se nám to všechno hezky
povedlo.

GELOVÉ SVÍČKY
Jednou
z dalších
pravidelných
akcí
v mateřské škole je výroba gelových svíček
pod vedením manželů Tkáčových. Některé děti
se poprvé setkají s touto technikou výroby, ale
děti, které již tuto techniku znají, se na akci těší
a jsou náležitě připraveny. Pečlivě skládají
do skleniček badyán, hřebíčky, mušličky, korál-

Bylo to krásně strávené dopoledne společně s prvňáčky, kteří tuto akci prožili spolu
s námi a protože byli také hodní, i oni dostali
mikulášské balíčky. Občerstvení formou pizzy
bylo příjemným završením návštěvy Mikuláše
s Andělem.
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy jménem dětí touto cestou děkuje sponzorům, firmám i jednotlivcům, kteří přispěli dětem
na mikulášské balíčky i na dárky pod vánoční
stromeček: Obec Střílky, obec Chvalnov, obec
Zástřizly, pizzerie Palusia – p. Astalošová, drogerie U Nováků, Obchod Na zámku Střílky –
p. Blanařová, Autoservis Střílky, Mertovi Pavel
a Ivana, Motrans, kadeřnictví Astoria –
p. Robotková, p. Bilčík, Vinárna – p. Šušlík,
Hasiči Střílky, p. Galatíková V., p. Liška Josef.,
p. Liška Libor, p. Nábělková, p. Kubáček,
p. Buš Z., p. Kryštofová, p. Janásek, Oáza –
p. Hána, p. Ganjuškin p. Čulík, p. Lusík, p. Konečný.

Kolektiv mateřské školy
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POCHOD SVĚTÝLEK NEDĚLE 19. 12. 2010
Každým rokem ve Střílkách pořádáme Pochod Světýlek. Letos již po šesté proběhne tato,
dá se říci již tradiční akce, při které se společně
setkávají i představitelé tří duchovních směrů
existujících zde, ve Střílkách.
Pochod Světýlek, původně zamýšlený jako
lampiónový průvod pro děti a jejich rodiče, se
rozvinul do větší šíře. Stal se oslavou světla
jako moudrosti, setkáním lidí v lásce, míru a
vzájemném porozumění.

Pochod Světýlek opět zahájí Otec Kliment
u kapličky Pravoslavné církve. Zažehneme společně první symbolickou louč, která roznese
světlo mezi lidi.
Druhou zastávkou s rozsvícením další louče farářem Jaroslavem Štanclem bude kostel
Nanebevzetí Panenky Marie ve Střílkách.

Společně pak dojdeme na třetí duchovní
místo do Stříleckého zámku - jógového ášramu
a tam vyšleme létající lampión, symbol našeho
vnitřního světla k nebi. Zde na zakončení naší
cestu nám obyvatelé ášramu spolu se sádhví
Párvatí zazpívají posvátné védské slabiky mantry o vděčnosti člověka za dar světla,
prosby k Bohu o vedení z temnot ke světlu a
poděkování za ochranu.
Samozřejmě nebude chybět občerstvení
v prostorách zámecké komnaty s krbem a malá
hra pro děti.
Letos budou vzácnými hosty senioři, kteří
na závěr akce dostanou malý dárek
pro potěšení.
"Asató má sat gamajá, Tamasó má džótir gamajá,....":
"Veď mne z neskutečna ke skutečnosti,
veď mne z temnoty ke světlu,
veď mne od smrti k nesmrtelnosti.
Ať jsou všichni zdraví,
ať všichni žijí v míru,
ať všichni dosáhnou blahobytu a štěstí,
ať všichni dojdou naplnění,
ať ve všech světech vládne harmonie, radost a
štěstí.
Jitka Čulíková

ZNAK OBCE Z ODPADOVÉHO MATERIÁLU
Agentura Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a společnost EKO-KOM
uspořádaly v letošním roce 2010 další ekologickou soutěž. Tentokrát
na téma „ Znaky měst a obcí“. Úkolem celé akce bylo informovat širokou veřejnost o nutnosti třídění odpadu a o možnostech jeho dalšího zpracování. Na zpracování tohoto tématu se podílely nejčastěji
dětské kolektivy ze základních a základních uměleckých škol, ale
informována byla prostřednictvím médií široká veřejnost.
Naše základní škola se s radostí
do této ekologické soutěže zapojila. Děti
měly za úkol nashromáždit materiál
na výrobu znaku: PET lahve všech typů a
barev, víčka PET lahví, plastové nádobky
na šampóny, plastové (igelitové) sáčky, tašky, kelímky od jogurtů, tvarohu, plastové nádoby od prášků na praní, polystyrén, kelímky na kafe,
plastové lžičky, příbory, nápojové kartóny (všechny krabice od mléka,
džusů, šlehaček), tácky, vše papírové včetně barevné drti, veškeré sklo
– zkrátka vše, co patří do barevných kontejnerů na tříděný odpad a
po té z těchto surovin, dle daných instrukcí, vytvořit znak naší obce.
Při práci na výrobě znaků jsme se všichni dobře bavili. Hlavně jsme
však prozkoumali, jak naložit s odpadem, který se nám hromadí v domácnostech. Znaky se žákům
opravdu povedly, jejich patrná snaha a použití různého odpadového materiálu ve finále utvořilo
zajímavou kompozici.
Znak, který vytvořili žáci 6. ročníku, byl agenturou vybrán a bude vystaven na Krajské výstavě
znaků měst a obcí ve Zlíně
Michaela Marková
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10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PRO ZÁCHRANU BAROKNÍHO
HŘBITOVA VE STŘÍLKÁCH.
Dne 3. prosince 2010 se konala valná hromada Občanského sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, která je jeho nejvyšším orgánem. „Sdružení“, vyvíjí aktivní
činnost pro zachování stříleckého barokního
hřbitova, k jeho obnově a informuje veřejnost
o Národní kulturní památce evropského významu. Hřbitov byl zbudován v letech 1730–1743
tehdejším majitelem stříleckého a tovačovského
panství Amandem Antonínem Petřvaldským.
V Evropě jsou taková místa 3. Poutní místo
Einsiedeln ve střední oblasti Švýcarska, ležící
mezi Viewaldstätským a Curyšským jezerem.
Einsiedeln patří k vrcholným dílům barokní architektury v Evropě. Další je barokní hřbitov
v horské vesnici v Pyrenejích ve Španělsku.
Střílecký barokní hřbitov se řadí k těmto evropským významným místům barokního umění.
Jsme hrdi na to, že taková jedinečná kulturní
památka ve Střílkách je. Prohlášení vládou
České republiky v únoru letošního roku stříleckého barokního hřbitova za Národního kulturní
památku je pro obec Střílky velmi cenné.
Ve výroční zprávě předsedkyně Marie
Skřítková zhodnotila desetiletou aktivní činnost
„Sdružení“. V listopadu roku 2000 Ministerstvem vnitra ČR bylo zaregistrováno a schváleny jeho strany.
Od roku 1998 na hřbitově probíhají stavební a restaurátorské práce. Byly provedeny práce: statické zajištění obvodového zdiva, oprava
střechy krypty včetně odvodnění, výměna stupňů postranních schodišť a nástupní terasa, dokončení restauračních soch, nové kamenné
portály do krypty, včetně zrestaurovaných kovových dveří a vstupních kovových bran, odvodnění hřbitovní plochy a vnitřní okapový
chodník při ohradní zdi, oprava severozápadní
ohradní zdi. Na tyto práce byla proinvestována
částka 20 121 366 Kč.

Na dokončení úplné obnovy hřbitova je třeba zajistit opravu kaple, komunikační cesty a
zajištění opravy dvou vřetenných schodišť
ke kryptě kaple a celkové zabezpečení hřbitova. Z odhadu odborníků bude ještě na dokončovací práce nutné zajistit 10 milionů Kč.
Prvořadým cílem vyplývajícím ze stanov je
snaha „Sdružení“ získávat finanční prostředky
na obnovu hřbitova sponzorskými dary, sbírkami, prodejem publikací a turistických známek.
Seznam finančních darů sponzorů

Zlínské hnutí nezávislých
25 000 Kč
Motrans Střílky a.s.
51 958 Kč
Ing. Z. Wegscheider
18 000 Kč
Ing. Bubeník Radomír
3 000 Kč
BUŠ a BUŠ Zástřizly
5 000 Kč
město Kroměříž
160 000 Kč
město Otrokovice
11 500 Kč
Ing. Lusík
5 000 Kč
město Vizovice – Jelínek
10 000 Kč
Salix Morava – Horní Moštěnice
10 000 Kč
Myslivecká společnost Střílky
10 000 Kč
OKD Ostrava
100 000 Kč
KÚ Zlínského kraje
300 000 Kč
KÚ Zlínského kraje
18 000 Kč
KÚ Zlínského kraje
50 000 Kč
MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
1 000 Kč
Rovina Hulín
55 000 Kč
Ministerstvo kultury ČR
200 000 Kč
Roman Bubeník
2 000 Kč
MUDr. Dagmar Zdubová
2 000 Kč
Eva Pavlík – Švýcarsko
4 000 Kč
MUDr. Krása – Rakousko
3 000 Kč
Ing. Michalinek – Zlín
5 000 Kč
Prodej knih „Městečko Střílky“
18 300 Kč
sbírky od občanů Střílek
Splněním důležitého úkolu „Sdružení je informovat veřejnost o historii a významu stříleckého
hřbitova. Vychází články v tisku. V české televizi
uveřejněny reportáže, že je záslužné pečovat
o hřbitovy, poslední místo zemřelých, pro živé, je
to místo zamyslet se nad smyslem bytí a věčnosti.
Byly relace v rozhlase. Udržujeme písemný
styk s představiteli KÚ Zlínského kraje – panem
hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem, náměstk
emIng. J. Ondrušem a náměstkem Liborem Lukášem, s poslanci v Parlamentu ČR, dále
s exposlankyní za KDU-ČSL Ing. Michaelou Šojdrovou.
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Předsedkyně se zúčastňuje veletrhu cestovního ruchu v Brně a v Praze a informuje turistickou
veřejnost, že areál hřbitova je připraven k prohlídce. Zahraniční turisty v anglickém jazyce provází
Kateřina Žílová, pan Michal Prchlík, v německém jazyce paní Blanka Šušlíková.
Bylo vydáno DVD Barokní hřbitov Střílky – národní kulturní památka. Lidové tradice a Řemesla Uherský Ostroh zhotovily krojované panenky, představující historický střílecký kroj z roku 1812.
DVD a krojované panenky byly finančně podpořeny z rozpočtu Zlínského kraje částkou 68 000 Kč.
Předsedkyně se dále zúčastnila mezinárodní konference „ Krajané a kultura“ 6 až 8. Září 2010
v Praze. Konferenci uspořádal Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů. Navázali jsme
kontakty s českými spolky, společnostmi a institucemi z Rakouska, Švýcarska a Švédska.
Jednání valné hromady zpestřili kulturním vystoupením žáci Základní školy ve Střílkách, pod vedením paní
učitelky Blanky Šušlíkové. Na valné hromadě bylo vyjádřeno poděkování všem veřejným činitelům za pomoc
při obnově hřbitova a také Obecnímu úřadu ve Střílkách
za udělení Čestného uznáním za naši práci za 10 let
naší existence.
Děkujeme pracovnicím, které udržují čistotu a pořádek na hřbitově, vedení ZŠ a MŠ Střílky při zajištění konání valné hromady, paní učitelce Ireně Nakládalové
za zhotovení propagačních panelů, za upečení koláčků
paní Daně Zrnové, pracovníkům Motrans Střílky s.r.o.
za podporu valné hromady.
Na závěr je nutno říci, že Občanské sdružení odvedlo hodně účinné práce při obnově a propagaci stříleckého barokního hřbitova – Národní kulturní památky.
DVD a krojované panenky se mohou zakoupit na Obecním úřadě ve Střílkách.
Marie Skřítková , předsedkyně „Sdružení“

PROJEKT „OVOCE DO ŠKOL“
Naše škola se přihlásila do Vládou schváleného
projektu „Ovoce do škol“. Projekt se vztahuje na žáky
1.– 5. ročníků základních škol. Částka na jednoho žáka
činí 194,10 Kč na jeden školní rok.
Hlavním dodavatelem v rámci projektu „Ovoce
do škol“ je Wastex, spol. s. r. o. Holešov, který nám
dodává ovoce pro děti jedenkrát měsíčně.
Úkolem projektu je přispět k trvalému zvýšení
konzumace ovoce u dětí a tím také plnit zásady zdravé
výživy.
Laďka Hořínková

SDH STŘÍLKY VE 2. POLOLETÍ ROKU 2010
SDH Střílky měl letošní podzim celkem klidný. Výjezd k požáru byl jen jednou, a to ve Střílkách
v bývalém kamenolomu 26. 10. 2010. V listopadu jsme uspořádali Martinské posezení, připravili
techniku na zimní provoz a uklidili okolí zbrojnice.
V prosinci se delegáti zúčastní valných hromad sborů v okolí.
Naše valná hromada se připravuje na 15. ledna 2011 v 17 hodin v KD.
Tradiční ples uspořádáme 29. 1. 2011.
Ostatky budou pravděpodobně 5. 3. 2011.
Děkuji Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do činnosti našeho sboru.
Veselé Vánoce a šťastný rok 2011.
Karel Merta, starosta SDH

8

MYSLIVCI SE PŘIPRAVUJÍ NA ZIMNÍ PŘIKRMOVÁNÍ ZVĚŘE

Myslivcům končí lovecká sezona a začínají
s přípravami na zimní přikrmování zvěře. V našem mysliveckém sdružení Střílky Zástřizly lov
zvěře skončil. Drobnou zvěř již několik roků
nelovíme, ale soustavně přikrmujeme zajíce a
bažanty, pro které máme v přírodě vybudovaná
speciální krmná zařízení (říkáme jim zásypy)
a zaječí krmelce. Do těchto zařízení rozhazujeme pozadní pšenici. Pro zajíce zase na místech, kde víme, že přecházejí, připravujeme
zaječí jesličky, do kterých zakládáme kvalitní
seno, ječmen, řepu a letninu. Pro srnčí zvěř
máme vybudovaná velmi hezká zařízení, kterými se můžeme chlubit. Tato zařízení vybudovali myslivci Joukl, Jirka Lechner, Maštalíř,
Sosnar a Valenta. Moc nás mrzí, že nám v několika málo případech někteří lidé kradou krmení ze zásobníků, kde máme krmivo připravené pro zvěř. My toto krmivo musíme koupit
nebo brigádnicky zajistit a množství je omezené. V případě potřeby, zvláště ve stavu nouze
pak do krmelců nemůžeme zvěři krmivo předložit. Prosím, neokrádejte zvěř.
Současně s krmením, které předkládáme
bažantům, krmíme i zpěvné ptactvo. Máme
radost z toho, když přicházíme ke krmelci a
ze zásypu vzlétne mimo několika bažantů i hejno sýkorek nebo i vrabců, kterých v poslední
době stále ubývá.
Často předkládáme krmení zpěvnému ptactvu i doma do krmítek, která máme umístěna
na zahradě. Často tam dáme v dobré vůli i krmivo, které může těmto ptáčkům uškodit. Neměli bychom tam dávat zatvrdlé domácí pečivo,
chléb nebo cokoli, co je již plesnivé.
V žádném případě nepodávat uzeniny a jakékoliv slané potraviny. Nejvíce vyhovují usušená

semena slunečnice nebo směska, která se dostane koupit v obchodě. Vyhovuje vařené maso
a lůj. Zůstane na kosti, my je již nezužitkujeme,
ale zpěváčci si na tom pochutnají. Na jaře nám
to vrátí tím, že zahnízdí na naší zahradě a postarají se o zdravé ovocné stromy.
Museli jsme omezit lov srnčí zvěře, protože
stanovené kmenové stavy neodpovídají skutečnosti. Můžeme tedy lovit jen zvěř slabou,
nemocnou nebo zraněnou, která by nebyla
schopna přežít v zimním období. Soustřeďujeme se tedy jen na zvěř škodnou, hlavně lišky a
divoká prasata. Dále můžeme lovit zvěř vysokou – to je laň, kolouch a jelen. Tuto zvěř však
můžeme lovit jen dle velmi přísných kriterií.
Lov jmenované zvěře končí 15. ledna 2011. Lov
černé zvěře pokračuje i dále, ale nesmí se již
lovit kňour a bachyně. V listopadu začíná pro-

bíhat tak zvané chrutí černé zvěře, které pokračuje v prosinci a přetrvává až do ledna. Bachyně však může být oplodněna i v jinou dobu.
Bachyně je těžká 16 až 17 týdnů. Mláďata černé zvěře, kterým říkáme markazíni, mají zvláštní pruhované zbarvení a v případě potřeby je
bachyně úporně brání. V tomto období může
být nebezpečná. Cítí-li, že jsou mláďata ohrožena, napadá i člověka. Jsme-li v tomto období
v lese, chovejme se přirozeně a povídejme si,
abychom o sobě dali vědět, ale nehlučme. Bachyně si mláďata sama odvede.
Přírodu užívejme, ale i chraňme.
Mgr. Otakar Foltýn, myslivecký hospodář
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SEZNÁMENÍ S PROINVESTOVÁNÍM FINANČNÍHO DARU OD SPONZORŮ

V srpnu 2009 po provedení odborně technické kontroly tělocvičného nářadí a sportovního zařízení a vybavení bylo revizním technikem
firmy Rotven spol. s.r.o. zjištěno, že stávající
prolézačky a skluzavky nevyhovují současné
normě o bezpečnosti ČSN EN 1176 a 1177.
Bohužel, musely být ze školkové zahrady hned
na podzim kompletně odstraněny, dětem zůstalo ke hraní pouze pískoviště a jedna novější
dřevěná prolézačka. Vzhledem k cenám nových
herních prvků pro nás dost zoufalá situace.
Zastupitelstvo projednalo v říjnu s ředitelkou školy tyto varianty:
1. Obec žádá v roce 2010 o státní dotaci
na investice do ZŠ, včetně vybudování hřiště
pro děti na zahradě mateřské školy.
2. Pokud se nepodaří získat finance
na tento komplexní projekt, vyčlení obec
z rozpočtu zvlášť finance na vybudování hřiště,
předběžně cca 150 000 Kč.
Zároveň byli osloveni rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, spoluobčané a firmy
s prosbou o finanční příspěvek v jakékoli výši,
který by mohl k vybudování dětského hřiště
pomoci. Do konce kalendářního roku 2009 se
na účtu školy, pod variabilním symbolem určeném k tomuto účelu sešlo 52 010 Kč, které poskytli p. Navrátil M., firma DNM company s.r.o.
– p. M. Prokša, manželé Janáskovi, manželé
Kryštofovi, p. Kubáček, manželé Šašinkovi,
p. Brňáková D. a p. Brňáková J.
Za jejich příspěvek velmi děkujeme a jen
díky němu mohla být letos koncem října zakoupena nová multifunkční šestiúhelníková
cvičná stěna a skluzavka.
Po novém roce byl zpracován projekt a zažádáno o státní dotaci a už se jenom čekalo,
zda se dotací podaří získat a kromě nového
kabátku a oken pro budovu, budou mít děti i
celé nové hřiště. Bohužel v květnu jsme se do-

zvěděli, že státní dotaci na hřiště se obci zatím
získat nepodařilo, žádost ale postoupila do druhého kola.
Celkového zateplování budovy základní a
mateřské školy a výměny oken, která probíhalo
od června 2010 do konce srpna 2010, tedy částečně ještě za provozu, se podařilo zdárně dokončit a po opětovném zahájení provozu v září
2010 byli rodiče seznámeni s výší zaslaných
příspěvků, která činila 52 010 Kč a s řešením
stávající situace, která se týkala vybavení zahrady mateřské školy.
Protože obec investovala do celkového zateplení a výměny oken na budově základní
a mateřské školy, už nezbyly v rozpočtu finance
na vybudování hřiště, byla tedy k dispozici pouze částka poskytnuta výše zmíněnými sponzory
ve výši 52 010 Kč.
O zpracování cenové nabídky byly požádány dvě firmy. Po důkladné úvaze a promyšlení
výběru herních prvků z hlediska bezpečnosti
(např. závěsné houpačky jsou do většího kolektivu dětí nebezpečné), finanční dostupnosti,
kvality zpracování a využitelnosti byly vybrány
herní prvky od firmy Revo Repák s.r.o., od níž
už je na zahradě instalována dřevěná prolézačka.
Z částky 52 010 Kč byla pro děti vybrána
nová multifunkční šestiúhelníková cvičná stěna
v hodnotě 38 495 Kč a doplněna skluzavka
ke stávající prolézačce v hodnotě 6 500 Kč.
Dopadová plocha u cvičné stěny byla vybudována svépomocí. Zůstatek na účtu je nyní
7 015 Kč.
Všem sponzorům za poskytnutý příspěvek
ještě jednou velmi děkujeme, protože bez jejich
pomoci by zatím dětem zůstala téměř prázdná
zahrada. Do budoucna budeme spolu s obcí
usilovat o získání dotace, ale současně děkujeme případným dárcům za jakoukoli poskytnutou finanční částku.

Bc. Marta Hudečková, vedoucí učitelka MŠ
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ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ SDH STŘÍLKY VE 2. POLOLETÍ ROKU 2010
Krátce po zahájení nového školního roku jsme se opět
sešli s našimi „mladými“ nástupci a ihned jsme plánovali, co
v nejbližší době dokážeme.
Překvapili. 2. října2010 jsme odjeli na branný závod
do Morkovic – jen tak cvičně před okresním kolem Hry Plamen, děti se umístily na 7. místě.
Okresní kolo Hry Plamen se konalo 9.10. 2010 v Karolíně, i přes nepřízeň počasí mládež ukořistila 10. místo. Podotýkám, umístění je za celoroční činnost a přesto,že se scházíme 1x týdně a nářadí není nejmodernější je úspěch pro nás
velký.
Do třetice všeho dobrého jsme odjeli tradičně na Netradiční branný závod do Koryčan a s pohárem za vybojované
3. místo přijeli zpět. Mimochodem, Zástřizly dovezly pohár zlatý, takže na okrsek Střílky se dostaly
poháry dva. Blahopřejeme.
Letos se už scházíme v nové klubovně ve zbrojnici. Bratři a sestry, děkujeme.
Jana Mertová

ORION FLORBAL CUP
V letošním roce proběhl již druhý ročník soutěže ve florbalu
pro 6. a 7., 8. a 9. ročníky základních škol. Soutěž vyhlašuje
Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Nestlé
Česko s.r.o. Orion Florbal Cup je sportovní postupová soutěž
školních družstev, která začíná školním kolem.Tuto část hrajeme
dlouhodobě v hodinách tělesné výchovy.
Do okrskového kola ve III. kategorii jsme vyslali družstvo žáků
6. a 7. ročníku, které se konalo dne 2. listopadu 2010 v Kroměříži
na ZŠ Zachar. V okrskovém kole se sešla tři družstva, kromě nás
ještě dvě základní školy z Kroměříže – Zachar a Oskol. Turnaj se
hrál systémem každý s každým 2x. Favoritem okrskového kola
byly ZŠ Zachar a Oskol. Nám se podařil husarský kousek, když
jsme porazili ZŠ Oskol. Takže jsme v okrskovém kole obsadili
2. místo a spolu se ZŠ Zachar jsme postoupili do okresního kola.
Okresní kolo se konalo dne 24. listopadu 2010 v Holešově. Zde
nastoupilo 5 družstev – ZŠ Holešov, ZŠ Hulín, ZŠ Zachar Kroměříž, ZŠ Kostelec a ZŠ Střílky. Favoritem bylo družstvo ZŠ Zachar. Hrálo se opět systémem každý s každým. S naším úspěchem
málokdo počítal, byli jsme považováni za outsidera. Nasvědčil tomu výsledek hned prvního utkání, kde jsme se ZŠ Holešov prohráli vysoko 1:7. Naši žáci se však nevzdali a v druhém utkání porazili „favorita“ – ZŠ Zachar v poměru 4:2. To bylo první překvapení!
Další zápas jsme prohráli se ZŠ Hulín 6:10. Poslední
zápas jsme hráli se ZŠ Kostelec, která mimo jiné porazila
Hulín 4:0, tady se zrodilo druhé překvapení, když naše
družstvo přesvědčivě vyhrálo nad svým soupeřem
v poměru 9:4!
Vítězem okresního kola se stala ZŠ Holešov, naše
škola obsadila pěkné 3. místo, za které jsme domů přivezli pohár a diplom.

Ing. Viliam Bazsó
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MIKULÁŠSKÁ DISKOŠOU
Nastal předvánoční čas, doba čertů a Mikulášů. A tak si několik maminek řeklo, že dětem zpříjemní čekání na Ježíška. S pomocí Obecního úřadu ve Střílkách jsme uspořádaly Mikulášskou
diskotéku. Poprosily jsme několik sponzorů, kteří nám ochotně na tuto akci přispěli a my jsme
mohly začít s přípravami.
Akce se konala v sobotu 4. prosince 2010
v Kulturním domě ve Střílkách. Celou akci uváděly vtipné
čertice Dominika a Nikola, hudbu pouštělo čertí peklo a o
čertí tanec se postarala skupina DIABLOS. Všichni tito
pomocníci byly děti ze Střílek, samostatně si to ve svém
volném čase připravily a patří jim za to velké poděkování.
A tak se celé odpoledne tančilo a hrálo. Kolem
17. hodiny zacinkal zvoneček a už tu byl Mikuláš
s andělem a všem dětem, které byly hodné, rozdal dárečky. Rozloučil se a slíbil, že se opět do Střílek vrátí.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem, kteří
nám při této akci pomáhali.
Maminky

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB A OSTATNÍCH AKCÍ
24. 12. Štědrý den

15:00 hod. Vánoční bohoslužba pro děti
23:00 hod. „Půlnoční“ mše svatá

25. 12. Boží hod vánoční

9:30 hod. Mše svatá „slavná“

26. 12. svátek sv. Štěpána (tento rok také
svátek Svaté rodiny)

9:30 hod. Mše svatá s žehnáním vína
14:30 hod. Živý Betlém na farské zahradě

31. 12. Silvestr

16:00 hod. Poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2011 Nový rok – slavnost Matky Boží
6. 1. Zjevení Páně – Tři krále

9:30 hod. Mše svatá
17:00 hod. Svěcení tříkrálové vody, kadidla a křídy
9:30 hod. Mše svatá – vystoupí dětský chrámový
sbor ze Šternberka

9. 1. Křtu Páně

26. 12. 2010 Štěpánská zábava – Kulturní dům Střílky
8. 1. 2010

Tříkrálová sbírka

8. 1. 2010

Ples SDH Zástřizly – Kulturní dům Zástřizly

12. 2. 2011

Farní ples – Kulturní dům Zástřizly

Vážení občané,
za redakci našeho časopisu a jménem Obecního úřadu Střílky Vám
přejeme krásné prožití Vánoc a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2011.
Obecní střílecký zpravodaj – vydavatel Obec Střílky. Povoleno MK ČR E 19743. Náklad 270 kusů.
Neprodejné. Vychází čtvrtletně.
Redaktorka Mgr. Ludmila Ludvová, grafická úprava Mgr. Jana Drápalová, tisk Tiskárna ŠIKI Kyjov.
Připomínky, příspěvky do dalšího čísla zasílejte na e-mailovou adresu reditelna@zsstrilky.cz
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