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Už to zase začalo. Nevíte co? No přece JARO ….. Sněženky vystrčily bílé hlavičky ze země, talovíny a narcisky chytily barvu od sluníčka, krokusy a tulipány použily celou paletu barev. Kluci pletou
pomlázky, děvčata malují vajíčka a hospodyňky čeká jarní úklid. Milenci naslouchají zpěvu ptáků,
drží se za ruce a slibují si věčnou lásku.
Je to prostě krása, sluníčko svítí, všude vůně jara. I vy se na chvilku zastavte, vychutnejte tu atmosféru a v klidu si přečtěte, co se v naší obci událo za uplynulé období.
L. L.

VELIKONOCE
Pro nás pro všechny mají Vánoce svou krásnou atmosféru a silný
příběh o narození Ježíše, pro křesťany jsou ale Velikonoce mnohem
důležitější. Ve velikonočních událostech jsme vedeni k poznání a postoji
víry, jak ji vyjádřil římský voják stojící pod křížem: „Tento člověk byl
opravdu Syn Boží“. Jestliže si o Vánocích připomínáme, že Bůh přichází,
aby mohl zachránit každého člověka, o Velikonocích jsme žádáni
o svobodné přitakání této nabídce: „Ano, tím, kdo mě může zachránit je
Ježíš Kristus, Syn Boží“. Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých, a věřícím
dává podíl na svém vítězství nad smrtí ve svátosti křtu. Proto patří
do oslavy Kristova Zmrtvýchvstání obnova křestního vyznání, aby se
i v našem životě projevovala moc Kristova. Nakolik se nám to podaří,
záleží na postoji každého věřícího člověka. I proto je letošní rok zvlášť
věnován svátosti křtu, aby se pokřtění učili naplno využívat této moci
Ježíše Krista ve svém životě.
Velikonoce začínají dobou postní, obdobím, které je zaměřeno
k přípravě na slavení Velikonoc. Postní doba trvá čtyřicet dní. Dříve než
v neděli po prvním jarním úplňku přijdou Velikonoce, chtějí se na ně
křesťané dobře připravit. Snaží se společně hledat, co je v životě opravdu důležité: přátelství s Ježíšem a
také s druhými lidmi.
Pečují o to, aby měli nesobecké a poctivé srdce, a aby je nic nerozptylovalo, snaží se žít čtyřicet dní
střídmě. Ledacos načas odkládají: zábavu u televize, vyvařování dobrého jídla, různé oslavy, a snaží se
věnovat více naslouchání Bohu v Božím slově a uzdravování mezilidských vztahů . Tomuto dobrovolnému
„odkládání“ se říká půst. Vrací lidským srdcím prostotu a má je připravit na pravou velikonoční radost.
Také Ježíš se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti čtyřicet dní na poušti. Teprve pak
vyšel, aby se setkával s lidmi, vyprávěl jim o svém Otci, a hlásal radostnou zvěst, evangelium.
Slavnost Kristova Zmrtvýchvstání je pro křesťany největším svátkem. V noci na velikonoční neděli se před kostelem rozhoří oheň. Lidé
se u něj shromáždí a rozsvítí velikonoční svíci – paškál. Pak vejdou do
tmavého kostela. Od paškálu se postupně zapaluje víc a více svíček, lidé
je nesou v rukou a noc se od nich rozjasní. Začne se zase zpívat, rozezvučí se zvony i varhany. Ti, kteří nedávno uvěřili v Ježíše Krista, jsou
ve vodě pokřtěni. Kristovo světlo přemáhá tmu v srdci člověka a voda
smývá hříchy. Spolu s pokřtěnými prožíváme pravou velikonoční radost.
A proč to všechno? První to věděla Marie Magdaléna. Měla Krista
opravdu ráda, a když viděla, jak umřel, velice truchlila nad tím, že smrt
všechno ničí V neděli ráno šla smutně k jeho hrobu. Našla ho však
prázdný. Zmateně se otočila a… stál tam živý Ježíš a vlídně řekl: „Marie!“ Naplnila ji veliká radost. On žije! I Magdaléna začala znovu žít. Ježíš
ji, plnou naděje, poslal za ostatními apoštoly. Běžela jim to vypovědět:
„Pán vstal z mrtvých! Tolik lidí zachránil od různého zla, trápení a hříchu, vždyť jsme to viděli. A teď přemohl i smrt! Nemusíme se bát!“ To je
poselství Velikonoc.
P. Jaroslav Štancl, farář

PLÁN ROZVOJE OBCE NA ROK 2011
zbývající finanční prostředky dodá Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova na základě
příslibu předsedkyně sdružení paní Marie Skřítkové.
Na základě zpracovaného projektu bude v měsíci
září podána žádost o dotaci do Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury
na zahájení výše uvedených závěrečných prací.
V případě kladného vyřízení žádosti, tzn. příslibu
minimálně 2–3 mil. Kč, by byla na jaře příštího roku
vypsána veřejná soutěž na dodavatele, který by
ještě v roce 2012 zahájil práce.
Další akcí je celkové dokončení restaurování
zdí barokního hřbitova. V tomto roce zbývá provést
restaurování vnitřní balustrády jižní zdi hřbitova
v celkové hodnotě 160 000 Kč. Na financování se
bude podílet Ministerstvo kultury z Programu záchrany architektonického dědictví částkou 140 000
Kč a dále Obec Střílky a Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova, kteří dodají shodně
po 10 000 Kč.
Poslední plánovanou akcí v roce 2011 je vybudování dětského hřiště v areálu mateřské školy
v hodnotě 570 000 Kč. Na úhradě této částky by se
mělo podílet Ministerstvo pro místní rozvoj, kam byla
podána žádost o dotaci ve výši 399 000 Kč a dále
Obec Střílky, která ze svého rozpočtu uvolní
171 000 Kč. Zdar této akce závisí především
na kladném vyřízení žádosti o dotaci.
Je samozřejmé, že je nutno realizovat i další
akce, např. vybudování víceúčelového hřiště, oprava
místních komunikací, zejména směrem na Zástřizly,
atd., ale v současné době nám finanční možnosti
tyto záměry nedovolí uskutečňovat.

Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání konaném dne 11. 2. 2011 Plán rozvoje obce
na rok 2011.
V březnu bude z důvodu obnovy nízkého napětí v ulici Hlavní nutno provést přeložení veřejného
osvětlení a místního rozhlasu. Na nově postavené
sloupy bude umístěno 8 kusů osvětlovacích těles a
z důvodu odstranění sloupu uprostřed náměstí je
nutno vyřešit celkové osvětlení tohoto prostoru. Tato
akce včetně vybudování nového rozvaděče v celkové výši cca 110 000 Kč bude hrazena z rozpočtu
obce.
Dalším velkým problémem je špatný stav budovy kulturního domu. Záměrem zastupitelstva je
zahájení prací na tomto objektu v roce 2012. Vzhledem k tomu, že celkovou rekonstrukci není možno
provést z důvodu nedostatku finančních prostředků
najednou, bylo schváleno vypracování studie, která
bude obsahovat revitalizaci náměstí a využití objektu
kulturního domu. Na základě této studie bude zahájena po částech oprava zmíněného objektu a jednotlivé etapy by měly být financovány především
z dotací.
V období březen až červen bude zpracována
projektová dokumentace na restaurování vnějšího
pláště kaple. Součástí dokumentace budou projektovány i některé související práce, např. oprava nástupního schodiště do kaple, obnova komunikací
na hřbitově, instalace elektronického zabezpečovacího kamerového systému a další. Na zpracování
projektové dokumentace byla vypsána veřejná soutěž a nejnižší cenu ve výši 384 000 Kč včetně DPH
nabídl Ing. arch. Ludvík Křenek z Brna. Na úhradě
této ceny se bude podílet Zlínský kraj, který z Fondu
kultury ZK poskytne částku ve výši 249 600,– Kč a

Milan Endlicher, starosta

OPRAVA VĚŽNÍCH HODIN
Vážení spoluobčané!
Na konci minulého roku byla zahájena oprava věžních hodin, která zahrnuje opravu hodinového stroje
a rekonstrukci ciferníků. Oprava by měla stát 61 000 Kč. K této ceně musíme ještě připočíst náklady, které
budou vynaloženy při montáži opravených ciferníků z vysokozdvižné plošiny
ve výši zhruba 10 tis. Kč. Hodinový stroj byl již rozebrán, vyčištěn a opraven,
a nachází se již znovu na věži kostela, kde probíhá jeho zkušební provoz.
Ciferníky byly na konci minulého roku sejmuty z věže kostela za pomoci techniky a členů SDH Koryčany. Z původních ciferníků se použijí kované rámy,
na které bude nanýtován nový plech. Posléze budou namalovány číslice a
ciferníky budou vyzdviženy na původní místo na věži kostela. Chtěl bych
podotknout, že veškeré práce probíhají pod odborným dohledem pracovníků
MÚ Kroměříž, oddělení památkové péče.
Předpokládám, že oprava ciferníků včetně jejich montáže bude hotová
do května 2011, pokud nás nezpozdí nepředvídatelné okolnosti ani počasí.
V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem dárcům, kteří na opravu
věžních hodin přispěli a stále přispívají. Jejich pomocí se do konce měsíce
února podařilo shromáždit 30 000 Kč, a na kostelních sbírkách konaných
na tento účel pak 16 648 Kč. Pán Bůh zaplať!
P. Jaroslav Štancl, farář
Ciferník věžních hodin před opravou
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ZIMNÍ PŘÍPRAVA TJ DRUŽSTEVNÍK STŘÍLKY
Přípravné přátelské utkání zimní přípravy
13. 2. 2011 Kroměříž: Střílky - Lubná 1:1 (0:0)
49. Hubr - 72. Kovařík
První poločas podle představ trenéra, rychlý přechod do útoku a tvrdá střelba. Zatlačili jsme soupeře
na jejich polovinu, ale nevyužili jsme šance. Ve druhém poločase po ideální přihrávce Petra Posoldy (jarní
posila) skóroval střelou k tyči Michal Hubr. Poté se hra vyrovnala, hosté hru zrychlili a na obou stranách přibyly šance. Ve třetině zápasu Lubná zvýšila aktivitu (našim docházely síly) a odměnou jim byl gól. Ke konci
utkání čarovali oba brankáři a na obou stranách zazvonilo břevno a tyč.
Sestava: Hlaváč, R. Jelínek, Žižlavský, Foltýn, L. Vrba, Hegr, Sádlík, Posolda, Stuchlík, Hlaváček, Hubr,
Šulovský, Elzner, Konfál, L. Jelínek, M. Vrba.
Chyběli: Daníček, Jelínek D.
19. 2. 2011 Hulín: Střílky - Pravčice 5:0 (1:0)
32. Žižlavský, 50. Hubr, 61. Posolda, 77. Hubr, 86. Posolda.
V přípravném zápase jsme zkoušeli dva nové brankáře, ale soupeř je mnoho neprověřil. Celé utkání se
odehrávalo v naší režii a soupeř většinu utkání bránil. V prvním poločase jsme zahodili dost šancí, a když už
jsme překonali brankáře, zastavila balón konstrukce branky. První gól padl po rohovém kopu, když přízemní
prudký centr trefil přímo z oleje Žižlavský. Do druhého poločasu naši přidali a brankář hostů nevěděl kam
dřív skočit. Další branky padly po skvělých kombinacích Hubr–Posolda a oba si je rozdělili stejným dílem.
Sestava: Stuchlík A.(Hrabal) Jelínek R., Žižlavský, Foltýn, Vrba L., Hegr, Stuchlík M., Sádlík, Posolda,
Šulovský, Hubr, Daníček, Konfál, Hlaváč.
Chyběli : Hlaváček, Elzner, Vrba M., Jelínek L., Jelínek D.
13.3.2011 Střílky: Střílky - Brankovice 4:0 (2:0)
32. Hlaváček, 40. Sádlík, 71. Žižlavský, 78. Šulovský.
Do posledního přípravného zápasu jsme nastoupili s dvanácti hráči. V úvodu obou poločasů měly Brankovice mírně převahu, ale obrana v čele s novým gólmanem Stuchlíkem odolala. První branku vstřelil natřikrát Hlaváček (první branka hlavou v kariéře) po přesné přihrávce Posoldy. Další branku vstřelil Sádlík, když
po přihrávce Hlaváčka mezi obránce obhodil vybíhajícího brankáře. Do druhého poločasu nastoupil M. Vrba
místo Hlaváčka. Kombinace ze začátku vázla, ale chlapci v záloze přidali a začali hosty přehrávat. Třetí
branku přidal po rohovém kopu Posoldy přesnou ranou do šibenice Žižlavský. V závěru utkání přidal branku
Šulovský, který si zaběhl za obranu a sřelou k tyči nedal golmanovi šanci.
Sestava : Stuchlík A., Jelínek R., Žižlavský, Foltýn, Konfál, Hegr, Sádlík, Posolda, Stuchlík M., Hlaváček
(45. Vrba M.), Šulovský
Chyběli: Elzner, Jelínek L., Jelínek D, Vrba L., Daníček, Hubr, Hlaváč.
Mistrovská utkání Střílky – jaro 2011
17. kolo
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19. kolo
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24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo
17. kolo
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20. 3.
27. 3.
3. 4.
10. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.
8. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.
12. 6.
19. 6.
26. 6.

15:00 Roštín – Střílky
15:00 Střílky – Kyselovice B
15:30 Bezměrov – Střílky
15:30 Střílky – Dřínov
16:00 Zlobice – Střílky
16:00 Střílky – RatajeB
16:30 Počenice – Střílky
16:30 Střílky – Bařice
VOLNO
16:30 Střílky – Lubná B
13:30 Skaštice B – Střílky
16:30 Střílky – Troubky
16:30 Lutopecny – Střílky
16:30 Střílky– Litenčice
16:30 Roštín – Střílky

odj. 14:00 hod.

ZRUŠENO

odj. 14:00 hod.
odj. 14:45 hod.
odj. 15:15 hod.

odj. 12:15 hod.
odj. 15:15 hod.
odj. 15:30 hod.

Čas odjezdu autobusu z náměstí ve Střílkách.
Autoři: Karel Pavlík, Stanislav Gejdoš ml.
3.

SDH STŘÍLKY
Rok 2011 jsme začali Valnou hromadou, která se uskutečnila 15. ledna 2011.
29. ledna 2011 jsme uspořádali
Společenský ples v Kulturním domě
ve Střílkách. Začátek plesu byl
zpestřen
ukázkou
latinskoamerických tanců, které zatančil
Richard Brňák ml. s taneční partnerkou Karolínou Koutnou. Ples si
všichni zúčastnění užili, náladu kazil
jen špatný technický stav KD.
26. února 2011 se naši mladí hasiči zúčastnili Tradičního branného závodu v Trávníku. Závodili nejen v hasičských vědomostech,
ale i zdravovědě, střelbě ze vzduchovky, určování azimutu a všeobecném přehledu.V kategorii starších se jedno družstvo umístilo
na výborném 3. místě, další pak na 15. a 19. místě, kategorie mladších přinesla 17. místo.

5. března 2011 – vodění medvěda.
Do masopustního průvodu přišlo 30 masek,
členové
i
nečlenové
sboru.
Ke správnému veselí přispěla hudba
z Koryčan. Všem zúčastněným patří dík.
V sobotu 26. 4. 2011 proběhl sběr železného šrotu.

Informace na závěr
Blíží se období, kdy všichni uklízíme, vyhrabujeme zahrady a meze. Proto radíme – kompostování je
ekologické a bezpečné.
Pozor, vypalování porostu je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno!!
Přejeme krásné jaro.
Karel Merta, Jana Mertová

FARNÍ PLES
Historicky první Farní ples se konal v sobotu 12. února 2011 v KD
Zástřizly za účasti 130 účastníků. K poslechu a tanci hrála hudba pod vedením pana Kozánka pod tajuplným názvem Kozaband. Název ovšem
neměl na kvalitu produkce žádný vliv a účastníci plesu byli spokojeni
a dobře se bavili. Na baru byla
nabízena kvalitní vína a občerstvení. Zlatým hřebem plesu byla
bohatá tombola s první cenou,
kterou byla – jak jinak na Farním plese – velká ilustrovaná Bible. Cenu
převzal šťastný výherce pan Ladislav Šumbera ze Zástřizel. Věříme,
že se všem účastníkům ples líbil, a že se příští rok sejdeme na jeho
druhém pokračování!
P. Jaroslav Štancl, farář
4.

KARNEVAL
Už druhým rokem proběhl karneval pro děti v Kulturním domě
ve Střílkách. Tentokrát pořádaný Obecním úřadem Střílky a Kroužkem šikovných slůňat. Masek přišlo spoustu, místních i přespolních. Celým karnevalem
děti provázel Zdravotní klaun Dr. Žouželík. Děti z Kroužku slůňat na úvod
všem zatančily, pomáhaly při soutěžích, a poté rozdávaly odměny sladké
i plyšové. Nesmíme ovšem zapomnět ani na žabáka, který se dětem moc líbil.
Závěrem bychom moc rádi poděkovali p. Luďovi Čihánkovi ml., který nám
na každou akci ochotně zapůjčil potřebnou hudební aparaturu. Moc děkujeme
chlapcům, kteří pouštěli hudbu, maminkám, co pomáhaly, i všem ostatním
hodným tetám a strýcům. Moc se těšíme na příští karneval. Zase za rok nashledanou!
Kroužek šikovných slůňat

NÁVŠTĚVA V 1. TŘÍDĚ
Vstup dítěte do základní školy je významným mezníkem v jeho
životě. Zásadním způsobem se mění jeho každodenní režim,
sociální vztahy a vazby. Aby tento přechod proběhl plynule
a nenásilně je důležitá spolupráce mezi mateřskou a základní
školou. A to nejen vzájemnou informovaností o rozdílech mezi
předškolním a školním vzděláváním, ale i nenásilným seznámením předškolních dětí s novým prostředím základní školy.
Proto kromě společných akcí, jako byla například návštěva
Mikuláše v mateřské škole, se stala pravidlem také návštěva
předškoláčků v 1. třídě. Děti se nejenom setkají se svými kamarády – bývalými předškoláky, paní učitelkou, ale vyzkouší si,
jaké to je sedět v opravdové školní lavici, poslechnou si, co se
prvňáčci doposud naučili a pak už se jen těší, až i oni usednou
do „své“ lavice jako opravdoví školáci.

KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V únoru v mateřské škole probíhá projekt zaměřený na lidové
tradice – Masopust. Děti se seznámí s tím, co vlastně tento
pojem znamená, s říkadly, pranostikami, rčeními i popěvky.
Zkouší si vlastnoručně vyrobit masku a pomáhají při výzdobě
mateřské školy. Celý projekt je završen karnevalem, kdy se
děti už od rána baví, hrají si a tancují v nejrůznějších maskách.
Nechybí občerstvení, nejrůznější soutěže a není nouze
o překvapení. I když v letošním roce nás trochu potrápily plané
neštovice, kterými si prošla většina dětí, všechny se vžily
do svých rolí a celý den si s chutí užily.

POHÁDKY Z LESA
Téma Pohádky z lesa je hlubším nahlédnutím do klasických pohádek. V pohádkovém vyprávění se děti dovídají nejenom to, že na světě
nejsou jenom hodní lidé, ale také to, že zlu je třeba se aktivně postavit.
V pohádkách je důsledně odděleno dobro a zlo, a tím pomáhají dětem
přirozeně vnímat a vštěpovat si základní pravidla lidského soužití.
Na podzim Tři prasátka a nyní Červená Karkulka seznamují děti nenásilnou formou s realitou, kdy si děti uvědomí, s jakým nebezpečím se
mohou ve svém okolí setkat a jak se před ním chránit.
Kolektiv mateřské školy
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ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ
Dne 2. 2. 2011 se na naší škole uskutečnil zápis žáků do prvního ročníku na školní
rok 2011/2012. Již tradičně přivítaly naše budoucí prvňáčky pohádkové postavičky, které
malé předškoláky přivedly až do budoucí první
třídy. Dětem a rodičům se také líbila i nově
vybavená školní družina, kde si děti s chutí
pohrály. Zapsáno bylo 11 dětí. I když to nebylo tolik co vloni, je to pěkný počet.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a byli úspěšní.
Mgr. Hana Hálová – třídní učitelka 1. ročníku

DEN PANÍ ZIMY
Zima, zima všude je veliká……, tak zněla slova písně Hany Zagorové, při níž tančili
naši žáci, oslavující zimu. Ta určitě ještě
31.1. 2011 v „Den paní Zimy“ pořádně řádila. Nevěřili byste, kolik je ve Střílkách zimních královen, sněhuláků a krásných vloček.Také péče o naše zimní silnice je
na úrovni. Přesvědčila nás o tom pracovnice
Anetka Coufalová ze 7. ročníku, kterou by
hned určitě silničáři přijali, neboť její převlek
byl dokonalý. Nejlepší masky byly oceněny
a i ostatní dostali sladkou odměnu.
Mgr. Ludmila Ludvová

KVĚTINOVÝ DEN
Po dlouhé zimě přichází konečně jaro, abychom ho přivolali, uspořádali jsme
21. 3. 2011 „Květinový den“. Žáci se normálně učili, pouze měli oblečení s květinami
nebo byli jinak květinami ozdobeni. Nejkrásnější kytičkou byl Radek Liška ze čtvrtého
ročníku, pak Rosťa Gejdoš ze 7. ročníku a Pavel Mőller ze 3. ročníku. Je zajímavé,
že kluci tvrdě porazili děvčata. Čest děvčatům zachránila naštěstí paní učitelka Blanka Šušlíková, která se svým květinovým převlekem přiběhla přímo z exotických krajů.
A opravdu brzy potom jaro přišlo, a tak se ty kytky přenesly ze školy ven do zahrádek
a do přírody.
Mgr. Ludmila Ludvová

EU PENÍZE ŠKOLÁM
Naše škola se přihlásila do dotačního programu vyhlášeného MŠMT
„EU peníze školám“. Získá tak nejen prostředky k lepšímu technickému
vybavení školy, ale i ke zkvalitnění výuky. Již jsme zakoupili a instalovali
dvě nové interaktivní tabule. Dále se budou žáci od dubna učit cizí jazyky
v nové moderně vybavené pracovně jazyků. Ani počítačová pracovna nezůstala pozadu. Nová velká obrazovka slouží k prezentaci učiva
při hodinách. Učitelům to však přinese také spoustu práce. Musí sami vytvořit výukové programy, vyzkoušet je a uložit. Jejich počet je dost velký,
ale jinak bychom danou dotaci nedostali. Ředitelství školy musí vést přesnou dokumentaci a paní účetní Muchová účty.
Program trvá 30 měsíců, není to tedy po stránce administrativní a časové žádná lehká záležitost. Ale
při finanční situaci našeho státu bychom si jinak toto vybavení nikdy nemohli pořídit. Doufám, že se nám vše
podaří a naše děti budou chodit nejen do pěkné, ale i moderně vybavené školy.
Mgr. Ludmila Ludvová, ředitelka školy
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NOC NA KARLŠTEJNĚ
Rok utekl jako voda a na střílecké
občany znovu čekal největší kulturní
zážitek v obci – divadelní představení
v podání místních ochotníků. V tomto
roce nastudovali hru Jaroslava Vrchlického „Noc na Karlštejně“ pod vedením Jiřiny Krejčiříkové.
Do sálu se jako vždy valily davy
a všichni byli plni očekávání. Při prvních
tónech známé melodie vše ztichlo
a začalo se. Před krásně namalovanou
dekorací od Karla Žily, probíhaly jednotlivé obrazy hry. Náročné dialogy a i písně
zvládali všichni herci bravurně. Samozřejmě dvojice Štěpán, vévoda bavorský,
v podání Luboše Poláška a Petr, král
cyperský a jeruzalémský v podání Milana
Maštalíře byla jedinečná. Melodie jejich
písně „Révo, révo požehnaná…. mi zněla
v uších ještě v pondělí. Arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic ve ztvárnění Zdeňka Nábělka, vypadal, jako
by byl opravdu pravý. Taktéž pan Ješek z Wanterberka, purkrabí na Karlštějně, alias Tomáš Bazalka, působil i svým maskováním a vystupováním velmi přesvědčivě. Mladá dvojice Pešek Hlavně, číšník císařův
v podání Pavla Šohaje a Alena, neť pana Ješka z Wanterberka, kterou ztvárnila Jana Mertová mladší, byla
zahrána výborně. U Pavla Šohaje jsme zvyklí, že jeho výkon je perfektní, ale Jana ještě tak náročnou roli
nehrála a zhostila se jí se ctí. Samozřejmě hvězdně byly obsazeny role Karla IV., Mirek Vrba a královna
Alžběta, jeho manželka, byla Romana Lechnerová. Všichni čekali na její výkon při písni „Lásko má já stůňu“.
Byla opět zvládnuta bravurně, tak jako celá role zamilované královny.
Mirek jakoby Karlovi IV. z oka vypadl, majestátná postava, bujný vous a vystupování, hodné panovníka.
Ani na romantické projevy lásky ke své královské choti nezapomněl, například když děl: „Říkej mi Karle…..“.
Jen je škoda, že nemohl mávnout kouzelným proutkem
(žezlem) a trochu ty nepravosti v té naší vlasti poopravit.
I paní Ofka, hofmistrně císařovny, kterou přesvědčivě
zahrála Jarmila Mikulášková, svou péčí o královnu nezklamala.I všichni ostatní rytíři, chůva, dvorní dámy,
královský doprovod hráli skvěle.
Nejen výkony herců, ale i kulisy a světla (J. Prachař,
M. Krejčiřík, T. Bazalka), hudba (L. Čihánek ml.,
M.Maštalíř, V. Bednář). Účesy a maskování, které mimo
jiné bylo opravdu výtečné, vytvořila Lenka Voláková, tak
jako velmi pěkné kostýmy upravila Milada Gejdošová.
Text sledovaly, což je také velmi důležité, J. Mikulášková
a L. Cveková.
Byl to nejen krásný umělecký zážitek, ale i hrdost
z toho, že v takové malé obci existuje ochotnické divadlo
na takové úrovni. Klobouk dolů před Jiřinou Krejčiříkovou a všemi členy souboru, kteří věnují svůj volný čas
této krásné zálibě.
Děkuji jim za všechny občany a přeji chuť i v dalších letech pokračovat ve své tvořivé činnosti.
Mgr. Ludmila Ludvová
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ZÁVODNÍK Z NAŠÍ OBCE
V naší obci žijí také lidé, kteří se věnují závodům motokár. Jedná se
o rodinu Pavla a Lenky Müllerových. Jejich syn Pavel, žák třetího ročníku ZŠ,
je již zkušeným závodníkem. Tomuto sportu se pod vedením otce a při péči
matky věnuje od 5 roků.
Také motokárová sezóna v roce 2010 byla pro Pavlíka velmi úspěšná.
Zúčastnil se 7 závodů Moravského poháru. Z toho se 4 x umístil
a v celkovém hodnocení s počtem bodů 110 skončil na druhém místě.
V další významné soutěži Open cup jel 8 závodů, 6x se umístil a to mu přineslo celkově první místo v soutěži s počtem 140 bodů.
Pro sezónu 2011 zapůjčil Pavlíkovi promotér Moravského poháru
na závodění nový motor od italské
firmy Vortex, se kterým pojede
ve třídě Mini 60. Letos se účastní
Pavel 7 závodů v Moravském poháru a 8 závodů ve slovenském
přeboru Open cupu.
V těchto soutěžích ho budou podporovat nejen rodiče, ale
i sponzoři: pan Radek Bubeník, paní Věra Langerová, pan Ševčík
a syn a Restaurace u Mertů. Tímto jim upřímně děkujeme
za podporu. Pavlíkovi přejeme při soutěžích hodně úspěchů.
Kolektiv redakce

JAK ZVĚŘ PŘEŽILA LETOŠNÍ ZIMU?
Letošní zima byla velmi dlouhá a v některých kriteriích pro zvěř hodně nepříznivá (například ledový škraloup na povrchu sněhu). Úhyn zvěře
byl vzhledem k ostatním rokům úměrný. Byly nalezeny dva kusy srnčí
zvěře. Pravděpodobnou příčinou úhynu byla řepka olejnatá, která je pro
zvěř v zimním období velmi přitažlivá, ale v zažívacím traktu srnčí zvěře
působí průjmovitě. Následuje oslepnutí a úhyn.
Je třeba poděkovat těm členům sdružení, kteří se podíleli
na přikrmování zvěře a tím zabránili jejímu strádání a mnoha dalším úhynům. V několika případech se z lesního komplexu začala stahovat zvěř
vysoká-jelen, laň, kolouch. Tato zvěř v krmelcích, umístěných v dostupné
vzdálenosti od lesa, krmivo předkládané srnčímu brala před jeho příchodem. Stejně tak se na tom podílela i zvěř černá. Oba druhy zvěře nemáme
v naší honitbě v kmenových stavech.
Úlovek prosinec 2010

V nastávajícím období nás čeká mnoho dalších úkolů.
Na pozemcích, kde je zaseta řepka olejnatá, pokračujeme
ještě v přikrmování . Stahujeme zvěř ke krmelcům, aby měla
dostatek krmiva a nepásla se na řepce. Naší snahou je zabránit zvěři vysoké a zvláště pak zvěři černé, aby vycházela
na pole a nechávala po sobě zpustošené polní plodiny, ničila
hnízda bažantů, mladé zajíčky a mladá srnčata. Také nás
čeká oprava krmelců, které nám v mnoha případech rozbila
divoká prasata, desinfekce zásypů a jesliček nebo jejich
přemístění. Také připravujeme výrobu nových mysliveckých zařízení. Právě výše uvedenou činností jsme prospěšní
i našemu zemědělství.
Mgr. Otakar Foltýn
myslivecký hospodář
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narození děťátka je vždy nejen radostná událost
pro celou rodinu, ale i pro život každé obce či města,
je to důvod k oslavám. Proto rodiče se svými ratolestmi byli pozváni v neděli 3. 4. 2011 do školní jídelny v budově školy. Přišli všichni pozvaní, v početném
doprovodu rodinných příslušníků, což dokazuje zájem
a vážnost této akce.
Slavnostní vítání nově narozených občánků naší
obce připravily členky zastupitelstva Ladislava Hořínková a Irena Nakládalová. Vítání nových občánků
patří k hezkým tradicím, kterých bychom se neměli
zbavovat. Zastupitelé obce přivítali sedm dětí. Byli to
dva chlapci a pět děvčat, kteří přišli na svět od září
2009 do letošního ledna. Školní jídelna byla krásně
připravena, pro každého rodiče s děťátkem, zde bylo
připraveno čestné místo.
Také pan starosta Milan Endlicher podpořil svou
účastí tuto významnou událost. Po krásné písni Hany
Zagorové, přivítala rodiče p. uč. Irena Nakládalová
a předala slovo dětem ze základní školy, se kterými
připravila kulturní vystoupení p. uč. Blanka Šušlíková.
Po nich se ujala slova p. řed. MŠ a ZŠ Mgr. Ludmila
Ludvová, která rodičům i dětem popřála vše nejlepší
na jejich budoucí cestě životem.
Rodiče každého nového občánka byli vyzváni, aby
se podepsali do pamětní knihy, maminky dostaly
od pana starosty kytičku a děti malý dárek. Po ukončení
obřadu následovalo posezení s malým pohoštěním.
Novým občánkům i jejich rodičům přejeme, aby byli
zdraví, šťastní a Střílky se jim staly hezkým domovem.
Zastupitelstvo obce Střílky

BLAHOPŘEJEME!!!!!
Dne 28. 2. 2011 oslavila krásné životní jubileum 95 let, paní Jaroslava Burgrová. Je to v současnosti nejstarší občanka naší obce.
Narodila se za Rakouska–Uherska, zažila 1. i 2. světovou válku a deset prezidentů. Je až neuvěřitelné, s jakou chutí se s námi podělila
o vzpomínky ze své minulosti. Mimo jiné nám prozradila, že přestože
vystudovala latinu a staroslověnštinu, vyučovala a ovládala další cizí
jazyky.
Před pár lety se ještě těšila z procházek po místních lesích, nyní
si však stěžuje na „neposlušné“ nohy. Divadelní představení místních ochotníků si ale ujít nenechala. Nikdo
by nevěřil, že této milé paní je již tolik let.
Jménem celé obce Střílky přejeme paní Jaroslavě Burgrové mnoho zdraví a elánu do dalších let.
Irena Nakládalová
Vážení spoluobčané,
V září 2011 oslaví naše škola 120. výročí svého založení. Při této příležitosti bychom chtěli uspořádat výstavu s doprovodným programem. Moc Vás prosíme, pokud máte doma nějaké fotografie,
materiály týkající se školy, přineste nám je, nebo pošlete. My si je ofotíme a hned čestně vrátíme.
Za pochopení a pomoc předem děkujeme.
Telefon: 573 375 087
Mgr. Ludmila Ludvová, ředitelka školy
9.

POŘAD BOHOSLUŽEB V DOBĚ PŘÍPRAVY NA VELIKONOCE
A O VELIKONOCÍCH
16. 4. sobota

13:30 hod.Svátost smíření před Velikonocemi
9:30 hod. svěcení ratolestí a památka vjezdu do Jeruzaléma

17. 4. Květná neděle
14:30 hod. Křížová cesta
21. 4. Zelený čtvrtek

18:00 hod. mše na památku Večeře Páně
15:00 hod. Křížová cesta

22. 4. Velký pátek – den přísného postu
15:30 hod. Památka umučení Páně
23. 4. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

20:00 hod. Velikonoční vigilie

24. 4. Neděle Zmrtvýchvstání

9:30 hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – žehnání velikonočních pokrmů

25. 4. Velikonoční pondělí

9:30 hod. mše svatá

1. 5. Neděle Božího milosrdenství

9:30 hod. mše svatá a díkůvzdání za přijetí křtu (pokřtění
v měsíci květnu)

30. 4. 2011 Sbírka použitého ošacení dne 30. 4. 2011 od 8:00 hod.
do 8:30 hod. v čekárně na náměstí.

Vážení občané,
ve středu 20. 4. 2011 pořádá ZŠ a MŠ již tradiční otvírání
studánky a navíc v tomto roce otevřeme cestu k Čertovým
kamenům II. Pomocí dřevěných ukazatelů, které zhotovili naši žáci
v pracovních činnostech s p. učitelem Bazsó. Sraz je u školy
v 8.45 hod.
Pokud nebudete mít čas, můžete se vydat na Čertovy kameny
II. sami. Půjdete podle ukazatelů, které jsou umístěny u plácku
u školy a v lese za Ludvovým.
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