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Vážení občané Střílek,
když přišel podzim, čekali byste vítr ze strnišť, chladná mlhavá rána, ale letošní září a
i kousek října spíše připomínalo léto plné slunce.
Sběrači švestek se radovali, protože mohli v klidu sbírat švestky do kvasu, ale houbaři
byli smutní. Sucho, které přinášelo teplé počasí, nepřálo růstu hub, a tak nás čekaly jen
prázdné košíky. Zato cyklisté a turisté sluníčka využívali. Projevilo se to i na návštěvnosti
našeho barokního hřbitova a naučné stezky. Děvčata dlouho nemusela odložit krátké sukně a kraťasy, což se mužům líbilo. Prodloužila se doba možnosti grilování, posezení
s přáteli na zahradě a také jsme ještě nemuseli zapínat topení - a to bylo výborné. Ale příroda je neúprosná, podzim už i se zimou klepou na dveře a vy už budete více odpočívat.
Při dobré kávě či čaji si přečtete náš zpravodaj a dozvíte se, co se v naší obci událo
v létě a v části podzimu.
Mgr. Ludmila Ludvová

STAVĚNÍ MÁJE 2011
I když už je podzim, vzpomeňme nejprve krásný čas Stavění máje, které se konalo
30. 4. 2011 na plácku u Pluhařů. Sraz dřevorubců byl už v 15.00 hodin a vybraný objekt
s povolením pana hajného byl skácen. Několik silných mužů, v čele se zastupitelem Karlem Žílou, se chopilo máje a donesli ji na místo. Další siláci Petr Pluhař a Viktor Ganjuškin
kopali velkou jámu, aby se máj nevyvrátil. Ženy a děti zatím máj nazdobily. V 17.30 hodin
nastala ta pravá chvíle postavení máje.
Způsob stavění pomocí tyčí a lan se dědí z generace na generaci. Až byl máj postaven, všichni zatleskali a mohla začít ta pravá zábava. Děti si opekly špekáčky, dospělí popili něco lahodného moku, zazpívali si při kytaře a většinou až 1. máje 2011 odešli domů.
Máj zdobil ulici celý měsíc. Naštěstí nám ho nikdo neskácel, ani bujné větry ho nevyvrátily.
A tak byl 28. 5. 2011 pokácen a už se těšíme na stavění v příštím roce.

Májovci ze Střílek

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání Stříleckého zpravodaje je pro Vás připravena virtuální prohlídku věže kostela a věžních hodin. Tuto nabídku ocení zvláště ti z vás, kteří na věži zdejšího kostela
ještě nebyli, protože přístup do těchto prostor nebývá hlavně z bezpečnostních důvodů
tak samozřejmý jako v dřívějších dobách. Pro ty z vás, pro které jsou tyto
prostory důvěrně známe, budiž tento
článek pozvánkou k opakování. Vydejme se na cestu.
Vstup do věže kostela se nachází
za tajuplnými dveřmi na levé straně
kostela. Výstup na věž předpokládá
dobrou kondici, neboť je třeba vystoupat nejméně do 71 schodů. Přicházíme
od točitého schodiště do prostoru samotné věže a zbývá nám vystoupat
poslední dřevěné schodiště a můžeme
si chvilku vydechnout.
Ocitáme se na nejnižším patře kostelní věže a zároveň půdy kostela, zhruba ve výšce jeho klenby. Na tomto patře si můžeme prohlédnout věžní hodiny, které prošly v letošním roce generální opravou. Jedná se
o zajímavý stroj, který je udržován v chodu důmyslným zařízením zajišťujícím stálé natahování hodinového stroje. Už jenom pozorování chodu hodinového stroje je zajímavé.
Každou minutu se totiž posune minutová ručička o minutu vpřed, což je provázeno spuštěním zpomalovacího mechanismu. O bití o půl nebo v celou hodinu ani nemluvě. Tomu,
kdo se nachází u hodinového stroje, připadá odbíjení hodin celkem silné, ale dole pod kostelem se projevuje skoro nenápadně a o pár ulic dál jej, pokud člověk nedává vyloženě
pozor, ani nezpozoruje. Je to způsobeno tím, že na věži nejsou instalovány žaluzie, a zvuk
zůstává uzavřen ve věži kostela.
Opustíme věžní hodiny a procházíme
nízkým otvorem zakrytým plechovými
dveřmi na půdu kostela. Zde se nám nabízí pohled na složitou konstrukci střešních trámů. Ani se nechce věřit, že něco
takového naši předkové vytvořili někdy
před 230 lety bez pomoci cirkulárky či motorové pily, jen za pomocí ruční pily, sekery a tesařského umu.
Vrátíme se zpátky do věže a pokračujeme ve výstupu do dalšího patra. Musíme se přitom opět protáhnout zúženým
prostorem. Zdi věže jsou totiž přes 2 m
silné. Přicházíme do střední části věže,
kde je umístěna mohutná zvonová stolice s osazením dvou zvonů. Větší zvon o hmotnosti
asi 650 kg pochází původně z roku 1641, ale byl roku 1703 byl znovu přelitý. Používá se
jen o nedělích a slavnostech. Jeho zvuk spolu s menším zvonem vytváří krásný souzvuk.
Menší zvon zvoní poměrně často, a to každý den v poledne a v 19 hodin večer. Má hmotnost asi 300 kg a má také zajímavou historii. Byl ulit v roce 1703, ale dle záznamu Farní
kroniky dne 25. ledna 1989 pří zvonění praskl a musel být též znovu přelit. Jeho přelití a
vysvěcení proběhlo v témže roce. Zvony jsou poháněny elektromotorem. Mnozí z vás pa2

matují ještě ruční zvonění. To se otevřely ve věži okenice a zvony se rozhoupaly provazy.
Je obdivuhodné, že se přitom nikomu nic nestalo, i když jsem slyšel vyprávět různé příhody o vyzvánění na střílecké zvony. Dnes se raději jen dívám z věžních okenic, což je
za hezkého počasí nezapomenutelný zážitek.
Pokračujeme v další etapě výstupu na věž. Jsme totiž právě v její polovičce a ještě jsme ani nevstoupili
do věžní báně. Přes zvonovou stolici
stoupáme do horního patra věže. Zde
jsou umístěny rozvody k ciferníkům
věžních hodin. Člověk jen může obdivovat vynalézavost a jednoduchost
řešení převodů a táhel, které zajišťují
pohon hodinových ručiček. Nad hodinovým strojem jsme dobrých 5–6 m.
V této části věže končí zděná vyzdívka věže a začíná věžní kopule
tvořená dřevěnými trámy, prkny potaženými měděným plechem. Výstup
dále je sice možný, ale je pro opravdu zdatné jedince. Po improvizovaných žebřících se dá
vylézt až do horního cimbuří věžní báně, odkud je báječný výhled na všechny strany. I za
mírného větru se vrchol věže stále mírně naklání ze strany na stranu. Tímto pohledem se
dnes loučíme s prohlídkou kostelní věže, těšíme se na další vyprávění někdy příště.

DOZVUKY STŘÍLECKÉ PÚTI
O střílecké Púti budou jistě psát jiní, proto bych se chtěl soustředit pouze na zážitek
z bohoslužby konané o slavnosti Panny Marie Nanebevzaté v neděli 14. srpna. Kostel
slavnostně vyzdobený jako o svatbě, zástupy farníků, hostů, návštěvníků, krojovaných, ale
i poutníků přicházejí na mši svatou, která byla v letošním roce spojena s připomínkou Svátosti křtu.
Křest je první svátostí. Člověk
se při ní stává křesťanem, tedy
tím, kdo chce s vírou odpovídat
na nabídku záchrany, za kterou
se zaručuje Bůh. Navíc se při ní
stává členem rodiny pokřtěných,
kteří tuto nabídku už přijali.
S vědomím, že jsme ve křtu dostali něco nesmírně cenného,
jsme se ve mši svaté o letošní
Púti spojili se zhruba 40-ti přítomnými pokřtěnými v měsíci
červenci a srpnu a spolu s nimi
Bohu za svůj křest poděkovali.
Věřím, že nejen pro mě osobně
byl toto jeden z nejkrásnějších
momentů letošní Púti.
Poděkování za křest v měsíci březnu
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ŽEHNÁNÍ AKTOVEK
Již tradičně před začátkem školního roku proběhlo v kostele žehnání aktovek a ostatních školních pomůcek. Protože se děti po prázdninách
do školy těší, je jimi tato příležitost velmi vyhledávaná. V modlitbě přejeme dětem, aby jim učení
dobře šlo a prosíme Boha o jejich ochranu. Mezi
školními pomůckami se objevily nové aktovky,
penály, tužky a pravítka. Svačinu pro pana faráře
letos děti zapomněly doma.

KONCERT SOLI DEO
Týden po skončení střílecké Púti proběhl
v kostele koncert souboru Soli Deo. Účinkující
předvedli zpěv a hru na historické hudební nástroje, mezi které patřily různé druhy fléten a píšťal
zhotovených většinou z kostí a rohů zvířat. Vše
bylo doprovázeno zajímavým výkladem. Všem
přítomným se koncert velmi líbil a budeme se těšit
na jeho další opakovaní.
P. Jaroslav Štancl, farář

HŘBITOV VE STŘÍLKÁCH – NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Velmi významná je skutečnost, že se ve Střílkách nachází jedinečná vzácná kulturní
památka z první poloviny 18. století z období baroka – barokní hřbitov. Byl zbudován 1730
až 1743 tehdejším majitelem stříleckého a tovačovského panství Amandem Antonínem
Petřvaldským.
Autorství projektu je připisováno biskupskému inženýrovi Ignáci Josefu Ciranimu
z Bolleshausu. Autorem sochařské výzdoby je moravský sochař Gottfried Fritsch. Byl žákem a spolupracovníkem slavného rakouského sochaře Rafaela Donnera.
V letošním roce byla zahájena turistická sezóna od 1. 5. 2011 a trvala do 30. 9. 2011
Prohlídka areálu hřbitova obsahovala i výklad průvodců o historii hřbitova. Areál navštívilo
v květnu 227 turistů, v červnu 269, v červenci 395, v srpnu 496 a v září jich bylo 582. Celkem 1969 návštěvníků. Přijeli turisté z Rumunska, Slovenska, Polska, Maďarska, Austrálie, Libanonu, z USA, New Yorku a ze všech koutů naší republiky. Návštěvníci vyjadřovali
velký obdiv nad sochařskou krásou hřbitova, což je zapsáno i v návštěvní knize.
Finanční příjem v květnu byl 1 550 Kč, v červnu 2 425 Kč, v červenci do 22. 7. 2011 to
bylo 6 686 Kč, od 23. 7. 2011 do 31. 8. 2011 byla celková částka 24 379 Kč (skládala se
z 15 699 Kč za vstupné, tržba za upomínkové předměty byla 4 010 Kč a výška darů byla
4 400 Kč), v září byl příjem 21 603 Kč (9 809 Kč za vstupné, 8 794 Kč činila tržba za upomínkové předměty, 3 000 Kč byly dary). Je tedy vidět, že zájem o naši památku je opravdu
velký.
Občanské sdružení pro záchranu hřbitova bylo založeno v roce 2000 a jeho cílem je
podle stanov pomáhat obci Střílky zajišťovat finanční prostředky na obnovu hřbitova a také
seznamovat veřejnost s významem této národní kulturní památky. Udržování čistoty a pořádku v areálu hřbitova a okolí zajišťují pracovnice, které finančně platí „Sdružení.“
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Turistická veřejnost oceňuje a projevuje chválu nad tím, že hřbitov je udržován a probíhá jeho obnova. Věříme, že dokončovací práce na obnově hřbitova budou pokračovat i
v příštím roce 2012 a nenastane situace, že by byly zastaveny. To by znamenalo další
velké zchátrání zvláště hřbitovní kaple. Všichni víme, jakou kulturní památku evropského
významu Střílky mají, která obohacuje nejen zdejší region, ale dostává se i do povědomí
celé ČR a i v zahraničí.
Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách vydalo propagační
publikace, které poskytují informace z historie stříleckého barokního hřbitova pro širokou
turistickou veřejnost, zvláště ze zahraničí.Je vydáno 5 000 kusů publikací v jazyce českém, anglickém a německém a také 5 000 kusů publikací v jazyce českém a polském.Vydání výtisků propagačních publikací je financováno z prostředků Zlínského kraje.
Propagační publikace budou k dispozici na Obecním úřadě ve Střílkách a Informačním
středisku v Kroměříži.
Marie Skřítková, předsedkyně sdružení

PÚŤOVÝ PRŮVOD UŽ PO ČTVRTÉ
V sobotu 13. srpna pořádala chasa
Súsedé krojovaný průvod obcemi Zástřizly
a Střílky. Počasí však bylo letos všelijaké.
Začátek průvodu byl u podstárka Martina Lišky po mši u zástřizelské kaple. Poté,
co příchozí přivítal i stárek Pavel Sukovitý,
se průvod přesunul za kulturní dům, kde
chasa zatančila pásmo, které nacvičila
pod vedením Andrey Kryštofové.
I děti z tanečního kroužku předvedly co
umí. Zatančily a zazpívaly písničky Když
jsem chodil do školy, Pásla ovečky a Já
mám koňa vraného. Moc se jim to povedlo.
Jak by taky ne, když pilně nacvičovaly už
od července. Za odměnu se svezly
do Střílek na voze s panem Janáskem.
Na dospělé už nezbylo místo, takže se
ke Hromkům přesunuli auty. Tady je už nedočkavě vyhlížela Dominika, letošní podstárka.
Po občerstvení se průvod konečně vydal za stárkou Janou Mertovou. To se už
ale slunce schovalo za mraky a z poprchání
se vyklubal pořádný liják. Tak tak stačili
všichni přeběhnout na plácek schovat se
pod stromy a poslechnout si koncert Mládežnického dechového orchestru ze Zdounek. Jen co kroje trochu uschly, přesunula
se chasa do kulturního domu, kde předvedla své pásmo i Střílečákům. Pak už zbyl čas
akorát na to připravit se na zábavu a honem rychle na plácek.
Snad nám bude za rok počasí přát.
Bc. Bohdana Králová
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VÝLET ZA KONÍKY

Letošní výlet proběhl v koňském sedle, na Gruntu Galatík v Těšánkách. Celý týden
jsme se v mateřské škole věnovali koníkům, děti se dozvěděly spoustu nových poznatků
o jejich životě. Díky Lidušce se seznámily s výstrojí a výzbrojí jezdce a vyvrcholením projektu byl výlet na koňskou farmu. Několik hříbátek, z nichž nejmladšímu byly dva dny, seznámení s účastnicí mistrovství ČR a SR v drezúře Ivankou (to bylo medailí a pohárů),
hlazení hříbátek i dospělých koníků a v neposlední řadě vození se na konících, to byly celodenní aktivity dětí na výletě. Do mateřské školy jsme se vrátili všichni najezení, unavení
a spokojení s krásně prožitým dnem.

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Rok utekl jako voda a z předškoláčků nám vyrostli školáčci. Přišel čas rozloučení
s mateřskou školou a těšení se na první třídu. Pro děti je to další velký krok na cestě životem, kdy se rozloučí se známým prostředím, s mladšími kamarády a statečně vykročí
na cestičku, která je provede základní školou. Slavnostní pasování mečem na prvňáčky
bylo pro děti velkým zážitkem.
Všechny jim přejeme hodně úspěchů ve škole i v životě, nové zážitky a kamarády
a krásné vzpomínky na mateřskou školu.

Bc. Marta Hudečková
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OVOCE A ZELENINA
Pomalu přichází podzim a s ním nový školní rok i pro děti v mateřské škole. Všechno dozrává, sklizeň vrcholí a děti se seznamují
s ovocem a zeleninou, která roste na zahrádkách, učí se ji rozlišovat, zkoumají vůni, povrch,
barvy a chuť.
Do mateřské školy se nám díky rodičům a
prarodičům sešla pěkná hromádka nejrůznějšího ovoce a zeleniny a na výstavce se bylo
opravdu na co dívat.
Ukončením výstavky bylo společné zpracování, kdy si děti vyzkoušely, jak se strouhá, krájí, míchá a maže. Úžasné jednohubky a ovocný
salát chutnaly opravdu všem!

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH STŘÍLKY
2. čtvrtletí tohoto roku nás zastihlo ve vysokém organizačním a pracovním nasazení.
Naši hasiči 4. června 2011již tradičně pořádali spolu s organizací Joga v denním životě
„Dětský den“. Tato akce byla plná her, soutěží a legrace. Dospělí návštěvníci mohli
v průběhu odpoledne absolvovat procházku v zámeckém parku. Den dětí byl zakončen
táborákem a diskotékou. Akce se zúčastnilo asi 115 dětí.
18. června 2011 náš sbor uspořádal Hasičský výlet na výletišti u školy. I když nám počasí nepřálo, lidé se velmi dobře bavili. K tanci a poslechu hrála hudba z Kroměříže
Classic. V průběhu měsíce července hasičský sbor prováděl ukázky dobového hašení
v sousedních obcích – 2. 7.2011 v Lískovci a 9. 7. 2011 v Kozlanech.
Zásahová jednotka měla několik výjezdů – 9. 6. 2011 – planý poplach v Koryčanech,
5. 8. 2011 – požár strniště v Blišicích
15. 8. 2011 – dopravní nehoda v Kožušicích
26. 8. 2011 – požár strniště v Kožušicích
28. 8. 2011 – požár ve Skašticích
Nakonec se trochu pochlubíme. Mladí hasiči v okresním kole hry Plamen v Bezměrově
získali krásné 9. místo.
Blahopřejeme.
Karel Merta, Jana Mertová
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ROZLOUČENÍ S „DEVÁŤÁKY“
Dne 30. 6. 2011 proběhlo v naší škole tradiční rozloučení s žáky devátého ročníku. Byla
to nejméně početná třída naší školy (6 žáků),
ale co žák, to silná osobnost.
Nejprve se s deváťáky rozloučila paní ředitelka Mgr. Ludmila Ludvová, a poté jim poblahopřál také pan starosta Milan Endlicher, který
žáky dekoroval absolventskou šerpou.

Při promítání videa ze života jednotlivých žáků jsme zavzpomínali mnohdy i se
slzičkou v oku. Vždyť jsme je tu měli rádi,
byli „naši“, a teď už jdou každý na svou
cestu životem...
Ať se jim tedy daří, to je přání nás
všech.
Bc. Markéta Nováková

VÝPRAVA NA NAUČNOU STEZKU SE ČLENY EXPEDICE CHŘIBY
Jistě znáte autory výborných knížek o Chřibech, jejich historii a pověstech, jako je pan
Bořek Žižlavský, místostarosta Buchlovic.Ten mě požádal, abych jeho a přátele sdružené
v Expedici Chřiby provedla po naučné stezce „Příroda a okolí Střílek“. A ukázala jim nejen
krásy našeho okolí, ale také studánku pod Hradem, neboť dalším tématem jejich knížek
jsou studánky v Chřibech.
V neděli19. 6. 2011 v 10.00 hodin
jsme vyrazili od hřbitova ve Střílkách,
zúčastnil se i Ing. Hrabec z KÚ Zlín vedoucí odboru ochrany životního prostředí. Bylo to dobře, protože mohl posoudit, jak jsme použili dotaci
od krajského úřadu na naučnou stezku.
Procházka byla velmi příjemná. Bylo vidět, že členové expedice mají velmi
rádi přírodu a zajímají se o Chřiby
a znají jejich historii. Rádi si vyslechli
naše zajímavosti a pověsti. Velmi je
zaujala také Skála pod Komárcem.
Neměli tušení, že takový skalní útvar zde existuje. Srovnávali ho s Kozlem v Koryčanech.
Při cestě na poslední zastavení na kopec Větřák jsme provedli malou exkurzi v keramické
dílně pana Karla Žíly. Svůj výlet zakončili prohlídkou na barokním hřbitově ve Střílkách,
kde je odborně prováděla paní Kateřina Žílová. S velmi dobrým pocitem jsme se s nimi
rozloučili a doufali, že se tím zase určitě zvýší turistická propagace Střílek.
Mgr. Ludmila Ludvová
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012
Už zas je prvního září,
malým žáčkům oči září.
Vesele jdou do školy,
těší se na úkoly.
Slavnostní zahájení školního roku mělo ve střílecké škole
již tradiční průběh. Nejzvědavější byli určitě prvňáčci, kterých do školních lavic v nově
upravené první třídě zasedlo
letos celkem 11.
U školního vchodu uvítali
prvňáčky a jejich rodiče symbolicky žáci nejvyšších ročníků.
Předali jim kornouty plné dobrot
(to aby ten začátek školní docházky nebolel) a odvedli je do školní jídelny, kde již byli shromážděni ostatní žáci a učitelé. Paní ředitelka Ludmila Ludvová všechny srdečně přivítala a popřála jim do nového
školního roku hodně úspěchů a radosti z práce. Následovalo šerpování prvňáčků panem
starostou Milanem Endlicherem a pak se už všichni žáci rozešli do tříd.
Své žáčky si do první třídy odvedla také paní učitelka Iveta Pluhařová.
A tak už jim to také začalo……..
Hodně štěstí, prvňáci!
Mgr. Blanka Šušlíková

NOVÁ METODA ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ
V letošním školním roce 2011/2012 se naši
prvňáčci učí číst novou moderní metodou. Metodika čtení „Sfumáto“– „Splývavé čtení“ vychází
z poněkud odlišných principů výuky čtení než
představuje tradiční, a v našich školách nejčastěji
používaná, slabikotvorná metoda. Metoda splývavého čtení je založena na perfektním zvládnutí
počátků čtení a práce s hlasem, je zdůrazněna
plynulost čtení, správné „umístění“ hlasu do dutiny
ústní, kdy se dítě učí správně modulovat a barvit
hlas a postupně se seznamuje s grafickou i zvukovou podobou hlásek a následně slov. Výuka je
přizpůsobena individuálním schopnostem a předpokladům dítěte. Nepokračuje se dál, pokud dítě nezvládne danou lekci. Výrazně se od sebe oddělují podobné tvary písmen, aby
nedocházelo k jejich záměně.
Propojením výuky čtení s prvky hudebně-dramatické výchovy děti výrazně motivuje.
Zvýrazňuje se tím prožitek ze čtení a napomáhá lepšímu porozumění textu. Současně se
rozvíjí slovní zásoba dětí, správná výslovnost, celková úroveň vyjadřování a shopnost vystupovat na veřejnosti.
Mgr. Iveta Pluhařová
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TJ DRUŽSTEVNÍK STŘÍLKY
Vážení příznivci Střílecké kopané,
v minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o činnosti fotbalového klubu a cílech,
které si klub dal do budoucnosti. Nyní si vás dovolím informovat, jak se tyto cíle dařilo plnit.
TJ Družstevník Střílky se umístil po podzimní části soutěže na prvním místě a pozici
se mu podařilo udržet až do závěru sezóny. Po jedenácti letech se tak znovu vrátil
do okresního přeboru. Návrat po mnoha letech se podařil pod vedením trenéra Pavla Mikulčíka.
Při postupu do vyšší soutěže se vedení klubu snažilo zachovat kádr, který tento postup
„vykopal“, a v rámci možností klub posílit do příští mnohem náročnější sezóny.
Vstup do nové sezóny byl rozpačitý. Prohráli jsme na půdě Žeranovic, kde jsme dostali
pořádnou lekci 10 : 1.
Další
utkání
hrané
na domácí půdě jsme naopak
zvládli na výtečnou vítězstvím nad Holešovem B 5 : 1,
a tak zakončili krásný hodový
víkend.
V současnosti se fotbalisté Střílek po 9. kole drží
na příjemném 6. místě se
ziskem 15 bodů.
S ohledem na úzký kádr
a četná zranění, je umístění
Foto vítězný pohár
nad očekávání a také pozvánkou pro vás na naše
utkání.
Fotbalisté také letos pořádali hodovou zábavu. Tímto bych chtěl za
celý klub poděkovat všem, které neodradilo nepříznivém počasí a zábavy se zúčastnili. Také doufám, že
vám v těchto končinách neznámá
skupina GRIF 05 udělala radost.
Hody ale pro fotbalisty skončily
až v neděli večer po již zmíněném
utkání družstva mužů (Střílky – Holešov B 5:1).
Předzápas sehráli v poslední
době velmi úspěšní bývalí hráči Střílek.Ti si pozvali velmi silný tým PoAktuální fotka bývalých hráčů
čenic, který po vyrovnaném utkání
porazili v poměru 3 : 2.
Na závěr mi ještě jednou dovolte poděkovat všem za hojnou účast na hodové zábavě
a za podporu při utkáních našeho klubu.
Dlouholetý a současný člen našeho výboru pan Alois Cvek se v září 2011 dožil
významného jubilea 80 let. Vedení klubu a příznivci fotbalu mu přejí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví.
Stanislav Gejdoš, ml.
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V minulém volebním období zastupitelstvo obce zahájilo přípravy na vybudování dětského hřiště v areálu mateřské školy. Byla podána žádost do programu ROP NUTS II
Střední Morava prostřednictvím firmy Grant Advisor z Brna. Přes velké úsilí všech zúčastněných se akce nepodařila realizovat, především z důvodu, že žádost byla vyřízena negativně.
Dne 20. prosince 2010 zveřejnilo Ministerstvo
pro místní rozvoj výzvu k předkládání žádostí
o poskytnutí dotace na rok 2011 z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 2,
který podporuje akce s výstupy sloužícími převážně
dětem a mládeži, na jejichž výběru a realizaci se děti
a mládež prokazatelně podílely, a které jsou zaměřené m. j. na rekonstrukci nebo vybudování zařízení
pro volnočasové aktivity. Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání schválilo podání žádosti a tato byla
posléze vyřízena ve prospěch obce. Celkové náklady
akce uvedené v žádosti činily 570 000 Kč a z této částky byla Ministerstvem pro místní
rozvoj poskytnuta dotace ve výši 399 000 Kč.
Do prostoru hřiště byla umístěna klouzačka
s lezeckou stěnou, vláček, pružinové houpadlo,
stonožka, lanová pyramida, balanční lávka a
kreslící tabule. Pro pohodlí návštěvníků a zajištění pořádku je připraveno 6 laviček a 4 odpadkové koše. Součástí hřiště je rovněž nový dřevěný altán nad pískovištěm, který byl vybudován
svépomoci. Svépomoci byla rovněž provedena
rekonstrukce chodníku, která spočívala především v položení zámkové dlažby včetně nových
obrubníků.
Provozní doba hřiště pro veřejnost je
od dubna do října, a to ve všední dny od 14.00
do 19.00 hodin, ve dnech pracovního klidu a
svátcích od 9.00 do 19.00 hodin. Herní prvky
jsou určeny pro děti od 3 do 12 let, děti do 6 let
pouze v doprovodu dospělé osoby. Mimo provozní dobu je vstup na hřiště zakázán.
V prostoru dětského hřiště je zákaz kouření,
požívání alkoholických nápojů a vpouštění psů,
koček a dalších zvířat.
Věřím, že nové hřiště přinese radost zejména dětem. Zároveň bych chtěl poprosit uživatele, aby udržovali na hřišti pořádek, úmyslně nepoškozovali a ničili zařízení a zařízení dětského hřiště nevyužívali nad rámec běžného
využívání. Chtěl bych rovněž poděkovat Ministerstvu pro místní rozvoj za poskytnutou dotaci a pracovníkům obecního úřadu p. Prachařovi, Pluhařovi a Hudečkovi za úsilí a snahu
při realizování této akce.
Vyslovujeme poděkování firmě Dřevo Střílky s. r. o. za sponzorský dar – smrkovou kulatinu na zastřešení pískoviště, panu Konečnému a Mozgovi za zapůjčení protahovačky a
dlabačky.
Milan Endlicher, starosta
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BESEDA S PhDr. BLANKOU KARLSSON
Život je plný překvapení a setkání se zajímavými lidmi. Jednou z nich je určitě i paní
Blanka Karlsson. Je původem Češka, mimo jiné velmi hrdá na svůj původ, která se provdala za Švédského občana. Do České republiky se stále ráda a často vrací. Její synové
mluví velmi dobře česky i švédsky. Věnují se hudbě a jsou opravdu velmi dobří hudebníci.
Jak se vůbec tato pozoruhodná paní dostala do Střílek? Má na tom zásluhu paní Skřítková, která se s ní setkala ve Vídni. Velmi ji zaujala jako osobnost a pozvala ji
i s manželem do Střílek. Zorganizovala 6. 10. 2011 setkání stříleckých občanů s ní, spojené s besedou a posezením v příjemném prostředí „Vinárny pod vrbú“ pana Jana Šušlíka.
Paní Blanka Karlsson velmi poutavě vyprávěla o svém životě, o své práci, která je spojená s dílem a pobytem našeho velikána Jana Ámose Komenského ve Švédsku. Všechny
zaujala svým objevem rukopisu Jana Ámose Komenského, jehož pravost musela tvrdě
obhajovat. O všem napsala knihu pod názvem Finspongský rukopis Jana Ámose Komenského, kterou i naší škole věnovala.Také další velikán Bedřich Smetana a jeho pobyt
ve Švédsku pro ni nebyl tajemstvím, i po něm úspěšně pátrala a důležité věci zaznamenala. Za svou práci, především v oblasti J. A. Komenského byla oceněna v ČR i ve Švédsku.
Do besedy se také zapojil i její manžel, který hovořil o životě ve Švédsku a také podobně,
jako jeho manželka odpovídal na naše otázky.
Paní Karlsson však jen
nepracuje. Ve svém volném
čase se věnuje historickému
šermu a je s podivem, jak
taková drobná žena se ohání
těžkým středověkým mečem.
Nezapomíná ani na své „slovácké kořeny“. Zúčastňovala
se i se syny různých lidových
slavností v krojích pocházejících z Nivnice, které podědila. Prostě si řekněme, je to
člověk, který nezná nudu, šíří
kolem sebe optimismus, chuť
do života a touhu po poznání.
My jen můžeme říci: „Díky
za krásný večer a nezapomenutelný prožitek“.
Paní Karlsson i jejímu manželovi přejeme hodně zdraví a sil a doufáme, že se s nimi
ještě ve Střílkách někdy setkáme.
Mgr. Ludmila Ludvová
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