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Jak se tak dívám, už kvete jíva, zpívá se v jedné písničce a my se radujeme, že to tak
je a brzy už přijde jaro. Po těch tuhých mrazech v únoru, které jsme letos přežili, se není
čemu divit.
Abychom se nenudili, objevili se ve Střílkách geologové hledající plyn a opletli nám
celé hory kabely. Jak to dopadne, se musíme nechat překvapit. Snad pro nás dobře.
Na masopust maškary uzavřely zimu a my už budeme očima vytahovat sněženky, narcisky, krokusy a přát si, aby tady už to jaro opravdu co nejdříve bylo.
L. L.

Nejprve ohlédnutí za uplynulým rokem 2011.

ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Počasí připomínající pozdní babí léto, teploty vysoko
nad nulou a přece je tu adventní čas.
Toto dětmi nejočekávanější období v roce je plné
společných akcí, které navozují atmosféru pohody, tolerance a porozumění.
Vánoční tabule v nejedné rodině bude vyzdobena
svíčkou, kterou si děti vlastnoručně vyrobily pod odborným dohledem manželů Tkáčových.
Mikulášská nadílka s Andělem, ale bez čerta. To
jsou básničky, písničky, tanečky a odměna plná dobrot, které do balíčků připravili rodiče
s přispěním sponzorů.
K Vánocům ve školce neodmyslitelně patří pečení
cukroví, zdobení stromečku, výzdoba interiéru školky,
výroba dárečků a přáníček. Nejočekávanější je den, kdy
Ježíšek naloží pod připravený stromeček dárky. Děti tiše
jako pěny s napětím naslouchají, kdy už se rozezní zvoneček oznamující, že Ježíšek už tu byl a dárky jsou na
místě. Oči i pusy dokořán a v očích zvědavost, co že
jsme to dostali, se zračí v každé dětské tváři.
Celé adventní období jsme zakončili vánoční besídkou pro rodiče a příbuzné dětí. Každé z dětí k atmosféře Vánoc přispělo svou básničkou,
společnými koledami, tanečky a vyrobenými dárečky. Ochutnávka cukroví od dětí ze školky i maminek, jednohubky a tradiční vánoční punč
pro dospělé, byly příjemnou tečkou za nejkouzelnějším obdobím v roce.
Děkujeme sponzorům: Hasiči Střílky, KSČ Střílky, Svazarm Střílky, restaurace Gól, obchod U Nováků, obec Zástřizly, Grunt Galatík, Buš & Buš, Vinárna
– p. Šušlík, p. Kubáček, p. Liška J., P.+ I. Mertovi,
p. Bilčík, p. Ganjuškin, p. Přerostová i všem dalším,
kteří přispěli k pěkným zážitkům dětí. V roce 2012
přejeme všem pevné zdraví.
Olga Zezulová

ČAS LETÍ JAKO SPŘEŽENÍ .........
To si určitě řekli všichni, kteří navštívili naši výstavu ke 120. výročí založení trojtřídní školy
ve Střílkách. Když jsme se rozhodli ji připravit, netušili jsme, kolik to bude práce.
Termín jsme určili na 16. a 17. prosince 2011.
Ale už několik měsíců předtím jsme shromažďovali
materiály, fotografie a to i díky ochotným občanům,
kteří nám některé zapůjčili. Všichni naši pracovníci
se na to vrhli s vervou a chutí a strávili ve škole
spoustu času i ve svém volnu. Všem bývalým pracovníkům školy, pokud jsme získali adresu, jsme poslali pozvánky Pozvali jsme i hosty a
všechny občany Střílek.
Paní učitelky ZŠ a MŠ nacvičily s dětmi kulturní program na zahájení výstavy. Dívky
z 9. ročníku pod vedením vyučujících připravily obložené chlebíčky, naše kuchařky napekly koláčky. Každá paní učitelka i páni učitele s pomocí svých manželek přinesli další dobroty na občerstvení. Mladší žáci přinesené dobroty naaranžovali na stolech v jídelně a sláva mohla začít. Výstava byla spojena i se dnem otevřených dveří ve škole i školce a s tím
nám také pomáhali děti a vyučující.
Zahájení se zúčastnilo velké množství lidí, přijeli a přišli i bývali učitelé jako například
manželé Plaší, manželé Fojtovi, paní učitelka Blažíčková, pan učitel Ovečka, paní učitelky
Bárková, Žižlavská, Kovářová, Foltýnová, Hálová a další.
Bývali žáci naší školy se našli na fotografiích výstavy, zavzpomínali na školní léta a
prohlédli si naši školu dnes. S identifikací osob na fotografiích nám moc pomohla paní učitelka J. Pluhařová a C. Robotková.
Plánované dny na výstavu nestačily, a tak některé paní učitelky byly ochotné ještě
30. 12. 2011 se hostům výstavy věnovat. Akce byla opravdu velmi úspěšná a nelze než
všem našim pracovníkům poděkovat za opravdu skvělou práci.
Mgr. Ludmila Ludvová
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JAKÝ BYL UPLYNULÝ MYSLIVECKÝ ROK?
V měsíci březnu končí myslivecký rok. Uzavíráme statistiky a hodnotíme práci pro myslivost a ochranu přírody.
Od začátku dubna roku 2011 jsme vybudovali a opravili několik mysliveckých zařízení, zajistili krmivo pro zvěř na zimní
období a věnovali se lovu škodné a černé zvěře, která v posledních letech působí velké škody na polních plodinách.
Chceme-li hodnotit chov a lov zvěře, musíme zařadit
uplynulé období za nejhorší v posledních dvaceti letech. Dále
pokračoval úbytek stavů drobné zvěře. Přes veškerou snahu
myslivců o udržení drobné zvěře v přírodě se nepodařilo zachránit koroptev, která se v naší honitbě nevyskytuje již deset let. Stejně neúspěšní jsme i v chovu bažantí zvěře.
V předchozích letech jsme bažanty pěstovali jako polokrotké
chovy, ale úspěšnost byla nulová. Stavy se nezvyšovaly, a
proto jsme v minulém roce od pěstování bažantů v polokrotkých chovech upustili. V letošním roce se chceme opět pokusit obnovit bažantí zvěř
v honitbě. Chceme koupit několik desítek dospělých bažantů z divokého chovu a vypustit
je v jarním období do přírody. Předem je však nutné zlikvidovat nadměrný počet lišek, které máme v honitbě. Pokud se toto nepodaří, byla by celá akce, která bude i finančně dost
nákladná, neúspěšná.
Mnohem hůř je na tom zajíc. Jeho vysazování se úspěšně zatím nikde nepodařilo.
Jeho současné stavy jsou již na takové úrovni, že neskýtají záruku v reprodukci. Zajíc je
tedy v našich podmínkách odsouzen k vyhynutí.
Jaké jsou příčiny? Předně je to monodieta a hlad. Zvěř je nucena žít na velkých lánech a trpí jednostrannou potravou mnohdy ještě chemicky ošetřenou. Po žních pak nastupuje hlad.
Dalším činitelem je nadměrný počet lišek a černé zvěře, což se významně podílí
na likvidaci mladé zvěře.
I přes všechny tyto nepříznivé vlivy to střílečtí myslivci nevzdávají. Budou i nadále zvěř
přikrmovat, tlumit škodnou a budovat myslivecká zařízení, která usnadní zvěři překonat
současné nepříznivé období.

Mgr. Otakar Foltýn, myslivecký hospodář
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Jako každým rokem i letos proběhl zápis
prvňáčků do naší školy pro školní rok
2012/2013. Zápis se uskutečnil ve čtvrtek
19. ledna 2012. Dostavilo se 14 dětí, z toho 10
nastoupí do 1. ročníku a u 4 rodiče požádali
o odklad školní docházky. U zápisu byly děti
nejen ze Střílek, ale i z Chvalnova, Cetechovic a
Lebedova.
Budoucím prvňáčkům se u zápisu věnovaly paní učitelky. Formou rozhovoru zjišťovaly
znalosti a dovednosti budoucího žáčka, které
jsou potřebné pro nástup do školy.
Děti prokazovaly své znalosti na několika
stanovištích – poznávaly geometrické tvary a
barvy, kreslily postavu, zpívaly či recitovaly
básničku. Paní učitelky sledovaly, jak budoucí
žáčci dokáží komunikovat, zda umí dobře držet
tužku, jak vyslovují jednotlivé hlásky.
Za své úsilí byly všechny děti odměněny,
dostaly omalovánky a pastelky. Po zápisu si
mohly také pohrát ve školní družině, kam je zavedli žáci z vyšších ročníků, kteří se převlekli
za krásné pohádkové postavy.

Na děti, které prošly u zápisu na jedničku s hvězdičkou, se moc těšíme 3. září 2012.
Mgr. Iveta Pluhařová

VÁŽENÍ OBČANÉ!
Zastupitelstvo obce Střílky schválilo na veřejném zasedání konaném dne 29. 12. 2011
v Kulturním domě ve Střílkách Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných míst.
Do činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, se zahrnuje rušení nočního
klidu a používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. Za noční klid se považuje doba od 22.00 do 6.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit
hlučné projevy. Používání hlučných strojů a zařízení je zakázáno o nedělích, velikonočních a vánočních svátcích v době od 00.00 hodin do 24.00 hodin. Za hlučné stroje a zařízení se považuje sekačka na trávu, cirkulárka, motorová pila, křovinořez, apod.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 17. 1. 2012. Věřím, že tato vyhláška dopřeje občanům
obce příjemnější strávení dnů k odpočinku a zároveň doufám, že nepřinese problémy
při organizování domácích prací způsobujících hluk.
Milan Endlicher, starosta
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FARNÍ PLES
Druhý ročník Farního plesu se konal
v pátek 20. ledna 2012 v KD Zástřizly. K tanci
i poslechu hrála opět skupina tří muzikantů
z Bezměrova pod uměleckým názvem Kozaband. I v letošním roce byla hlavní cenou
tomboly ilustrovaná Bible, kterou si odnesl jak jinak - šťastný výherce ze Zástřizel. Přítomná stovka účastníků plesu se velmi dobře
bavila a je pro nás příslibem, že se i v příštím
roce na III. Farním plese zase sejdeme.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
obětavým spolupracovníkům, příznivcům
i dárcům za jejich ochotu a pomoc.
P. Jaroslav Štancl, farář

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
I když byl velmi mrazivý den, v sobotu
4. 2. 2012 ve 14.30 hodin se v jídelně ZŠ
uskutečnilo slavnostní vítání občánků.
Paní učitelka (zastupitelka) Irena Nakládalová představila nové občánky – Vojtěcha
Kuboška, Alexandra Kubíčka a Petru Foltýnovou. Anežka Cveková se omluvila. Pan
starosta obce Milan Endlicher se pak ujal
slavnostního uvítání.

K slavnostnímu přivítání přispěli vystoupením i žáci ZŠ pod vedením paní
učitelky Šušlíkové, kteří předali novým
občánkům dárek formou krásných písniček a básniček.

Následoval podpis rodičů do pamětní
knihy, předání růžičky mamince a drobného
dárku pro miminko. Samozřejmostí bylo fotografování dětí v kolébce.
A na závěr slavnostního odpoledne se
podávalo malé pohoštění. Úsměvy na tvářích maminek a nebrečící miminka nás přesvědčily o tom, že se akce vydařila.
Děkujeme tímto všem, co se na akci podíleli.
Ladislava Hořínková
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DRUŽSTEVNÍK STŘÍLKY
Úvodem bych chtěl pozdravit všechny
příznivce střílecké kopané.
Jak všichni víme, v loňském roce postoupil fotbalový klub Střílek do okresního
přeboru, kde nefiguroval celých jedenáct
dlouhých let.
O tom, že soutěž nebude jednoduchá
jsme se přesvědčili hned v úvodním kole
nové soutěže. Kvalita okresního přeboru je
podstatně vyšší než základní třída, a proto
získané body po podzimní části soutěže
nejsou zas až tak špatné, ztráta na poklidný
střed tabulky činí pouhé tři body.
Do jarní části budou Střílky vstupovat s jasným cílem a tím je udržení mužstva
v okresním přeboru. Záchrana v soutěži ale nebude jednoduchá, jelikož župní soutěže
do další sezóny vstoupí s nižším počtem účastníků. Tato reorganizace postihne sekundárně i „naši“ soutěž.
Do nižších soutěží bude sestupovat více mužstev než bývá obvyklé. Bohužel v soutěži
nad námi (I. B třída) je konec tabulky plný mužstev z okresu Kroměříž. Proto vedení klubu
začalo hledat hráče vhodné k posílení oddílu.
V zimní přípravě projevil zájem SK Boršice o našeho nejlepšího střelce Petra Posoldu.
Po jednání členů vedení s hráčem se Petr rozhodl pomoci svému mateřskému klubu a
zůstat ve Střílkách, za což mu vedení děkuje.
Další posilou bude bezesporu Rosťa Marek, který přišel na přestup.
V průběhu psaní tohoto článku probíhají jednání v Koryčanech na případném příchodu Miroslava Věžníka.
Zbytek kádru se s největší pravděpodobností podaří udržet, a proto záchrana v soutěži
není nereálná.
Na závěr Vám chci poděkovat za účast na našich domácích utkáních, na které si
v průměru našlo cestu 118 diváků na zápas.
Těšíme se i v budoucnu na Vaši návštěvu a podporu i v jarní velmi důležité části sezóny.
Za Družstevník Střílky Stanislav Gejdoš ml.

OKRESNÍ PŘEBOR JARO 2012
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.

Holešov B – Střílky
Střílky – Roštění
Střílky – Morkovice B
Slavkov p/H – Střílky
Střílky – Prusinovice
Rataje – Střílky
Střílky – Němčice
Rajnochovice – Střílky
Střílky – Mrlínek
Skaštice – Střílky
Střílky – Kyselovice
Rusava – Střílky
Střílky – Žeranovice

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne

25. 3.
1. 4.
8. 4.
15. 4.
22. 4.
28. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
9. 6.
17. 6.
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15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

odj. 13:30

odj. 14:15
odj. 14:45
odj. 14:45
odj. 14:45
odj. 14:45

1.

Rusava

13

10 1 2

40: 14

31

( 10)

2.

Žeranovice

13

8

3 2

49: 24

27

( 6)

3.

Skaštice

13

8

1 4

32: 25

25

( 4)

4.

Kyselovice

13

7

3 3

31: 18

24

( 3)

5.

Morkovice B

13

7

0 6

31: 28

21

( 3)

6.

Prusinovice

13

7

0 6

28: 26

21

( 3)

7.

Rajnochovice

13

6

0 7

29: 35

18

( -3)

8.

Roštění

13

5

2 6

30: 25

17

( -1)

9.

Slavkov p. H.

13

5

2 6

22: 38

17

( -1)

10.

SFK Holešov B

13

5

1 7

22: 26

16

( -5)

11.

Střílky

13

5

0 8

26: 39

15

( -3)

12.

Němčice

13

4

1 8

23: 37

13

( -5)

13.

Mrlínek

13

3

2 8

24: 34

11

(-10)

14.

Rataje

13

1

4 8

18: 36

7

(-11)

ČINNOST DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE STŘÍLKÁCH
Letošní rok pro hasiče začal poměrně dobře. Hned na začátku roku jsme se začali připravovat na již tradiční Společenský ples. Ples se konal 4. února 2012 v sále Kulturního
domu ve Střílkách a navštívilo jej 150 občanů z místní vesnice a blízkého okolí. K tanci a
poslechu hrála hudební skupina Orion.
Chtěla bych poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali dary do tomboly. Jako vždy
bylo v tombole mnoho krásných cen.

Další akce, co se konala, byly Ostatky aneb Vodění medvěda. Do průvodu se vydalo
33 masek, samozřejmě nechyběl medvěd a další masky byly např. indiáni, fotbalisti, pavouk a nezapomenutelný zloděj, který se nám pokusil ukrást varnou konvici ☺. Po průvodu
se konalo posezení v kulturním domě.
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25. února 2012 se mladí hasiči zúčastnili Branného závodu v Trávníku.
Měli jsme tři družstva po 3 členech - 1
mladší a 2 starší. Jedno družstvo starších se umístilo na krásném 2. místě,
ve složení: Aneta Coufalová, Martin
Janík a Marek Merta. Druhé starší
družstvo bylo ve složení: Barbora Pluhařová, Michaela Coufalová a Nikola
Coufalová. Mladší družstvo tvořili:
Adam Michalík, David Janík a Antonín
Vrána.
Z dosažených výsledků jsme měli
obrovskou radost a cesta domů nám
vesele uběhla.
V lednu vyjížděla zásahová jednotka k požáru rodinného domu v Lískovci.
Dále bychom chtěli touto cestou upozornit spoluobčany, že pálení staré trávy a
ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno.
Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Připravujeme:
 19. května 2012 se uskuteční soutěž I. kolo požárnického sportu.
 2. 6. 2012 se bude konat Dětský den.

Jana Mertová ml.
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STŘÍLEČTÍ OCHOTNÍCI OPĚT NEZKLAMALI
V sobotu 3. 3. .2012 jsem šla na představeni
střílených ochotníků „Brouk v hlavě“. Hráli už
po třetí, jak nás informovaly plakátky, které byly
dílem Šárky Hronkové. Sál byl však opět nabitý.
Moc jsem se těšila, neboť Ti, kteří už divadlo viděli, ho velmi chválili. A skutečně chválit bylo co,
naprosto nemohl být nikdo zklamán.
Hra francouzského dramatika Georgese Feydeaua v podání herců měla spád, dynamičnost,
humor a za některé herecké výkony, by se nemuseli stydět ani profesionální herci. Samozřejmě nechyběla ani perfektní scéna a kulisy,
která byla určitě dílem Karla Žíly, Jiřího Prachaře, Milana Krejčiříka a Tomáše Bazalky.
Zvláště otáčecí stěna s postelí v hotelu U Galantní kočičky brala svou dokonalostí dech.
Člověk často žasne, jaké schopnosti v sobě lidé najdou, když je mají možnost uplatnit.
Obsazení hlavních rolí nemělo chybu. Zvláště
dvojrole pana Viktora Emanuela Champsoboisyho
a sluhy Boutona v podání Milana Maštalíře musela
být velmi náročná. On se jí však zhostil skvěle.
Představitelkám dvou hlavních ženských rolí Romaně Lechnerové a Jarmile Mikuláškové nelze
naprosto nic vytknout. Obě jsou skvělé herečky a
jejich výkon je vždy hereckým koncertem. A samozřejmě Mirek Vrba, plejboj a elegán pan Roman Tournel, byl jako vždy nezapomenutelný.
Všichni obdivovali Pavla Šohaje, jehož role synovce Kamila Champsoboisyho byla velmi náročná, neboť se musel naučit mluvit „zvláštní
řečí“ a to určitě nebylo jednoduché, za to by si zasloužil určitě alespoň cenu Thálie za vedlejší herecký výkon. Také osazenstvo hotelu u Galantní kočičky bylo bezchybné.
Staňa Pluhař jako majitel hotelu byl na svém místě a hrál skvěle. Jeho paní Olympie
Ferrillová v podání Lenky Kašíkové, to zvládla výborně. Rugby, americký host hotelu, Radek Volák, skvěle svými výstupy doplňoval tu správnou atmosféru. Velmi překvapil Karel
Žíla jako Carlos Homenides de Histangua, perfektní namaskování a herecký výkon nedal
pochybovat, že představuje opravdu žhavého Španěla. A i další role služky Evžene Bohdanky Králové, pracujících dam Anety Maštalířové, Jany Mertové st., Jany Mertové ml.
byly bezchybné. Všechny herce včas ošetřil a zachraňoval pan doktor Finache v podání
Zdeňka Nábělka a ten jakoby ani nikdy nic jiného
nedělal. A i všechny menší role sluhy Štěpána,
Tomáše Bazalky a jeho ženy Yvety ve ztvárnění
Žanety Lechnerové, byly zvládnuty na výbornou.
Nelze zapomenout i na revmatického Baptistína
Radomíra Vrbu a skvělou herečku i když s malou
rolí Madam, Ludmilu Cvekovou. Ovšem bez dokonalého vzhledu herců, díky Lence Volákové a Miladě Gejdošové, by se představení nemohlo konat.
Režisérce Jiřině Krejčiříkové lze opět jen vyjádřit obdiv a dík za to, že stále má chuť a sílu vést
střílecké ochotníky a vždy připravit pro střílecké občany nevšední a skvělý kulturní zážitek.
Mgr. Ludmila Ludvová
9

KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Únor ťuká na dveře – Masopust mu otevře – tímto
krátkým říkadlem zahajujeme s dětmi
Masopust
v naší mateřské škole. Děti se seznamují v průběhu
celého týdne s tím, co Masopust znamená, s lidovými
tradicemi, říkadly a pranostikami. Podílí se také na
výzdobě třídy i šatny, vyrábí si masky a s oblibou hrají
hru Na medvěda. A na co se nejvíc z celého týdne těší? No přece na karneval! Letos se sešlo nejvíc princezen, nechyběl ani princ a šašek – jak už to
v pohádkách bývá. Karkulka, čertíci, pirát, kovboj, indiánka, Ninja, dalmatin a spousta dalších krásných
masek roztančili karneval, zasoutěžili si a nechybělo
ani bohaté občerstvení.
Nejhezčí pohled je do očí všech dětí, které ráno
vejdou ve své masce do třídy, čekají, zda je poznáme
a na pochvalu, jak jim to sluší. A právě ty rozzářené
oči dětí jsou pro nás tou největší pochvalou a poděkováním za hezky prožitý den.
Hana Krejčiříková

KERAMICKÝ KROUŽEK
Pro správný vývoj dítěte je důležité také využití jeho volného času. Z bohatého výběru
kroužků na naší škole se řadí mezi velmi oblíbené keramický kroužek. Tomu odpovídá i
počet dětí 23. Práce s hlínou rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, fantazii, tvořivost a estetické cítění. V této činnosti je nezbytný nejen materiál (keramická hlína, engoba, glazura……), ale také keramická pec, ve které se výrobky dokončují.
V loňském školním roce naše škola zakoupila tuto pec a upravila pro ni prostor
v suterénu budovy. Naše paní učitelky a vychovatelky absolvovaly keramický kurz a
při odborné práci jim velmi ochotně pomohl pan Karel Žíla a zvláště pan Jiří Jurčička, který
pravidelně dochází do kroužku a pomáhá při práci s dětmi. Hotové výrobky dětí budeme
ve škole pravidelně vystavovat.

Erika Nevyjelová
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SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH
V souvislosti se sociální reformou byly od 1. Iedna 2012 z Městského úřadu v Koryčanech převedeny veškeré sociální dávky na Úřad práce ČR. Na městském úřadě však nadále zůstává agenda sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce. Jde o pomoc lidem,
kterým se nedaří vyřešit svou nepříznivou životní situaci vlastním úsilím a z toho důvodu
jsou ohroženi sociálním vyloučením. Sociální práce na Městském úřadě v Koryčanech je
zaměřena zejména na pomoc s problémy lidí, kteří se (z vlastní viny či bez vlastního přičinění) ocitli v dlouhodobé nezaměstnanosti, dluhové pasti, jsou ohroženi ztrátou bydlení
nebo neumí hospodařit se svými finančními prostředky. Sociální práce hledá způsob, jak
člověku pomoci překonat problém, na který sám nestačí tak, aby mohl ve svém prostředí
optimálně fungovat. Sociální pracovník, který disponuje potřebnými znalostmi a dovednostmi, buď zajistí pomoc sám, nebo zprostředkuje pomoc jiných návazných služeb.
S klientem nevede správní řízení ani ho nekontroluje. Vyslechne jeho problémy a nabízí
mu pomoc a poradenství. Do obydlí klienta může vstoupit pouze s jeho souhlasem a musí
se při tom prokázat služebním průkazem. Na Městském úřadě v Koryčanech sociální práci
pro osoby v hmotné nouzi vykonávají pro obce Střílky, Zástřizly, Chvalnov-Lísky a Cetechovice sociální pracovnice:
Anna Langová - tel. č. 573 500 988
Lenka Rotterová - tel. č. 573 500 990
Na ně je možno se obracet o radu nebo konkrétní pomoc a to nejen ve vyjmenovaných
oblastech. Je jisté, že uvedené problémy není radno podceňovat a odkládat jejich řešení.
Odkládání řešení má za následek jejich prohlubování a to nakonec může vést ke ztrátě
bydlení, zhoršení zdraví nebo poškození mezilidských vztahů.
Problematiku seniorů, osob se zdravotním postižením (např. potřeba zajištění vhodných pomůcek nebo služby) nebo osob s duševním onemocněním (např. problematika
osob ohrožujících sebe nebo své okolí), osob pečujících o osoby závislé na péči jiné osoby, osob ohrožených rizikovým způsobem života (např. patologické hráčství, alkoholová a
drogová závislost), obětí trestné činnosti jiné osoby, imigrantů, rodin s dětmi atd. jsou připraveni řešit sociální pracovníci Městského úřadu v Kroměříži, ulice Kotojedská 269. Zde
si také držitelé označení do vozidel přepravující osobu těžce zdravotně postiženou mohou
vyměnit staré označení za nový parkovací průkaz platný v Evropské unii. K výměně je třeba doložit staré označení, průkaz mimořádných výhod a průkazovou fotografii.

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
ZDARMA
Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní autovrak vyplatíme Kč 500,–
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POHÁDKOVÁ NOC VE ŠKOLE
Chodit do školy? Učit se? Psát, počítat či pracovat… To už známe. Ale nocovat
ve škole, to je úplná novinka. Jaké to je, si mohlo vyzkoušet 18 žáčků z 1. a 3. ročníku
v pátek 9. 3. 2012. Sešli se v 18 hodin před školou. Děti přišly v doprovodu rodičů, kteří
pomáhali přinést spací pytle, karimatky a ostatní potřebné věci do školní družiny. Ta se
stala na tuto noc naším centrem dění.
Po rozloučení s rodiči začala ta pravá atmosféra. Venku se šeřilo a děti byly plny očekávání. Na uvítanou jsme všichni obdrželi přívěsek účastníka a pak se vydali do obecní
knihovny. Tam nás očekávala paní Marie Svobodová, která nám ukázala dětskou literaturu, prozradila jak získat průkaz čtenáře. Na rozloučenou připravila dětem sladkou odměnu.
Po návratu do družinky nás děti seznámily se svou oblíbenou knihou, kterou si přinesly
z domova. Radostným překvapením bylo, že téměř pro všechny je opravdu kniha přítelem.
Povídání o knize jsme zakončili zhlédnutím DVD Jak se dělá kniha od Zdeňka Svěráka.
Protože dětem vyhládlo, rozbalily si svačiny přichystané maminkami a s chutí pojedly. Čas
utíkal jako voda a my se pustili do zpívání písniček za doprovodu kytary. Při zpívání už
každý seděl na svém připraveném místečku na spaní.
A co následovalo? Ne, ne, to by bylo moc brzy na spánek. No přece večerní vycházka. Teple jsme se oblékli, vzali
baterky a vyrazili na cestu za
noční oblohou. Počasí nám
přálo. Byla krásná jasná noc, a
za svitu měsíce jsme přišli až
na kopec Větřák, kde jsme pozorovali souhvězdí na zimní
obloze. Měli jsme štěstí, jelikož
jsme na obloze spatřili i planety
Venuši a Jupitera. Děti byly tak
odvážné, že dokonce si každé
prošlo krátkou stezku odvahy,
která naše noční toulky zakončila.
Unavené a vyčerpané děti
provedly nutnou hygienu a bez
protestů se uložily do svých
připravených „postýlek“. Ráno
po rozcvičce v tělocvičně následovala společná snídaně, vynikající buchty od paní Janíkové a Janušové nám všem chutnaly.Pak nastalo jen loučení. Z tváří dětí vyzařovala spokojenost a nadšení, z čehož usuzujeme, že můžeme akci hodnotit za zdařilou.
třídní učitelky 1. a 3. ročníku

ČALOUNICTVÍ
Dana Rozhonová
Smetanova 583
768 05 Koryčany





Oprava čalounění sedacích souprav, židlí, rohových lavic, válend, křesel, apod.
Výroba taburetů, nových matrací na míru (i do dětské postýlky).
Velký výběr potahových látek.
Po dohodě možnost zajištění dopravy.
Domluva nejlépe po telefonu kdykoliv – mob.
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724 232 842

POZVÁNKA NA BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
Zveme všechny spoluobčany na prožití svátků křesťanské naděje. Bohoslužby se budou konat ve všech významných dnech Svatého týdne a budou zakončené oslavou
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista v neděli 8. dubna. Pro milovníky nevšedních zážitků je připravena jedna opravdová lahůdka. Tou bude bohoslužba v kostele na Stupavě, která začne v neděli 8. dubna již v 5 hodin ráno a bude spojena s udělováním křtu novým členům
naší farnosti. O Velikonocích každoročně obnovují všichni pokřtění svůj křest, také k této
obnově křestního vyznání vás všechny srdečně zvu.
P. Jaroslav Štancl, farář

Bohoslužby o Velikonocích
1. dubna

Květná neděle

9:30

začátek Svatého týdne,
svěcení kočiček, pašije

5. dubna

Zelený čtvrtek

16:30

ustanovení Večeře Páně

6. dubna

Velký pátek

16:30

Velkopáteční obřady

7. dubna

Bílá sobota

18:00

8. dubna

5:00
Stupava

Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně

9. dubna

9:30

Velikonoční pondělí

9:30

Vigilie Zmrtvýchvstání
Páně
Vigilie Zmrtvýchvstání
Páně
Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně
mše svatá

BLAHOPŘÁNÍ
Zasíláme paní ředitelce, učitelce základní školy a kronikářce obce Mgr. Jaroslavě Pluhařové k významnému životnímu jubileu.
Hodně štěstí, zdraví a životního elánu přejí všichni pracovníci školy a Obecního úřadu
ve Střílkách.

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Naše knihovna má svůj web – http://strilky.knihovna.info
Budeme rádi, když nás navštívíte během výpůjčních hodin, které jsou v pondělí od 14.00
do 17.00 hodin.
Knihovna se nachází v areálu ZŠ. Zřizovatelem knihovny je Obecní úřad Střílky.
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OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací.
Dodávka elektrické energie bude přerušena dne 4. 4. 2012 od 7.30 do 15.30 hodin.
Vypnutá oblast: levá strana ulice Koryčanská, ulice Zámecká a Komná.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA TEXTILU
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www. diakoniebroumov.org
vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské).
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon.
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek).
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené.
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky.
Obuv – veškerou nepoškozenou.
Hračky – nepoškozené a kompletní.

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů,
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí,
 znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční:
Dne:
Čas:
Místo:

sobota 7. dubna 2012
8.00 – 8.30 hod.
čekárna na náměstí

Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem!

Obecní střílecký zpravodaj – vydavatel Obec Střílky. Povoleno MK ČR E 19743. Náklad 270 kusů.
Neprodejné. Vychází čtvrtletně.
Barevnou verzi zpravodaje naleznete na http://www.obecstrilky.cz/
Redaktorka – Mgr. Ludmila Ludvová, grafická úprava – Mgr. Jana Drápalová, úprava textu – Carmen Robotková, tisk – Tiskárna ŠIKI Kyjov.
Připomínky, příspěvky do dalšího čísla zasílejte na e-mailovou adresu reditelna@zsstrilky.cz
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