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Vítr honí po polích spadlé listí, jablíčka dozrávají na stromech, veverky chodí na zralé
ořechy a vlaštovičky už dávno odletěly. Pomalu se přiblížil podzim. Ještě udělat draky,
vyřezat dýně a můžeme to rozjet. Nevíte co – no, chválu podzimu. Poděkovat mu za úrodu, za barevnou krásu lesů, za procházky prosluněnými dny babího léta. Vezměte děti,
vnoučata a běžte na Větřák pouštět draky. Určitě Vám na chvíli spolu s draky uletí starosti
a odměnou Vám budou rozzářené oči dětí. Cestou zpět nasbírejte barevné listí, šípky a
jiné plody podzimu a vytvořte z nich něco hezkého jako připomínku tohoto krásného období roku.
L. L.

ROK 2012 Z POHLEDU OBECNÍHO ÚŘADU
Již začátkem roku 2012 byla obec postavena před obtížný úkol, který se týkal rekonstrukce veřejného osvětlení, a to z důvodu provádění obnovy nízkého napětí. Tuto akci
pod názvem „Obnova NN, Střílky, ulice Močidla“ prováděla firma E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice. Předmětem řešení této stavby byly stavební úpravy distribuční sítě NN,
které obnášely přesun části venkovní sítě NN do zemního kabelového vedení a výměnu
nevyhovujících podpěrných bodů. Obtížnost tohoto úkolu pro obec spočívala v tom, že tato
akce byla naplánována až
na rok 2014, tudíž nebyly finanční prostředky na realizaci
uvedeny v rozpočtu obce. Další
problém nastal v Zámecké ulici,
kde měly být demontovány
střešníky a všechny sloupy.
Pro zajištění osvětlení horní
části Zámecké ulice musela
obec od firmy E.ON odkoupit
4 sloupy, které měly být odstraněny. Pro dolní část Zámecké
od transformátoru ke vchodu
do zámku bude v září letošního
roku vybudováno nové veřejné osvětlení formou podzemního vedení v počtu 3 sloupů
v ceně cca 200 000 Kč. V budoucnosti se počítá s prodloužením veřejného osvětlení
k výjezdu z obce směrem na Koryčany.
Další akcí bylo pokračování celkové obnovy barokního hřbitova. V roce 2011 byl vypracován Ing. arch. Ludvíkem Křenkem projekt na závěrečnou etapu celkového dokončení
obnovy spočívající v celkové obnově vnějšího pláště kaple, podlahy a oltářní menzy
v interiéru krypty pod kaplí, opravě nástupního schodiště do kaple a dvou vřetenových
schodišť včetně opravy sanačních omítek, obnově pochozích komunikací na hřbitově a
obnově vstupního záklopového portálu do krypty v přední části hřbitova. Touto celkovou
závěrečnou obnovou v hodnotě asi 12 mil. Kč by byla dokončena celá akce rekonstrukce a
restaurování hřbitovního areálu, která byla zahájena v roce 1999. V letošním roce se provádí 1. část obnovy kvádrového zdiva kaple v celkové hodnotě 890 000 Kč. Na financování se podílí Ministerstvo kultury z Programu záchrany architektonického dědictví částkou

540 000 Kč a Zlínský kraj z Fondu kultury částkou 350 000 Kč. Obě organizace každoročně na tuto rozsáhlou akci finančně přispívají, za což obecní úřad děkuje. Bez jejích pomoci
by nebylo možno obnovu hřbitova provádět.
V příštím roce je pro obecní úřad hlavní prioritou celková opravu sociálního zařízení
v kulturním domě. Z tohoto důvodu bylo nutno opravit rovnou střechu v přední části budovy, jejíž špatný stav umožňoval zatékání do těchto prostor. Dílo realizovala firma TOP
IZOL s.r.o., Brno v celkové hodnotě 195 000 Kč.
Vzhledem k neuspokojivému okolí
u stanoviště kontejnerů u hřbitova chceme do konce letošního roku vybudovat
stání pro tyto kontejnery, které by mělo
situaci alespoň částečně vyřešit. Na stanovišti se nachází kontejnery na tříděný
odpad sklo, papír a plasty, které slouží
občanům. Zbývající dva kontejnery jsou
určeny výhradně pro odpad ze hřbitova.
Chtěl bych požádat touto cestou občany,
aby veškerý komunální odpad odkládali
do popelových nádob, které mají
ve svých domácnostech a nepoužívali
kontejnery u hřbitova.
Závěrem bych chtěl využít této příležitosti
ke zveřejnění zprávy týkající se možnosti odkládání veškerých elektrozařízení (ledničky,
televize, pračky, drobné spotřebiče apod.)
k E–domku, který je umístěn za školou
před vchodem do školní jídelny v neomezenou
dobu. Dále upozorňuji, že v prostorách obecního úřadu se odebírají nepotřebné zářivky
vždy v hodinách pro veřejnost.
Milan Endlicher, starosta

AUTOBATERIE UMÍRÁ V LÉTĚ
Na tyto prázdniny budeme určitě vzpomínat jako
ty teplejší. Víte ale, že jsme mnozí své autobaterii
„zadělali na smrt“? Důvodem je, že většina z nás spíše nejezdila, a když jela, tak autíčko stálo i přes týden
někde u vody a bylo často zdrojem elektrické energie.
Díky samovybíjení dochází u moderních aut ke ztrátě
kapacity až o 1% denně (vyšší teplota, množství spotřebičů atd…) A pozor na pojem „bezúdržbová baterie“, to není Perpetum mobile. Morem pro baterii jsou
taky popojíždky na krátké vzdálenosti. Chceme-li , aby
nám akumulátor vydržel co nejdéle, nestačí ho jen
dobít, až když špatně startuje. Nenabitá startovací baterie rychle stárne a zcela vybitá baterie dokonce zamrzá již při několika stupních pod bodem mrazu. Využijte možnost kontroly stavu vašeho akumulátoru a dobíjení ještě před zimním obdobím !!
Zdeněk Bartoš Hradská 28 (u hřbitova) tel.734 251 077 nebo kdykoliv o víkendech.
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NÁVŠTĚVA OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA VE STŘÍLKÁCH
V neděli 24. června 2012
navštívil stříleckou farnost arcibiskup Mons. Jan Graubner,
který zde udělil 27 žadatelům
svátost biřmování. Zatímco
ostatní svátosti jako křest dětí,
svaté přijímání, pomazání nemocných může udělovat sám
místní kněz, svátost biřmování, až na výjimky, je řádně
udělována pouze biskupem.
Výjimkou bývá, že zájemce
o biřmování by byl v ohrožení
života, a v tomto případě může
udělit biřmování sám kněz.
I křest dospělého může udělit pouze biskup. Pouze za splnění podmínky dostatečné přípravy (zpravidla 1 rok) nebo se souhlasem biskupa, může udělit svátost křtu dospělému
i kněz. Svátost biřmování přijíždí zpravidla udělit sám diecézní biskup, který tuto příležitost
využívá i k pastorační návštěvě farnosti. K nám tedy zavítal olomoucký arcibiskup osobně
v neděli 24. června. A návštěva to byla velmi časná. Protože otce arcibiskupa čekalo biřmování tentýž den ještě v další farnosti, byla mše svatá s udělováním biřmování naplánována již na půl deváté ráno. Nenechali jsme se překvapit a příjezd arcibiskupa byl všemi
od časného rána očekáván. Kostel svátečně vyzdoben, nádherná květinová výzdoba, nachystaný chrámový sbor, trubači na věži kostela a biřmovanci se svými kmotry nedočkavě,
a možná i trochu nervózně, očekávali příchod arcibiskupa. Bývá totiž zvykem, že si arcibiskup prověřuje znalosti biřmovanců všetečnými otázkami, a z toho měli naši biřmovanci
trochu obavu. Zvláště poté, co arcibiskup začal kázání slovy, že si je „vyzkouší…“. Vše se
naštěstí obešlo bez problémů, arcibiskup ve své promluvě jen připomenul biřmovancům
velikost daru, který od Boha přijímají, a jak jej mají ve svém životě využívat.
Po arcibiskupově promluvě nastoupilo všech 27
žadatelů o svátost biřmování
a arcibiskup jim tuto svátost
udělil. K udělování svátosti
biřmování se používá olej,
kterému se říká křižmo. Název je odvozen od balzámu
přidávanému do olivového
oleje. Díky němu získává olej
zvaný křižmo charakteristickou vůni, a používá se
při slavnostních příležitostech
- při svěcení kněží, udělování
svátosti křtu a biřmování.
Tímto olejem - křižmem - dělá
biskup biřmovanci kříž na čele a říká přitom slova určená k udělování svátosti. Následně
se dotkne biřmovancovy tváře. Dříve byl na tomto místě udělován jakýsi políček, aby se
biřmovaný náležitě probudil a statečně hlásal Krista. Dnes se žádný políček naštěstí nedává (těch dostane každý v životě dost) a místo toho se biskup lehce dotkne tváře biřmovance a podá mu ruku.
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Slavnostní mši svatou doprovodil velmi dobrým výkonem i místní chrámový sbor a
trubači na žesťové nástroje. Všem, kdo se přičinili o klidný a povznášející průběh slavnosti
patří upřímný dík. Věřím, že pro všechny zúčastněné i hosty bylo setkání s arcibiskupem
nevšední událostí, na kterou budeme dlouho vzpomínat. Po krátkém občerstvení, během
kterého se arcibiskup Graubner stihl zapsat do místní kroniky a prohlédnout si faru, se vydal na další cestu, udělovat svátost biřmování do Milotic u Kyjova.
P. Jaroslav Štancl, farář

OPRAVA KAMENNÉHO KŘÍŽE A SOCHY SV. ANTONÍNA
Oprava kamenného kříže a sochy sv. Antonína před kostelem ve Střílkách pokračuje. Byly demontovány stávající pískovcové prvky obou soch a vybetonovány základy. Během měsíce
září a října budou osazeny podstavce z pískovce. Věříme, že
celá oprava obou soch bude hotova do začátku zimy. Děkuji
všem dárcům, kteří podpořili svými dary tuto akci. K 10. 9. 2012
bylo vybráno 160 747 Kč, z toho farnost Střílky přispěla částkou
58 947 Kč, ostatní dárci přispěli 101 800 Kč (mimo jiné např.
Zlínský kraj 20 000 Kč, Obec Střílky 15 000 Kč). Kromě této
opravy se v letošním roce podílí střílecká farnost ze svých vlastních zdrojů také na opravě střechy kostela částkou 20 000 Kč a
opravě varhan rovněž částkou 20 000 Kč. Finanční prostředky získáváme převážně
z kostelních sbírek a díky finančním darům nezištných dárců. Znovu všem upřímně děkuji!

P. Jaroslav Štancl, farář
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SPALI JSME NA HRADĚ
Střílky mají kouzelné přírodní okolí, což nedalo spát paní ředitelce Základní školy a
Mateřské školy ve Střílkách a vytvořila naučnou stezku, která má 11 zastavení. Zastavení
č. 3 patří ke zřícenině Stříleckého hradu. Tento hrad je jeden z nejstarších u nás. Zakladatelem byl Smil ze Zbraslavi, který byl blízkým spolupracovníkem moravského markraběte a
pozdějšího českého krále Přemysla Otakara II. V zemi rozvrácené kumánským vpádem
v druhé polovině 13. století se stal Smil významnou osobností v upevňování obrany moravsko-uherské hranice. Za své služby králi obdržel území a v r.1258 si mohl dovolit, jako
jeden z prvních šlechticů, postavit hrad, který se tyčil nad Střílkami. A od tohoto roku se
psal jako Smil ze Střílek.
Střílky mají také vzácnou kulturní památku evropského významu, kterou je barokní hřbitov. Svou originální architekturou
a sochařskou výzdobou přitahuje mnoho
návštěvníků a turistů nejen od nás, ale i
ze zahraničí.
V polovině července přijela rodina
s dětmi do Střílek z Královéhradeckého
kraje, prohlédli si s velkým zájmem barokní
hřbitov a vydali se na naučnou stezku. Až ji
celou prošli, vrátili se ke zřícenině Stříleckého hradu. Zde odpočívali a opekli si výborné špekáčky. Na tomto místě je zaujala
krásná vyhlídka do kraje, nádherný západ
slunce, jehož rudé barvy ozařovaly a spojovaly krajinu s obzorem. Na hradě zůstali
a také zde přenocovali. Když jsem přicházela druhý den ráno do informačního střediska, potkala jsem rodinu vracející se
ze Stříleckého hradu. Děti byly plné zážitků
a vyprávěly mně „spaly jsme na hradě“.
Odnášely si životní zážitek, na který budou
dlouho vzpomínat.
Turistická sezóna na barokním hřbitově ve Střílkách začínala 1. 5. 2012 a končí 30. 9.
2012. Přijíždějí sem návštěvníci nejen ČR, ale i ze Slovenska, Německa, Francie, Anglie,
Polska, Chorvatska a dokonce i z Jeruzaléma.
Návštěvnost v roce 2012 byla 2 790 návštěvníků: květen – 438, červen – 396, červenec – 859, srpen – 688, září – 409.
Získáno celkem 94 773 Kč:
39 930 Kč vstupné, výklad o historii hřbitova
3 750 Kč prodej publikací
7 426 Kč prodej zboží
2 340 Kč prodej panenek ve stříleckém kroji, DVD
11 827 Kč výběr kasiček sbírka
7 500 Kč dary
22 000 Kč sponzorský dar
Marie Skřítková, předsedkyně „Sdružení“
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ČINNOST MYSLIVCŮ PŘES JARNÍ A LETNÍ MĚSÍCE
V tomto období byly práce myslivců soustředěny na vyčištění, desinfikování a opravu mysliveckých zařízení. Zorganizovali jsme brigádu na
výrobu nových mysliveckých zařízení v honitbě,
které se zúčastnili téměř všichni myslivci našeho
sdružení. Na samotném lovu zvěře se ale naopak podílí jen velmi málo členů. Přesto byl splněn lov srnců a měl by ještě pokračovat lov srn a
srnčat. Vzhledem k současné situaci, kdy sledujeme ubývající počet srnčí zvěře, však odstřel
této zvěře omezíme a nadále se budeme soustředit především se na odstřel zvěře černé a
zvěře jelení, která je přemnožena a na polních plodinách způsobovala velké škody.
V současné době však zvěř do polí příliš nevychází. Je to způsobeno tím, že po sklizni
nemá na poli dostatek potravy. Mimořádné sucho a téměř tropická vedra nutila zvěř přebývat více v krytinách a ve stínu. Zvěř v letošním roce nestrádá jen nedostatkem potravy,
ale i žízní. Některé potoky byly téměř úplně vyschlé a na některých místech se zvěř dostane k vodě jen prostřednictvím rosy na trávě na půdě, která není obdělávána.
Ve srovnáním s minulým rokem je potěšitelný zvýšený počet zvěře zaječí. Mimo vliv příznivého počasí v jarním období
je to i zásluhou myslivců, kteří přes zimu
předkládají zaječí zvěři krmivo. Významným pozitivem je v tomto směru i úspěšný
lov lišek. Zde je třeba vyzdvihnout například Pavla Šohaje, který sám jen od dubna ulovil šest kusů lišek, přičemž několikrát upřednostnil střelbu na lišku
před lovem jiné zvěře.
V nastávajícím podzimním období nás
čeká zajišťování dostatku pšenice, ovsa a
sena, aby bylo možné zahájit přikrmování
zvěře. To je nezbytné především proto, že na polích je v současné době jen holá zem
prakticky bez vegetace. V některých částech jsme již začali s přikrmováním bažantů, které
nelovíme, ale jsou stále v centru naší pozornosti. Koroptve se nám vrátí jen těžko, takže
děláme vše proto, abychom udrželi aspoň bažanty a zajíce.
Chceme v naší přírodě zachovat co nejvíce toho, co v ní ještě je.
Mgr. Otakar Foltýn, myslivecký hospodář

Vážení občané,
Základní škola a Mateřská škola Střílky vyhlašuje pro své žáky sběr papíru. Děti budou
přinášet sběr především ze svých domovů. Zároveň, však žádáme občany pokud mají
doma starý papír a chtějí se ho zbavit, aby jej darovali našim žákům a připravili ho pro ně
ve sběrové dny: úterý 9. 10. 2012, 23. 10. 2012, 6. 11. 2012. V tyto dny jej posbírají chlapci od 12.45 hodin do 14 hodin v praktických činnostech.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Ludmila Ludvová, ředitelka školy
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STŘÍLKY
Během letních měsíců se Sbor dobrovolných hasičů zúčastnil a uspořádal spoustu zajímavých akcí.
První sobotu v červnu se konal tradiční Dětský den
uspořádaný spolu se sdružením Jóga v denním životě.
Oslava svátku dětí se konala na sportovním hřišti a
v zámecké zahradě, kde bylo připraveno spoustu sportovních a vědomostních úkolů jak pro malé tak i velké
děti. Na závěr proběhlo opékání špekáčků. Slavnostní
odpoledne navštívilo 108 dětí.
9. června 2012 jsme zúčastnili průvodu slavnosti
Božího těla. V červenci jsme navštívili oslavy založení
sboru hasičů v Nítkovicích. V srpnu jsme uspořádali
hodovou zábavu. Počasí nám přálo, hudba Classic Kroměříž hrála bezvadně a návštěvnost byla veliká.Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali dary
do tomboly a samozřejmě všem členům, kteří večer organizovali.
Vedoucí mladých hasičů Milan Krejčiřík a Jana
Mertová ml. uspořádali pro své svěřence prázdninový
víkendový pobyt v autokempu Smraďavka. Děti i dospělí byli velmi spokojeni a slíbili si, že tuto akci budou
každoročně opakovat. Závěrem musím zmínit, že
od počátku měsíce září se pilně mladí hasiči připravují
na okresní soutěž hry Plamen. Držíme jim palce!
Zásahová jednotka vyjížděla k několika případům.
Ten největší se stal 11. 9. 2012. Zatím z nezjištěných
příčin došlo k rozsáhlému požáru lesního porostu
u obce Lískovec. Vlivem silného větru se oheň rychle
rozšiřoval. Protože i přes velký počet zasahujících hasičů se požár nedařilo uhasit, byla
nasazena letecká technika – letadlo z Holešova a vrtulník. Ve večerních hodinách se požár podařilo lokalizovat, ale přes noc zůstalo na místě ještě šest jednotek, aby zabránily
případnému rozšíření požáru. Ve tři hodiny ráno pomohl s hašením i vydatný déšť, dále
probíhaly dohašovací práce a monitoring skrytých ohnisek za pomocí termokamery. Teprve 12. 9. 2012 ve 13.30 hodin byla ohlášena úplná likvidace požáru a ukončen zásah.
Zúčastněné jednotky:
HZS – Bučovice, Kroměříž, Kyjov, Morkovice, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Zlín.
JSDH – Boršice, Brankovice, Koryčany, Kostelany nad Moravou, Kroměříž, Lískovec,
Morkovice, Nedakonice, Nesovice, Osvětimany, Roštín, Staré Město u Uh. Hradiště, Střílky, Velehrad, Zborovice, Zdounky.

Jana Mertová, st.

7

DĚTSKÉ TÁBORY VE STŘÍLECKÉM ÁŠRÁMU
Jako každý rok byla kapacita letních dětských táborů naplněna až po okraj. Bylo věru
z čeho vybírat.
V týdnu od 8. do 15. července 2012 se konaly hned dva tábory, a to Jógové prázdniny
pro děti s rodiči – tábor vedený Dášou Liškovou a kolektivem, a tábor Společenstvo svatého grálu vedený Petrem Gardelkou a kolektivem. Ve dnech 15.– 22. července 2012 proběhl Tvořivý tábor, který vedla Ilona Blanařová a kolektiv.
Tábor pro děti s rodiči je velmi oblíbený, jelikož spolu může rodina trávit čas a má přitom
zabezpečený program, stejně tak ubytování a
stravu. Do činností jsou zapojeny nejen děti,
ale i rodiče. Bývají rozděleni do skupin, které
dostávají rozličné úkoly, za jejichž splnění získávají odměnu. Ke konci pobytu dostaly děti
s rodiči za úkol připravit si závěrečné vystoupení. Každá skupinka si vylosovala způsob,
jakým má posluchačům převyprávět, jaký úkol
měli a jak se jim ho podařilo splnit. Jedni zpívali operu, další hráli pantomimu, komedii či
tragédii, jiní předvedli balet či loutkové představení. Vystoupení skupinek bylo protknuté příběhem o pyšném hadu, který ztratil své
krásné barvy.
Stanový tábor Společenstvo svatého grálu
byl určený pro děti a mládež dobrodružného
ducha. V rámci celotáborové hry měly ke splnění mnoho úkolů, které podporovaly vzájemnou toleranci a spolupráci před soutěživostí,
ekologický a šetrný postoj k přírodě, úctu
k životu. Děti byly zapojeny do činností rozvíjejících všestranný rozvoj, jelikož program zahrnoval prvky divadla, arteterapie, tradičních
i netradičních sportovních disciplín. Nechyběly
táboráky doprovázené zpěvem a hudbou.
Děti, které se účastnily Tvořivého tábora, měly
příležitost rozvinout svůj výtvarný a umělecký talent
malováním, šitím, výrobou masek, tančením, zpíváním a dalšími činnostmi. Stejně jako každý rok, i letos při zakončení Tvořivého tábora proběhlo představení dětí a byla uspořádána výstavka výtvorů,
na kterých děti pracovaly celý týden. Jelikož se jednalo již o 15. letní tvořivý tábor, rozhodla se Ilona
uspořádat sbírku pro děti v UNICEF. Rodiče a návštěvníci darovali 6 315 Kč, které byly následující
týden poukázány na účet UNICEF na projekty
na pomoc dětem postiženým podvýživou 19991/0100.
Děti si všech táborů náležitě užily a už se těší na další dobrodružství a výtvarné činnosti příští rok.
MP

8

NENECHTE SE LÉČIT, NAJDĚTE METODU, JAK SE UZDRAVIT
Nově otevřené psychosomatické centrum ve
Střílkách
Psychosomatika
„Psyché“ je starořecké slovo a znamená „duše“,
„soma“ je rovněž starořecké slovo a znamená „tělo".
Psychosomatika je o tom, jak ovlivňuje naše duše naše
tělo. I obráceně. Jak dovede tělo ovlivnit duši každého
z nás. Mezi tělem a duší existuje stálá, tichá, většinou
nevědomá komunikace. Ve zdraví i v nemoci. Někdy
převládnou naše city, city krásné i city kruté. Někdy je
dobré, když promluví rozum. Naše „já“ se pokouší o dynamickou rovnováhu mezi citem a rozumem.
A psychosomatika v nemoci? Jednou máme obtíže
tělesné (somatické), jindy nás trápí i bolavá duše (psyché). Někdy nás trápí psychický stres. A jindy nás obtěžuje tělo i duše. Někdy se „hádá“ duše s tělem. Pak dochází k porušení psychosomatické rovnováhy, nebo dokonce k psychosomatické chorobě.
Psychosomatické obtíže vyžadují citlivý přístup lékaře k celému postiženému „já“ klienta či
pacienta. Člověk stůně vždy celý, nikoliv pouze jeho jeden orgán. Ono „vzácné putování“
těla a duše je věrné a celoživotní společné putování, ve zdraví i v nemoci.
V nemoci by mělo být hlavní myšlenkou lékaře věnovat pozornost tělesné i psychické
stránce pacienta. Pacient často netuší, že má bolavou duši, ale tuto bolest cítí třeba v žaludeční krajině. Je zajímavé, kolik lidových rčení vyjadřuje psychosomatické souvislosti
třeba se žaludkem: „To nemohu spolknout. Od rána mi leží v žaludku. Obrací se mi z toho
žaludek. Byl tam pečený vařený. Samou láskou by ji snědl. Sněz, co sis nadrobil. Chodí
stále kolem horké kaše. Je jako nedopečená." Tato lidová rčení jsou mnohem starší,
než se psychosomatika stala vědním lékařským oborem, který dnes má mezioborový charakter.
Definice zdraví podle WHO – světové zdravotnické organizace zní: „Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody“. Kdo tohle dneska má? Zdraví, selským rozumem
vzato, je schopnost zvládat problémy každodenního života. Pokud máme vůli je zvládat,
jsme zdraví. Pokud vůle slábne je nám NEVOLNO a pokud už nemůžeme vůbec jsme
NE–MOCNÍ.
Každá nemoc je informace. Je to informace o tom, jak žijeme život, kde děláme chybu.
Nemoc je tedy, podle etikoterapie ZDRAVÁ REAKCE TĚLA NA NESPRÁVNÉ MYŠLENÍ.
Vzpomeňme si, jaké se nám v těžkých chvílích honí hlavou myšlenky a jak na ně reagujeme? Jaké máme u těchto myšlenek emoce? Emoce jsou spouštěčem pochodů v těle.
Emoce z anglického překladu e-motion je „energie v pohybu“. Pokud chceme být zdraví, měly by být naše emoce, a reakce na ně, co nejvíce pozitivní. Pokud však zareagujeme
negativně, například budeme mít strach, bude i naše tělo podle toho patřičně vypadat, například se to psychosomaticky může projevit tak, že vyhrbíme záda, abychom se jakoby
schovali mezi ramena. Pokud takový strach budeme mít často, skončíme nakonec s hyperkyfózou hrudní páteře a co víc, budou nás prostě ta záda bolet.
V dnešní době je populární medikalizace lidského života. Kdysi lidé žili prostým životem. Když je začala bolet záda, věděli, že si toho „nakládají“ příliš, a tak zvolnili tempo,
odpočinuli si a po pár dnech byli opět fit. Dnes na bolest existuje tisíce léků a člověk funguje dál. Tyto léky však mají vedlejší účinky, takže by se dalo říci, že pokud nám lékař
předepíše léky, má nás „v pasti“. Vedlejší účinky léků nám mohou spustit např. žaludeční
problémy, nebo oslabit játra a už se „vezeme“. Další a další vyšetření, další a další léky.
9

Známé přísloví říká: „Lékaři léčí, příroda uzdravuje“. Nenechte se tedy léčit a zkuste
přebrat zodpovědnost za své zdraví a uzdravte se. Každý je sám sobě tím nejlepším doktorem. Sami sebe známe nejlépe přeci my sami.
Také se v současnosti propaguje medicína tzv. Antiaging – proti stárnutí. Jenže stárnutí je přece přirozený proces, na to prosím vás neberte léky! Mnoho lidí se také rádo vymlouvá, že nemoci mají zděděné, že je mají v genech. Bohužel to, co se dědí nejsou nemoci, ale způsoby myšlení. Stereotypy v našem chování, které přebíráme od našich
předků. Je to naše výchova. Kolik zlozvyků kopírujeme dodnes! Pokud se těchto zlozvyků
nezbavíme, tak je možné, že budeme kopírovat nemoci svých rodičů či prarodičů. Pokud
byste přece jen chtěli poradit či pomoci, jak například změnit tyto vzorce chování a zefektivnit vaše snažení v procesu uzdravování, či jen v rozvoji a zdokonalování sebe sama, je
tu mnoho účinných a přirozených metod a postupů.
Abychom si udrželi vnitřní rovnováhu, sladili rozhovor mezi tělem a duší, udrželi
„na uzdě“ naše emoce tak, abychom zvládali denní život s přehledem, potřebujeme mnohdy jen malou pomoc. Touto „malou" avšak velice účinnou pomocí mohou být BACHOVY
KVĚTOVÉ ESENCE, které vytvořil v roce 1930 velice známý anglický lékař a homeopat
Dr. Bach. Tvoří je 38 rostlin a květů, korespondujících s celou škálou našich každodenních
prožitků. Z těchto 38 prožitků lze, nejlépe pod vedením odborníka, terapeuta Bachových
esencí, vybrat maximálně 7 esencí a nakombinovat je přímo „na míru" našim nejméně
zvladatelným pocitům.
Role odborníka je pak takovou psychoterapií. Důležité je přesně rozpoznat, jak se cítíme pomocí rozhovoru. Už samotný rozhovor je úlevou. Ne nadarmo se říká: „Sdělená
starost je poloviční starost". Centrum pro životní rovnováhu MANDALAM vzniklo právě
na základě této skutečnosti. Jeho cílem je pomoci lidem jak na fyzické, tak právě na důležité, ale často opomíjené, psychické úrovni.
Pokud budeme působit na obě úrovně zároveň – jak na fyzickou, tak na psychickou –
dostaví se výsledky – uzdravení – daleko rychleji, než když budeme léčit jenom tělo či
jenom naše psychické disharmonické stavy.
Mandalam se orientuje na právě tyto dvě úrovně:
Mentální a psychickou úroveň:
– harmonizaci emocí pomocí Bachovy květové terapie
– etikoterapii
Fyzickou úroveň:
– výživové poradenství s použitím bylin a jiných přírodních a přirozených prostředků
– jóga a pohybová terapie
– reflexní terapie
– elektroakupunktura přístroj SPT
– zkrašlovací hravá terapie (Nail Art)
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Čtvrtek 18. 10. 2012 od 9.00 do 20.00 hod.
Pátek 19. 10. 2012 od 9.00 do 20.00 hod.
Ochutnávka čajů s bioinformací
Text vznikl na základě osobní zkušenosti autorky a také inspirace z článků a rozhovorů
předních lékařů a terapeutů jako například: MUDr. Jan Hnízdil, MUDr. Ctibor Bezděk,
MUDr. Vladimír Vogeltanz, MUDr. Edward Bach
Na závěr pamatujte, že ono staré přísloví Miroslava Tyrše „ve zdravém těle zdravý
duch" platí dodnes.
Centrum pro životní rovnováhu MANDALAM
Mgr. Jitka Čulíková, Koryčanská 319, Střílky
Telefon: 605 877 729
culikovajitka@seznam.cz
www.mandalam.cz
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PO PÁTÉ JSME DOPÚŤOVALI
V sobotu 18. srpna stříleckozástřizelská
chasa uskutečnila svůj pátý krojový průvod
s tanečními vystoupeními. Na tato vystoupení
začala chasa Súsedé nacvičovat začátkem
července na týdenním soustředění v kempu
na Salaši poblíž Velehradu. Po tomto soustředění se pravidelně scházeli každou neděli.
Všechny zkoušky probíhaly pod taktovkou
Andrey Kryštofové a stárků Dominiky Hromkové s Ondřejem Liškou.
Ani děti nezahálely. Od srpna s Martinou
Jakobovou a Bohdanou Královou nacvičovaly ve střílecké tělocvičně jejich vystoupení.
V sobotu to vypuklo. Hned po obědě v Zástřizlech u kapličky odsloužil P. Jaroslav
Štancl bohoslužbu. Děti mu přinesly v košících různé květiny, které požehnal. Po mši
mohl začít průvod. K průvodu hrála cimbálová muzika Velehrad, jejíž primáš Eda umí
na housle zahrát i Abbu.
První šel průvod vyzvednout podstárka Pavla Buše, kterého vyvolali písničkou „Pavelenko,
Pavle.“ U Bušů se jedlo, pilo, tancovalo a pak
šel průvod vyzvednout stárka Ondřeje Lišku.
Ondra si zazpíval a zacifroval stárkovské sólo a
znovu se jedlo, pilo, tancovalo.
Kolem třetí hodiny chasa přišla za KD Zástřizly, kde pod májkou čekala podstárka Alča
Navrátilová na svého podstárka. Starosta Zástřizel dal chase povolení k hodování a děti konečně mohly předvést 3 písničky, které pilně
trénovaly. Starší holky s pomocí dospělých holek zatancovaly a zazpívaly karičky. Pásmo dospělých krojovaných se skládalo z klobúkového, vykopávaných, verbuňku, dvou
dívčích písniček a kyjovské skočné. Byla představena i nově
ušitá verze kroje pro vdanou ženu. Po vystoupení děti nasedly
na vůz s koňmi, dospělí do aut a všichni se zase sešli ve Střílkách u Hromků, kam si stárek přišel pro svou podstárku. Tam
na něj však čekalo překvapení. Místo Dominiky vyšla z domu
fousatá ženská nápadně podobná Petru Kryštofovi, která se
zařekla, že to by ji napřed musel stárek pochovat, než by stárku
vydala. Naštěstí Pavel Buš je hlava fikaná a ta ženská
s chlupatýma nohama jak chlap se dočkala pochování v náruči
tak, jak se chovají malé
děti. Už nic nebránilo
tomu, aby si stárek vyzvedl svou stárku, ani
otec nebránil. Střílecký starosta dal také chase
povolení k hodování a průvod mohl vyrazit ulicemi
Koryčanská, Chaloupky, Hradská směrem na výletiště, kde se opět konalo vystoupení. Kdo chtěl,
mohl potom ještě posedět u cimbálové muziky,
dokud ji nevystřídala zábavová muzika Classic.
Dominika Hromková
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TJ DRUŽSTEVNÍK STŘÍLKY
Chtěl bych všechny pozdravit po krátké letní fotbalové pauze a ještě se trochu vrátit
k uplynulé sezóně.
Loni v podzimní části soutěže jsme se umístili na 11. místě s 15 body.
V jarní části za náš tým nastoupily nové tváře. Po zranění se vrátil Petr Foltýn. Na hostování přišli Mira Věžník, Míra Jančík a na přestup Rosťa Marek a Jiří Valášek. Naopak
odešel náš kapitán Mirek Elzner a chystá se odejít Lukáš Jelínek, oba do Milonic.
Na podzim jsme dostali nejvíc branek z celé soutěže, a proto jsme se rozhodli posílit
na všech postech a udržet se v soutěži. Jedničkou v brance se stal Lukáš Rotter, který byl
na podzim 2010 nejlepším gólmanem soutěže s nejdelší neprůstřelností i nejmenším počtem obdržených branek. Doufáme, že se nám vyhnou zranění a pracovní povinnosti. Toto
mužstvo má jistě navíc, než na jedenáctou příčku. Není lehkých soupeřů, ale uspět se dá
s každým.
Hned první dvě utkání jsme vyhráli (Holešov B, Roštění) a zaslouženě si připsali 6 bodů. V dalším utkání jsme v derby přivítali Morkovice B a v závěru utkání těsně prohráli 2:3.
Od tohoto utkání si naši hoši přestali věřit a prohráli další tři mače. V tabulce jsme klesali
ke dnu a bylo ohroženo setrvání v soutěži.
Trenér Pavel Mikulčík se sešel s hráči a řekl jim, že se zatím nic neděje a ať zkusí hrát,
jako by začínala nová sezóna. Povedlo se a ze zbývajících pěti utkání, čtyři vyhráli. Dokonce v posledním kole porazili i mužstvo Žeranovic, které mělo již jistý titul.

TABULKA OP 2011/12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Žeranovice
Skaštice
FC Morkovice B
SK Rusava
Roštění
SK Kyselovice
Slavkov p.Hostýnem
Družstevník Střílky
Prusinovice
Sokol Němčice
Mrlínek
SFK ELKO Holešov B
SK Rajnochovice
TJ Sokol Rataje

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

16
15
16
14
14
11
11
12
10
9
8
7
8
6

4
4
0
4
3
5
5
0
5
4
5
4
1
6

6
7
10
8
9
10
10
14
11
13
13
15
17
14

87:49
66:49
71:56
73:48
77:53
56:52
45:63
52:69
50:47
47:68
52:52
44:62
50:75
48:75

52
49
48
46
45
38
38
36
35
31
29
25
25
24

13
10
9
7
6
1
–1
–3
–4
–8
–10
–14
–14
–15

V novém
soutěžním
roce
2012/13 se opět měnil kádr a nastala i změna trenéra. Trenér Pavel
Mikulčík si chtěl na chvíli odpočinout od fotbalu a po dohodě výboru
k mužstvu nastoupil Břetislav Marek s asistentem Petrem Foltýnem.
Z hráčů nás opustili: Lukáš Rotter (Kyjov), Petr Posolda (hostování
– Bučovice 1A tř.), Martin Valášek
(Morkovice), Stanislav Žižlavský
(ukončení kariéry). Vrátili se Elzner
(Dundas), Lukáš Jelínek (Pipin).
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Na hostování přišli: brankář Jiří Maceja (Zdounky) a Lupíne Petr, Zabloudil Tomáš,
Hradil Jaroslav, Dihlačka Jan (FC Koryna). Zůstali na hostování Petr Foltýn, Míra Jančík,
Míra Věžník (FC Koryna).
V PŘÍPRAVĚ JSME ODEHRÁLI:
Litenčice – Střílky 5:2 (3:0)
Branky: Hubr, Hegr
Sestava: Maceja, Elzner, Marek, Jančík, Hradil, Stuchlík, Posolda, Hubr, Hegr, Hudeček,
Lupínek, Jelínek L., Vrba M., Hlaváč
Pačlavice – Střílky 2:4 (0:2)
Branky: Hudeček, Věžník, Jančík, vlastní
Sestava: Maceja, Jelínek R., Marek, Věžník, Jančík, Hradil, Sádlík, Posolda, Stuchlík Lupínek, Hudeček, Foltýn, Dihlačka, Vrba M.
Střílky – Brankovice 4:3 (3:2)
Branky: Posolda Petr, Lupínek, Hudeček, Foltýn
Sestava: Maceja, Jelínek R., Vežník, Marek, Elzner, Hradil, Jančík, Sádlík, Stuchlík M.,
Lupínek, Posoda P., Jelínek L., Dihlačka, Foltýn, Vrba M., Hlaváč.
Výsledky turnaje v Litenčicích
o 1. místo: Střílky - Šelešovice 0:2 (0:1)
Střílky Počenice 6:1 (4:1)
Branky : Posolda P. 3, Hlaváček, Stuchlík, Hudeček
Sestava.: Hlaváč, Elzner, Hradil, Marek, Jelínek R., Jančík, Posolda T. Hégr, Stuchlík, Hudeček, Posolda P., Hlaváček, Vrba M., Konfál,
Příprava skončila a je tu již první mistrovské utkání OP.
V prvním kole přivítáme v neděli 12. 8. 2012 na domácím hřišti Prusinovice.
STŘÍLKY – PRUSINOVICE 3:2 (2:0)
Až na čtvrtý pokus dokázali fotbalisté Střílek bodovat proti Prusinovicím a hned z toho
bylo vítězství. Prusinovice nevyhrály posledních šest zápasů loňské sezony a sérii prodloužily i v úvodním kole nové sezony.
„První půlka byla z naší strany velmi dobrá. Měli jsme moc šancí. Bohužel jsme proměnili jenom dvě. Naše vedení však mohlo být v poločase výrazně vyšší. Tým si zaslouží
pochvalu za výkon v prvním poločase. Po kontaktním gólu jsme trošičku ztratili střed hřiště
a soupeř hru vyrovnal. V závěru byly ještě před oběma brankami závary, které zaváněly
gólem, ale skóre se už nezměnilo. Myslím si, že to byl na začátek sezony kvalitní zápas,"
řekl domácí kouč Břetislav Marek.
Branky: 37. a 67. Hubr, 3. Marek – 64. Tkadlčík, 68. Mrázek. Rozhodčí: Hušek.
Diváci: 80.
Střílky: Maceja – Marek, R. Jelínek, Posolda, Hegr (86. Hradil), Hubr, Věžník, Elzner, Lupínek (83. Foltýn), Jančík, Sádlík.
Karel Pavlík

ROZLOSOVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

12. 8.
19. 8.
26. 8.
2. 9.
9. 9.
16. 9.
22. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
21.10.
28.10.
4.11.

16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30

STŘÍLKY – PRUSINOVICE
STŘÍLKY – MRLÍNEK
LOUKOV – STŘÍLKY
STŘÍLKY – RUSAVA
KYSELOVICE – STŘÍLKY
STŘÍLKY – ŽERANOVICE
ZBOROVICE – STŘÍLKY
STŘÍLKY – ZÁŘÍČÍ
ROŠTĚNÍ – STŘÍLKY
STŘÍLKY – SLAVKOV p.H.
NĚMČICE – STŘÍLKY
STŘÍLKY – LUTOPECNY
MORKOVICE – STŘÍLKY
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odj. 14:45 hod.
odj. 14:30 hod.
odj. 14:15 hod.
odj. 13:30 hod.
odj. 12:30 hod.
odj. 12:30 hod.

VÝLET MATEŘSKÉ ŠKOLY – NÁVŠTĚVA U PANÍ KNĚŽNY
V letošním roce jsme výlet pojali tak trochu netradičně. Navštívili jsme barokní zámek
v Miloticích s krásnou zámeckou zahradou, známý z pohádky Za humny je drak.
Sotva jsme prošli zámeckou branou na nádvoří zámku, ujali se nás dvorní dámy a panoš, kteří pomohli dětem s převlékáním do kostýmů. Děti prošly proměnou na princezny
v dlouhých šatech, s korunkou a vějířem, kterým zářily oči radostí a na šlechtice v pláštích,
s kloboučky a mečem v ruce. Ti byli připraveni na souboj a ochranu té „svojí“ princezny.
Před vstupem do zámeckých komnat byly děti poučeny o správném chování princezen a šlechticů a následovala prohlídka zámku. Děti zaujala velká knihovna i dětský pokojíček, kdy pro ně bylo překvapením, že dříve měly děti na hraní pouze jednu panenku nebo
jedno autíčko.
Po vstupu do velkého sálu děti uvítala paní kněžna, které se postupně po dvojicích
představily a uklonily. Za doprovodu hudby, v krásně nazdobeném sále s prostřenými stoly
se děti cítily opravdu jako v pohádce. A co teprve když se malé princezny chytily za ruce a
spolu s paní kněžnou tančily za doprovodu živé dobové hudby. Malí šlechtici si zatím mohli zašermovat. Následovalo společné fotografování s paní kněžnou a rozloučení.
Po převléknutí měly děti možnost poobědvat v zámecké jídelně a následovala prohlídka a procházka zámeckou zahradou. Koupení drobných dárečků a poslední zamávání…
Na tak krásný výlet děti určitě dlouho nezapomenou.
Hana Krejčiříková
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LOUČENÍ
Očekávání, napětí, velké
těšení s trošičkou obav provázelo červnový den „D“
v mateřské škole. Nastal čas
loučení s nejstaršími dětmi,
které odcházejí a po prázdninách zasednou do lavice
v 1. třídě základní školy.
Rozloučit se přišli zástupci rodičů s malými dárečky, mladší kamarádi,
každý se svým upřímným
přáním, paní ředitelka a paní
učitelky. Vždyť jsme se loučili s kamarády, z nichž k nám
mnozí docházeli 4 roky.
Za tu dobu z uplakaných
drobků vyrostli sebevědomí
chlapci a děvčata, připravení přijímat a řešit úkoly, které jim škola a život přinesou.
Do role školáka děti pasoval rytíř s pravým rytířským mečem. Děti si odnesly trička
zdobená seznamem spolužáků a šerpu, která celou slavnostní atmosféru podtrhla svým
motivem „Předškolák 2012“. Do základní školy odchází Astalošová Pavlína, Bartová Denisa, Brňák Filip, Ganjuškinová Markéta, Hromková Anna, Pluhař Matěj, Pluhař Vojtěch a
Prchlíková Lucie. Přejeme jim příjemné vzpomínky na mateřskou školu, hodně úspěchů
veškole základní i ostatních, a aby našli uplatnění v životě podle svých představ.
Olga Zezulová

DEN DĚTÍ VE ZNAMENÍ POHÁDEK
Každý ročník si připravil zkrácenou dramatizaci pohádky, se kterou vystupoval. Pozvali
jsme také naše kamarády z MŠ a veřejnost. Jen
počasí nám nepřálo a museli jsme místo přírodního hlediště hrát ve školní jídelně.
Představení zahájil 1. ročník se známou pohádkou „O Sněhurce“. Nechyběli trpaslíci, krásný princ ani zlá královna s kouzelným zrcadlem.
Maratón pohádek pokračoval pohádkou „O dvanácti měsíčkách“ – hodné Marušce, zlé Holeně
a maceše.“ Žáci 2. ročníku byli skvělí, v rolích měsíců měli krásné kostýmy, vytvořené
pilnou rukou jejich učitelek a maminek.
Třetí ročník byl kouzelný s pohádkou „Bouda, budka“, kde bylo
spousta milých zvířátek jako myška, zajíček, žabka, veverka a další. Všichni chtěli bydlet společně, až to prostě budka nevydržela.
Pak jsme se přesunuli se 4. ročníkem do šmoulí vesnice
na „Šmoulí den“. Kromě šmoulů nechyběla ani půvabná Šmoulinka a zrádný Garganel. Vše ale nakonec dobře dopadlo, jak to
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v pohádkách ostatně chodí. Kdo má rád koblížky, musel si nechat zajít chuť, protože
v pohádce „O koblížkovi “, kterou nacvičil 5. ročník, si na něm pochutnala chytrá liška.
Neznámou pohádku „O zázračné bylince“ i se skvělými zvukovými efekty předvedl
6. ročník. Samozřejmě měla velký úspěch. A už jsme se přesunuli se 7. ročníkem do chaloupky k dědečkovi, babičce a Budulínkovi. Všichni známe, jak ho unesla liška a dědeček
s babičkou ho museli vysvobodit s housličkami a bubínkem. Z uměleckým ztvárněním hry
u liščího doupěte by asi hudebníkovi slezly vlasy, ale Budulínka to osvobodilo. Vyvrcholením bylo pantomimické vystoupení žáků 8. ročníku s pohádkou „O veliké řepě“. Všichni
herci byli nezapomenutelní, zvláště řepa, dědek, babka, vnučka na koloběžce a další.
Sklidili velký potlesk, jako ostatně herci všech pohádek.
Díky dětem a vyučujícím, kteří to s nimi nacvičili, to byl zase jeden ze skvěle prožitých
Dnů dětí.

Vážení občané,
Letošní školní rok jsme zahájili v počtu dětí 116, což je o 7 víc než v loňském školním
roce.
Nejpočetnější jsou ročník třetí a pátý.
Žáci, kteří na konci roku školu ukončili,
byli všichni přijati na střední školy hned
v prvním kole přijímacího řízení. V květnu
a červnu proběhlo i u nás celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku v jazyce českém, matematice a jazyce anglickém.
Výsledky našich žáků byly na velmi dobré úrovni.

Velkým úspěchem bylo také vystoupení
dramatického kroužku pod vedením paní
učitelky Robotkové, Páclové a Novákové
s divadlem „Vyměněná princezna.“
Dále jsme pokračovali v projektu EU
peníze školám, který bychom měli v tomto
školním roce dokončit. Z peněz EU byly
zakoupeny ještě další dvě interaktivní tabule, které plně při výuce využíváme.
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Na listopad chystáme „Den otevřených dveří“, kde se budou moci rodiče i občané podívat právě i na použití interaktivních tabulí pří výuce.
Ještě bych se chtěla zmínit o problému některých spojených hodin u ročníků. Jsme
malotřídní škola, máme sice 9 ročníků, ale jen 7 tříd, proto v některých hodinách vyučujeme spojené ročníky. Snažíme se však, aby spojených hodin bylo opravdu málo. Přesto
bych chtěla rodiče uklidnit, že vyučování ve spojených ročnících není vůbec na závadu.
Vyučující mají vždy hodiny perfektně připraveny, děti jsou stále zaměstnány a navíc se
naučí samostatně pracovat, což je
pro ně, zvláště ve vyšších ročnících, výborné. Pokud bude rodiče
tato výuka zajímat, mohou se přijít
podívat.
Přestože je teprve začátek
školního roku, již připravujeme
mnohé akce jako Drakiádu, Slavnosti podzimu, návštěvu muzea
v Kroměříži s programem „Kdo si
hraje nezlobí“, sběr papíru, vánoční
besídku, zpívání u stromečku a další. Snad se nám i tento školní rok
vyvede alespoň tak, jako loňský.
Mgr. Ludmila Ludvová
ředitelka ZŠ a MŠ

STÁVAJÍCÍ I ZAPOMENUTÉ KŘÍŽE A „SVATÉ OBRÁZKY“ V KATASTRU
STŘÍLKY (včetně lesa)
Jednou z věcí, které dodávají české a moravské krajině neodmyslitelný půvab, jsou i různé kříže, svaté obrázky
a boží muka. Obvykle rámovány i košatou korunou stromů
nebo stojící na nepřehlédnutelném místě v krajině, často
u cest. Bohužel, za posledních padesát let mnoho těchto
památek zmizelo úplně – při scelování polí, stavbě silnic
atp. Některé byly i vandaly zničeny, jiné – hlavně
v posledních letech – ukradeny. A jak pěkné bývaly ty kříže a obrázky ozdobené kvítím, jako by připomínaly: „Ještě
chvíli – a jsme doma“.
Většinou je nechali postavit a namalovat lidé jako projev díků (např. za uzdravení, vyslyšení prosby), některé
snad i jako projev pokání. Také stávaly na místech různých výjimečných (většinou tragických událostí).
Směr Koryčany
„Filípkův kříž“ – dodnes stojí u silnice.
„Malíškův kříž“ – u silnice, polní cesty „Frejdy“ a „Bralová“.
„Kavačův kříž“ – u staré silnice do Lískovce, u mostu, který byl zbořen.
Kříž je devastován.
Střílky, náměstí
„Socha sv. Jana“, bývaly zde kdysi i májové pobožnosti.
„Dunděrův kříž – stával od Filípkového kříže směrem na Podsedky. Je zničen.
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Směr Kroměříž
„Kouskův kříž“ – blízko Motransu, pole v „Hruškách“, kolem vedla cesta do „Stříleckého mlýna“.
Směr Kožušice – Lísky
Kříž – směr k „Hruštičkové cestě – torzo
„U Panny Marie“ – darovali manželé Drábkovi. Za faráře Dr. Hrdličky v srpnu procesí.
Směr „Lúčky“
Na konci Střílek u Michalíkového (nyní u Žílového) stával velmi starý kříž s vitrínou,
v níž byl obraz sv. Cyrila a Metoděje. Zde se loučíval kněz s poutníky na Velehrad a také
je zde při návratu vítal za zvuku kostelních zvonů.
OBRÁZKY
Hned naproti kříže na kraji lesa vedl chodník, kudy chodívali lidé ze Starých Hutí nakupovat k Novákům. Chodili kolem stromu, kde byla umístěna a namalována na plechu
podobizna sv. Václava, říká se „U Václavka“.
Rovněž na posledním kaštanu směrem k padesátce býval obrázek „Anděla strážného“.
Také za Filípkovým křížem – při chodníku na Kožušice – na rozhraní Kožušska a Střílecka na Slavíkově poli býval obrázek svatého Jana.
Nejznámější je asi tzv. „Zelený obrázek“
umístěný na soliterním modřínu na Barchanci.
Pod Stříleckým hradem „U Studánky“ obrázek Panny Marie. Také zde bývala lavička a obrázek vždy ověnčený kytičkou.
Za Parádní alejí směrem k Zelenému obrázku, po levé straně rovněž obrázek. Říkalo se
„U Jeřába“. Nyní stromy vykáceny, rámeček
přemístěn na protější stranu „Parádní alej“ –
na Olšovci, zde se konávaly výlety hasičů, byly
známy a navštěvovány z širokého okolí.
Autorka článku Mgr. Jaroslava Pluhařová získala informace od Jaroslava Kvasničky,
Ludmily Cvekové, Josefky Holáskové.

PROČ VZNIKLY KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY
Kde a jak se mohou obyvatelé obce Střílky zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst
zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu
základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů,
které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části, jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
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Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto
místech:
• Sběrné místo obce Střílky, otvírací doba: neomezeně
• Nejbližší sběrný dvůr Koryčany, otvírací doba: viz www.korycany.cz
Více na www.elektrowin.cz nebo www.obecstrilky.cz
Nejlepší odpad? Ten, co vůbec nevznikne
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Pokud vznikne, pak je třeba jej co nejlépe využít – ideálně při produkci nových výrobků. To jsou základní myšlenky tvořící pilíř soudobé
odpadové legislativy.
Do právního řádu jednotlivých evropských zemí se prosadily zásluhou směrnic Evropské komise, které jsou závazné pro všechny členské státy EU. V praxi to znamená, že
zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak
na skládce nebo ve spalovně. Velký důraz se klade na opětovné použití a navracení výrobků do používání až do skutečného ukončení životnosti.
To se týká i vysloužilých elektrospotřebičů, které v současnosti celosvětově tvoří asi
pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly.
Devadesát procent materiálu lze znovu využít
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují efektivně
separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu
jich pak lze vrátit zpět do výroby jako druhotné suroviny. Jde především o kovy, v menší
míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak možné využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily.
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních.
Jak plní výrobci a dovozci své zákonné povinnosti
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství
přitom rok od roku roste. Moderní recyklační zařízení by na ně sama o sobě nestačila. Někdo musel nejprve zorganizovat celý složitý systém jejich sběru, evidence a dopravy
ke zpracovatelům. A někdo jej musí také financovat. Tím „někým“ jsou výrobci a dovozci
těchto zařízení. Ukládá jim to zákon o odpadech, který do České republiky přenesl evropské směrnice a v současné podobě platí od roku 2005. Zákon ovšem ponechal určitou
volnost v tom, jak tyto povinnosti plnit. Výrobci a dovozci se přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané
kolektivní systémy, neziskové společnosti, které plnění jejich zákonných povinností zajišťují.
Mezi ně rozdělilo Ministerstvo životního prostředí jednotlivé skupiny spotřebičů z domácností. Podle tohoto rozdělení zajišťují jednotlivé kolektivní systémy ekologické nakládání, například s vysloužilými lednicemi, pračkami, počítači nebo osvětlovacími tělesy.
O větší polovinu vyřazených spotřebičů se postará ELEKTROWIN
Velké i menší domácí spotřebiče z kategorie takzvané bílé techniky, stejně jako třeba
elektrické pomocníky pro kutily a zahrádkáře, dostala na starost akciová společnost
ELEKTROWIN.
ELEKTROWIN a.s. byl založen 25. května 2005 a je tak jedním z nejstarších kolektivních systémů působících v České republice. Dnes zajišťuje – řečeno slovy zákona - zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění více než poloviny celkového
množství elektrozařízení a elektroodpadu v ČR.
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