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Zima si s námi letos zadováděla. Pranostika únor bílý, pole sílí se opravdu vyplnila.
Sněhu napadlo dost nejen u nás, ale všude. Příroda vypadala krásně, jen na obecním
úřadě přibylo starostí s odklízením sněhu. Děti si užily zimních radovánek dosytnosti. My
starší se ale již těšíme, až sníh roztaje a vykouknou první kytičky. Bude to už brzy. Velikonoce přináší s sebou jaro, nový život a všichni zase omládneme tou krásou a vůní.
Ať tedy žije jaro a s ním my všichni!

ČERPACÍ STANICE STŘÍLKY
V září loňského roku byla dokončena stavba
s názvem „Čerpací stanice Střílky“, jejímž zhotovitelem
byla VHS Brno, a.s. Jednalo se o stavbu kanalizační
čerpací stanice, odlehčovací komory, výtlačné a jednotné
kanalizace.
Nová
odlehčovací
komora
s regulátorem průtoku nyní podchycuje jednotnou kanalizaci z ulice Koryčanská a svádí ji do stávající kanalizace v ulici Zámecká. Při zvýšení hladiny odpadních
vod v kanalizaci budou odpadní vody svedeny z nové
odlehčovací komory do stávající kanalizace vyústěné
do příkopy. Odpadní vody od ulice Koryčanská, Komná
a Zámecká jsou svedeny do kanalizační čerpací stanice
u Zámeckého potoka a odtud výtlakem kanalizace
v délce 197 m v ulici Zámecká svedeny do stávající kanalizace v křižovatce ulic Zámecká a Koryčanská.
Účelem této stavby bylo odvedení odpadních vod
z těchto ulic do kanalizace namísto jako doposud
do Zámeckého potoka.
Jediným investorem celé stavební akce v hodnotě 2,3 mil. bez DPH byly Vodovody a
kanalizace Kroměříž, a.s., které tímto děkují občanům Střílek i vedení obce Střílky za trpělivost a vstřícnost při realizaci stavby.

Soňa Horáková - VAk Kroměříž a.s.

„VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ….“
Než dojde k naplnění slov známé písně, prožíváme
s dětmi období jim nejmilejší. Ze všeho nejdříve si děti
pod odborným vedením manželů Tkáčových vyrábí oblíbené gelové svíčky. Ten den je mateřská škola provoněná badyánem, hřebíčkem, skořicí, sušeným ovocem,
citrusovou kůrou, tak voňavé vánoční svíčky jsou. Ještě
jednou se mateřská škola rozvoní vanilkou a kořením, to
když si děti pečou linecké cukroví a perníčky.
2. prosince 2012 mělo premiéru rozsvěcení vánočního stromu v obci. Naše děti k vánoční atmosféře přispěly pásmem básniček a koled pískaných na flétničky.
„Mikuláš ztratil plášť,…“ ale ne ten náš. Dorazil za dětmi přesně tak, jako každý rok,
v doprovodu anděla a s plnou nůší dobrot. Jen čerta pro jistotu nechal přede dveřmi.
„Vánoční stromeček zavoněl v pokoji…“ – doma je to jiné, tam se o všechno postará
„Ježíšek“, ale ve školce si děti zdobí stromeček samy, aby přichystaly to správné místečko
pro vánoční nadílku. Napětím snad nikdo ani nedýchal. „Co pod tím stromečkem asi
všechno bude?“ říkala snad všechna dětská očka.
Advent končí a děti jsou připraveny potěšit
své nejbližší básničkou, koledou, tanečkem a
vlastnoručně vyrobeným dárečkem. Společně
strávené chvíle na vánoční besídce, cukroví,
punč a jednohubky dávají tušit, že advent končí
a Vánoce jsou za dveřmi. V roce 2013 přejeme
pevné zdraví a dobrou náladu.
Děkujeme sponzorům: p. Horáková, p. Kubáček, p. Merta Pavel, p. Liška Josef, KSČ Střílky, Hasiči Střílky, Vinárna – p. Šušlík, p. Buš
Břetislav, p. Buš Zdeněk, Motrans, restaurace
Gól, obec Střílky, obec Zástřizly.
Olga Zezulová

VÝROČNÍ SCHŮZE HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů pořádá každým
rokem v lednu výroční členskou schůzi, které
se účastní i děti mateřské školy se svým krátkým programem. Letošní schůze se konala
19. ledna 2013 v KD. Děti celou dobu nacvičují s velkým nadšením a těší se na toto vystoupení. A že se nám někdy něco nepovede?
Nevadí, jsou to přece jenom děti. Odměna za
jejich snahu je vždy sladká – balíček plný dobrot. Naše vystoupení je poděkováním hasičů
za obětavost a ukázky své práce, které si
pro nás chystají každý rok v červnu. Už teď se
děti těší třeba na jízdu hasičským autem, stříkání hadicí nebo na krásnou barevnou pěnu.
„Hasiči jsou chlapi činu, neznají strach ani dřinu. My je za to máme rádi, jsou to naši
kamarádi!“ Děkujeme a těšíme se na další setkání.
Hana Krejčiříková
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FARNÍ PLES
V sobotu 26. ledna 2013 se konal v KD Zástřizly již tradiční Farní ples. K poslechu
a tanci hrála dechová hudba Zdounečanka. Sázka na kvalitu se vyplatila a přes 130 spokojených návštěvníků si vskutku přišlo na své. Bohatá tombola byla, jako vždy, zlatým
hřebem večera. Hlavní cenu, ilustrovanou Bibli, si odnesl opět šťastný výherce ze Zástřizel. Nejlepším oceněním pro pořadatele a organizátory plesu jsou spokojení hosté, kteří
letos opravdu nešetřili chválou, a jsou pro nás příslibem i závazkem do dalšího ročníku
Farního plesu.
Jaroslav Štancl, farář

OBRÁZEK U STUDÁNKY POD HRADEM
Nevím, jak je dlouho u studánky pod Hradem zarámovaný obrázek panny Marie, ale
nějak k tomuto místu patří. Znavený poutník se zde napil chladivé vody, věřící se pomodlil,
případně jen spočinul a popřemýšlel o životě. Samozřejmě na obrázek působil zub času
a tak, když byl zničen, rozhodla jsem se ho obnovit, protože o studánku s dětmi pečujeme.
Pan farář mi zajistil obrázek a s panem starostou jsem se dohodla, že pracovníci OÚ pan
Prachař a pan Pluhař udělají nový rámeček a upevní obrázek zpět ke studánce. Daného
úkolu se zhostili na výbornou. Krásně zarámovaný a zasklený obrázek visel již v pátek
u studánky.
V sobotu jsme se s manželem a se psem
Bakem vydali na procházku do lesa. Samozřejmě naše kroky směřovaly i ke studánce.
Když jsme tam dorazili, nevěřila jsem vlastním
očím. Obrázek visel, ale sklo na něm už bylo
rozbito a to nejspíš kamenem. Byla jsem
z toho moc smutná a přemýšlela nad marností
svého konání. Naštěstí jsem člověk, který na
zlé brzy zapomene a věří, že dobro přece jen
zvítězí a lidé si začnou vážit i krásných maličkostí.
Stavitelé lavičky u studánky ještě se starým obrázkem

Mgr. Ludmila Ludvová
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OBEC V ROCE 2013
V letošním roce si dalo zastupitelstvo obce jako hlavní cíl provést stavební úpravy sociálního zařízení
v kulturním domě. Jedná se o náročnou akci jak z hlediska finančního, tak
i časového. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce bude probíhat za plného
provozu restaurace, je nutno toto provést v co nejkratší době. Začátkem
měsíce března byla vypsána veřejná
soutěž na dodavatele, která bude
ukončena cca 10. 4. 2013. Samotné
práce budou zahájeny ihned po výběru
nejvhodnějšího uchazeče, nejzazší
termín dokončení je konec měsíce
května. V tomto období bude mimo provoz sál, z tohoto důvodu se nebudou realizovat
žádné větší akce. Věřím, že se nám podaří tuto náročnou akci úspěšně realizovat. Chtěl
bych touto cestou požádat všechny občany o pochopení při případně vzniklých problémech během realizace.
Další akcí je pokračování obnovy barokního hřbitova, konkrétně restaurování další
části vnějšího pláště předsíně krypty a dvou vřetenových schodišť v prostoru pod druhou
kordonovou římsou, včetně opravy dřevěných oken v tomto zdivu. Bohužel se nepodařilo
získat dostatečný finanční obnos na celkové dokončení této etapy. V současné době je
příslib od Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví částka
ve výši 400 000,– Kč, z Fondu kultury Zlínského kraje 200 – 300 000,– Kč a vlastník hřbitova Obec Střílky uhradí 100 000,– Kč. Práce bude provádět ak. sochař Jindřich Martinák,
který byl vybrán ve veřejné soutěži konané v loňském roce jako nejvhodnější uchazeč.
Jedna z menších akcí bude realizace výměny oken zdravotního střediska v celkové
hodnotě do 100 000,– Kč.
Jedním z dlouholetých úkolů je zachování základní a mateřské školy
v současném rozsahu i za cenu nemalých finančních prostředků. Zastupitelstvo obce si uvědomuje, že existence
školy v obci je velmi důležitá.
V současné době se daří navyšovat
počet žáků, za což patří poděkování
paní ředitelce a celému kolektivu školy.
V tomto roce budou místní hasiči
slavit 130. výročí založení sboru.
Při této příležitosti bude provedena
nová fasáda a nátěr vrat hasičské
zbrojnice. Na realizaci tohoto záměru
obec poskytne finanční příspěvek ve výši 20 000,– Kč a v rámci možností pracovní síly.
Chtěl bych popřát hasičům, aby se oslava vydařila a zejména poděkovat za činnost jednotky požární ochrany, která je vykonávána pro obecní úřad.
Doufám, že se práce naplánované v tomto roce zastupitelstvu podaří zdárně splnit a
tím zajistit lepší podmínky pro občany naší obce.
Milan Endlicher, starosta
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Ani se tomu nechce věřit, ale rok uběhl jako voda a zase nastal čas „přezkoušení
předškoláků“. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 se konal v pondělí 21. ledna
2013 od 13 hodin. Letos přišlo k zápisu 18 předškoláků. Protože dětí přišlo hodně, museli
někteří čekat. Čekání se jim snažila zpříjemnit děvčata z 5. až 9. ročníku, která se dětem a
jejich doprovodu věnovala od prvního vstupu do budovy školy. Patří jim velký dík, protože
vše zvládla velmi dobře.
I samotní předškoláci předvedli, co dokážou. Paní učitelky pro ně připravily úkoly, které
prověřily jejich matematické představy, motoriku, slovní zásobu, výslovnost a celkovou
zralost pro školní vzdělávání. Tradiční přezkoušení všech důležitých znalostí a dovedností,
které má správný předškolák zvládat, proběhlo bez problémů.
Od září 2013 bychom
měli mít docela početnou
třídu. Velkým oceněním
pro naši školu je spokojenost rodičů, veselé oči a
úsměvy dětí a v neposlední řadě i fakt, že naši
školu začínají vyhledávat i
rodiče dětí, kteří nespadají do naší školy. Velice si
toho vážíme.
Mgr. Iveta Pluhařová

KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Rok utekl jako voda a máme zase masopust.
Pro děti v mateřské škole je toto téma velmi zajímavé, ale nejvíce se těší na karneval, který je vyvrcholením týdenních příprav. Mezi společným povídáním, co to vlastně masopust je, nazdobíme třídy
společnými výrobky a povídáme si o tom, jak lidé
žili dříve, jakým způsobem slavili a také o tom, které masky jsou pro masopust typické. Některé názvy
jsou pro děti úplnou novinkou a po bouři smíchu
pak následuje dlouhé vysvětlování. Celý týden
rychle uteče a je tu tolik očekávaný karneval.
Na našem karnevalu se to hemží princeznami, zvířátky, přišel kovboj, kouzelník i
spiderman, přitančila Španělka, přijela Indiánka
a dokonce i klaun s hokejistou. Unaveni vírem
tance a posilněni svačinou nás čeká ještě bohaté občerstvení, ke kterému se všechny
masky vracejí i v průběhu her a soutěží. A nejkrásnější maska? Vyhráli všichni! Všechna zářící dětská očka si zaslouží obrovskou pochvalu a stejně tak i jejich rodiče, kterým patří
poděkování při přípravě na karneval.

Bc. Marta Hudečková
5

JAK ZVĚŘ PŘEŽILA LETOŠNÍ ZIMU.
Staří myslivci říkali: jak zmizí
poslední snop z pole, je třeba začít
přikrmovat. Současné moderní poznatky jsou trochu jiné, ale některých starých zásad se stále držíme
Skutečností zůstává, že musíme
zajistit krmivo. Levná záležitost to
není. Zadarmo nám nikdo nic nedá.V letošním roce jsme nakoupili
krmivo za 30 000 Kč. Peníze jsme
si museli vydělat prodejem zvěřiny
a pořádáním kulturních akcí.
Každý člen do 70 let má krmné
zařízení, o které se musí starat.
Samozřejmostí je udržování v čistotě a v zimním období pak nejméně
jednou za týden jít nakrmit a v případě potřeby i víckrát. Je za to hodnocen 15 brigádnickými hodinami za jedno krmné zařízení. Celkem musí každý odpracovat 50 brigádnických
hodin za rok.
Naše krmná zařízení však často využívá i zvěř jelení, která často v počtu 30 až 50 kusů vychází z lesa a krmná zařízení vybere ještě před příchodem srnčí zvěře. Ještě horší je
to u zvěře černé. Ta nám někdy krmné zařízení zničí. Zvěř jelení a černou nemáme
v kmenových stavech.
Jak jsme byli úspěšní v lovu? Ulovili jsme 21 lončáků, 14 selat, 1 kňoura, 4 srnce,
2 srny, 3 srnčata, 9 lišek a 3 laně a 1 koloucha. Odstřel u srnčí zvěře jsme omezili, abychom zachovali kmenové stavy. Ty jsou u srnčí zvěře dobré, ale u zajíců jsou stavy velmi
nízké. Lze je hodnotit tak, že zajíc není schopný za současných stavů reprodukce. Bude li
pokles pokračovat dále, zajíc z naší honitby zmizí, tak jako se to stalo u koroptve. Podobný problém je i u bažantů. Několik roků jsme zkoušeli udržet bažanta krotkým chovem.
Výsledek byl nulový, i když náklady
byly několikatisícové.
Jaké jsou příčiny úbytku zvěře?
Příčin je několik. Jsou to velké lány
plodin s jednou kulturou, noční práce,
chemické hnojení a na prvním místě
mimořádně vysoký počet lišek, které se
nám nedaří tlumit ani odstřelem ani
odchytem
do
lapacích
zařízení.
Při sněhové pokrývce byly zjištěny stopy mývalovce kuního, což je šelma,
která je mnohem horší než liška.
Co říci na závěr? Přejme si příhodné nedeštivé jaro, úspěšný lov škodné
a dobrou partu myslivců.
Mgr. Otakar Foltýn, myslivecký hospodář
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NA BOLEST ZAD REFLEXNÍ MASÁŽ NOHOU
Teorie reflexních masáží je postavena na teorii energetických drah, neboli meridiánů.
Ty propojují chodidla se všemi tělesnými orgány a masáž nohou tak působí blahodárně
na celé tělo.
Reflexní masáž nohou je procedura komplexní!
Zahrnuje:
úvodní vířivou koupel nohou
speciální reflexní stimulační hmaty
vnitřních orgánů
soubor relaxačních hmatů k uvolnění
drobných kloubů prstů, svalů a vazivových struktur chodidla
reflexní ovlivňování kostěných struktur
i měkkých tkání pohybového aparátu
reflexní ovlivnění toku lymfy ke zlepšení funkce lymfatického systému,
k urychlení toku lymfy a odbourávání
škodlivin z organismu
speciální vyrovnávací hmaty
Doba trvání je 40 minut, z toho prvních 10 minut je vířivá koupel nohou. Vířivá koupel
slouží k prohřátí a uvolnění a tím i k dokonalé přípravě nohou na reflexní masáž.
Cena: 160,– Kč.
Doporučeno je také pokračovat po masáži nohou masáží zad a šíje, což ještě více
umocní léčebný a regenerační efekt.
Cena masáže zad a šíje: 200,– Kč.
Účinky reflexní masáže nohou
odstranění či zmírnění bolestí pohybového aparátu, hlavy, kloubů, svalů atd.
posílení krevního a lymfatického systému, posílení imunity, detoxikace organismu
zlepšení funkce vnitřních orgánů, léčba poruch trávení a vylučování
relaxace psychického i svalového napětí, léčba nespavosti
regenerace organismu
Kontraindikace
těhotenství
kožní defekty, plísně,otevřené rány či zánět žil na nohou
akutní zánětlivá či horečnatá onemocnění, zvětšené uzliny
cukrovka
srdeční a oběhové potíže či užívání léků napřed konzultujte s lékařem.
Objednávky:
Centrum pro životní rovnováhu Mandalam
Mgr. Jitka Čulíková
Koryčanská 319
Střílky
mobil: 605 877 729
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DRUŽSTEVNÍK STŘÍLKY
Vážení příznivci střílecké kopané,
přichází jaro a v tomto období nastává čas začátku jarní části fotbalového ročníku.
Po skončení podzimní části se Střílky umístily na 11. místě okresního přeboru se ziskem 12 bodů. Umístění v dolní polovině tabulky naznačuje velmi náročnou jarní část soutěže, kde hlavním cílem bude setrvání mužstva v okresním přeboru.
Vedení klubu se v zimní přestávce dohodlo na obnovení spolupráce s panem Pavlem
Mikulčíkem,který byl po půlroční pauze jmenován do funkce trenéra. Již společně s novým
trenérem se vedení dohodlo na účasti mužstva na zimním přípravném turnaji
v Morkovicích.
Nadále probíhají jednání s hráči, kteří jsou ve Střílkách na hostování o prodloužení
spolupráce. Zatím pouze Tomáš Hlaváček nemá zájem ve Střílkách nadále hostovat. Dále
byla snaha vedení klubu o jeho posílení do jarní části a i přes velkou snahu pana Pavlíka
se nepodařilo vhodného kandidáta v okolí sehnat. Z tohoto důvodu bylo ukončeno hostování Petra Posoldy v Bučovicích a pevně věříme, že jeho zkušenosti z vyšších soutěžních
tříd zvýší kvalitu našeho mužstva.
Zimní příprava probíhá jako každý rok ve střílecké tělocvičně a okolí.
Již zmíněný turnaj v Morkovicích probíhá v rámci přípravy, a proto výsledky nejsou
směrodatné z důvodu nekompletního kádru. Přesto předvedená hra, zvláště proti silným
Morkovicím, dává naději na splnění hlavního cíle a tím je záchrana v okresním přeboru.
V zimním období nepořádáme na našem hřišti fotbalová utkání, a proto už řadu let
pro vyplnění zimní přestávky připravujeme ledovou plochu. To, že příprava ledové plochy
není vůbec jednoduchá, poznávají v posledních letech i další dobrovolníci, převážně z řad
rodičů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli,členům fotbalového klubu, tak i nově příchozím. O oprávněnosti tohoto díku svědčí neustále se zvyšující počet bruslařů ve všech věkových kategoriích.
Ještě mně dovolte se vrátit do loňského roku. Několik let z důvodu nedostatku mladých
hráčů nemáme mládežnické mužstvo. To ale neznamená, že ve Střílkách nemáme nové
fotbalové naděje. Střílky se již několik let snaží personálně pomáhat sousedním Koryčanům, kde se naše mladé
naděje dočkaly vítězství
ve svých kategoriích.
Okresní přebor přípravek pod vedením našeho
člena Ondřeje Michalíka
dokázal tuto soutěž vyhrát
za účasti Adama Michalíka
a Tomáše Valenty.
Družstvo mladších a
starších
žáků
v Koryčanech vede jako
trenér náš člen a současný
hráč Petr Posolda. Žákovské mužstvo Koryčan hraje
dokonce Krajskou soutěž,
a i proto bylo 1. místo po
skončení soutěže obrovským úspěchem.
Za družstvo žáků nastupovali: Michal Hubr ml., Patrik Hubr, Radek Liška, Matyáš Nezdařil, Rostislav Gejdoš, Luboš Pátík a Nicolas Krejčiřík.
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Jménem vedení klubu gratuluji oběma trenérům a hráčům k tomuto úspěchu a pevně
věřím, že si tento výsledek brzy zopakují.
Na závěr si vás dovoluji pozvat na první mistrovské utkání, které sehrajeme 24. března
2013 v 15.00 hod. na domácím hřišti.
Vedení klubu společně s hráči se těší na vaši návštěvu.

ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI OKRESNÍHO PŘEBORU
16. NE

24. 3. 15:00

STŘÍLKY – LOUKOV

17. SO

30. 3. 15:30

RUSAVA – STŘÍLKY

18. NE

7. 4. 15:30

STŘÍLKY – KYSELOVICE

19. NE

14. 4. 16:00

ŽERANOVICE – STŘÍLKY

20. NE

21. 4. 16:00

STŘÍLKY – ZBOROVICE

21. NE

28. 4. 16:00

ZÁŘÍČÍ – STŘÍLKY

22. NE

5. 5. 16:30

STŘÍLKY – ROŠTĚNÍ

23. NE

12. 5. 16:30

SLAVKOV – STŘÍLKY

24. NE

19. 5. 16:30

STŘÍLKY – NĚMČICE

25. NE

26. 5. 16:30

LUTOPECNY – STŘÍLKY

26. NE

2. 6. 16:30

STŘÍLKY – MORKOVICE B

14. NE

9. 6. 16:30

PRUSINOVICE – STŘÍLKY

odj. 14:30

15. NE

16. 6. 16:30

MRLÍNEK – STŘÍLKY

odj. 14:30

odj. 13:30

odj. 14:00

odj. 14:30

odj. 14:30

odj. 15:00

Stanislav Gejdoš, ml.
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SDH STŘÍLKY
Do začátku letošního roku jsme vpadli svižným pracovním tempem.
19. ledna 2013 se konala Výroční valná hromada, kde se zhodnotily výsledky roku
uplynulého, a naplánovala se činnost pro rok 2013. Schůzování nám zpříjemnilo vystoupení dětí z mateřské školy, za to jim a paním učitelkám touto cestou jménem výboru SDH
moc děkuji.
2. února 2013 jsme uspořádali
Společenský ples, kde k tanci a poslechu hrál Ludvík Čihánek se svou
kapelou DELTA MORAVY. K dobré
pohodě na plese, která tam panovala, přispěl náš člen Richard Brňák
ml. svým výborným tanečním vystoupením.
Za týden po plese, tj. 9. února
2013, jsme si ještě zatančili a zazpívali v ostatkovém průvodu, který
již tradičně organizujeme. Účast
masek v průvodu rok od roku stoupá.
Začátek března patřil ochotnickému divadlu,kde mimo jiné i někteří členové SDH účinkují . Na programu byla pohádková hra Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert.
A jaký máme plán do dalšího období? V květnu se zúčastníme s mladými hasiči
okresního kola hry Plamen, dospělí budou soutěžit v 1. kole Požárního sportu.
Největší akci plánujeme na 29. června 2013, a to oslavy 130. let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Střílkách.
Jana Mertová, st.

STŘÍPKY Z HISTORIE – VĚTŘÁK
V červnu letošního roku uplyne 50 let od požáru větrného mlýna ve Střílkách. Připomeňme si
krátce historii mlýna. Na kopci mezi bývalou
pastevní loukou „Lúčky“ a lesem „Paseky“ stával
střílecký větrný mlýn. Byl postaven v padesátých
letech 18. století.
Budova větrného mlýna měla tvar válce, kamenné masivní zdivo po obvodě kryla šindelová
střecha ve tvaru plochého kužele. Na Větřáku se
mlel pouze šrot z obilí a to do roku 1912.
Za hraběte Berchtolda bylo starobylé strojní zařízení včetně větrných dřevěných lopatek demontováno a odvezeno na velkostatek v Buchlovicích.
Posledním mlynářem byl Gustav Povědák, který si upravil objekt mlýna na obytné stavení. Posledními obyvateli mlýna byla rodina Politzerových. V roce 1963 došlo k velkému
požáru a z mlýna zůstalo jen znehodnocené kamenné zdivo. Dnes zbyly ze stříleckého
větrného mlýna pouze základy kruhové stavby, které jsou zarostlé keři.
Zajímavé je, že hašení požáru mlýna na Větřáku bylo posledním zásahem historické
hasičky, která byla nedávno restaurována. Historická hasička Škoda 903 je majetkem
SDH Střílky a fanoušci krásných starých strojů budou mít možnost si ji opět prohlédnout
při červnových oslavách 130. výročí založení SDH ve Střílkách.
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BAROKNÍ HŘBITOV STŘÍLKY – NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Střílky lákají nejen svým krásným přírodním okolím milovníky klidného prostředí, ale
zvláště unikátní kulturní památkou – barokní hřbitov, který Střílky mají. V letech 1730 až
1743 byl střílecký barokní hřbitov zbudován
tehdejším
majitelem
stříleckého a tovačovského panství Amandem Antonínem Petřvaldským
(1696–
1762). Ze závěti svého
strýce Amanda Ferdinanda Petřvaldského
zdědil také Roštín,
Dolní Moštěnici, Tovačovské panství získal
od svého otce Dědřicha
Petřvaldského.
Od roku 1731–1753 vlastnil statek Kostelec, Žadovice, Cetechovice a panství přerovské.
A. Petřvaldský trvale bydlel na stříleckém zámku, a tak střílecké panství bylo v 18. století
velmi rozsáhlé. Střílecký hřbitov je nejen národní kulturní památkou, ale i zvláštností a
památkou evropského významu.
Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, které bylo založeno
v roce 2000, si vzalo za cíl uchovat střílecký hřbitov pro příští generace v jeho celé umělecké kráse. Od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013 bude zahájena nová turistická sezóna, kdy areál
hřbitova a krypta pod hřbitovní kaplí budou zpřístupněny k prohlídkám návštěvníků nejen
od nás, ale i ze zahraničí. Střílecký barokní hřbitov byl vysvěcen 12. května 1743,
v letošním roce je výročí 270 let. Chceme proto letošní sezónu zahájit slavnostněji.
Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách pomáhá i při opravách hřbitova. V letošním roce chceme, aby byl opraven oltář v interiéru kaple. Cena opravy je vyčíslena částkou 105 000,– Kč. Státní dotace se na tuto akci nevztahují. Proto žádám veřejnost a střílecké občany, aby přispěli na opravu oltáře. Peněžité dary mohou
zaslat na účet 170 964 611/0300, VS 1111.
Informace můžete získat na adrese: www.baroknihritovstrilky.cz. Zasláním peněžitých
darů dokáží občané Střílek, že mají zájem, aby obnova hřbitova byla dokončena a jsou
hrdi na to, jakou krásu Střílky mají. Zveme všechny k prohlídce hřbitova. Budete srdečně
přivítáni a předem děkujeme za podporu a pomoc.
Marie Skřítková, předsedkyně „Sdružení “
Naše obec Střílky je často navštěvována turisty. Jedním z nich je i pan Miroslav
Sígl, redaktor a spisovatel, který se setkal v Praze na konferenci krajanů, jež se konala v září 2012 s paní Skřítkovou. Obdivoval Střílky a napsal o jejich návštěvě
krásný článek, který zaslal i do zahraničních časopisů. Dovolte nám, abychom Vás
s částí textu seznámili. Je zároveň i poděkováním paní Skřítkové za její práci
ke kterému se připojujeme i my.
Jakou krásu máme v malé moravské vesnici. Byl svátek Všech svatých a Dušiček a
my s manželkou vzpomínali na svou návštěvu malé moravské vesnice Střílky na Kroměřížsku, když jsme se vraceli z lázeňského pobytu v Luhačovicích do Prahy. Od pradávna
mne přitahovaly hřbitovy a vše co souvisí se životem a smrtí, jak o tom svědčí kniha „Co
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víme o smrti“ (vydala Epocha v roce 2006). Hned pochopíte, proč mne Střílky lákaly už
dávno předtím, než jsme se poznali s paní Marií Skřítkovou – zdejší rodačkou a literátkou.
Střílky bývaly kdysi městečkem, vroce1624 byli jejich majiteli Petřvaldští z Petřvaldu,
kteří zdejší renesanční zámek přestavěli v barokním slohu, a v letech 1764 – 1770 byl
v obci postaven barokní kostel Nanebevzetí panny Marie. Jeho nádhernou akustikou jsme
byli okouzleni při zdejším koncertu brněnských koncertních umělců. Naší zastávky v této
obci jsme nikdy nelitovali, naopak dodnes ji zachováváme ve své živé paměti. Nejvýznamnější a vzácnou národní kulturní památkou je však zdejší barokní hřbitov. Pro svou originální architekturu a sochařskou výzdobu je uměleckou hodnotou evropského významu.
Také ten nechal zbudovat jeden z moravského rodu Petřvaldských – Amand Antonín už
v letech 1730 – 1743.
Než bych vylíčil své dojmy s využitím dostupné literatury, jakoby na zavolanou jsem se
v Praze při její návštěvě seznámil s ženou, která
pro zachování hřbitova ve Střílkách vykonala
mnoho práce. Ano, již vzpomenutá paní Marie
Skřítková, dnes žijící ve Zlíně, ale ke svému rodišti má neskonale velmi blízký vztah. To vyjadřuje tím, že každoročně po celou turistickou
sezónu provází návštěvníky, seznamuje je
s historií hřbitova a ukazuje s náležitou hrdostí,
„jakou uměleckou krásu máme v malé moravské vesnici“. V roce 2000 založila Občanské
sdružení pro záchranu hřbitova, vede nejen jeho členy, ale všechny občany k tomu, aby
střílecký hřbitov byl opraven a zachován v celé umělecké kráse. Neúnavně hledají mecenáše a sponzory, aby rekonstrukce byla úplně dokončena. Po mnoho dní sepisovala paní
Skřítková své milé knížky Městečko Střílky (ve dvou dílech – vydáno u příležitosti 750. výročí obce a 250.výročí založení místní školy) a třetí knihou je Barokní hřbitov ve Střílkách.
Jde o perlu z doby baroka, jak se o Střílkách a jejich hřbitovu vyjádřili znalci našeho umění Zdeněk Wirth nebo Karel Svoboda. Umělecký celek na ploše 2000m 2 má čtvercový půdorys, je obehnán mohutnou zdí z pískovcových kvádrů, na níž je vkusně zdobená balustráda s podstavci pro sošky a sousoší. Ty vroubí celý obvod hřbitova. Na pravé straně
symbolizují křesťanské ctnosti a na levé straně zase sedm hlavních hříchů. Podobné alegorické sochy barokního sochaře Matyáše B.Brauna z let 1715 – 1718 jsou k vidění
na terase zámku v proslulém Kuksu nedaleko Jaroměře na Trutnovsku. Na vstupní plošině
stříleckého hřbitova je socha anděla s popelnicí, štítem a pruty – je strážcem hřbitova. Čtyři velké kamenné vázy symbolizují čtyři poslední věci člověka: nebe, peklo, smrt a poslední
soud. Připomínají nám Michelangelovy fresky ze sixtinské kaple římského Vatikánu, stejně tak je tomu u hlavy jednoho z andělů(ti stráží hrobky), jehož hlava se podobá Michelangelovu Davidovi ve Florencii. Areál uzavírá dvoupatrová kaple s mozaikovým obrazem
Ježíše Krista.
Pro charakteristiku a popis stříleckého hřbitova jsou myslím, tyto první informace dostatečné. Asi bych toto téma zpracoval někdy v budoucnu, ale náhoda tomu chtěla, že
jsem se s paní Skřítkovou poznal na představení v Národním divadle Korespondence
V +W, nad jejímž pojetím jsme byli bezradní nejen my, ale mnoho ostatních návštěvníků –
většinou účastníků mezinárodního setkání krajanů, které se v Praze v těchto dnech konalo. Zjistili jsme navzájem, že nejsme ctiteli absurdního divadla. Proto naším tématem byly
Střílky a bohulibá činnost lidí z její moravské vesnice, v nichž dokázala probudit vlastenecké cítění právě paní Marie Skřítková. Netušil jsem, že se někdy s touto vzácnou ženou
setkám osobně. Takže nakonec – díky za ten společný zážitek z Národního divadla.
Miroslav Sígl, listopad 2012
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DOBROVOLNÍK SAMUEL – KUCHAŘ
Na kulinářské umění v kuchyni se zeptejte našeho dobrovolníka
Od 8. 1. 2013 je na stříleckém zámku opět, v rámci projektu evropské unie, "dobrovolník", tentokrát ze Slovenska.
Co to znamená "dobrovolník" a o programu "mládež v akci"
Evropská dobrovolná služba umožňuje
mladým lidem zapojit se individuálně nebo
ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích.
Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální
péči, umění, ekologii…
Dobrovolníkem se může stát každý mladý
člověk ve věku 18 až 30 let, který má trvalé
bydliště v ČR, v jiné zemi programu nebo
v partnerské zemi.
Organizace, která vysílá nebo hostí dobrovolníka, může být nezisková organizace nebo sdružení, místní, regionální či státní orgán nebo mezinárodní vládní organizace.
Koordinující organizací může být nezisková organizace nebo sdružení, místní, regionální nebo státní orgán, orgán působící v oblasti mládeže, sportu či kultury nebo mezinárodní vládní organizace.
Cílem Evropské dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.
Položili jsme tedy "dobrovolníkovi", který se jmenuje Samuel, pár otázek:
Same, proč jsi tady? Proč sis vybral pro svou dobrovolnickou činnost zrovna Sdružení Jóga v denním životě tady ve Střílkách?
„Jezdil jsem do Střílek už od dětství s rodiči. Líbilo a líbí se mi tady, a proto jsem zde
chtěl po ukončení školy pobývat a učit se. Do ruky se mi dostal tento projekt, a tak jsem
tady".
Co jsi tedy vystudoval a můžeš svůj obor zde nějak uplatnit či dále rozvíjet?
"Vyučil jsem se kuchařem, tento obor mě velice zajímá a chci se v něm zdokonalovat.
Proto i tady na stříleckém zámku rád pomáhám v kuchyni. Na jaře pak budu pomáhat
na zahradě, čili budu u samého zdroje pěstování bio plodin, ze kterých pak připravuji výtečné pokrmy".
Co vše tady, přes program "Mládež v akci" budeš uskutečňovat? Co máš v plánu?
"V plánu mám co nejvíce vařit. Takže co nejvíce pomáhat v zámecké jídelně s přípravou jídla, jelikož se specializuji na vegetariánskou kuchyni. Také bych rád navázal kontakt
i s lidmi z vesnice.
Rád bych se dověděl, co se tady vaří, inspiroval se novými recepty. Plánuji také, že
v březnu (5. 3. 2013 v 14.30 hod.) zorganizuji, tady na zámku, kurz vaření jako vzájemného sdílení a setkání pro zájemce z vesnice a okolí, případně pro místní kuchaře a kuchařky, s tím, že konkrétně bude tento kurz zaměřen na to, jak se "utkat" se sójovými náhražkami masa, s čímž, podle mého názoru, mnoho lidí "zápasí". Jinak jsem tady k dispozici
pro všechny, kteří by chtěli něco zkonzultovat, co se týče vaření".
Plánuješ i něco pro děti?
Ano, na jaře bych chtěl pozvat všechny děti z vesnice na exkurzi do zámeckého parku.
Na jaře je zde moc krásně a už budeme mít možnost sklidit třeba první bio ředkvičky
nebo se podívat, jak se pěstují bio potraviny, jak se zde pracuje s přírodou a ekologií
apod.
Samozřejmě mě také čeká práce s dětmi během mezinárodních jógových seminářů,
které proběhnou během roku tady přímo na zámku. Tato práce s dětmi bude také zaměře13

na zejména na ekologii a protože to bude pro děti, tak pro ně připravuji takovou zábavnou
hravou formu, při které se rozvíjí ekologické povědomí i u těch nejmenších.
Také bych se určitě chtěl podílet na přípravě zdravého pohoštění pro děti z vesnice
při oslavě Mezinárodního dne dětí.
A co děláš rád ve volném čase?
„Vařím, ....“ také rád cvičím jógu. Většinu mého volného času, když nejsem zrovna
v kuchyni, mám tedy zaplněnou fyzickým cvičením, dechovými technikami a meditacemi.
Napadá tě teď nějaký recept, který bys chtěl poslat našim čtenářům?
"Ano, tak třeba recept na majonézový salát s řízky trochu jinak"
Bramborový salát
Brambory a ostatní složení zeleniny klasicky podle chuti.

Já mám rád směs brambor, hrášku, mrkve,
čerstvé cibulky a kyselých okurek a z koření pepř
a sůl.
Majonéza se pak připravuje buď ze Sojanézy,
která se dá koupit již hotová v obchodě se zdravou výživou a je lepší proto, že neobsahuje vajíčka, nebo používám majonézu z čočky.

Majonéza z čočky
Uvaříme klasickou čočku s bobkovým listem, pepřem a solí. Po uvaření scedíme zbylou vodu a rozmixujeme čočku na kaši společně s olejem. Pozor, nepoužíváme žádná vajíčka. Prostě jen tu čočku s olejem rozšleháme. Do takto připravené kaše můžeme přidat
najemno nakrájenou cibulku, trochu hořčice, kysanou smetanu nebo bílý jogurt.
Plněné řízky k bramborovému salátu:
Sójové plátky, zakoupené v obchodě
v sušeném stavu, uvaříme ve vývaru ze zeleniny cca. 30 min. Po uvaření "vyždímáme" a
rozřízneme je podélně zhruba do půlky. Do
takto připravených sójových plátků vložíme
sýr (například nivu), můžeme okořenit červenou paprikou, pepřem, kurkumou a obalíme
v těstíčku z cizrnové mouky nebo hrašky, popřípadě pak i ve strouhance. Smažíme na oleji
a podáváme s bramborovým salátem.
Rád vařím tak, aby to připomínalo klasické
jídlo, na které jsme zvyklí z české i slovenské
kuchyně.
Tak ať vám chutná! Samuel.
Centrum pro životní rovnováhu Mandalam
Mgr. Jitka Čulíková
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DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES, ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT

Čas ubíhá pořád dopředu a nám přináší důležité události, na které se mnohdy moc těšíme. Jednou z nich je i divadelní představení našich ochotníků ze Střílek. Na letošní hru
nás lákaly plakátky, na kterých vykukoval dobrácký čert. Jejich autorkou byla Šárka Hromková. Ochotníci totiž nacvičili hru Jana Drdy Dalskabáty hříšná ves, aneb zapomenutý
čert.
V sobotu 2. 3. 2013 se hrnuly odpoledne na premiéru davy občanů místních i přespolních. Trochu dobré nálady jim vzalo to, že většina židlí byla v sále zalístkovaná (obsazená
už dopředu lístky), ale ti stateční setrvali, sehnali se ještě židle, stoly, případně i lístek
na stojáka. Tady už byl vidět velký zájem lidí o představení. A tak, nabitý sál, kde by neproklouzla ani myš, se dočkal.
Vytáhla se opona a všichni se najednou objevili v pravém pekle. Zde Profesorus, pekelný učitel v podání Ludmily Cvekové, právě vyučoval čertovy žáky Vendulku Gejdošovou
a Verunku Peprníčkovou. Celému peklu tvrdě velel kníže Belzebub, vládce pekel alias
Zdeněk Nábělek. Důležité funkce zde zastávali Ph.Dr. a Th.Dr.Ichturiel, šéf ústavu psychologie Milan Maštalíř, který se neváhal odvážit i mezi lidi na zem, aby potvrdil svou teorii a
lapil chudáka zapomenutého čerta v Dalskabátech. JUDr Solfernus, pekelný prokurátor
v podání Jany Mertové sice žádný soud nevyhrál, ale teoretik byl výborný, o hereckém
výkonu nemluvě. Samozřejmě i ostatní příslušníci pekla Marbulius, sekretář v pekle Radomír Vrba, JUDr.Belfegor, pekelný guvernér Radek Volák, Medulius, pomocný čert Karel
Merta, Brokulia, pomocný čert Bohdanka Králová se svých rolí zhostili se ctí. Díky hlavně
Lence Volákové byli výborně namaskováni a jejich náročné dialogy neměly chybu.
Z hrůzného pekla jsme se dostali na zem až do Dalskabátů na faru, kde se zabydloval
nový farář Ignác Loula alias Milan Maštalíř. Jeho přisluhovačem byl kostelník Alois Piškytle
v podání Mirka Vrby, ten roli opět zvládl bravurně. Dokázal, jako vždy obecenstvo svými
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kousky rozesmát a připravit jim nejedno překvapení. Samozřejmě jako vždy nezklamala
Romana Lechnerová v roli Marjány Plajznerové, vdově po hrobaři. Byla výborná i jako
prostá venkovská žena. A co teprve dobrácký čert Trepifajksl alias Mates, kterého hrál
Stanislav Pluhař. Sehrál to tak, že by se ho ani děti nebály. Určitě nebylo jednoduché se
naučit i koktat. Negativní postavy lakomé mlynářky se výborně zhostila Lenka Kašíková.
Opravdu správného a poctivého chlapa předvedl Tomáš Bazalka v roli Ondřeje Tuberce,
kováře v Dalskabátech, skvělá byla i představitelka jeho ženy, kovářky Dorotky v podání
Jarmily Mikuláškové. Samozřejmě nechyběla ani láska. Byla mezi Mančinkou, farskou děvečkou a kovářským pomocníkem, Honzou Mračnem. Honzu hrál jako vždy výborný herec
Pavel Šohaj. S Mančinkou překvapila Aneta Maštalířová. Nejen, že hrála dobře, ale také
krásně zpívala. Prostě, geny se nezapřou. V roli padoucha Lupina, potulného komedianta,
se vyznamenal Karel Žíla. Ten nejen, že hraje, ale je i tvůrcem výtvarné dekorace. Důkazem toho, že jsou u nás i v Dalskabátech hezká a šikovná děvčata byla Markytka v alias
Aneta Coufalová, Bětka alias Anna Vrbová a Kačena alias Dominika Hromková. Text často doprovází hudba, i zde tomu nebylo jinak. Zasloužili se o to především Ludvík Čihánek
mladší a Milan Maštalíř. Písničky, které zazpívali Milan Maštalíř s čertovskými žačkami,
Romana Lechnerová a jak už jsem uvedla Aneta Maštalířová, oživily mluvené slovo. Karel
Žila se zpívání zhostil milým povídáním s krásnými obrázky. Kde by bylo divadlo bez kulis
a osvětlení, a to zajišťovali Milan Krejčiřík, Jirka Prachař mladší a Tomáš Bazalka. Také
nelze zapomenout na kostýmy, aby seděly a byly krásné. To měla na starosti Mila Gejdošová. I největší herci mohou něco z role zapomenout a pro ně je tam nápověda Lenka Voláková a Ludmila Cveková. Je to prostě tým skvělých lidí, které vede režisérka Jiřina Krejčiříková. Určitě opět neměla lehkou práci, ale zase to zvládla skvěle. Jí patří především
největší dík a obdiv. Ať jí slouží zdraví a neopouštějí ji skvělé nápady na další představení
v příštích letech!
Vděčná divačka Ludmila Ludvová

KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
To se zase ve školní družince děly věci. Po třídě poletovaly princezny, piráti, strašidla, roztomilá zvířátka, rytíři,
samuraji i jeden malý čertík. A dokonce tančili.
Nebojte se, nečtete pohádku, to jsme si jenom s dětmi
ve školní družině užívali tradiční, a určitě nemusím dodávat, že velmi oblíbené karnevalové rejdění.
Každý rok se na přípravě a průběhu karnevalu podílí i
žákyně ze druhého stupně a ani letošní rok nebyl výjimkou. Děvčata si pro děti nachystala spoustu zajímavých a
hlavně veselých soutěží, při kterých si děti užily mnoho legrace i pohybu a velmi se u toho
bavily i samy aktérky zábavy.
Masky dětí byly opravdu krásné a nápadité. Některé
vyrobené doma zručnými maminkami či babičkami,
mnohdy i tatínkem. Vybrat tu nejhezčí byl opravdu oříšek, ale i tohoto úkolu se starší děvčata zhostila na výbornou. Vítězné masky dostaly diplom a odměnu, a aby
nebyl nikdo smutný, že nevyhrál, každý kluk i holka si
mohli vybrat jednu menší drobnost pro radost.
K tanci nám po celou dobu vyhrávala naše oblíbená zpěvačka Dáda Patrasová a tak jsme si zařádili
opravdu pořádně. Cestu domů jsme si osladili bříška ještě troškou bonbónků a s pěknými
zážitky z příjemně stráveného odpoledne jsme se vydali domů k maminkám.
Michaela Marková
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AEROBIK STŘÍLKY
Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, které je zaměřené na rozvoj oběhové soustavy
a na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Jak už samotný název napovídá, jedná se
o aerobní formu cvičení, kdy je cvičení vykonáváno středně vysokou intenzitou (tedy bez
vzniku kyslíkového dluhu).
Existuje celá řada druhů aerobiku, pro všechny je ale společný základ. Skupinku cvičenců řídí instruktor, který jim předcvičuje choreografii a měl by také radit, jak správně
provádět cviky.
Jak se cvičí aerobik ve Střílkách
Již od roku 2004 se ve Střílkách pravidelně ženy scházejí, aby si daly pořádně do těla.
Aerobik ve Střílkách je určen pro všechny věkové kategorie a je zaměřený na hubnutí a
tvarování postavy.
V první části hodiny je nutné nejprve se zahřát a protáhnout, pak se cvičí choreografie
(tzv. blok aerobního cvičení) nebo se již přidá mírná posilovací část s pomůckami, popřípadě se pracuje s váhou vlastního těla. V druhé polovině hodiny následuje opět aerobní
blok a na závěr strečink. Hodina aerobiku trvá 60 minut.
Druhy aerobiku, které se ve Střílkách cvičí:
Low impact aerobik XL – aerobik bez poskoků pro lidi s nadváhou či dříve narozené
Bodystyling aerobik – s využítím pomůcek
Dance aerobik
Step aerobik – aerobik na bedýnkách
Kick-box aerobik – kombinuje prvky kickboxu a aerobiku
Kalanetika – aerobní posilování
Zdravotní aerobik a strečink – jednoduché protahovací a relaxační cvičení, cvičení inspirované jógou.
Na co je aerobik dobrý
Pokud cvičíte aerobik pravidelně, pomůže vám zpevnit svaly a zhubnout, případně si
udržet stabilní váhu. Aerobik má pozitivní vliv na funkci pohybového ústrojí a příznivě
ovlivňuje také nervovou soustavu.
Individuální koučing a hubnutí s pravidelným cvičením aerobiku ve Střílkách
K pravidelnému cvičení mají možnost ženy také využít služby kouče, který je provází
tak, aby cvičily v optimálním rozmezí tepové frekvence, aby efektivně tvarovaly postavu a
hubly rychle a účinně. V neposlední řadě mají možnost využít poradenství alternativní medicíny jak pro zlepšení svého zdraví a imunity, tak pro zvýšení psychické i emoční odolnost
Ceník:
Hodina aerobiku ve Střílkách: 50,– Kč/zvýhodněné vstupné 40,– Kč
Koučink při hubnutí: 4 800,– Kč/3 měsíce (cena zahrnuje: potravinové doplňky, diagnostické pomůcky, výživnou stravu na 3 měsíce 1x a 2x denně v podobě koktejlů a polévek, čaj
na podporu metabolismu, informační materiály, poradenství zdarma a další výhody).
Podrobnější infromace:
Centrum pro životní rovnováhu Mandalam,
Mgr. Jitka Čulíková
Koryčanská 319, STŘÍLKY
Mobil: 605 877 729
www.aerobicstrilky.estranky.cz
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INFORMAČNÍHO CENTRUM A SUVENÝRY VE STŘÍLKÁCH
Mnozí z obyvatel Střílek si všimli pohybu v malé místnosti na autobusové zastávce. Ti
přátelštější nebo zvědavější nás také poctili svou návštěvou. O čem mluvím?
Dne 12. 12. 2012 bylo otevřeno naše středisko, které má ve svém záměru propagovat
a informovat zejména o našem regionu. Dále se velmi těšíme na práci s širokou veřejností
při nejrůznějších společenských, vzdělávacích a třeba i sportovních akcích. Jednou
z prvních se zapojíme do oslav moravských věrozvěstů. Přijedou do Střílek autoři známého putování po Chřibech pánové Jilík a Žižlavský. Tentokrát se s nimi pustíme po stopách
sv. Cyrila a Metoděje v našem regionu. Na letní měsíce pak plánujeme kurzy pro maminky
po mateřské dovolené. Pamatujeme také na děti a mládež. Pro ně připravíme naučné a
výtvarné soutěže. Chceme rovněž prezentovat vzácné kulturní památky i krásné okolí Střílek a přivést sem co nejvíce turistů. Ke svým aktivitám využíváme výhradně grandy z kraje
a EU.

Otvírací doba
ÚTERÝ

10 – 15 hodin

ČTVRTEK

10 – 15 hodin

Ing. Jarmila Svobodová, vedoucí Informačního centra a suvenýrů ve Střílkách

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU PŘEDŠKOLNÍCH
DĚTÍ.
V pondělí 11. března 2013 proběhlo v mateřské škole vyšetření zraku dětí pomocí
speciální diagnostické videokamery. Cílem tohoto vyšetření bylo přesně, rychle a spolehlivě určit dioptrické hodnoty očí dětí. Vyšetření je bezkontaktní, provádí se ze vzdálenosti
jednoho metru a trvá velmi krátce. Bylo prováděno kvalifikovaným pracovníkem zdravotnického zařízení Prima Vizus. Výsledky budou
vyhodnocovány diplomovaným ortoptistou ve
spolupráci s očním lékařem, který je odborným
garantem vyšetření. Velkou výhodou je vyšetření dětí v klidném a známém prostředí mateřské školy, kdy jsou schopny bez problémů
spolupracovat a vyšetření vnímají jako formu
hry. Včasné zjištění případné oční vady a
vhodná léčba může zabránit vzniku tupozrakosti, která představuje vážný handicap dítěte.
Bc. Marta Hudečková
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Střílky
oznamuje rodičům, že ve středu 24. dubna 2013
v době od 10:00 do 15:00 hodin proběhne v budově
mateřské školy ve Střílkách zápis dětí do mateřské
školy pro školní rok 2013/2014.

NEOBVYKLÁ NÁVŠTĚVA NA NAŠÍ ŠKOLE
V rámci enviromentální výchovy se na naší škole 4. 3. 2013 uskutečnil výchovný pořad, který nám nabídla Stanice dravců a sov Ikaros (www.staniceikaros.cz ) z Vysočiny.
Pan Dvořák, jeden ze 4 pracovníků záchranné stanice, přivezl našim žákům ukázat několik exotických zvířat. Všem se líbili chameleoni, leguán, hroznýš královský, fretka Pipinka,
činčila či roztomilý ježek žlutobřichý africký zvaný Flíček. Během besedy, kde byly žákům
předány informace o zvířatech, si mohli všichni exempláře prohlédnout. Někteří žáci uplatnili své znalosti z přírodovědy a zoologie. Pan Dvořák rozdělil zvířata na bezpečná a nebezpečná a poučil žáky o jejich chovu. Beseda se všem velmi líbila, žáci získali nové vědomosti a vstupným podpořili činnost záchranné stanice.

Mgr. Ludmila Ludvová
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH VE STŘÍLKÁCH

Velikonoce jsou největší svátky
v roce. Ježíšovo vzkříšení je příslibem
našeho vzkříšení. On sám temným údolím smrti prošel a vrátil se k nám jako
Živý. Nikdo už nemusí říkat: „Odtamtud
se nikdo nevrátil“. Prožitek Velikonoc
v nás probouzí a upevňuje silnou naději.

24. březen Květná neděle

10:30

Začátek Svatého týdne, svěcení kočiček, pašije

28. březen Zelený čtvrtek

18:00

Ustanovení Večeře Páně

29. březen Velký pátek

18:00

Velkopáteční obřady

30. březen Bílá sobota

10:00 –15:00 Modlitba u Božího hrobu
5:00

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

10:30

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
(mše svatá)

10:30

mše svatá

31. březen Zmrtvýchvstání Páně

1. duben

Velikonoční pondělí

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ
Při Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v neděli 31. března jsou žehnány pokrmy, které si
lidé do kostela přinášejí. Toto žehnání znázorňuje, že společenství se zmrtvýchvstalým
Kristem pokračuje i doma u svátečního stolu.
Jaroslav Štancl, farář
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