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Listí padá ze stromů, trnky jsou posbírány, hub také letos narostlo dost a sluníčko už
nám moc nechce hřát. Prostě opět přišel podzim. Veverky ještě rychle dosbírají zbylé oříšky, vinobraní se rozjede naplno, životodárný burčák bude bublat ve sklepech. A u nás
ve Střílkách bude kvas také čekat na vypálení. Zbývá nachystat dřevo, zasadit česnek a
čekat na první sníh. Přijde doba odpočinku a dlouhých večerů. Ale i tento čas je také důležitý. Můžeme přemýšlet o životě, bilancovat uplynulý čas, číst knihy, posedět s přáteli a
těšit se ze všeho krásného.
L. L.

JAK JSME POZOROVALI VE STŘÍLKÁCH BOBRA
V pátek 12. 4. 2013 v 18.30 hodin nám zavolal pan Erik Vylášek, že za zahradou mají
bobra. Mysleli jsme si, že je to legrace, protože u nás není žádný rybník. Přesto jsme se
tam s manželem vydali. A opravdu, za zahradou ležel bobr. Zdálo se to neskutečné, protože bobr je jinak velmi plaché zvíře. Když jsme
se přiblížili, silně vrčel. Co teď? Jak reagovat?
Pokoušeli jsme se dovolat na různé instituce.
Uspěli jsme až na záchranné stanici v Buchlovicích. Ozval se pan Karel Tomeček, a ten
nám vysvětlil, že bobři na jaře migrují a hledají
nová teritoria. Poradil nám, abychom bobra
nechali odpočinout, než půjde dál. Uvidíme, snad to tak bude a tento chráněný živočich si
najde nový domov. Odborníci uvádí, že v současné době jsou bobři místy přemnoženi.
Mgr. Ludmila Ludvová

OPRAVA STUDÁNKY
Naši naučnou stezku
„Příroda a okolí Střílek“ navštěvuje mnoho turistů. Jedním ze zastavení je také
Studánka pod Hradem.
O všechno se musí pečovat, a tak i studánka občas
potřebuje údržbu. Tak jsem
poprosila pana starostu Milana Endlichera, aby na dva dny uvolnil pracovníky obecního úřadu na opravu studánky.
Oprava se uskutečnila v září. Pracovníci pod vedením pana Jirky Prachaře studánku vyčistili a zpevnili k ní příchod. Také udělali novou lavičku, kterou zub času už zničil. Až si
někdy budete potřebovat vyčistit hlavu, udělejte si procházku ke studánce. Sedněte si na
lavičku a zvuky zurčící vody Vám určitě přinesou klid a uspokojení.
Mgr. Ludmila Ludvová

UDÁLOSTI V OBCI
Poněvadž se blíží konec roku 2013, chtěl
bych v krátkosti provést jeho zhodnocení
z pohledu obecního úřadu. V tomto roce si
dalo zastupitelstvo za cíl provést celkovou
rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním
domě. Tato akce se uskutečnila v měsících
dubnu a květnu. Před zahájením byla vypsána veřejná soutěž na dodavatele, z deseti
oslovených firem podalo nabídku šest zájemců. Nabídku s nejnižší cenou 1 054 644 Kč
(včetně DPH) podala stavební firma ZESS,
a.s., Boršice. Práce probíhaly za plného provozu restaurace, sál po dobu rekonstrukce
nebyl v provozu. Spolupráce s prováděcí firmou ZESS Boršice byla velmi dobrá, zakázku
provedla kvalitně a hlavně v předepsaném
termínu. Rovněž nebyly žádné problémy nebo stížnosti ze strany veřejnosti a tato náročná akce proběhla v naprostém pořádku,
za což všem účastníkům moc děkuji.
Další událostí týkající se kulturního domu
bylo ukončení nájemního vztahu pana Pavla
Merty, který se rozhodl po více než osmiletém působení této činnosti zanechat. Dovolím
si tvrdit, že pod jeho vedením byla restaurace
v okolí vyhlášena především dobrou kuchyní.
Také spolupráce s obecním úřadem byla nadstandardní, vzniklé problémy byly oboustranně vždy zdárně vyřešeny. Chci využít tohoto článku a poděkovat za dobře odvedenou práci panu Mertovi a jeho kolektivu zaměstnanců. Obecní úřad samozřejmě musel hledat
náhradu. O další provozování tohoto zařízení měl zájem pouze jeden nájemce, a to paní
Marie Chovancová z Roštína, se kterou byla sepsána nájemní smlouva.
V tomto roce oslavili střílečtí hasiči 130. výročí založení sboru. V rámci této akce
obecní úřad pomohl finančně i pracovními silami při opravě hasičské zbrojnice a kapličky.
Oslavy se vydařily, počasí bylo pěkné a všichni byli spokojeni.
Dlouhodobě pokračuje obnova barokního hřbitova, kterou provádí akademický sochař
Jindřich Martinák. V roce 2012 byla zahájena první etapa restaurování kvádrového zdiva
kaple. Realizace se provádí i v tomto roce v celkové hodnotě 500 000 Kč. Na dokončení
této etapy, kterou bychom chtěli ukončit v příštím roce, je nutno získat 1 179 630 Kč.
V září byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo kultury do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2014 v částce 879 630 Kč. Další financování by mělo být
z Fondu kultury Zlínského kraje a Obce Střílky.
V září byla podána Družstevníkem Střílky žádost na MŠTV v rámci Státní podpory
sportu 2014 – Program 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“ – na vybudování víceúčelového hřiště v areálu kavárny Gól na pozemku p. č. 960/40 v k. ú. Střílky. Na realizaci této akce byl zpracován projekt kanceláří AP Projekt spol. s r. o., Kroměříž
v celkové hodnotě 5 801 258 Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že program je určen především pro tělovýchovné jednoty a sportovní svazy, bylo doporučeno firmou, která zpracovala žádost, aby tuto žádost podala tělovýchovná jednota, tj. NNO Družstevník Střílky.
Tento program umožňuje čerpat dotaci do výše 100 % v případě, že cena projektu nepřekročí částku 3 miliony Kč. Pokud je cena vyšší, což je náš případ, je poskytnuta dotace
do výše 70% ceny projektu. Z tohoto důvodu se obec zavázala spolufinancovat projekt
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ve výši 30%, tj. 1 740 377,40 Kč včetně DPH. Skutečná cena, kterou se bude obec podílet, bude známa po vyhodnocení veřejné soutěže na jaře příštího roku v případě, že bude
žádost vyřízena kladně.
Tímto článkem jsem Vás, vážení občané, chtěl seznámit alespoň v krátkosti s děním
v naší obci a poděkovat všem, kteří se na dalším rozvoji podílejí.
Milan Endlicher

KONCERT MUSICA PRO ECCLESIA
Jakýmsi neoficiálním zahájením Střílecké pouti byl koncert souboru Musica pro Ecclesia. Tradičně vysoká kvalita interpretů, kteří předvedli a hlavně skvěle zahráli na různé
historické nástroje nám zpříjemnila nedělní podvečer 11. srpna. Hlavním protagonistou byl
P. Jaroslav Konečný, současný farář a děkan ve Vlašimi, kterému sekundoval pan Miloš
Rejman hrou na flétny a zpěvem. Nedělní podvečer přilákal do kostela zhruba šedesátku
posluchačů, kteří odcházeli spokojeni a svátečně naladěni. Z koncertu byl pořízen DVD
záznam, který je k dispozici v kostele. Jeho zakoupením můžete podpořit probíhající opravu varhan.

BĚH DO STŘÍLEČÁKU
Tradiční akce doprovázející konání Střílecké pouti je
již po řadu let Běh do Střílečáku. Během několika ročníků
jsem byl pasován do role neformálního startéra tohoto
závodu. Mohu proto podat pravdivou zprávu o atmosféře
na startu, o nasazení závodníků, zvláště těch nejmladších.
Musím říci, že právě děti přistupují k závodu s velkou zodpovědností. Nejen proto, aby získali odměnu pro vítěze,
ale ze zdravé soutěživosti, která je každému vlastní. Navíc, přijdou-li se na jejich závod podívat jejich rodiče, dědeček či babička. Děti před startem naslouchají pokynům dlouholetého pořadatele a organizátora pana Tomáše Hromka. Startuje se po skupinách: nejprve předškolní děti, pak
první a druhá třída, třetí až pátá, šestá až devátá, mládež a dospělí. Trať se každé kategorii o něco prodlužuje, až po samý vrchol kopce. Nejvíce účastníků je tradičně v nejmladší
kategorii, nejméně mezi mládeží a dospělými. Letošního ročníku se účastnilo 35 závodníků, z toho asi 30 dětí.
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STŘÍLECKÁ POUŤ
Pro mnohé z nás je pouť lákavou příležitostí k setkání mezi sebou navzájem i s našimi
známými a příbuznými, kteří k nám na pouť přijíždějí. Nejinak tomu bylo i letos. Začátek
pouti byl v sobotu 17. srpna u kapličky v Zástřizlech při zahajovací bohoslužbě. Připomněli
jsme si, že oslava Panny Marie Nanebevzaté odkazuje na Kristovo Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení, a vlévá naději na budoucí oslavení našich životů. Na závěr bohoslužby
děti přinesly léčivé byliny a květy, znaky krásy Panny Marie, k požehnání. Odtud již odcházel hodový průvod k dalšímu programu do KD Zástřizly.
Ve Střílkách se konala slavnostní bohoslužba v neděli, za doprovodu trubačů a velkého množství návštěvníků a věřících. Slavnostním požehnání a poděkováním „Tebe, Bože,
chválíme…“ byla pouť odpoledne zakončena. Děkuji všem, jejichž přičiněním mohla být
střílecká pouť v tomto rozsahu uskutečněna.

Jaroslav Štancl, farář

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STŘÍLKY
Střílečtí hasiči i během uplynulé části tohoto
roku nezaháleli. Jak jsem uvedla v minulém vydání
Zpravodaje, velkou událostí pro náš sbor byly
oslavy 130. výročí založení SDH Střílky, které dopadly na výbornou. Už od samého rána se dařilo
vše podle plánu včetně počasí. V 8 hodin vyjel pan
Miloslav Šušlík s veteránem a Zdounečankou
(mládež) vzbudit celé Střílky. A to se jim povedlo!
A pak vše pokračovalo dle našeho programu.
Končili jsme až s ranním kohoutím kokrháním.
Touto cestou bych chtěla poděkovat za výbor SDH
všem sponzorům, Obecnímu úřadu ve Střílkách a
těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci od samého počátku až k vyvrcholení oslav.
Musím se v tomto článku zmínit i o naší mládeži. Děti ?! Ano, děti, odjely ke konci července na menší stanování do Jedovnice a sídlili v kempu Olšovec. Navštívily Boskovický
zámek, aquapark a jeskyně v Moravském krasu. Vedoucí mládeže Jana Mertová ml., Milan Krejčiřík a starosta Karel Merta ostražitě děti hlídali a ty hlídaly je . Všichni se spokojeně a bez úrazu vrátili.
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A co dodat závěrem? Mladí hasiči se zúčastnili podzimního kola Hry Plamen, která se
konala 12. 10. 2013 v Morkovicích. Dospělí se připravují na Martinské hody a Výroční valnou hromadu.
Jana Mertová, st.

STŘÍLECKO-ZÁSTŘIZELSKÁ CHASA MÁ ZA SEBOU DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ
ROK
Chasa Súsedé zažila svůj zatím nejúspěšnější rok. V březnu uspořádala čtvrtý košt
domácích pálenek a v srpnu už šestý krojový průvod.
Vraťme se o šest let zpátky a připomeňme si první krojovaný
průvod. Chasa, čítající čtyři páry, objela Střílky na voze taženém
koňmi. Folklorní dovednosti byly pramalé a zájem občanů snad
ještě menší. Pravda, počasí nevyšlo zrovna nejlépe. O dva roky
později se krojovaní rozhodli uspořádat první košt domácích pálenek v Kulturním domě Zástřizly. Účast byla, dalo by se říct, obstojná.
Dnes jsou tohle všechno už jen úsměvné vzpomínky na těžké
začátky. Zájem o místní kroje stále roste, což dokazuje jak letošní košt pálenek, tak i pouť. Březnový košt v Zástřizlech navštívilo
tolik lidí, že si pomalu neměli v kulturním domě kam sednout.
Rovněž pouťového průvodu a tanečního vystoupení se zúčastnil
rekordní počet diváků, pro které byl nachystaný opravdu bohatý
program. Vše začalo mší u kapličky v Zástřizlech, po níž chasa
pokračovala průvodem do zahrady Kulturního domu Zástřizly. Tam proběhlo vyvolání stárky Aleny Navrátilové a taneční vystoupení chasy prokládané tanečky dětí. Ty si pro letošní
rok nacvičily koryčanský tanec zvaný Troják. Starší dívky z řad dětí se spojily s dívkami
z chasy a společně si zatancovaly ženský tanec Karičky. Diváci mohli ještě obdivovat nově
ušité kroje určené vdaným ženám.
Ve Střílkách začal průvod vyzvednutím
podstárka Marka Kryštofa ml. v ulici Komná
a pokračoval až na samý konec Hradské ulice, kde si Marek vyptal svolení jít k pouťové
muzice se svou podstárkou Anetou Coufalovou. Jak u podstárka, tak u podstárky se jedlo, pilo, tancovalo a zpívalo. Průvod
krojovaní zakončili taneční půlhodinkou na
výletišti u školy.
V současné době se chasa Súsedé chystá začít s přípravami dalšího ročníku koštu pálenek, který se bude konat na jaře příštího
roku. A pokud byste měli zájem o více informací, podívejte se na jejich stránky
www.kruzek-strilky.estranky.cz.
Dominika Hromková
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DRUŽSTEVNÍK STŘÍLKY
Vážení sportovní přátelé,
v posledním zpravodaji jsem vás informoval o tom, že mužstvo Střílek se po podzimní části pohybuje na sestupových příčkách žebříčku. Do jarní části jsme proto vstupovali
s jasným cílem, zachránit pro Střílky okresní přebor i pro další ročník.
Staronový trenér Pavel Mikulčík požádal vedení klubu o posílení mužstva a prodloužení hostování brankáře Jirky Maceji. Vedení klubu se s Jirkou dohodlo ještě na půlroční
spolupráci a přivedlo k němu jako náhradního brankáře Miroslava Vitoula. Další výraznou
posilou se stal po ukončení hostování v Bučovicích Petr Posolda.
Patnáct vstřelených branek v jarní části Petrem Posadou ukázalo, že byl vhodnou posilou. Svým výkonem se téměř vyrovnal nejlepšímu střelci mužstva Michaelu Hubrovi se
sedmnácti brankami. Celému mužstvu se začalo výsledkově dařit a 29 získaných bodů
v jarní části znamenalo konečné čtvrté místo.
Posun o sedm míst vzhůru tabulkou znamenal poklidný závěr sezóny a dal možnost
trenérovi v posledním utkání zařadit do mužstva Pavla Posoldu, který tak naposledy oblékl
dres v mistrovském utkání prvního mužstva.
Všichni, co Pavla znají, mu určitě přáli, že se mu na konci jeho fotbalové kariéry podařilo zahrát si společně s oběma syny. Zážitkem bylo, že po faulu na jednoho ze synů proměnil pokutový kop, kterým zvýšil na konečné skóre 3:1.
Do nové sezóny se podařilo stávající kádr udržet. Vedení klubu si ale uvědomuje, že
stávající kádr je velmi úzký, a i proto získalo na hostování z Koryčan Patrika Daníčka.
Po zranění ukončil v Koryčanech hostování Roman Buš a měl by se zapojit do přípravy.
V těchto dnech se dokončuje příchod hráčů z klubů, kde se zrušily mužstva mužů. Dva
kluci jsou v hledáčku pana Pavlíka v Roštíně a jeden v Mouchnicích. Pokud se všechna
doplnění realizují, mohlo by být mužstvo konkurenceschopnější a hrát v horní polovině
tabulky.
V letošním roce se vydařilo fotbalovému klubu pořádání hodové zábavy. Chtěl bych
všem poděkovat za přízeň a hojnou účast.
Na závěr bych vás rád pozval na mistrovská utkání fotbalového klubu.

Stanislav Gejdoš, ml.
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OP PODZIM 2013

1.

NE

11. 8.

16:30

Ludslavice – Střílky

2.

NE

18. 8.

15:30

Střílky – Morkovice B

3.

SO

24. 8.

16:30

Rusava – Střílky

4.

NE

1. 9.

15:30

Střílky – Kyselovice

5.

NE

8. 9.

16:00

Lubná – Střílky

6.

NE

15. 9.

15:30

Střílky – Zdounky

7.

NE

22. 9.

15:30

Mrlínek – Střílky

8.

NE

29. 9.

15:30

Střílky – Slavkov p/H

9.

NE

6. 10.

15:00

Loukov – Střílky

10.

NE

13. 10.

14:30

Střílky – Zářičí

11.

NE

20. 10.

14:00

Němčice – Střílky

12.

NE

27. 10.

14:00

Střílky – Kroměříž B

13.

NE

3. 11.

13:30

Zborovice – Střílky

14.

NE

10. 11.

13:30

Střílky – Ludslavice

odj. 15:00

odj. 14:45

odj. 14:45

odj. 13:30

odj. 13:00

odj. 12:30

odj.12:15

KONÍČEK A „KONÍČEK“
Koníček
Modelářský kroužek mládeže vznikl ve Střílkách už v roce 1974 a volně sdružuje zájemce ze Střílek, Koryčan a blízkého okolí. Jeho první členové jsou už pomalu dědečci,
kteří se více či méně ke svému koníčku vracejí.
V polovině 80. let se začala do „modelařiny“ tlačit elektronika, která umožnila řízení
modelů na dálku. Návštěvníci našich modelářských výstav mohli vidět vývoj způsobů ovládání modelů. Tím se splnil sen předchozích generací modelářů.
Modely byly stále větší, aby unesly poměrně těžkou aparaturu a baterie. Spolehlivost
aparatury nebyla 100%, tak bylo nutné hledat místo, kde by hlučné motory a velké modely
nemohly způsobit škodu na majetku nebo zdraví.
Volba padla na družstevní letiště pro zemědělská letadla v Blišicích u statku. Po dohodě
s tehdejším JZD jsme pomalu začali budovat modelářskou plochu. Je nutné dodat, že už
tehdy se našemu letišti vyhýbali všichni traktoristi a nikdy letiště nepoškodili.
Modelářské letiště o rozloze 80×20 metrů jsme stále zdokonalovali a udržovali nízký trávník, který je nutný pro start modelů. Údržba letiště, úprava v jarních měsících, neustálý boj
s hlodavci, divočáky i mravenci a pravidelné sekání trávníku dá hodně práce. Naše krásné
letiště, jeho okolí a nádherný výhled nám závidí všichni modeláři i nemodeláři, kteří se
k nám přijedou podívat nebo si i zalítat v tomto nádherném prostředí.
Kluci z modelářského kroužku i dospělí se tady učí řídit modely rádiem. Lidé na procházce
se u nás zastaví, prohlédnou si modely na zemi i ve vzduchu a konstatují, že máme krásné letiště i koníčka.

7

„Koníček“
Před dvěma lety se na našem letišti objevila větší škodná. Je to „koníček“ lidí, kteří
nemají úctu k cizí práci. Objevují se hluboké rýhy v trávníku letiště. Jsou to hluboké rýhy
po terénních motorkách, čtyřkolkách, po kolech osobních automobilů. Zde si „motoristi“
vybíjí svůj adrenalin a předvádí své umění. Jejich videa se objevují i na internetu, takže je
zřejmé, o koho jde. V době loňské zimy jsme z letiště pozorovali, jak parta jezdců na motorkách a čtyřkolce nahání po zamrzlém poli stádo srnek. Bohužel se na letišti objevují i
občané, kteří zde učí svoje potomky řídit auto. Je zajímavé, že tuto činnost provádějí
zejména po deštích nebo na jaře, když zmizí sníh, trávník je měkký a drny jenom lítají.
Naše prosba
Žádáme motoristy, jejich rodiče a občany – neničte nám naše letiště. Není to zábava jenom pro dospělé, ale hlavně pro děti.
Děkujeme.
modeláři ze Střílek, Koryčan a okolí

155 – DOKTOR JE TU HNED!
Je poslední květnová středa a do mateřské školy při ZŠ a MŠ ve Střílkách přijíždí netrpělivě očekávaná návštěva, kterou je posádka ve složení p. Mgr. Korvasová a p. Hudeček
z výjezdového stanoviště záchranné služby Kyjov. Děti mateřské školy a 1. stupně základní školy čeká prezentace činnosti ZZS JmK, ukázka vozidla a práce ve spolupráci s jinými
složkami IZS. Celá prezentace byla velmi zajímavá, děti se seznámily s tím, co dělat, když
se něco přihodí, vyzkoušely si vakuovou matraci, rukavice, stetoskop, prohlédly obvazový
materiál, a i ty nejmenší děti, které si zpočátku nebyly úplně jisté, odložily strach a zvědavě všechno zkoumaly. Lifepak, oxymetr, odsávačka, schodolez, kapačka - co si pod těmito
zvláštními slovy představit? Poutavé vyprávění bylo doplněné ukázkami způsobu poskytování první pomoci s důrazem na prevenci. A co teprve když si ten nejstatečnější mohl vyzkoušet kapačku nanečisto! Děti zjistily, že se není čeho bát a za odměnu si odnášely
lísteček z lifepaku se záznamem svého tlukoucího srdíčka. A hurá na zahradu, kde
na všechny čeká prohlídka sanitního vozu a simulace nehody s ošetřením pacienta, které
bylo završením celé prezentace. Ještě další dny se zážitky dětí odráží v malování obrázků, hře na doktora i stavbě sanitky z polykarpovy stavebnice. Děkujeme posádce ze záchranné služby nejenom za profesionálně převedenou prezentaci, ale také za trpělivost,
ochotu a vstřícnost, se kterou se dětem celé dopoledne věnovali.

Mgr. Marta Hudečková
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HASIČI V MŠ

Jedním z červnových dnů, na který se dětí těší, je ten,
kdy červené hasičské auto vjíždí branou na zahradu školky. Stalo se dlouholetou tradicí, že „naši hasiči“ věnují svůj
volný čas dětem. Ukázka začíná ve třídě, kde se děti seznámí s výbavou hasičů. Mohou si vyzkoušet přilby, prohlédnout oděv a dýchací přístroj, hadice, apod.
Následují ukázky na zahradě – stříkání proudem vody
na plechovky, hašení ohně a úžasná barevná pěna jako
z pohádky Hrnečku, vař!, která se valí po cestě a vydrží
až do odpoledne.
Ale jízda autem nemá chybu, na tu se děti těší od samého rána. Letošní díky patří p. S. Gejdošovi, p. M. Krejčiříkovi a p. M. Coufalíkovi, kteří věnují svou dovolenou
našim dětem. Patří jim za to velký dík.
Hana Krejčiříková

LOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU
Rozloučení s předškoláky a
jejich pasování na prvňáčky proběhlo poslední červnový týden
v mateřské škole. Děti s napětím
očekávaly, zda budou opět pasovány mečem rytíře a co asi
dostanou na rozloučenou. Pasování na prvňáčky bylo tentokrát
spojeno s vystoupením šermířské skupiny Cruentus, kterou
tvoří studenti Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži, pod vedením Mgr. V. Ševčíka. Nejprve
proběhlo za účasti paní ředitelky
a rodičů slavnostní pasování
na prvňáčky rytířským mečem,
děti dostaly trička, vzpomínkový
list a slavnostní šerpu na rozloučenou se školkou. Poté následovala pohádka plná napětí a
šermířských soubojů. Všechno dobře dopadlo, princ zabil draka a získal princeznu a děti si
mohly vše prohlédnout pěkně zblízka, vyzkoušet, jak je těžký meč i to, jak by jim slušela
královská koruna. Na závěr nás čekalo taneční vystoupení studentů, kteří pod vedením
Mgr. M. Akubžanové dětem ukázali, jak se tančilo v dávných dobách a předvedli některé
z historických tanců, např. Ai vist lo lop či Aľentradu. Krásným zakončením celého dne
bylo zapojení dětí, které studenti naučili tančit tanec s tajemným názvem Hanter dro.
Mgr. Marta Hudečková
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PRVŇÁČCI
Zahájení nového školního roku 1213/2014 proběhlo ve slavnostním rázu. Po prázdninách měly děti rozzářené oči a s úsměvem se vítaly se všemi zaměstnanci školy.
Vše začalo přivítáním našich nejmenších žáčků, kterých se letos sešlo 14 (5 chlapců a
9 děvčat). Před školu je přišla uvítat paní ředitelka Mgr. Ludmila Ludvová s žáky devátého
ročníku, kteří předali prvňáčkům kornout plný sladkostí a odvedli je do 1. třídy. Žáčci se
seznámili s prostředím třídy a plnili své první úkoly, za které dostali první jedničku. Rodiče
dostali potřebné informace, děti si odnesly drobné dárečky a některé pomůcky na celý rok. Poté se přesunuli
do školní jídelny, kde paní ředitelka
slavnostně přivítala i ostatní žáky naší
školy a po ní dostal slovo pan starosta
Milan Endlicher, který slavnostně pasoval nejmladší žáčky na prvňáčky,
předal
jim
šerpu
s nápisem
„PRVŇÁČEK 2013“ a popřál jim hodně
úspěchů.
Všem žáčkům, rodičům i pracovníkům školy přejeme, aby nový školní
rok byl ten nejlepší a aby všem vydržel
počáteční optimismus.
Mgr. Iveta Pluhařová

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VE STŘÍLKÁCH
Nový školní rok začínáme na základní
škole se 123 žáky a s 32 dětmi v MŠ.
Ve školní jídelně je 183 strávníků.
Tento rok je v celé republice ve znamení některých změn ve školství. Jedná se
především o druhý cizí jazyk, který se stává povinným od 7. ročníku základní školy.
Na naší škole měli žáci možnost výběru
mezi jazykem německým a ruským. Větší
počet žáků zvolil jazyk německý. Dále,
vzhledem k potřebě naší společnosti, bude
zařazena do výuky, především ve výchově
k občanství a matematice finanční gramotnost. Učivo matematiky je obohaceno už
na 1. stupni ZŠ o učivo o zlomcích. Velký důraz se klade také na dopravní výchovu a výchovu ke zdraví. Ve výuce cizích jazyků se zaměříme se na aktivní používání jazyka
v běžném životě. Žáci by měli umět v cizině reagovat na jakékoliv situace. Správná komunikace je základem znalostí jazyka. Všichni vyučující se podíleli na úpravě ŠVP a budou
se snažit ho úspěšně realizovat ve výuce.
V závěru školního roku 2012/2013 jsme dokončili projekt EU peníze školám. Získané
prostředky jsme využili ke zlepšení technického vybavení školy včetně čtyř interaktivních
tabulí. Vyučující vytvořili velké množství digitálních materiálů, které mohou využívat
ve vyučování právě s použitím těchto tabulí.
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Zájmy mohou děti realizovat prací v zájmových
kroužcích jako jsou keramický, zdravotnický, myslivecký, dopravní, ruského jazyka, sportovní, šikovných rukou atd. Již několik roků spolupracujeme
s paní Tkáčovou, maminkou našich žáků, která vede děti v zájmovém kroužku Tvořivá dílna, výroba
šperků. Každým rokem i před vánoci si udělá čas a
s její pomocí si děti vytvoří vždy pěkné dárky. Patří ji
za to dík.
Mgr. Ludmila Ludvová

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Ve školní jídelně se ve školním roce 2013 –
2014 stravuje celkem 99 žáků ze základní školy, 32
dětí z mateřské školy, dále 21 zaměstnanců a 29
cizích strávníků.
Naše škola je i tento rok zapojena do projektu
„Ovoce do škol“. Na ovoce, zeleninu a ovocné nápoje zcela zdarma mají nárok děti 1.– 5. ročníku
základních škol. Předběžný měsíční limit činí
pro tento školní rok 30 Kč na jednoho žáka.
Školní jídelna při ZŠ a MŠ učí děti správným
stravovacím návykům přizpůsobenou skladbou jídelního lístku, tak aby byl ve stravě zařazen zvýšený
podíl čerstvého ovoce a zeleniny, zeleninových salátů,
luštěnin, pomazánek a mléčných výrobků.
Děkujeme za příspěvek na provoz obecnímu úřadu,
ale také za podněty a připomínky ke stravování, které
napomáhají k tomu, aby byli naši strávníci spokojeni.
Těšíme se na další spolupráci!
Bc. Ladislava Hořínková

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci Vašeho
autovraku
NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak vyplatíme
1000,– Kč
11

STŘÍPKY Z HISTORIE – STŘÍLECKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO
Historické údaje o činnosti ochotnického divadla v obci Střílky byly čerpány ze zápisů
v obecní kronice, z různých zachovaných soukromých zápisků a ze starých dobových fotografií.
Počátky ochotnického divadla ve Střílkách sahají až do konce 19. století. V roce 1885
je první zmínka o vzniku ochotnického divadla, kdy byla založena ve Střílkách kapela pana
Kolíska a také ochotnický divadelní soubor pod vedením učitele Viléma Zaorala. Režírování se věnovali Václav Kopeček, Ctibor Kaplan, Olga Hamalová a Ondřej Liška. Prvním
představením byla hra „Divotvorný klobouk“, ve které se v hlavní roli představil Cyril Procházka. Soubor pod tímto vedením ukončil činnost koncem roku 1908. Od roku 1909 až
do konce roku 1914 působili střílečtí ochotníci pod názvem „Venkovská omladina. V této
době byly hrány většinou hry z venkovského prostředí, např. Mlynář a jeho dítě, Kříž u potoka, Furiant, Pytlák Martin aj.
Počátkem první světové války byla činnost ochotníků přerušena až do roku 1918.
Po vzniku Československé republiky byly ve Střílkách založeny dvě tělovýchovné organizace „Sokol a Orel“. Jejich členové se také začali věnovat ochotnickému divadlu. Rovněž
Hasiči a Spolek živnostníků sehráli každoročně alespoň jedno divadelní představení.
V této době byla věnována pozornost i školní mládeži, která se i dvakrát do roka představila nějakou divadelní hrou. Byly to hlavně pohádky. Každé nedělní odpoledne se v sále
u Koldovských hrála loutková představení. Tuto činnost měl na starosti řídící učitel Václav
Svoboda s manželkou.
Další historie stříleckého ochotnického divadla se píše od padesátých let dvacátého
století po vzniku Osvětové besedy.
To až příště.

asi rok 1915 – 1919

1941

Ludmila Cveková
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O ČEM JE VLASTNĚ MYSLIVOST?
Máme za sebou tropické léto a nyní je tu sychravý podzim. Změna počasí byla letos poněkud
prudká. S příchodem podzimu nastaly změny také
v našem Mysliveckém sdružení Střílky - Zástřizly.
Podobně jako tropické léto přeskočilo do studeného podzimu, tak jsem se najednou z řadového
myslivce stal mysliveckým hospodářem našeho
sdružení. V této funkci jsem nahradil svého předchůdce Mgr. Otakara Foltýna, který vzorně vykonával tuto nelehkou funkci po několik desítek let.
Mysliveckého hospodáře musí ze zákona mít každé myslivecké sdružení. Pro výkon takové funkce
je nutno složit písemné a ústní zkoušky z několika
ne zrovna jednoduchých předmětů. Dále musíte
být navrženi do funkce svými mysliveckými kolegy
a nakonec je nutný souhlas státní správy. Hospodář je osoba, která státní správě zodpovídá za řádné myslivecké hospodaření v honitbě. V mnohých
ohledech je tato funkce velmi nevděčná. Každý
měsíc je nutno podávat státní správě hlášení o ulovené a uhynulé zvěři, navíc každý rok je
nutno vypracovat plány lovu a chovu zvěře, výsledky sčítání zvěře, seznamy lovecky upotřebitelných psů, podat souhrnné hlášení za uplynulý rok a další dokumenty související
s mysliveckým hospodařením. Hospodář má na starosti vedení společných lovů, musí zajistit dosled poraněné zvěře a vydávání povolenek k lovu ostatním myslivcům. Také musí
být k dispozici policii, aby se postaral o zvěř poraněnou a usmrcenou na silnicích. K tomu
všemu se přes veškerou snahu může stát terčem kritiky ostatních mysliveckých kolegů.
Co však člověka vede k tomu, že příjme a bez nároku na jakoukoliv odměnu vykonává
náročnou a nevděčnou funkci mysliveckého hospodáře? Důvodem je jednoduše láska
ke zvěři, k přírodě, k myslivosti. Snad také naděje, že se zodpovědným přístupem podaří
udělat něco dobrého pro zvěř a její životní podmínky. V neposlední řadě je to také jakási
osobní výzva a snaha o zlepšování sebe sama, protože myslivecký hospodář se musí orientovat v zákonech, sledovat jejich změny a celkově se stále vzdělávat.
Jak ale předchozí řádky souvisí s otázkou v nadpisu? Jednoduše tak, že mohou být
jednou z možných odpovědí.
Myslivost pro většinu lidí vypadá jednoduše: vezmu pušku, sednu si na posed, zastřelím co vyleze a nacpu mrazák zvěřinou. Skutečnost je ale mnohem složitější. Snad se mi
podaří to trochu srozumitelně vysvětlit.
Myslivost vlastně není nic jiného než jedna z mnoha volnočasových aktivit prováděných v přírodě. V tomto směru je to koníček
jako každý jiný. A přece se od ostatních
v něčem liší. V podstatě každý může libovolně využívat přírodu ve svém volném čase,
pokud svým jednáním neporušuje některý
ze zákonů. Pouze myslivci ale musí prokázat
znalosti složením zkoušek před komisí, potom další kvůli zbrojnímu průkazu, pojistit se,
dostat od někoho povolenku a teprve potom
je možno vyjít se zbraní do honitby, přičemž
každý lovec je povinen mít u sebe minimálně pět různých dokladů a průkazů.
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Myslivecké sdružení také každý rok vydává nemalé prostředky a obrovské množství
času na péči o zvěř a její prostředí s cílem zajistit zvěři ochranu a vhodné životní podmínky, přitom zbytek národa dělá v podstatě opak. Velké nebezpečí pro zvěř představují všudypřítomné silnice. Každoročně na našich silnicích zahyne mnoho zvěře. Jen
pro představu: v průběhu září byly v naší honitbě na jednom úseku silnice dlouhém pouhý
jeden kilometr sraženy 3 kusy srnčí zvěře. Problémem jsou také neukáznění návštěvníci
přírody, kteří mnohdy pravidelně a dlouhodobě svým chováním stresují zvěř, která pak
velmi strádá.
S podzimem pak začíná hlavní lovecká sezóna. Hned na začátku doby lovu je nutné
odstranit z populací zvěře především slabé a nemocné jedince. V tomto smyslu musí myslivec, zejména v případě větších druhů zvěře, nahrazovat v naší přírodě již chybějící vrcholné predátory.
Podzim však také znamená začátek myslivecké péče o zvěř. Po žních zůstala zvěř
prakticky ze dne na den bez potravy a úkrytu, a to v době, kdy si potřebuje vytvořit dostatečné energetické zásoby na blížící se období strádání. Myslivci si musí s předstihem zajistit dostatečné zásoby kvalitního krmiva, což už v dnešní době není levná záležitost.
Přitom nejde o to zvěř vykrmit, ale pouze přikrmit. Nekvalitním nebo nesprávným krmivem
můžeme zvěři spíše uškodit než pomoci. To si také neuvědomují lidé, kteří byť v dobrém
úmyslu dávají zvěři do zásypů staré pečivo. Jeho konzumace zvláště srnčí zvěři způsobuje trávicí problémy, a tak vlastně zhoršuje jeho zdravotní stav. Pečivo navíc velmi rychle
plesniví a znehodnocuje tak i
ostatní předložené krmivo.
S podzimem také přichází doba
společných honů, v naší honitbě
především na černou zvěř. Stále
častějším omylem nemyslivecké
veřejnosti je bulvárními médii přiživovaná představa, že společné
hony slouží pouze k tomu, aby se
„postřílelo“ co nejvíce lovné zvěře.
Ve skutečnosti je ale společný hon
pro myslivce společenská událost,
možnost sejít se a popovídat si
s přáteli se stejnými zájmy. Jsou to
chvíle, kdy se dodržují myslivecké
zvyky a ctí se myslivecké tradice.
Organizace takového honu také není tak jednoduchá záležitost, jak by se na první pohled mohlo zdát. Po organizační
stránce je nutno dodržet několik obecných pravidel jako správný výběr místa honu, vhodný
způsob rozmístění střelců a honců především s ohledem na bezpečnost, využití terénu
apod. Do toho všeho ještě mluví zákony, které říkají, kolik psů a s jakými zkouškami musí
být přítomno, jakými zbraněmi se může co lovit, kolik zvěře se může ulovit atd. V průběhu
honu je nutno, aby všichni účastníci ať už se zbraní, nebo bez ní dodržovali absolutní kázeň a dbali pokynů vedoucích honu. Jedině tak může být zajištěn hladký průběh honu
s rozumným úlovkem a bez zbytečného stresování těch druhů zvěře, které nejsou předmětem lovu. Jedině tak je hon příjemným zážitkem a pěknou vzpomínkou pro všechny
účastníky.
Jaká je tedy odpověď na otázku, o čem je myslivost?
Myslivost je o spoustě práce pro zvěř a přírodu. Myslivost je o etice a tradicích. Odměnou
jsou pak především zážitky. Myslivost je o zážitcích a zvláštních chvílích. Jsou to ty chvíle,
kdy promrzlí sestoupíte z posedu po neúspěšné čekané, a i když se už vidíte v teple v peřinách s hrnkem svařáku v sobě, stejně se na chvíli zastavíte, abyste se pokochali měsíč14

ním světlem ozářenou zasněženou krajinou a pocítili tajemnou krásu přírody. Jsou to ty
chvíle, kdy jásáte nad první ulovenou liškou. Jsou to chvíle, kdy se smějete s přáteli po společném honu. Myslivost
je o těch zážitcích, kdy s posvátnou úctou sledujete starostlivou srnčí matku, jak pečuje o své několikadenní srnče. Jsou tu chvíle radosti, když Váš lovecký pes úspěšně
dokončí zkoušky z výkonu. Chvíle kdy zaujatě posloucháte historky starších a zkušenějších myslivců o tom, jak je
po několikáté přelstil srnec, a snažíte získat poučení
pro vlastní lov. Jsou zde ale také chvíle smutku, když
na jaře u silnice najdete autem sraženou srnu a víte, že
někde zůstalo osiřelé srnče, nebo když musíte zkrátit trápení zvěři, kterou poranil pytlák. Jsou zde také chvíle
vzteku, když vidíte bezohledné motorkáře jak svými stroji
plaší a stresují zvěř uprostřed jejího domova.
A jenom ten, kdo takové chvíle prožil, může vědět a
pochopit o čem skutečně je myslivost. To je moje odpověď
na úvodní otázku.
Nakonec přidám trochu té myslivecké statistiky. K poslednímu září máme uloveno:
5 srnců, 16 divokých prasat, 2 kusy vysoké zvěře a 5 lišek. Čtyři kusy srnčí zvěře zahynuly
na silnicích.
Na závěr mi dovolte Vás pozvat na Svatohubertskou mši, která se bude konat
ve stříleckém kostele 27. 10. 2013 v 10:30 hod.
Myslivosti zdar!
Ing. Pavel Šohaj, myslivecký hospodář

STŘÍLECKÝ BAROKNÍ HŘBITOV – TURISTICKÁ SEZÓNA 2013
Letošní turistická sezóna je již
v pořadí pátá, kdy střílecký barokní
hřbitov, národní kulturní památka, byl
zpřístupněn k prohlídce turistické veřejnosti. V tomto roce začala od 1. 5.
2013 do 30. 9. 2013. Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova
ve Střílkách svou aktivitou příspívá
k tomu, že do povědomí lidí nejen u
nás, ale i zahraniční veřejnosti se
dostává význam vyjímečně vzácné
kulturní památky, kterou Střílky mají,
a jsme na to hrdi. Chceme, aby obnova hřbitova byla úspěšně dokončena. Předsedkyně „Sdružení“ se
osobně zúčastnila ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2013 konference, kterou ve Valdštějnském paláci připravila komise Senátu PČR pro krajany, žijící v zahraničí. Účastníkům konference
byly rozdány propagační materiály a paní Skřítková je vyzvala k návštěvě Střílek a okolí. A
hlavně k prohlídce areálu hřbitova a krypty.
Ve dnech od 1. května 2013 do 30. září 2013 areál stříleckého hřbitova a kryptu pod
hřbitovní kaplí navštívilo 2 707 turistů – květen 569, červen 444, červenec 568, srpen 569,
září 457. Zápisy v návštěvní knize jsou důkazem, jaký obdiv je projevován nad uměleckou
krásou hřbitova, zvláště u návštěvníků ze zahraničí. Přijeli k nám z Ameriky (New Yorku),
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Austrálie, Slovenska, Bulharska, Polska, Německa, Anglie, Belgie, Irska, Venezuely,
Chorvatska.
Získané finanční prostředky
2013
40 210 Kč
10 775 Kč
1 700 Kč
2 576 Kč
20 761 Kč
5 200 Kč
Sponzorské dary
3 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
10.000 Kč
Celkem 101 222 Kč

Zdroje získaných finančních prostředků
vstupné, výklad o historii hřbitova
prodej pohlednic Střílek a publikací
DVD
prodej zboží
výběr pokladničky
dary soukromých osob
město Otrokovice
obec Cetechovice
Salix Morava – Horní Moštěnice, majitel Jan Dikes
Dřevo Střílky, majitel G.Deisel z Rakouska

Všem dárcům za poskytnutí finančních prostředků mnohokrát děkujeme.
Na opravu oltáře bylo v roce 2012 získáno 22 000 Kč od firmy Bioventa Brno. V roce 2013
16 000 Kč. Celkem 38 000 Kč. Rozpočet na opravu oltáře je v částce 105 000 Kč. V roce
2014 se „Sdružení“ intenzívně zaměří k získávání chybějící částky k opravě oltáře. Na tuto
opravu se státní dotace získají.
Dopřejte nám hodně sil, klidu a dobré vůle, aby se nám vše dařilo.
Marie Skřítková – předsedkyně „Sdružení“

LÉTO 2013 VE STŘÍLECKÉM ÁŠRAMU
Stejně jako každý rok, i letos byly prázdniny ve stříleckém ášramu
doslova nabité tábory a semináři.
Druhý červencový týden probíhal na zámku mezinárodní seminář,
který vedl světově uznávaný duchovní učitel Mahámandaléšvár Paramhans svámí Mahéšvaránanda.
Účastníci z různých zemí Evropy si
užívali přednášek, cvičení, sluníčka
a pohody s přáteli.
Krásné počasí nás provázelo i
v dalších týdnech, které patřily převážně dětem. Celkem se v areálu
zámku konaly tři dětské tábory. Rodiče s dětmi byli ubytováni na zámku, zatímco mladí cestovatelé, účastníci tábora
„Stezkou džungle“ a mladí umělci z „Tvořivého tábora“, byli ubytováni ve stanovém městečku, ve stanech s podsadou. Pro rodiče posledně zmíněného tábora jsme jako každý rok
připravili „Praktický vstup do jógy“.
Od srpna nám počasí nabídlo tropické teploty, takže účastníci „Dovolené s jógou“ si
kromě cvičení, povídání a procházek užili i koupání v Koryčanech a na Smraďavce. Druhý
srpnový týden patřil na zámku ženám, pro které byl nachystán „Týdenní pobyt pro ženy
35+“, během nějž se mimo jiné seznámily i s očistnými jógovými technikami, přípravou
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pokrmů z Hrašky a samozřejmě si zacvičily jógu, dechová i fyzická cvičení s našimi lektory.
Poslední dva týdny těchto tropických prázdnin patřily
opět mezinárodnímu semináři pod vedením svámího
Mahéšvaránandy. Jako každý rok jsme dostali nespočet
pozitivních ohlasů. Návštěvníkům z celého světa se
ve Střílkách moc líbí a s radostí se sem vracejí.
David Šesták a kol., zámek Střílky

JAK JSME POUŠTĚLI DRAKY.

Podzim s sebou přináší spoustu kouzelných změn, zbarvení listí, zrání ovoce a také
foukaní ze strnišť. Toho využívají děti a začnou pouštět draky. Každý nemá ve své obci
kopec Větřák jako my, kde fouká vždy jako na zakázku. Proto zde naše školní družina pořádá každý rok již tradiční „Drakiádu“. Letos se uskutečnila v úterý 8. října. Počasí bylo
nádherné, účastníků s draky bylo asi 50. Draci byli krásně barevní a vysoko se vznášeli
nad kopcem. Nelétající draky hned spravil pan Auf, který nám na závěr předvedl ukázky
létání modelu letadla. Děti byly šťastné, spokojené a unavené, protože se při pouštění
draků hodně naběhaly.
Celé Sřílky pozorovaly toto barevné divadlo. Jen je škoda, že někteří obyvatelé si nedokáží pěkně prožít takový krásný den a pálí na zahradě vše, co jim přijde pod ruku. A tak
někteří občané místo toho, aby si vychutnali krásu podzimu, mohli sledovat nádherné draky a radost dětí, se učili moc nedýchat, opouštěli zahrady a lavičky.
Mějme ohled i na ty druhé!
Mgr. Ludmila Ludvová

DOBRÁ ZPRÁVA – PIZZERIE VE STŘÍLKÁCH
V bývalé Hospůdce u Sládka byla v srpnu otevřena nová pizzerie a kavárna s názvem Tilak.
A podle všech ohlasů je pizza z Tilaku skutečně
výborná! Objednat můžete různé druhy pizzy
od klasické Margherity či Quattro Formaggi (čtyři
druhy sýrů) až po méně známou Al Greco
s olivami, balkánským sýrem, rajčaty a cibulí. Příjemná obsluha během několika minut upeče pizzu
na míru dle přání zákazníka.
Skvělá je i pravá italská točená zmrzlina. Vybírat můžete ze dvou příchutí, anebo si rovnou dát
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míchanou. Milovníky kávy nadchne cappuccino či teplé espresso připravené z 100% bio
arabiky, která navíc pochází z Fair trade projektu v Dominikánské republice. Pokud
při vstupu ucítíte i vůni koláčků a čerstvě upečeného štrůdlu, nedivte se, v Tilaku totiž každý den pečou i zákusky a báječné plněné čokoládové Muffiny s úžasným krémem!
Shanti Lusíková

Tilak
Vegetariánská restaurace

PIZZA – CAFÉ – ZMRZLINA …a mnohem víc
Zámecká 208, 76804 Střílky

Objednávky PIZZA do krabice: 777 015 940
Otevírací doba: Po – Čt: 11:00 – 19:00 hodin
Pá – Ne: 11:00 – 22:00 hodin

/TilakRestaurace
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