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Jaro, jaro je tady a s ním nový elán do života. Sluníčko začíná hřát a nám všem svítí
i dobrá nálada. Zahrádky se oblékají do svěží žluté po narcisech, do jiných krásných barev
po krokusech, tulipánech a vzduchem se šíří vůně hyacintů. Pilné jsou nejen včeličky, ale i
zahrádkáři. Velikonoce klepou na dveře, vajíčka jsou nabarvená, kluci mají upletené pomlázky a hospodyňky uklizeno. Tak tedy ať žije jaro a my s ním!
L. L.

ZÁVĚREČNÉ OBDOBÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Čas utíká a zanedlouho nás čekají volby
do zastupitelstev obcí. Činnost současného
zastupitelstva bude ukončena koncem tohoto
roku, ale to neznamená, že nás ještě nečekají
další úkoly.
Již v minulém roce byla podána žádost
do Programu Podpora materiálně technické
základny sportu na akci „Obnova a rozšíření
víceúčelového zařízení“. Předmětem a hlavním
cílem je rekonstrukce stávajícího provozně a
bezpečnostně nevyhovujícího sportoviště nacházejícího se před budovou kavárny Gól. Záměrem žadatele je vybudování oplocené plochy
s umělým povrchem a osvětlením, která bude
sloužit jako hřiště, zejména pro fotbalovou přípravu, basketbal, tenis, odbíjenou a házenou.
V zimních měsících bude možno tuto plochu
využít jako kluziště. Žadatelem je Družstevník
Střílky, spolufinancování zajistí Obec Střílky.
Celkové náklady projektu činí 5 801 000 Kč,
požadovaná výše dotace je 4 060 000 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo spolufinancování
projektu ve výši 30 %, tj. 1 740 377 Kč.
V případě poskytnutí dotace bude vyhlášena
veřejná soutěž na dodávku stavby a na základě
výsledku této soutěže se předpokládá snížení
nákladů díla a tím také spolufinancování obce.
V letošním roce schválilo zastupitelstvo
obce na veřejném zasedání konaném
v Kulturním domě dne 6. 2. 2014 podání třech
žádosti o dotace. Jak již se stává tradicí, byla
podána žádost na pokračování obnovy barokního hřbitova, konkrétně restaurování další části vnějšího pláště předsíně krypty, na Zlínský
kraj do Fondu kultury ZK ve výši 200 000 Kč.
Na tuto akci byla vypsána veřejná soutěž v roce

2012, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků se realizace provádí
po částech. V letošním roce je předpoklad tuto etapu dokončit. Ministerstvo
kultury z Programu záchrany architektonického dědictví přislíbilo částku ve
výši 800 000 Kč a Obec Střílky uhradí
podíl vlastníka ve výši 169 630 Kč.
Další žádost byla podána Zlínskému kraji do Programu na obnovu
venkova, Dotační titul 1. Předmětem
této žádosti je rekonstrukce chodníku
v Zámecké ulici. Jedná se o úsek
v délce 254 m od rodinného domu
č. 274 k náměstí vedoucí souběžně
s komunikací II. tř. č. 432. Nabídková cena je 663 922 Kč včetně DPH a obec žádá dotací
ve výši 39,91 %, což je 265 000 Kč.
Nejvíce diskutovanou otázkou bylo podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj
do Programu rozvoje a obnovy venkova
2014, Dotační titul 4. Zde se jedná o restaurování Malíškového kříže, na jehož obnovu
vypracoval restaurátorský návrh diplomovaný
specialista Tomáš Kopčil. Dle položkového
rozpočtu činí celková cena 436 164 Kč a
v žádosti o dotaci je uvedena částka 305 314
Kč. Z toho vyplývá, že obec v případě kladného vyřízení žádosti uhradí 130 850 Kč.
Na získání této částky přislíbili účast i někteří
občané Střílek.
Na již zmiňovaném veřejném zasedání byl schválen rovněž Místní program obnovy
venkova na rok 2014. V tomto programu je kromě již uvedených akcí zařazena výměna
oken v restauraci a jídelně Kulturního domu a oprava místní komunikace Komná mimo
úsek od rodinného domu č. 269 ke komunikaci II. tř. č. 432. Je samozřejmostí zajištění
drobných oprav místních komunikací, oprava a funkčnost veřejného osvětlení a rozhlasu,
likvidace komunálního a separovaného odpadu, zdárný chod základní
a mateřské školy a jiných činností
souvisejících s kompetencí obecního úřadu.
Pokusil jsem se v krátkosti naznačit úkoly, které bychom chtěli
ještě do konce funkčního období
zvládnout. Jsme samozřejmě vázáni
na úspěšnost podání žádostí o dotace. Přesto věřím, že se nám náš
předpoklad za pomoci členů zastupitelstva i Vás občanů podaří úspěšně
zvládnout.
Milan Endlicher, starosta
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JAK NÁS NEPŘEKVAPILA ENERGETICKÁ KRIZE
Kam kantor hlavu složí,
proudu ni plynu nemaje?
Chalupa s kamny krbovými
k poradě pak vhodná je!
V listopadu vyměňovala energetická společnost E.ON elektrické
sloupy, proto byla celý den vypnutá
elektřina. Postihlo to i naši školu.
Děti to samozřejmě přivítaly, protože je čekalo volno ředitelky školy,
ale učitelé měli na jeden z těchto
termínů naplánovanou čtvrtletní
pedagogickou
radu.
Kolegyně
Blanka navrhla, že porada může
být u nich doma, neboť při topení
nejsou závislí na elektřině. Mají v obývacím pokoji krbová kamna. Hned jsme zajásali a
souhlasili. Každý účastník však musel povinně vzít s sebou do kamen poleno. A tak před
devátou hodinou se 12. 11. 2013 se po Střílkách pohybovaly postavy pedagogů s poleny
v ruce. Některé občany jsme trochu vyděsili, neboť se ptali, zda nejdeme na demonstraci.
Ale protože jsme potkali ty pravé, bylo jisté, že se naše vysvětlující informace rychle rozšíří
po obci. Jedna naše zvláště zimomřivá kolegyně přivezla polen celou kárku. Asi proto,
kdyby se porada protáhla. Ta však proběhla úspěšně v teple a pozitivním duchu. Úkol byl
splněn, nás totiž nemůže žádná energetická krize zaskočit.
Kolektiv pedagogů ZŠ

VÁNOČNÍ VÝŠLAP NA SAMOTU
Vánoce jsou krásným
obdobím roku. Lidé se
setkávají, dávají si dárky,
ale také nadměrně jí a
sedí u televize. Proto
u nás ve Střílkách pořádám vždy s kamarády Vánoční výšlap do našich
krásných Chřibů. Cílem
sice je restaurace Samota, ale po těch kilometrech
je zasloužená. Sraz všech
účastníků byl 29. 12. 2013
v 9.00 hodin na plácku
u školy. Sešlo se nás celkem 33 účastníků. Alespoň tak to spočítaly přítomné děti.
S úderem věžních hodin jsme vyrazili směrem Čertovy kameny. Broňa s Ivetou šly v čele a
tak si spletli cestu a šli hned tou první, a tak jsme Čertovy kameny minuli. Jinak cesta probíhala ve správném turistickém duchu, sem tam byly povinné zastávky na košt slivovice,
neboť první záchranu měli téměř všichni.
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Po úspěšném překonání části trasy jsme
dorazili pod Komárec ke krásné skále. Někteří
se zde pokoušeli jako Leoš ji část zdolat, ale
úplně se jim to nepodařilo. Pak už nás čekal
poslední úsek na Samotu. Přeběhli jsme most
a byli tam. Děti si chvíli pohrály a až došli
všichni, šli jsme dovnitř. Po výborném obědě
jsme se pomalu vydali zpět. U cedule naučné
stezky se savci, žijícími v našich horách, si
Petr Pluhař vzpomněl, že Mates nemá dalekohled, který si od něho vzal. Tudíž nastal nervák. Kdes ho dal, cos dělal a tak dále. Mates
si nakonec vzpomněl, že dalekohled položil
na lavičku u hřiště na Samotě. Už se nedalo nic dělat. Zpáteční cesta utekla a po návratu domů zavezl Radek Jaroš Petra
na Samotu. A světe div se! Někdo ten dalekohled našel a přinesl na recepci. Šťastný majitel poděkoval a nechal jim malou
odměnu za poctivost a vrátil se domů. Tak
náš výšlap přinesl nejen procvičení svalů,
vyčištění plic, dobrou náladu, ale i přesvědčení, že u nás ještě žijí poctiví lidé.
Turistka Ludvová

OD PODZIMU DO VÁNOC V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Školní rok 2013/2014 jsme zahájili se
32 dětmi rozdělenými dopoledne do dvou
tříd a odpoledne soustředěných v jedné
třídě. Výchovně vzdělávací práci zajišťují
3 učitelky a jedna asistentka pedagoga
pro 2 integrované děti. O čistotu provozu
se stará paní uklizečka.
Dny utíkají jako voda a děti se prostřednictvím hry, manipulačních činností a
cílených aktivit seznamují s okolním světem.
V průběhu září a října pomocí pokusu
děti poznaly, jak vzniká půda. Rodiče se
jistě pozastavovali nad domácím úkolem
dětí: „Mami, tati, mám si do školky přinést
žížalu!“
Jindy zase kamínek ožívá pod dětskýma rukama a barvičkami – zrodila se beruška.
A jak dětem chutnaly vlastnoručně vyrobené ovocné a zeleninové jednohubky?
Báječně!
„Můžeme vytahat tu řepu všechnu?“
Tak to by děti bavilo. Vyzkoušely si, jak
zvířátka v pohádce pomáhala dědečkovi
tahat velkou řepu.
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Jednoho podzimního odpoledne se školkou linula vůně. To si děti s maminkami zkouší
recept na štrúdl. Míchají a zpracovávají těsto, plní jablíčkovou náplní a pečou. Jen jak trošičku štrúdly vychladly, přišly si mlsné jazýčky na své. Povedlo se, mňam!
Dny se krátí, předvánoční televizní reklamy nabývají na intenzitě, přichází první adventní neděle. Stejně jako v minulém roce se děti MŠ svými básničkami podílely na programu při rozsvěcení vánočního stromu v obci.
Mikuláš s Andělem cestu do MŠ už dobře znají. I letos přinesli dětem dárečky za předvedené básničky, koledy a písničky. Jen čert zase ostrouhal.
V letošním roce děti nepekly vánoční
cukroví. Zpracovávaly totiž jiné „těsto“. Pustily se do hlíny, a co z toho vzešlo? Krásné
vánoční zvonečky. Pro děti to nebylo první
setkání s hlínou. Už na podzim si vytvářely
ježka jako symbol zvířátek, která v zimě
spí.
Zdobení stromečku, pouštění lodiček
z ořechových skořápek, pozorování rozkvétající Barborky, příprava vánoční besídky a
besídka sama, to vše ukrajovalo z času
zbývajícího do dne D, kdy rozzářené oči
dětí našly dárečky pod stromečkem.
Děkujeme sponzorům: obchod U Nováků – p. Horáková, p. Kubáček, p. Konečný, p.
Liška J., kadeřnictví Asteria – p. Robotková, P. a I. Mertovi, p. Voláková L., p. Gejdošová
M., p. Ganjuškin V., Pizzerie Tilak, KSČ Střílky, Motrans, restaurace Gól – p. Nábělková,
autoopravna Hála a Baláž, KD Střílky – p. Chovanec, p. K. Sobotka, Buš&Buš, MS Střílky,
Zástřizly, Hasiči Střílky, Obecní úřad Chvalnov, Obecní úřad Zástřizly, Obecní úřad Střílky.
A nejen jim přejeme pevné zdraví, optimismus a štěstí v novém roce 2014.
Olga Zezulová

VÁNOČNÍ ČAS UŽ JE JEN KRÁSNOU VZPOMÍNKOU
Příroda se již probouzí a všichni se těší
z krásných teplých dnů. Přesto i dnes můžeme připomenout vánoční čas, jehož krásnou atmosféru
dobarvilo vystoupení žáků naší školy na besídce
konané dne 19. 12. 2013 v sále kulturního domu.
Již při vstupu do sálu si diváci mohli zakoupit výrobky našich žáků a finanční částka získaná tímto
způsobem byla použita na uhrazení výdajů pro dítě
adoptované naší školou.
Celým pořadem nás tradičně provázeli komentátoři, vybraní z řad 9. ročníku a domnívám se, že
Nikola Coufalová a Marek Merta se daného úkolu
zhostili velmi dobře. V přísálí panovala napjatá atmosféra, protože žáci chtěli před svými
nejbližšími předvést co nejlepší výkony a opravdu se bylo na co dívat.
Divadelním ztvárněním písně „Skřítkové, tesaři“ nás potěšili prváčci, kteří se na pódium vyrojili jako skupina trpaslíků. Druháci a třeťáci předvedli své taneční nadání v country
tanci. Také sestava moderního tance žákyň druhého stupně vyvolala nadšení v řadách
diváků. Polární krajinu a život Eskymáků písní a ukázkou přiblížili žáci 4. ročníku. Zpěvem
oživili atmosféru i žáci 7. ročníku. Páťáci svou moderní verzí tradiční pohádky Perníková
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chaloupka vyvolali úsměv na tváři všem zúčastněným.
Tradiční duch Vánoc vykouzlili naši šesťáci a osmáci
zpěvem koled a přiblížením vánočních tradic. Poprvé vystoupily členky gymnastického kroužku a jejich ohebnost
jsme jim mohli jen tiše závidět. Stejně tak pěvecký kroužek předvedl své nesporné kvality.
Výkony žáků byly oceněny dlouhým potleskem a přinesly slavnostní atmosféru v předvánočním shonu.
Mgr. Jana Páclová

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte,
ale celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu
do školy je zápis do 1. ročníku. Každý rok se při
zápisu snažíme vzbudit u dětí zájem o školu,
seznámit je s prostředím školy i s některými
pracovníky.
Na naší škole proběhl zápis do 1. ročníku
ve středu 29. 1. 2014. Celkem se dostavilo 15
dětí se svými rodiči. Z tohoto počtu nastoupí 11
dětí do 1. ročníku, 4 rodiče požádali o odklad školní docházky. U zápisu plnily děti jednoduché úkoly
(poznávání barev, tvarů, kreslení postavy,…), kterými prokazovaly své dovednosti potřebné
pro vstup do školy. Čekání si rodiče s dětmi krátili
ve školní družině, kde si mohli pohrát. Předškoláky
po budově během zápisu doprovázeli jejich budoucí spolužáci oblečení do kostýmů pohádkových
bytostí.
Zápis byl ukončen v ředitelně předáním rozhodnutí o přijetí do školy rodičům.
Mgr. Iveta Pluhařová

HALOVÝ TURNAJ
Na naší škole je hodně šikovných a sportovně založených žáků, a proto se každý
rok účastníme mnoha soutěží v různých sportovních odvětvích, ať už jsou to kolektivní
míčové hry, atletika nebo i gymnastika.
Jednou takovou soutěží bylo i okresní kolo v halové kopané v Morkovicích. Naši žáci na turnaj jeli s vidinou hlavně se zúčastnit a pokusit se překvapit daleko větší školy. Nakonec tento turnaj dopadl pro nás, jak nejlépe mohl, a to skvělým 1. místem. Naši kluci
porazili i takové školy, jako je například sportovní škola Slovan Kroměříž nebo ZŠ Chropyně.
Díky tomuto nádhernému umístění jsme postoupili do krajského finále v halové kopané v Luhačovicích, což je jistě pro naši školu velký úspěch, který tu dlouho ve sportovních soutěžích nebyl. V krajském finále se sice žáci umístili až na 5. místě, ale i tak všem
zúčastněným žákům patří velký dík za to, že zviditelnili naši malou školu i ve sportovní
sféře skvělým přístupem, chutí zvítězit a něco dokázat.
Petr Posolda
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TURISTICKÁ SEZÓNA 2014
Letošní zimní měsíce jsou očarovány
počasím, které bývá až v měsících jarních. Příroda se probouzí, věříme, že jaro
bude dříve než v minulém roce a zimní
sezóně je odzvoněno. Lidé budou užívat
teplých dnů k procházkám, výletům a tím
bude zase zvýšený zájem o kulturní památky.
Od 1. 5. 2014 bude areál stříleckého
barokního hřbitova, přístup do kaple a
krypty, otevřen veřejnosti k prohlídce.
Provoz na hřbitově bude od 9 – 19 hodin
denně, včetně sobot a nedělí. Je zajištěn
výklad o historii a významu hřbitova
ve Střílkách – národní kulturní památce.
Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách v plném rozsahu zajišťuje provoz turistické sezóny. Stará se o pořádek a čistotu hřbitova a jeho okolí. Uklízíme interiér kaple a také krypty.
Zájem turistické veřejnosti k prohlídce stříleckého hřbitova je velký, zvláště jeho obdiv
návštěvníků ze zahraničí.
Marie Skřítková

FARNÍ PLES
IV. ročník Farního plesu se uskutečnil v sobotu 25. ledna
2014 v KD Zástřizly. Jako v minulém roce hrála k poslechu a
tanci dechová hudba Zdounečanka. Pro organizátory bylo velkým povzbuzením, že i v letošním roce zaplnilo sál víc než
dostatečné množství hostů, kteří se výborně bavili. Jedinečná
atmosféra plesu měla ráz rodinné zábavy, k čemuž přispěla
skvělá obsluha na baru, bohatá tombola a ochota všech
účastníků hodit na chvilku své starosti za hlavu a dobře se
bavit. Účastníci plesu se nejen dobře bavili, ale přispěli také
na dobrou věc. Výtěžek plesu byl použit, tak jako každý rok,
na opravy sakrálních objektů ve správě farnosti, letos na zaplacení výtápění lavic
v kostele ve Střílkách
a na opravy kostela
ve Chvalnově.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli
k hladkému průběhu plesu, za pomoc při přípravě i
úklidu, sponzorům za jejich materiální i finanční
dary a všem účastníkům za to, že i jejich zásluhou
se ples vydařil. Pokud se Vám ples líbil, přijďte
napřesrok zase!

Jaroslav Štancl, farář
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60 LET MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STŘÍLKÁCH
Mateřská škola ve Střílkách má za sebou již 60 let trvání. Byla založena hned po osvobození nejprve jako dětský zemědělský útulek, kdy vznikla potřeba zajistit péči o děti předškolního
věku. Od září 1953 se útulek stává mateřskou školou s počtem
22 dětí. Mateřská škola prošla mnoha proměnami až do současnosti.
Celé výstavě předcházela pečlivá příprava. Shromažďovaly
se materiály, zjišťovaly adresy bývalých pracovníků, dohledávaly
a zapůjčovaly fotografie od místních občanů a oprašovaly se
vzpomínky na jména dětí ze starých fotografií. Všichni pracovníci se s velkým nasazením zapojili do zpracovávání materiálů,
výzdoby mateřské školy, tvorby nástěnek s fotografiemi. Téměř
všem bývalým pracovnicím školky byly poslány pozvánky na slavnostní zahájení výstavy
spojené se dnem otevřených dveří. Pozvali jsme i
bývalá školčátka, pana faráře a všechny občany
Střílek.
Paní učitelky MŠ a ZŠ nacvičily s dětmi kulturní program na zahájení výstavy. Děvčata
z 9. ročníku připravila pod vedením vyučujících
obložené chlebíčky a paní kuchařky napekly výborné koláčky. Všechny dobroty byly naaranžovány na stoly v jídelně a celá akce mohla začít.
Výstava k 60 výročí založení Mateřské školy
ve Střílkách byla slavnostně zahájena ve čtvrtek
12. prosince 2013. Slavnostního zahájení se ujal
pan starosta Milan Endlicher, paní ředitelka ZŠ a
MŠ Střílky Mgr. Ludmila Ludvová a vedoucí učitelka MŠ Mgr. Marta Hudečková. Básničky a písničky dětí celou slavnostní atmosféru ještě
umocnily.
60 LET
Všichni návštěvníci výstavy a dne otevřených
MŠ
dveří si prohlédli prostory MŠ, podle fotografií
mohli porovnat proměny, kterými prošla nejen
budova, ale i zahrada MŠ. Na připravené prezentaci mohli zhlédnout průřez historií MŠ až do současnosti.
Nejkrásnějšími okamžiky celé výstavy se však
stala shledání bývalých zaměstnankyň, z nichž se
některé potkaly po velmi dlouhé době, opravdu
po mnoha letech.

Mgr. Marta Hudečková
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STRAŠIDELNÝ REJ NÁS VÍTÁ, TÁMHLE ZA LESEM UŽ SVÍTÁ…
Tato rytmická písnička
zahájila promenádu nádherných masek. A že jich letos
bylo opravdu hodně! Bylo by
velmi těžké vybrat tu nejkrásnější, prostě úžasní byli
všichni. Mateřská škola se tak
na jeden den proměnila
v místo, kde se mohly potkat
Princezny s Piráty, Beruška
s Indiány
a
Muchomůrka
s Karkulkou i s Čarodějnicí.
Svůj karnevalový den si
všichni užili – ať už ve stylu
disco, či tance s koštětem,
nechyběly zábavné hry a soutěže, ale hlavně se všichni
těšili na občerstvení. Toho
nikdy není dost! Tento den byl vyvrcholením celotýdenní přípravy, kdy se děti seznamovaly s Masopustem, lidovými tradicemi a říkadly. Pomáhaly při výzdobě třídy i šaten, vyráběly masky, hrály si na medvěda. A co to znamená, vodit medvěda, si některé naše děti
mohly vyzkoušet v sobotu 1. března na Ostatky.
Hana Krejčiříková

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V pondělí 17. února 2014 se ve školní družině pořádal přímo karnevalový rej. Všichni
jsme se celý týden řádně připravovali. Vyráběli
jsme si škrabošky a dělali výzdobu školní družiny. Letošní karneval si nenechal nikdo ujít a
tradičně bylo o zábavu postaráno. Všichni
jsme společně tančili, skotačili a hráli různé hry.
Hlavním hřebem karnevalového
odpoledne
bylo vyhlášení nejkrásnějších masek. Rozhodování
se
zhostila
děvčata
z osmého a devátého ročníku, ale neměla to snadné, protože nabídka masek byla opravdu pestrá. K vidění byla Karkulka, víla, princezny,
piráti, kovboj, také drak, kočička a mnoho dalších pohádkových bytostí a zvířátek. Děti dostaly diplomy a dárky. I další místa byla oceněna,
nikdo neodešel domů s prázdnou. To byla pěkná tečka za maškarním
rejem, který se letos opravdu vydařil, a rádi na něj vzpomínáme.
Erika Nevyjelová
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RESTAURACE TILAK JE NA LÉTO
PŘIPRAVENA
Zimní spánek se restauraci TILAK vyhnul obloukem.
Protože stále je co vylepšovat a inovovat, napřeli jsme
své síly nejen do zvelebování interiéru, ale zejména
do vylepšování stávající nabídky a výroby nových lahůdek. Pořádáme interní školení, která
jsou zaměřena nejen na zkvalitňování služeb zákazníkům, ale také na rozšiřování znalostí
z oboru zdravé výživy.

ZVELEBOVÁNÍ PROSTOR A KUCHAŘSKÉHO ZÁZEMÍ I LETNÍ ZAHRÁDKA
Ačkoliv to na první pohled není znát, stále pokračují restaurační práce na objektu. Několika změn doznalo i vybavení kuchyně, díky němuž budou naše zákusky ještě báječnější. Oblíbená letní zahrádka je již připravena v pozoru. Jakmile to počasí dovolí, budete si
moci vychutnat nejen dobré jídlo, ale i příjemné posezení na vzduchu na sluníčku.
NOVÉ DRUHY PIZZY A NOVÉ ZÁKUSKY
Jídelní lístek restaurace se od Vánoc rozrostl o několik druhů pizzy – vyzkoušet tak
můžete například Rucollinu se štědrou
porcí čerstvé rukoly, pikantnější Primaveru
s feferonkami nebo třeba sladkou pizzu
Hawai. Nechybí ani zcela originální recepty, které nenajdete nikde jinde. Kupříkladu
La mela Noce se smetanou, jablky, nivou,
vlašskými oříšky a javorovým sirupem je
skutečným gastronomickým zážitkem.
Denně pečeme domácí zákusky a dorty, z nichž každý je originálem. Z posledních hitů doporučujeme například Karamelový dort přezdívaný „rajská
blaženost“ nebo dvojbarevný Pařížský dort.
S nadcházejícím jarním počasím začíná být opět aktuální výborná točená zmrzlina; ať už v podobě slavnostního zmrzlinového poháru či pověstného Tilak
Flurry. V uspěchaném dni vás jistě potěší menší porce
přímo do kornoutu, ať už známe smetanové nebo delikatesní pistáciové, mangové či třeba čokoládové a kaktusové zmrzliny.
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PRO BEZLEPKOVOU DIETU
Absolutní novinkou v nabídce
je bezlepková pizza. Spolu
s polévkami, které jsou k dostání
také v bezlepkové variantě, vydá
za plnohodnotný oběd, jenž zasytí.
Jako sladkou tečku můžete zvolit
domácí panna cotu nebo třeba
zmrzlinový pohár.
OBĚDOVÉ WELLNESS MENU
Přes poledne nabízíme obědové wellness menu. Součástí menu je domácí polévka,
kterou pro vás připravujeme každý den čerstvou, z kvalitních surovin a podle tradičních i
méně tradičních receptů. Polévku můžete kombinovat buďto z pizzou dle denní nabídky
nebo s pizza chlebem. Aktuální nabídku
obědového menu najdete na facebooku
(www.facebook.com/TilakRestaurace).
Jarní novinkou v nabídce obědového
menu budou zeleninové saláty. Těšit se
opět můžete na neobyčejně chutné, tradiční i neobvyklé kombinace čerstvé zeleniny,
ovoce, kvalitních olejů a oříšků či naklíčených luštěnin. Sledujte facebook, aby vám
novinka neunikla.
STÁLE SE VZDĚLÁVÁME
Svým zákazníkům chceme nabízet ty
nejkvalitnější služby. Na pravidelných školeních se proto seznamujeme nejnovějšími trendy v nejrůznějších oborech týkajících se gastronomie a v neposlední řadě – protože jsme
vegetariánská restaurace – také v oblasti vegetariánství a wellness životního stylu. Například v těchto dnech probíhá cyklus přednášek na téma Wellness a tělesná pohoda, který
vede Ing. Jaroslav Škvařil, lektor Odborné skupiny pro nutrici České společnosti pro výživu
a vegetariánství (ČSVV).
STRAVOVÁNÍ V DUCHU WELLNESS
Naší snahou je, podávat pokrmy
nejen chutné, ale i nutričně hodnotné a
zdravé. V receptech používáme kvalitní, čerstvé suroviny, do těst (i do zákusků) přidáváme celozrnnou mouku.
Dbáme na to, aby menu maximální
možnou měrou přispívalo k wellness
životnímu stylu, tj. dosažení fyzické i
psychické pohody.
Věříme, že se v restauraci Tilak budete cítit dobře. Jsme tu pro vás každý den
od 11.30 hod. do 21.30 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Shanti Lusíková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů s počátkem nového kalendářního roku se dal opět naplno do práce. V lednu
proběhla Výroční valná hromada s velkou účastí členů.
Přijali jsme do svých kruhů další nové členy jak dospělé, tak plno dětí. Jsme rádi, že o tento spolek a především požární sport je pořád zájem. Schůzi nám
zpříjemnily děti z mateřské školy pásmem tanečků,
básniček a zpěvem. Děkujeme.
V měsíci únoru naši členové, kteří figurují mezi divadelními ochotníky (především paní Jiřina Krejčiříková
coby režisérka), uvedli na „prkna co znamenají svět“
komedii „Parohaté pověsti“, takže je vidět, že i hasiči
dělají do kultury.
Na jarní měsíce máme naplánovaný sběr železného
šrotu, který bude předem ohlášen místním
rozhlasem, pak dokončíme rekonstrukci
kapličky sv. Floriána a budeme se věnovat
nácviku na 1. kolo okrskové soutěže
v požárním sportu.
Mladí hasiči se též připravují na soutěž,
a to na okresní kolo Hry Plamen. Poprosím
i Vás čtenáře Zpravodaje: „Držme jim palce!“.
Dále je naplánovaná tradiční pouť
ke kapličce sv. Floriána, oslava svátku dětí
a okrsková soutěž v požárním sportu. Termíny konání budou uvedeny na veřejných vývěskách.
Touto cestou posílám pozvání.
Jana Mertová, st.
.

PAROHATÉ POVĚSTI
KTERAK MĚSTA A OBCE K PAROHŮM PŘIŠLY ANEB LIBUŠIN SOUD –
KAUZA HYGIENICKÁ BUŇKA
Rok se s rokem sešel a do Střílek znovu přišel, díky našim ochotníkům, kulturní svátek v podobě jejich divadelního
představení. Tentokrát to byla velmi rozverná komedie „Parohaté pověsti“. Samotnému představení již předcházely různé zvěsti. Například o kadibudce, kterou vyráběl tajně Karel
Žíla, o občanovi Střílek, který se učil cizí řeči, či o nebezpečí
výskytu divokých kanců v našich hvozdech. Již název Parohaté pověsti napovídal, že půjde chvílemi určitě o nějaké delikátnosti, což i v naší vesnici některé lidi moc zajímá. A tak
opět napjatá, plná čekávání jsem kráčela do plně naplněného
sálu našeho kulturního domu. A pak to začalo za zvuků troubení na volský roh, které předváděl hlásný na Vyšehradě
Karel Merta. Jeho troubení a průvodní hlas nás provázel celým představením. Najednou jsme se ocitli v době našich
předků, Čechů za doby kněžny Libuše, až na samém Vyše12

hradě. Zde jsme přistihli milence Svatavu,
manželku Božeje, v podání skvělé herečky Romany Lechnerové a statného Bivoje,
kterého
zahrál
jako
vždy
neopakovatelně Mirek Vrba. Davy jeho
fanynek vzdychaly ve Střílkách a okolí
určitě ještě další měsíc po představení.
Jak už to ale chodí, vyrušil ty dva
z milostného rozjímání Zdeněk Nábělek
jako Božej. Za chvilku se tam objevili
manželé Chlum Tomáš Bazalka a jeho
žena Lada, Jarmila Mikulášková. Rozehráli mezi sebou herecký koncert a
v pravou chvíli do děje vstoupil Pako, jejich
syn, v podání také vynikajícího herce Pavla
Šohaje. V této chvíli jsem konečně pochopila, jaký význam zde má ta kadibudka. Humor tekl proudem a hlediště vřelo smíchem
také ve chvíli, kdy se objevil Déžo Déméter
alias Stanislav Pluhař, jehož pracovní zápolení bylo přímo obdivuhodné. Správce Vyšehradu nezapometulně ztvárnil Milan
Maštalíř tak dobře, že jsme pochopili, že
patří do několika procentní části naší
populace. Pak jsme se přesunuli na
Hrad, kde na trůně vládla kněžna Libuše, Lenka Kašíková a její sestry Kazi –
Žaneta Lechnerová a Teta – Aneta
Maštalířová. Tyto Krokovy dcery to zvládaly výborně, jakoby téměř do této doby
patřily. Krásné ženy doplnila Dívčí družina Božena – Aneta Coufalová, Vlasta –
Veronika Hromková, Zdeńka – Bohdana
Králová. Počty herců rozšířila družina na
Vyšehradě, Radomír Vrba, Anička Vrbová a Milan Křejčiřík. Důležitou postavou ve hře byl šaman alias Radomír Volák, který pečoval o duše a těla postav. Jako
platidlo za jeho služby vybírala stará šamanka, Ludmila Cveková, flašku medoviny. Poplatek 30 Kč se tam neplatil. Asi
neměli holt takové ministry jako my. Děj se pomalu rozvíjel,
parohů přibývalo a kněžna Libuše byla stále sama. Probíhal
soud o použití kadibudky, až účastníci soudní pře s rozhodnutím Libuše nesouhlasili. Po větě „Běda mužům, kterým žena
vládne“, je poslala Libuše pro Přemysla oráče, Luboše Poláška, k řece Bělině. Ten se však objevil okamžitě, neboť místo
orání naháněl mladá děvčata z okolí. Situace na Hradě a i
v podhradí se uklidnila. Pako i Déžo Déméter začali podnikat
a peníze se jim jen hrnuly. To by ale nebyl Mirek Vrba, aby
jako Bivoj nezasáhl do děje. Na Kavčích horách řádil velký
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divoký kanec, a tak ho musel ulovit. Jako podle pověsti ho donesl na Hrad a rázem se stal
idolem všech přítomných žen. Viditelně mu to nevadilo, jen ostatní mužům ano. Později,
jiný stav téměř všech zúčastněných hereček, vyvolal bouři nevole u přítomných mužů. Bylo to kromě šamana, který hodlal v jeskyni zřídit jesle, čímž by zvýšil demografický vývoj
našeho školství v obci. Přemysl oráč slezl s becherovkou z trůnu a Bivoj hrdě odešel
do krajů Moravských a Českých, aby zachránil populaci našeho národa. Nechyběla samozřejmě ani hudba, písničky jako vždy vtipné a krásně zazpívané, upravené Milanen Maštalířem. Kulisy a osvětlení, které zhotovili Milan Krejčiřík, Tomáš Bazalka, Jiří Prachař ml.,
opět neměly chybu. Autorkou plagátku na propagaci představení byla Šárka Hromková.
Krásné účesy a líčení hercům vytvořila Lenka Voláková, která i s paní Cvekovou pomáhala s nápovědou. Kostýmy opět upravila Mila Gejdošová. Nejvíce je třeba ale vyzdvihnout
práci režisérky Jiřiny Krejčiříkové. Jí i všem hercům a jejich pomocníků je třeba vyjádřit
obrovský obdiv za to, že nám všem přinášejí každoročně tyto opravdu nezapomenutelné
zážitky. Lze totiž s jistotou říci, že jejich výkony jsou opravdu vždy hodny profesionálních
herců.

Vděčná divačka Ludmila Ludvová

DRUŽSTEVNÍK STŘÍLKY
Vážení sportovní přátelé,
v dnešním článku vás chci informovat o rekonstrukci travnaté plochy na našem hřišti.
O stavu hřiště vedení kubu dlouhodobě diskutovalo a bylo také dotazováno na valných
hromadách z řad členů klubu. Naplánovat a dotáhnout do konce tak náročnou akci se vedení klubu rozhodlo po skončení podzimní části v listopadu loňského roku.
Před tímto rozhodnutím muselo vedení vyřešit financování a provést dohodu se sousedním klubem FC Koryčany.
Vztahy mezi kluby Střílek a Koryčan se v posledních letech velmi zlepšily a to se potvrdilo ve vstřícnosti koryčanských funkcionářů ochotou nám vyjít vstříc.
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Samotnému zasetí trávy budou předcházet velmi náročné operace s přípravou hřiště –
rozmetání přírodních kalů, zapískování 60 tunami písku.
Tímto se ale zakončí pouze první etapa, na kterou navazuje údržba a ochrana travnaté
plochy. Z těch nejnáročnějších bodů údržby vzpomenu dva. Na hřišti není doposud vybudován žádný zavlažovací systém. Proto se musí v rámci rekonstrukce zavlažovací systém
vytvořit. Zavlažovací systém se bude skládat ze záchytné nádoby (24 m3), postavení stavebně ohraničeného místa pro čerpadlo, zabudování a připojení čerpadla a podzemní rozvod vody v zadní části hřiště. Samotný rozstřik vody bude prováděn pohyblivým
zavlažovacím zařízením REMO 3T. Dalším velmi důležitým a ekonomicky náročným bodem údržby je sečení trávy. Fotbalový klub v současné době nevlastní žádnou sekačku
trávy a již několik let funguje bezplatné zapůjčování sekačky od příznivců klubu.
Těmito příznivci byly převážně Český svaz Jóga v denním životě, pan Bubeník a
FC Koryčany, za což celý fotbalový klub děkuje.
Problém se sečením trávy vyřešilo v zimním období obecní zastupitelstvo, které na sečení obecních ploch zakoupilo vlastní sekačku.
Poslední etapou, na kterou se vedení klubu zaměřilo, je ochrana travnaté plochy a budov v areálu fotbalového hřiště.
Tímto bodem je rekonstrukce a dobudování oplocení celého sportovního areálu. K tomuto kroku nás bohužel vede zkušenost s mnohdy vandalským přístupem k budovám a
hodnotám, které v areálu hřiště členové vybudovali.
Dnes se málo zmiňuji o chodu družstev.
Sami jste pochopili, že nás čeká mnoho práce a úskalí. Tato úskalí vždycky vedení
klubu společně se členy vyřešilo, ale vždy potřebovalo motivaci ze strany hráčů a fanoušků.
Fanoušci se neustále dotazují a klub podporují, hráči bohužel k zimní přípravě přistoupili (slušně řečeno) velmi nezodpovědně a moc pozitivní energie trenérovi a funkcionářům
nedodali.
Hodnocení zimní přípravy jsem opravdu neustále odkládal v naději na možné zlepšení.
Nepřišlo, ba naopak. Je 15. března a to je 14 dnů do začátku mistrovských utkání.
Před třemi hodinami jsem se telefonicky dozvěděl, že Morkovice mají souhlas Petra
Posoldy v jednání o jeho hostování v jejich klubu.
Raději tento článek ukončím s důležitou informací, že družstevník Střílky odehraje
všechna svá domácí utkání jarní části soutěže na hřišti FC Koryčany.
Přáním bude za celý oddíl zvládnutí všech úkolů a zlepšení přístupu hráčů, které doufám oslavíme na hody prvním mistrovským utkáním okresního přeboru hraném na novém
trávníku.

Gejdoš Stanislav ml.
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TABULKA
1. Morkovice B

14

11

2

1

43:13

35

2. Lubná

14

8

3

3

32:19

27

3. Kyselovice

14

7

3

4

43:33

24

4. Slavkov p. H.

14

7

2

5

31:40

23

5. Zborovice

13

7

1

5

29:25

22

6. Kroměříž B

13

6

3

4

43:40

21

7. Střílky

14

5

5

4

30:28

20

8. Němčice

14

6

1

7

26:29

19

9. Mrlínek

14

6

0

8

35:24

18

10. Loukov

13

5

3

5

24:22

18

11. Rusava

14

5

1

8

31:33

16

12. Zdounky

13

4

3

6

20:32

15

13. Záříčí

14

3

4

7

22:25

13

14. Ludslavice

14

0

1

13

12:58

1

JARO 2014
15.

NE

30. 3.

15:30

Morkovice – Střílky

16.

NE

6. 4.

15:30

Střílky – Rusava

17.

NE

13. 4.

16:00

Kyselovice – Střílky

18.

NE

20. 4.

16:00

Střílky – Lubná

19.

NE

27. 4.

16:00

Zdounky – Střílky

20.

NE

4. 5.

16:30

Střílky – Mrlínek

21.

NE

11. 5.

16:30

Slavkov – Střílky

22.

NE

18. 5.

16:30

Střílky – Loukov

23.

NE

25. 5.

16:30

Zářičí – Střílky

24.

NE

1. 6.

16:30

Střílky – Němčíce

25.

NE

8. 6.

16:30

Kroměříž B – Střílky

26.

NE

15. 6.

16:30

Střílky – Zborovice

odj. 14:30

odj. 14:30

odj. 15:00

odj. 14:45

odj. 15:00

odj. 15:15

Domácí zápasy budou sehrány na náhradním hřišti FC Koryčany.
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ZPÍVÁME, ZPÍVÁME…
Na začátku školního roku přišla za mnou paní učitelka Mgr. Blanka Šušlíková s návrhem, že děvčata
z druhého stupně chtějí založit malý pěvecký sbor. Samozřejmě jsem souhlasila a myslela si, že to bude určitě na chvíli. Tak je to totiž s našimi dětmi v současnosti.
Vše je baví jen chvíli. Ale neměla jsem pravdu, paní
učitelka i děvčata se toho chopily s chutí a nadšením.
Už na výročí školky nacvičily vystoupení. A další následovala vánoční besídka, výroční schůze hasičů a pak
dokonce vystoupení pro seniorky a seniory v Centru
sociálních služeb v Kyjově. Bylo to u příležitosti oslavy
jara a MDŽ. Děvčata i paní učitelka byly velmi ochotny
a věnovaly tomu celé volné odpoledne. Vystoupení se
moc líbilo, děvčata dostala sladkou odměnu. Všichni
byli naprosto spokojeni. A dobré jméno naší školy se
přehouplo i přes hranice našeho okresu. Navíc byl slunečný jarní den, a tak procházka po městě Kyjově byla také pro všechny skvělým zážitkem.
Mgr. Ludmila Ludvová

SEZONA 2013–2014 VE STŘÍLECKÉ PÁLENICI
Po dvouleté celkové rekonstrukci provozovny, kdy byly provedeny jak stavební úpravy,
tak i plynofikace a výměna celé technologie, sezona začala 14. srpna pálením meruněk,
kterých byla rekordní úroda. Pak následovalo pálení třešní, rynglí a postupně se přešlo
k modrému ovoci, hruškám a jablkům. Ovoce bylo kvalitní, kvasy většinou dobře ošetřené
a proto i výtěžnost pálenky se pohybovala kolem 12 l ze 100 l kvasu.
Celkem se během sezony v pálenici vystřídalo 515 zákazníků, jak z blízkého okolí, tak
i třeba z Brna, Kroměříže a dalších vzdálených míst. Sezona byla ukončena 10. ledna
2014 a celkem se vypálilo přes 19 tisíc litrů naředěného destilátu.
V současné době si můžeme porovnat své produkty na stále populárnějších „koštech
slivovic“, které již proběhly v Koryčanech, v Zástřizlech, v blízké době budou následovat
košty v Litenčicích a Brankovicích.
Závěrem bych chtěl popřát všem příjemné posezení u skleničky kvalitní slivovice,
dobrou úrodu ovoce i v letošním roce a všem našim zákazníkům děkujeme za projevenou
důvěru.

Josef Liška
17

JARO 2014 VE STŘÍLECKÉM ÁŠRAMU
S blížícím se jarem se probouzí i zámek a
blíží se i první návštěvníci a s nimi i semináře pro veřejnost. Jako první nás, již tradičně, čekají dubnové a květnové očistné
techniky v praxi. Ne nadarmo se říká
„Ve zdravém těle zdravý duch“. Pokud
chceme své tělo zdokonalovat a vést ho
k harmonii, je nutné jej nejprve vyčistit, a to
nejlépe na jaře, kdy se i příroda probouzí
k novému začátku. Jóga v denním životě
nabízí několik technik, které pomáhají tělu
se pročistit.
Néti – pročišťování nosu teplou slanou vodou slouží jako
prevence proti rýmě, zánětu čelních dutin a při pravidelném použití mírní nebo odstraňuje pylové alergie. Zároveň posiluje zrak a
působí proti únavě očí.
Dhauti – očista žaludku teplou slanou vodou očišťuje i jícen a
pomáhá při překyselení, bronchitidě a astmatu.
Naulí – vlnění břišními svaly posiluje břišní svaly, upravuje
krevní tlak a působí jako prevence cukrovky.
Šank prakšálána – vnitřní očista trávicího ústrojí detoxikuje,
čistí krev, působí proti alergiím a kožním chorobám a odstraňuje jarní únavu.
Kapalabhátí – pročištění čelních dutin prokrvuje a čistí oblast nosu a čelních dutin, posiluje dýchací orgány, odstraňuje stres a zklidňuje mysl.
Trátak – očista očí pomáhá při potížích s usínáním, posiluje oční svalstvo a pomáhá
při potížích s nočním pomočováním.
Kurzy těchto technik probíhají v ášramu pod vedením zkušeného fyzioterapeuta a lékaře, a to v dubnu a na konci května. Těchto kurzů se mohou zúčastnit i ti, co dosud jógu
necvičili, pokud netrpí některými nemocemi (vysoký krevní tlak, cukrovka apod.)
Po úspěšné očistě je vhodné zajímat se i o to, co svému tělu dáváme. Ti, kteří nemají se zdravou stravou zkušenosti, mohou navštívit seminář „Wellness a vegetariánská strava v teorii i
praxi“, který vedou manželé Škvařilovi, odborníci na výživu a
životní styl nazývaný „wellness“, který vede k dosažení fyzické i
psychické pohody. Cílem kurzu není naučit se vařit jen zdravá
jídla, ale především chutná a zdravá jídla. Manželé Škvařilovi
na svém kurzu také bourají staré klišé, že hubnout, znamená
jíst méně. Hubnout znamená jíst stejně, ale zdravěji a vhodné a
chutné potraviny.
V některých případech je ovšem třeba pokračovat
v hlubší očistě. V tomto může především na jaře a v létě
pomoci „Přirozená rostlinná strava“, se kterou Vás mohou
seznámit Jaroslav Jurečka a manželé Eliášovi, kteří se tímto výživovým stylem zabývají. Právě živá strava, která je
nyní velmi populární, je obdobou přirozené rostlinné stravy,
kterou naši lektoři praktikují již 20 let.
Na období letních prázdnin se pak jako již tradičně připravují dětské tábory a odpočinkové pobyty pro dospělé. Více informací se dozvíte
na webových stránkách ášramu http://www.joga.cz/strilky/.
David Šesták
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NOVÝ MYSLIVECKÝ ROK
Skončila zima a celá příroda se
probudila k novému životu. S jarem
začíná také nový myslivecký rok.
Na rozdíl od kalendářního roku, ten
myslivecký začíná 1. dubna. Začátek mysliveckého roku znamená pro
myslivce především spoustu práce a
starostí. Skončilo období zimního
přikrmování zvěře a krmná zařízení
je nutno řádně vydezinfikovat a
opravit případná poškození. V termínu stanoveném státní správou
probíhá ve všech honitbách oficiální
sčítání zvěře a dokončují se myslivecké statistiky za uplynulé období.
Na základě provedeného sčítání,
zkušeností z minulého roku a s uvážením předpokládaného způsobu zemědělského hospodaření v honitbě se písemně vypracovávají plány na následující rok. Státní správě je
pak nutno dodat plán lovu zvěře, počty loveckých psů a mysliveckých zařízení. Konají se
chovatelské přehlídky a výstavy trofejí ulovených v uplynulém roce.
Loveckých příležitostí je na jaře velmi málo, protože kromě lišek a divokých prasat jsou
ostatní druhy zvěře hájené. Myslivci proto většinu času věnují zlepšování životního prostředí zvěře a její ochraně. Při pochůzkách honitbou si všímáme zdravotního stavu zvěře,
jejich počtu, poměru pohlaví a věkové struktury populací. Již v této době je třeba vytipovat
slabé, nemocné a chovatelsky nežádoucí jedince, které bude nutno za několik měsíců ulovit. Po zimě má zvěř spotřebovány energetické zásoby, které musí nyní rychle doplnit.
Většina samic spárkaté zvěře je v posledním stádiu březosti a začínají se objevovat první
mláďata některých druhů zvěře. Zvěř v tomto období potřebuje především klid. Slunečné
jarní dny ale lákají mnoho lidí do přírody a mnoho těchto návštěvníků se v přírodě chová
velmi bezohledně a zvěř svým chování zbytečně ruší a stresují, což může mít za následek
vážné zdravotní problémy, zejména u srnčí zvěře.
A jaké jsou plány našeho mysliveckého sdružení na následující
myslivecký rok? V posledních letech jsme provedli rekonstrukci většiny loveckých zařízení, takže
letošní rok budeme věnovat hlavně
výstavbě nových zařízení pro přikrmování a péči o zvěř. Letošní
velmi mírnou zimu přežilo množství
slabších kusů zvěře, takže bude
nutno věnovat zvýšenou pozornost
průběrnému lovu zvěře. Dále v letošním roce chystáme vybudování
tzv. pachového ohradníku okolo
některých úseků silnice ve snaze
snížit počet zvěře sražené auty.
V souvislosti s nařízením státní veterinární správy ohledně prevence výskytu nebezpečných chorob zvěře, musíme letos věnovat zvýšenou pozornost jejímu zdravotnímu stavu.
V letošním roce nás také čeká hodně administrativní práce, protože došlo ke změně ně19

kterých zákonů, které souvisejí s myslivostí, takže všechna myslivecká sdružení musí
upravit znění stanov tak, aby byly v souladu s novým zněním zákona. V neposlední řadě
se také budeme věnovat propagaci myslivosti.
Nakonec přidám onu mysliveckou statistiku za uplynulý rok.
Velikost naší honitby je 881 ha, z toho je 777 ha zemědělská půda, 67 ha lesy, 5 ha vodní
plochy 35 ha ostatní pozemky.
Od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 bylo uloveno:
7 srnců, 3 srny
14 lončáků, 5 selat prasete divokého
2 jeleni, 3 laně, 2 kolouši
6 lišek
Za období od srpna 2013 do března 2014 pak zahynulo na silnicích: 3 srnci, 3 srny,
2 srnčata, 1 laň, 1 kňour, 3 selata.
Myslivosti Zdar!
Ing. Pavel Šohaj, myslivecký hospodář

KOŠT SLIVOVICE OPĚT PŘEKONAL SVŮJ PŘEDCHOZÍ ROČNÍK
Domácí pálenka, cimbálová
muzika, krojovaná chasa nebo
daňčí guláš. Tohle všechno byl
zástřizelský košt pálenek, který
pořádala zástřizelsko – střílecká
chasa Súsedé už po páté
v Kulturním domě Zástřizly
Datum koštu domácích pálenek letos připadlo na sobotu
22. března. Přípravy však začaly
už na podzim. Členové chasy
vybírali vzorky, sháněli tombolu
a přemýšleli, čím by návštěvníky
mohli kromě slivovice pohostit.
Vzorků se nakonec sešlo
přes dvě stě, což bylo za celou historii zástřizelského koštu nejvíce. V tombole na diváky
čekalo přibližně padesát cen. Pavel Buš za barem nabízel sýry, klobásy, tatarák nebo třeba daňčí guláš.
Počet vzorků letos nebyl jediným rekordním číslem. Ve srovnání s loňským rokem opět
stoupl počet návštěvníků. Ten se vyšplhal na něco okolo sto padesáti platících lidí. Pěkné
počasí nalákalo i rodiny s dětmi, které dováděly buď před kulturním domem na hřišti, nebo
vzadu v zahradě. Návštěvníci mohli využít i venkovní posezení.
Celá akce vypukla ve dvě hodiny odpoledne. O necelou hodinu později dorazila cimbálová
muzika Velehrad, která chase každoročně hraje na pouť. Na koštu však hrála poprvé.
Po jejím příjezdu přišel čas zazpívat písničku „Ten, kdo má ženušku mladú“, kterou se krojovaní nově naučili. Ve čtyři hodiny Ondřej Liška vyhlásil vítěze.
Okolo šesté hodiny se naplno rozproudila taneční zábava. Tancovali krojovaní i nekrojovaní. „Já se folkloru věnuji už dlouho a tady se mi opravdu líbí. Doufám, že se chase podaří tuto poměrně novou tradici udržet. „Byla by škoda, kdyby to zaniklo,“ nechala se slyšet
návštěvnice Veronika Maradová, která zavítala do Zástřizel poprvé.
Dominika Hromková
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KÁCENÍ STARÝCH KAŠTANŮ …
Když jste přijížděli do Střílek od Kroměříže, dlouhá léta lemovaly cestu letité kaštany
(jírovce maďaly). Byly krásné hlavně v době květu s napřímenými svícny květenství. Zub
času se ale na nich podepsal. Pomalu už dožívaly a při silném větru hrozilo ulomení větví i
celých stromů. Proto Okresní správa silnic Kroměříž s povolením Odboru životního prostředí v Kroměříži rozhodla provést jejich razantní kácení. Počet zlikvidovaných stromů byl
18 (52m2). Kácel je zkušený dřevorubec Jiří Měřička. Na jeho šikovnost ukazuje i to, že to
zvládl za jeden den 18. 3. 2014. Používaná technika byla motorová pila a lesní traktor.
Jakmile stromy padly, na zemi se ukázalo, že mnohé jsou duté a shnilé. Tady bylo vidět to
nebezpečí, které všem projíždějícím hrozilo. Nedá se nic dělat! Staré ustupuje novému a
mladé stromy, které se tam vysadí, určitě přinesou svou krásou také radost.

Mgr. Ludmila Ludvová, foto Jiří Prachař

STŘÍPKY Z HISTORIE – HAVÁRIE LETADLA FOCKE-WULF 190 G-3
V každém čísle uveřejňujeme
nějaký článek z historie obce, okolí
obce. Tatínek mého manžela byl
se svými kamarády v roce 1944
přítomen na místě havárie Fw 190
a své zážitky často vyprávěl svému synovi a on mně. Příběh o havarovaném letadle mě tak nadchl,
že tuto událost starou 70 let vzpomenu na tomto místě.
Pilot Uffz. Anton Libera letěl se
svým strojem z Prostějova, kde
byla operačně výcviková jednotka
německého bitevního letectva. Byl
to cvičný let. Letěl nízko a za mlhy.
Zachytil proto o vršky stromů a
havaroval v prostoru Spálenisk.
Pilot byl nalezen do půl těla od nohou uhořelý, mrtev. Jeho tělo pak položili do krmelce.
Motor z letadla byl utržen a odletěl několik metrů od vraku. Na místo přiběhli obyvatelé
z Lískovce a ze Střílek. Střílečtí hoši sbírali munici, kusy plechů a odnášeli si je domů.
Na místo přijeli Němci, zakázali pak do míst vstup, „vše“ odvezli. Na druhý den bylo vyhlášeno v obcích, že věci sebrané na místě pádu letadla musí být odevzdány, bylo hrozeno i
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pokutou. Na buk, pod kterým nalezli pilota, byl vyřezán podle pamětníků křížek. Matka pilota se údajně přišla za dva dny po nešťastné události na místo havárie podívat.
V kronice městyse Koryčany Josef Sladký uvádí jiné informace, než které mi vypověděli střílečtí pamětníci.
„20. 4. 1944 těsně před desátou hodinou letělo od Vršavy k Holému kopci (za Zeleným
křížem) německé vojenské letadlo – stíhačka ve velmi husté mlze. Pojednou nastal
praskot, velký výbuch a ticho. Křídla letadla, kování z nich a jiné trosky visely na stromech.
Pilot byl nalezen do půl těla od nohou uhořelý, mrtev. Zbraně, dva kulomety, revolver, roztroušené po lese byly posbírány a odvezeny. Letadlo bylo z Přerova. Dle šetření hledal
pilot místo k přistání, protože letadlo nalétlo na stromy z opačné strany. Dle doslechu se
do následujícího dne nevrátila ještě dvě letadla, která vyletěla jednotlivě různými směry.“
Pilot: Uffz. Anton Libera – narozen 2. 11. 1921
Narozen: Gunskirchen – Horní Rakousy nebo Tunskirch – Polsko (rozcházející se informace)
Fw 190G– 3 Ilustrační kresba

Letadlo: Fw 190 G-3
Výrobní číslo: 160678
Kód: bílá 17
Jednotka: 1./SG 152
Místo havárie: Koryčany – Lískovec – les Spálenisko
Datum pádu letadla: 20. 4. 1944
Úmrtí pilota: 10.15 hod.

Pozůstatky pilota byly buď převezeny do jeho rodiště, nebo byl pohřben u Katowic
do hromadného hrobu beze jména (opět rozcházející se informace).
Již druhým rokem shromažďuji informace, týkající se této havárie. Zjistila jsem, že
se na místo havárie mnoho let a stále vydávají lidé, kteří se věnují tzv. letecké archeologii,
pátrají po havarovaných, sestřelených letadlech na našem území. Na internetu naleznete
několik stránek, kde si můžete přečíst různé zážitky z pátrání po určitém letadle, lidé si
v diskusních fórech vyměňují své zkušenosti, popisují cestu k místu dopadu letadla, chlubí
se svými nálezy zbytků letadel, atd.
Když jsme s manželem asi před
dvěma lety začali pátrat po letadle,
neměli jsme k dispozici ani zaměření,
ani detektor, ale jen vzpomínky stříleckých pamětníků, mapu lesních cest a
porostů od paní Boženy Hanákové
z Lískovce.
Manžela zavedl ke křížku asi před
čtyřiceti lety jeho tatínek. Ale za ty roky
se les změní a zapomenete. Hledali
jsme tedy křížek na stromě, který byl
vyrytý v roce 1944, kopec a pod ním
cestu. Asi před rokem jsme si mysleli,
že jsme objevili hledaný křížek, museli
jsme však přidat trochu fantazie. Nedalo nám to a pátrali jsme dál a dozvěděli jsme se, že
strom s křížkem byl skácen.
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Začala jsem pátrat i na internetu a
objevila stránky Sbírání.cz, kde Jan Liška z Babic (zilvare) 11. srpna 2013 uveřejnil informace o pilotovi Antonu
Liberovi a několik fotografií nálezů zbytků letadla. Postupně se objevovaly i další příspěvky lidí, kteří místo havárie
hledali nebo našli. Byla jsem tím nadšená. V neděli 19. ledna 2014 na fórum
napsal Václav Remeš (venca) zprávu:
„Dnes jsem upevnil malou vzpomínku
na tuto havárii.“
S manželem jsem se začátkem února 2014 vydala na místo havárie a díky Vencovi, který tam připevnil křížek, jsem konečně
uviděla i já to pravé a přesné místo havárie, tím částečně završila pátrání. Chci mu touto
cestou poděkovat.
V polovině prosince 2013 spustil Pavel Krejčí
webové stránky Letecká badatelna, kde jsou zdokumentována místa havárií a sestřelů letadel. Je
zde uveden i Fw 190 G-3 a Anton Libera.
Chtěla jsem vědět ještě více podrobností o pilotovi, jeho rodině, případně ho vidět na fotografii, tím
doplnit a oživit můj článek v časopisu. Nejprve jsem
navštívila Státní okresní archiv v Kroměříži a pročítala kroniky. Zmínku o události v roce 1944 jsem
našla jen v Kronice městyse Koryčany. Také jsem
oslovila Vojenský historický ústav v Praze – ředitele
PhDr. Jiřího Rajlicha, ten mi odepsal, že je mu to
líto, ale v této chvíli mi nedokáže poskytnout jiné rozšiřující údaje.
Díky pomoci Mgr. Blanky Šušlíkové, která mi překládala texty do německého jazyka a
z německého jazyka do češtiny, jsem mohla poslat dopis do Bundesarchivu-Militärarchivu
ve Freiburgu. Po týdnu odtud přišla odpověď, že vedou osobní záznamy důstojníků. Doporučili mi, že mám oslovit Deutsche Dienststelle (WASt) v Berlíně, protože ti vedou evidenci
poddůstojníků. Také jsem oslovila Bundesarchiv v Berlíně. Opět mě odkázali na WASt
v Berlíně. Doporučený dopis do Berlína jsem posílala 18. února 2014. Bohužel mi dosud
žádná odpověď nepřišla.
Na závěr chci co nejvíce a nejsrdečněji poděkovat mému manželovi. Jeho zásluhou
tento článek vznikl. Nejprve mě obrázky, modely, vyprávěním, výlety za rekonstrukcemi
bitev z 2. světové války nadchl pro vojenskou
techniku a pak přivedl k napsání tohoto článku.
Místo víkendových odpočinků hledal místo
dopadu letadla, nachodil mnoho kilometrů
po lese. Úžasným zážitkem bylo, když jsme se
společně vydali k buku s křížkem. Na úplný závěr mi pomáhal dotvořit článek. To víte, ženská
občas některým technickým věcem nechápe,
potřebuje vysvětlení.
Chtěla bych poděkovat i všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na vzniku tohoto článku.
Pokud by měl ještě někdo další informace,
případně fotografie k události, prosím, ozvěte se.
Mgr. Jana Drápalová
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VELIKONOČNÍ SVÁTKY V KOSTELE VE STŘÍLKÁCH
Tak jako každý rok chci pozvat střílecké občany
na velikonoční bohoslužby konané v našem kostele. Můžeme tak jako naši předkové, kteří kostel
zvláště o Velikonocích hojně navštěvovali, vyjádřit
svou víru ve Vzkříšení nebo alespoň upřít na chvilku svůj pohled na tajemství obnoveného života
ve Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jádro Velikonoc
tvoří tzv. Svatý týden, který začíná na Květnou neděli. Připomínáme si slavný vjezd Ježíšův do Jeruzaléma, kde se odehrával o Velikonocích hlavní
svátek židů Pascha. Při této bohoslužbě zazní tzv.
Pašije, vyprávění o odsouzení Krista a jeho ukřižování. Dalším významným dnem je Zelený čtvrtek,
kdy Ježíš spolu se svými učedníky slavil Poslední
večeři. Velký pátek je dnem velkého postu, den
Ježíšovy popravy a pohřbu. Bílá sobota je památný
den, kdy umučený Ježíš ležel v hrobě. Neděle
Zmrtvýchvstání je radostnou a jásavou oslavou
Ježíšova vzkříšení zmrtvýchvstání.
Jaroslav Štancl, farář
BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH

13.4.

Květná neděle

10:30

17.4.

Zelený čtvrtek

18:30

18.4.

Velký pátek

18:30

19.4.

Bílá sobota – kostel otevřen k soukromé
modlitbě

10:00 – 15:00

19.4.

Zmrtvýchvstání Páně – vigilie

20:30

20.4.

Zmrtvýchvstání Páně – mše ve dne

10:30

21.4.

Velikonoční pondělí

10:30

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ O VELIKONOCÍCH
O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se podle prastaré tradice žehnají pokrmy, které si věřící do kostela mohou přinést. Žehnání a požívání pokrmů je znamením víry
ve Zmrtvýchvstání, která pokračuje doma u svátečního stolu.
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STŘÍLECKÝ HŘBITOV
Překrásné Chřiby tyčí se tu všude, paprsky slunce prosvětlený den.
Kde nacházíš se? Asi to tak bude – v Tvých rodných Střílkách, v kraji pod Brdem.
Životem kráčíš, často nepoznán, domů se vracíš, vždycky rád i sám.
Mámina náruč na tebe tu čeká, tátova rada, bratrův pevný stisk,
sestřina láska, pomoc pro člověka, který se vrací domů tady k nám
A nakonec tu přijde posezení v hospůdce známé s kamarády zas
a určitě přinese uvolnění, protože probíráš ten život zas a zas
Vždy, když se vracíš, je to krásná věc, za mnoho let už jen sem na kopec.
Na hřbitov zajdeš, kytku položíš, zamáčkneš slzu, nic však nezměníš.
Ale i to vždy k životu už patří, život i smrt jsou praví rodní bratři.
Kytičku položíš a rozhlédneš se kolem, Chřiby Tě vítají, sady a zahrady
a majestáty soch hlídají poklady, co lidská ruka jen, tu dokázala stvořit.
A nám tu zůstává – po celé generace – to krásné dílo chránit a ne bořit.
Aby i naše děti tu mohly s pýchou stát a říci si: „To je má zem,
můj kraj, má obec, to místo, které mám tak rád.“
Mgr. Ludmila Ludvová
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Vážení čtenáři,
chceme Vám v každém čísle časopisu přinášet střípky z historie, ze života Střílek, vzpomínat. Pokud máte doma nějaké materiály, fotografie na toto téma, nebo jste ochotni nám
podle vyprávění Vašich předků něco sdělit, budeme velmi rády. Články i materiály můžete
zaslat na níže uvedený e-mail, přinést do základní školy. Dokumenty, fotografie budou
před Vámi ihned naskenovány a vráceny. O své vzpomínky se můžete podělit i
s Mgr. Ludmilou Ludvovou a Mgr. Janou Drápalovou, které si je zaznamenají.
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