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STŘÍLKY – MŮJ DOMOV
Uprostřed Chřibů v kraji modravém,
leží má obec, je mým domovem.
Kolem ní lesy s poli se střídají,
svou krásou klid do duše dávají.
Spánek nám hlídá hřbitov majestátní
a krásné sochy září do noci.
Jsou tu už staletí, nikdo to nezmění
a kdo to nechápe, není mu pomoci.
Pro děti září na kopečku škola,
právě tu žáček vědomosti zdolá,
Zde můžeš slyšet jen hovor a smích,
kdo ví, co jednou bude třeba z nich.
Za ní si vyběhneš do kopce na Čerťáky
a uvidíš Střílky v celé své kráse taky.
Jsou tu jak na dlani, hrdé a kouzelné
s barvami podzimu jsou prostě nádherné.
Lesem utíkáš dál,
snad potkáš hradní paní,
poklekneš u studánky
a napiješ se z dlaní.
Seběhneš dolů, všude voní les,
na podzim zdobí ho tu fialový vřes,
můžeš si říkat, bdím či sním,
barevné listí zažene tvůj splín.
Vítr ti rozvlní i trávu na Větřáku,
roste tu zeměžluč, najít můžeš i mátu.
Pak si představíš všechny barevné draky,
co si tu vyletí až vzhůru nad oblaky.
Z té velké výšky teprve to vidí,
je tam les, kostel, domy plné lidí.
Je to tvé místo v kraji modravém,
které je pro nás naším domovem.
Mgr. Ludmila Ludvová

HASIČI VE ŠKOLCE
Jako každý rok i letos
v červnu navštívili mateřskou
školu členové místních dobrovolných hasičů. Děti starší,
které už věděly, co se bude
dít, se těšily velice, ty menší
skoro stejně. Nejdříve bylo
potřeba malé hasiče zaškolit a
seznámit s náplní práce a
po krátkém povídání s pány
hasiči ve třídě to bylo tu. Hurá
na zahradu! Spolu se školáky
děti proudem vody z hadice
sestřelovaly plechovky, samozřejmě že s přilbou a ochrannými skly. Paní asistentky pak
byly vybrány, aby si vyzkoušely hašení ohně „v plné polní“, tedy v kombinéze s dýchacím přístrojem na zádech. Nadšení
sklidila také hasící pěna a děti litovaly, že nemají gumáky jako František. Na závěr se děti
projely v hasičském autě za zvuku houkačky.
Děkujeme hasičům za návštěvu a těšíme se na další společné akce!
Mgr. Bohdana Králová

HURÁ NA VÝLET
Letošní výlet patřil zvířátkům v ZOO v Hodoníně.
Autobus na nás čekal před mateřskou školou. Děti se
rozloučily se svými rodiči, nastoupily s baťůžky plnými
dobrot do autobusu a hurá na výlet! Po příjezdu
do Zoo se paní učitelky s dětmi posadily na lavičky a
zbaštily řízky, které nám připravily naše paní kuchařky. Takovou dobrotu nám mohla závidět leckterá mateřinka na výletě. Po občerstvení následuje zakoupení
vstupenek, krmení pro zvířátka a jde se! Už na nás
čeká úžasný vodní svět – rybičky, krokodýl, želvy,
žraloci, hadi a další. Dále procházíme zahradou,
kde potkáme tygra, pštrosy, je tu velbloud i zebry,
ptáci, opice a další zvířátka. Letošní novinkou hodonínské ZOO byl bílý lev – král zvířat. Majestátně
se na nás přišel podívat. Děti však ze všeho nejvíc
baví krmení zvířátek. Když byly granulky pro zvířátka zkrmeny, musely jsme pohlídat, aby se děti se
zvířátky nerozdělily o své svačiny. Závěr výletu patří
nákupu drobného suvenýru na památku. Sláva nazdar výletu! Do mateřské školy jsme se vrátili všichni ve zdraví, unavení, ospalí, ale nadšení z krásně
prožitého dne.
Hana Krejčiříková
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PASOVÁNÍ NA PRVŇÁČKY
Školní rok utekl jako voda a je tu poslední
červnový týden a s ním i pasování našich
předškoláčků na prvňáčky. Probíhají poslední přípravy, přicházejí rodiče dětí. Po slavnostním
zahájení
následuje
samotné
pasování šermířem z šermířské skupiny
Cruentus. Děti statečně čekají, až se pasovací meč dotkne jejich ramene a oni se náhle
promění z malého školčátka na velkého prvňáčka. Po pasování dostávají na památku
tričko mateřské školy, šerpu, diplom a balíček s nejrůznějšími školními potřebami,
za které patří poděkování p. L. Dufkové z firmy Wiki Kyjov. Noví prvňáci přijímají gratulace
a následuje společné fotografování. A je tu další překvapení. Maminky se domluvily a najednou tu byl krásný velký šlehačkový dort s ovocem nejen pro prvňáčky, ale pro všechny
děti. To byla dobrota! Všem dětem, které odcházejí do první třídy, přejeme hodně štěstí a
úspěchy nejen ve škole, ale i na cestě životem. Do další etapy vykročili: Lucie Astalošová,
Jiří Herodek, Radim Krejčiřík, Matyáš Kundrata, Jaroslav Liška, Radek Liška, Tereza Mičunková, Štěpán Mozga, Lenka Paligová, Veronika Prchlíková, Jáchym Slíva, Michaela
Tatarková, Vít Sobotka a Romuald Waller.

Mgr. Marta Hudečková
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ANI DÉŠŤ BĚŽCE NEODRADIL
Počasí letošní pouti moc nepřálo. V pátek jako první byl na programu běh do Střílečáku pro žáky základní školy. Startovalo se v 16 hodin. Až do 15.45 hod. bylo krásně,
na obloze ani mráček. Pak ale těsně před startem, jakoby naschvál, se strhl strašný liják.
Nicméně ani tento velký déšť neodradil bezmála čtyřicet dětí, které si chtěly doběhnout
do cíle pro lístek na kolotoč.
Ale právě kvůli nepříznivému počasí se dost zkomplikovaly organizační podmínky. Pořadatel Tomáš Hromek musel jednotlivé kategorie nechat odstartovat vždy, když si liják dal
na chvíli pauzu. Proto například došlo k tomu, že pan farář Jaroslav Štancl, který se ujal
role startéra, odmávl pokyn „start“ už před čtvrtou hodinou, když ještě některé z dětí nebyly ani zapsané. Ale i tohle se nakonec vyřešilo. Zaběhaly si všechny děti.
V běhu do Střílečáku vyhrává v podstatě každý. Všichni dostali lístek na kolotoč zakoupený obecním úřadem, sladkosti z Motransu a diplom. Jen ten lístek nemohli využít
hned. Museli chvilku počkat, až déšť přejde.

LETOŠNÍ NOVINKOU BYL KORYČANSKÝ TANEC TROJÁK
Kdybyste
v sobotu
dopoledne
přišli
k Coufalům nebo Kryštofům, viděli byste žehlení
krojů, chystání chlebíčků, prostě zmatek. A zatímco se naši stárci Marek s Anetou snažili, aby
odpoledne pro případné návštěvníky bylo všeho
dost, my ostatní z chasy jsme neustále sledovali,
kdy bude přes den pršet. Na hodinu přesně.
I dnes hlásili déšť celý den, Aladin až večer.
Pravdu nakonec neměl ani jeden. Nebo ji možná
měli oba. A to jsem se ještě zapomněla zmínit,
že Aneta si na dovolené v Liberci těsně před poutí zvrtla kotník a vůbec nebylo jisté, jestli
to odtancuje.
Do Zástřizel jsme se ke kapličce sjeli o půl třetí. Nakonec nás bylo osm krojovaných
párů a asi dvacet dětí. A vypadalo to, že počasí nám přeje. Jenomže panna Marie si asi
chtěla poplakat a při mši nám seslala déšť. Takže jsme se hned po mši utíkali schovat
do kulturáku, kde jsme i s dětmi odtančili. A tancovala i stárka Aneta.
Vrcholem našeho vystoupení byl tanec původem z Koryčan zvaný Troják. Tedy úplně
první místní tanec, který jsme za svou sedmiletou činnost nacvičili. Ze Zástřizel jsme se
přepravili do Střílek. My starší auty, děti statečně vydržely cestu v dešti na voze s koňmi.
Ne, že bychom je schválně nechali mrznout v promáčených sukních a košilích na voze.
Prostě jsme to nečekali. Prý to ale pro ně bylo ohromné dobrodružství.
U stárků Marka Kryštofa a Anety Coufalové
jsme se pohostili, zazpívali a zatancovali. Hrála nám k tomu cimbálová muzika Velehrad.
Na plácku jsme odtančili to co v Zástřizlech.
Sice trošku spíš sami pro sebe, ale protože
nás tancovat baví, tak nám to vůbec nevadilo.
Sobotní krojovanou pouť jsme zakončili
na náměstí na lavici a želvách. Pak jsme ještě
chvilku poseděli u Coufalů a šli se převléct
na večerní zábavu. Teď už se všichni těšíme
na příští rok. A vlastně ještě na březnový košt, na který už teď vymýšlíme různé zábavné
vychytávky.
Dominika Hromková
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
Slavnostní zahájení školního
roku 2014/2015 v ZŠ proběhlo
v pondělí dne 1. 9. 2014 společným
setkáním žáků, pedagogů, rodičů
školáků, pana starosty Milana Endlichera a pana faráře Štancla. Největší pozornost se soustředila
na nové prvňáčky, kterých jsme
letos přivítali jedenáct – 5 dívek a 6
chlapců.
Prvňáčky čekali žáci deváté třídy před budovou a s plným
kornoutem sladkostí odvedli naše nejmenší do školní jídelny, kde všechny přítomné slavnostně přivítala paní ředitelka Mgr. Ludmila Ludvová. Následně byli žáci první třídy uvítáni
svými staršími spolužáky krátkým kulturním vystoupením. Po té se slova ujal pan starosta
a pan farář, nakonec společně dekorovali naše nejmenší na PRVŇÁČKY.
Prvňáčci v doprovodu svých rodičů se šli podívat
do 1. třídy, kde mohli plnit své první úkoly, seznámit se
s prostředím a s paní učitelkou. Doufám, že si všichni odnesli
pěknou vzpomínku na 1. školní den, rodiče potřebné informace a děti drobné dárečky a
pomůcky na celý rok.
Do nového roku je třeba
popřát všem hodně zdaru a
úspěchů ve školní práci, pevné
zdraví, dobrou náladu a více
radostí než starostí.

Mgr. Iveta Pluhařová
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ROZHOVOR
Tentokrát nebudu psát o činnosti SDH Střílky, ale chtěla bych čtenáře seznámit
s vedoucím mládeže hasičů panem Milanem Krejčiříkem.
Požádala jsem ho o krátký rozhovor. Schůzku jsme
si dali po zkoušce ochotnického divadla. Milan byl
v bezvadné náladě, tak jsem útočila hlava nehlava.
Jdeme na to?
Ano.
J: Jak dlouho pracuješ jako vedoucí mladých hasičů?
M: Je to od roku 1998.
J: Co tě k této práci vedlo či inspirovalo?
M: Jezdil jsem jako řidič s Aloisem Gejdošem (v té době
vedoucí mládeže) na soutěže s mlaďochy. Lojza mne
oslovil, jestli to po něm nechci převzít a klaplo to. Tak jsem zůstal až do dnes. Nyní, vlastně už čtvrtý rok, se mnou spolupracuje Jana Mertová, ml.
J: Největší úspěchy s dětmi?
M: Byl to rok 2013 Branný závod v Trávníku a 2. místo.
J: Jsou nějaké problémy při této činnosti?
M: Ano, nedostatek dětí, které by měly o hasiččinu zájem. Dále neustálé změny ve Směrnicích, velmi malá podpora od okresního SH.
J: A co naši bratři a sestry?
M.: O co si řeknu, to téměř mám. Dík patří i obecnímu úřadu a základní škole za propagandu našeho kroužku.
J: A na závěr, prozraď čtenářům tvé přání.
M: Chci do budoucna za sebe nástupce, který by s chutí a láskou k požárnímu sportu převzal žezlo vedoucího MH.
J: No moment, a osobní přání?
M: Zdraví, štěstí, dlouhá léta (tak jak na narozeninách) :-)))
J: Děkuji za rozhovor.
Jana Mertová, st.

ZÁVODY MOTOKÁR
Tomuto sportu se věnuje Pavel Müller, žák sedmého
ročníku ZŠ od pěti let. Společně s rodiči, především
s otcem, který ho k němu přivedl, absolvuje závody slovenského přeboru OPEN CUP. Loňskou sezónu ukončil
absolutním vítězstvím ve třídě Junior 60.
V tomto roce jezdil s motokárou Rotax Junior Max
125. O výkonu 23 kW a
maximální rychlostí až
150km/hod. Zúčastnil
se 6 závodů, z nichž se 5x umístil na 1. místě a 1x
na druhém. Tímto výkonem s nejvyšším počtem bodů si
zajistil v seriálu OPEN CUP absolutní vítězství. Slavnostní vyhlášení se konalo v Nitře, kde si převzal pohár
za první místo celé sezóny. My mu samozřejmě blahopřejeme a přejeme úspěchy i v dalších letech. Na závěr,
by chtěli Müllerovi poděkovat sponzorům, a to společnosti TECHAGRA, s.r.o. a zemědělské služby Roman Bubeník.
6

VÝJEZDY STŘÍLECKÉ VETERÁNSKÉ HASIČKY V ROCE 2014
Milovníci a fanoušci veteránů mohli stříleckou
hasičku i v letošním roce obdivovat na nejrůznějších akcích. Stará dáma si sice občas postavila
hlavu, například při zdolávání Buchlovských hor,
ovšem v jejích letech se není čemu divit, že ano.
Podstatné je, že podala spolehlivý výkon na všech
akcích, kde střílečtí hasiči předváděli ukázky hašení všemi šesti proudy a stříkala o sto šest!

4. 5. 2014
dopoledne
4. 5. 2014
odpoledne

28. 6. 2014

2. 8. 2014
9. 8. 2014
30. 8. 2014
21. 9. 2014
4. 10. 2014

Těšánky – parádní jízda na akci Soutěž koňských stříkaček,
hašení šesti proudy.
Slavnostní mše u opravené kapličky sv. Floriána ve Střílkách.
Dřevohostice – parádní jízda na přehlídce staré techniky.
Hasička jela v čele průvodu historických vozidel z Dřevohostic
do Bystřice pod Hostýnem a zpět. Na tuto akci přijeli autobusem i členové SDH Střílky s rodinnými příslušníky a zůstali zde
do pozdních večerních hodin. Prohlédli si vystavenou techniku,
ochutnali nabízené dobroty, pobavili se při hudbě. Pro některé
členy bylo nevšedním zážitkem i setkání se synem konstruktéra hasičské techniky panem Hrčkem.
Koryčany – oslavy 140 let SDH, hašení šesti proudy.
Setkání hasičských sborů na Buchlově, netradiční hasičská
soutěž „Srandamatch“.
Stupava – 111. výročí založení SDH.
Svatobořice – Mistřín, 115. výročí založení SDH, hašení šesti
proudy.
Kroměříž – Den uniformovaných sborů, spanilá jízda.

Mgr. Blanka Šušlíková
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PODZIMNÍ RÁNO
Tma noci pomalu přecházela v šero rána. Pouze nevýrazné zachvění, jak podzimní chlad proniknul do ztuhlého
těla, mohlo bystrému oku prozradit nenápadnou postavu
schoulenou u kmene vysoké borovice. Obnošený zelený
oblek jinak zcela splýval s okolním prostředím podzimního
lesa. Člověka, který tu seděl na malé skládací stoličce zády
opřený o kmen staré borovice, probrala zima ze zamyšlení.
Sedí tu už více než tři hodiny. Dnešní čekaná bude opět
neúspěšná, ale to nevadí. Vlhký vzduch příjemně čistící plíce, stříbrný svit ubývajícího měsíce a uklidňující bublání potoka někde pod ním bylo dostatečnou odměnou za vstávání
uprostřed noci. Člověk byl vděčný za chvíli strávenou
v přírodě, daleko od starostí každodenního života. Vstal a
protáhnul se, zhluboka se nadechnul a dýchnul si teplý
vzduch do chladných dlaní, aby aspoň trochu rozehřál
zkřehlé prsty. S přibývajícím světlem se začaly probouzet
stromy, nebo spíš obyvatelé jejich větví. Z nedalekého buku seběhla veverka a za mohutného šustění se vydala suchým listím někam do hloubi lesa. Bylo už dostatek světla, aby
šla rozeznat zrzavá barva jejího kožíšku. Je zvláštní, jak velký hluk dokáže udělat tak malý
tvor, pomyslel si člověk. V korunách stromů se také začalo probouzet těch několik málo
ptáků, kteří se před měsícem rozhodli neodletět na jih a přezimovat. Jejich hlasy zněly
v ranním tichu tak hlasitě. Člověk se s náznakem úsměvu ve tváři a zrakem obráceným
nahoru do větví zaposlouchal. Žádný lidský orchestr nedokáže zahrát krásnější koncert
než probouzející se ptáci po ránu v lese. Ve zvuku ptačího chorálu člověk málem
přeslechnul šustění spárků v listí necelých čtyřicet metrů od místa, kde stál. Ale přece jen
se včas otočil za nenápadným zvukem, který tak kontrastoval s hlukem, který před chvílí
vydávala drobná veverka. Hlas ptáků přehlušilo zahřmění výstřelu. Divočák v lehkém klusu
klopýtnul a složil se k zemi. Kovovým zvukem zarachotil závěr kulovnice, a když ještě kouřící mosazná nábojnice dopadla na zem, byl už nový náboj v komoře. Střelec instinktivně
přebil zbraň, co když jeho střela nedopadla tam, kam měla. Poslední záškuby tmavého
těla ve smrtelné křeči ale prozradily, že rána byla přesná. Střelcovo srdce rychle bušilo.
Jeho tělo, které bylo ještě před několika vteřinami celé prochladlé, nyní zalévalo zvláštní
teplo. Cítil adrenalin vyplavený do krve, ruce se mu třásly vzrušením. V uších pomalu přestávalo hučet, když se střelec začínal uklidňovat. Chvíli jen tak stál a hleděl směrem, kterým střílel. Pach spáleného střelného prachu byl stále ještě cítit ve vzduchu, když se
pomalu vydal směrem k tmavé hromadě v listí. Přistoupil k nyní již nehybnému tělu zvěře.
Asi šedesátikilový sekáč, zasažený na komoru. Lovec svěsil
hlavu a smeknul starý pomačkaný klobouk. Před očima mu
znova proběhlo několik posledních minut. Měl radost z prvního
úlovku po tolika týdnech. Ještě větší než radost byl ale smutek
nad ukončeným životem. Polohlasem poprosil zvěř o odpuštění za její usmrcení. Z nedalekého stromku ulomil dvě větvičky. Jednu zasunul divočákovi do svíráku, druhou si zastrčil
za klobouk. Lovec poděkoval bohyni lovu za úspěšný lov.
Znovu si nasadil klobouk a z kapsy vytáhnul plombu, kterou
připevnil na zadní běh. Tu jednodušší práci má dnes za sebou. Teď musí zvěř vyvrhnout a pak ji nějak dostat domů
a zpracovat. Zkontroloval ostří nože s parohovou rukojetí a
zvolna se dal do práce.
Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., myslivecký hospodář
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DRAKIÁDA
Pondělní odpoledne 20. 10. 2014 se na kopci Větřáku konala
již tradiční drakiáda, kterou pořádala školní družina při Základní
škole a Mateřské škole ve Střílkách. Větrné počasí nám přálo, a
tak mohli všichni milovníci pouštění draků vyrazit a předvést své
originální, často podomácky vyrobené draky – což se cení! Každý
se snažil, aby jeho drak vzlétl a vydržel ve vzduchu co nejdéle.
Pro letošní rok byly vyhlášeny celkem
čtyři soutěžní kategorie: nejvýše letící
drak, nejhezčí drak vlastní výroby, nejbarevnějšího drak, nejusměvavější drak.
Každá kategorie měla tři místa, takže vítězů jsme tedy měli hned dvanáct. Všichni
výherci i účastníci drakiády byli odměněni diplomem, drobnými
dárky a sladkostmi.
S přispěním všech byla drakiáda úspěšná a návštěvníci i
účastníci si jistě odnesli spousty pěkných zážitků. Děkujeme
za účast na příjemně stráveném odpoledni a těšíme se na Vás
na příští akci.

Erika Nevyjelová

LÁSKA
Pak se říká pes a kočka. Vezměte si příklad!

Foto Martin Nakládal
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CO DO LESA NEPATŘÍ?
Tuto otázku si v rámci projektu DEN
STROMŮ položili naši šesťáci.
A protože jsou to děti činu, přistoupily po zodpovězení dotazu k rázné akci –
vydaly se vyčistit alespoň malý kousek
lesa. Nebylo třeba trmácet se do lesa
vzdáleného a hlubokého, protože odkladači odpadků z naší obce se svými náklady také nemíří daleko. Největší
nepořádek je tedy v lese v bezprostřední
blízkosti našich obydlí. Pokud si myslíte,
že děti posbíraly jen nějaké ty papírky,
tak se hluboce mýlíte! Paleta odpadků
byla skutečně široká: lahve skleněné i
PET, papíry, igelit, staré hrnce, kousky
polystyrenu, rezavé roury…... jen ta kola od traktoru, která si jakýsi šikula odložil hezky
vedle sebe pod svahem u lesní cesty děti nezvládly!
Igelitový sáček se prý v přírodě samovolně rozloží za 25 let, PET lahev asi za 100 let,
pěnový polystyren dokonce za tisíce let.
Jak dlouho bude asi rozkladný proces trvat těm pneumatikám, co myslíte?
Mgr. Blanka Šušlíková

FOTBALOVÝ ODDÍL – TJ DRUŽSTEVNÍK STŘÍLKY
V první polovině roku proběhla
celková rekonstrukce hrací plochy,
při které byl vybudován nový zavlažovací systém a zasazen nový
trávník. Dále se provedlo celkové
oplocení areálu hřiště, oprava fasády kabin a přilehlých prostor
restaurace „Gól“. Největší zásluhu
na rekonstrukci mají Stanislav
Gejdoš ml. a Josef Liška ml., kteří
akci zabezpečovali organizačně a
strávili na ní spoustu volného času. Poděkování patří také členům
výboru fotbalového oddílu, kteří se
každých 14 dní zúčastňovali pravidelných brigád. Dík náleží také několika hráčům fotbalového oddílu (většinou starších), dále družstvu děvčat a bývalým hráčům, kteří se v rámci
svých možností brigád zúčastňovali. Mrzí mě, že se nezapojovali mladší hráči.
Zátěžový test nového travnatého povrchu obstarali: 1. mužstvo Střílek a Koryčan a bývalí hráči Střílek a Koryčan. Utkání bylo míněno jako poděkování oddílu FC Koryčany, který umožnil našemu týmu odehrát jarní část minulé sezóny na hřišti v Koryčanech.
Podzimní sezónu jsme již odehráli na domácím hřišti ve Střílkách. Po počátečních
úspěších přišla série porážek a remíz a náš tým se trápil na posledních příčkách tabulky.
Závěrečné tři zápasy již naši hráči úspěšně zvládli a dostali se mimo sestupová místa.
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Věříme, že svěřenci trenéra Mikulčíka zlepší svůj přístup k tréninku, který se projeví zvýšenou výkonností a okresní přebor se na hřišti ve Střílkách bude hrát i nadále.
Závěrem děkujeme Obecnímu úřadu ve Střílkách, sponzorům a všem fanouškům
za podporu během celého uplynulého období a těšíme se na opětovné setkání v jarní sezóně okresního přeboru Kroměřížska 2014/2015.

OP TABULKA – PODZIM 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Němčice
Zborovice
Slavkov p. H.
Zdounky
Skaštice B
Kyselovice
Mrlínek
Lubná
Holešov B
Střílky
Loukov
Rusava
Rataje
Záříčí

13
14
13
14
13
14
13
13
13
13
14
13
14
14

9
9
8
7
6
3
4
4
3
4
4
3
3
1

2
2
2
2
4
4
2
3
2
1
1
0
0
1

0
0
1
2
0
3
3
1
4
3
3
4
1
1

2
3
2
3
3
4
4
5
4
5
6
6
10
11

37:14
46:28
41:22
33:24
43:30
33:33
26:25
27:33
32:36
27:33
26:34
30:41
28:42
15:49

31
31
29
27
26
20
19
19
17
17
17
13
10
6

Střelci: Hubr – 12, Gejdoš R. – 3, Holický – 3, Novák – 3, Exner – 1, Jelínek David – 1,
Kryštof – 1, Nezdařil K. – 1, Posolda Tomáš – 1, vlastní – 1.

Richard Brňák, vedoucí mužstva
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KVALITNÍ STRAVA – CESTA KE ZDRAVÍ
Dnes se častěji než jindy zamýšlíme
nad kvalitou stravy. Na první pohled je podezřelé, že předčasně umírá 80% našich
spoluobčanů na dvě choroby: srdečně cévní a rakovinu. Téměř bez výhrad se odborníci shodnou na tom, že významný vliv na tento nepříznivý stav má výživa. Také se všichni odborníci shodnou na tom, že je třeba jíst více pokrmů z celozrnné
mouky, více luštěnin a hlavně více ovoce a zeleniny. Když bychom
pak hledali důvod, proč tato doporučení lidé nedodržují, zjistíme, že
příčina je prostá: Břicho nemáme nafukovací a prostě se to do něj
všechno nevejde. Musíme ubrat něčeho z toho, čeho dnes jíme nadbytek.
Co nám tedy ve výživě schází a čeho naopak máme nadbytek?
Dlouhodobě slyšíme, že nám schází vláknina a dnes se čím
dál tím více mluví o nedostatku tzv. ochranných látek. Mezi
ochranné látky patří například vláknina a antioxidanty.
Ochranných látek je mnohem více druhů, ale něco mají společného: Nacházejí se téměř výhradně v kvalitních rostlinných
potravinách.
To, čeho máme naopak nadbytek a čeho je potřeba ubrat,
jsou tuky. Nově vidí věda o výživě problém také v nadbytku
bílkovin živočišného původu. Nadbytek tuků a obezita se nám
hned v hlavě propojí, ale škodlivost nadbytku bílkovin živočišného původu? Ano, je to novinka! V roce 2003 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) existenci tzv. vápníkového paradoxu. Čím více vápníku se v zemi konzumuje, tím je v ní větší výskyt
osteoporózy. Za příčinu považují odborníci z WHO nadbytek živočišných bílkovin v naší
stravě. Nadbytek bílkovin živočišného původu způsobuje, že vyloučíme více vápníku močí,
než jej přijmeme.
Závěr těchto nových poznatků ve výživě zní takto: Jezte celozrnné obiloviny se všemi
složkami zrna, luštěniny, zeleninu a ovoce. Tyto potraviny doplňujte olejnatými semeny.
Toto doporučení přijala v roce 2011 Kanada a USA a v roce 2013 Austrálie. Dle těchto
doporučení pak máme na prvním místě omezit konzumaci živočišných potravin a soli.
Na druhém místě konzumaci znehodnocených tuků a cukru.
Předpokládejme, že je Vám toto doporučení jasné, ale stejně se jim nebudete řídit. Proč?
Protože si řeknete: „No a co budu teda jíst? Co uvařím, aby mně to doma jedli?“ Zde vám
můžeme nabídnout více než třicetileté zkušenosti manželů Škvařilových v gastronomii.
Jejich doporučení je velmi pro nás přívětivé: Jezte jídla, na která jste zvyklí, ale změňte
kvalitu potravin!
Co to v praxi znamená? Tak například si uděláte svoji oblíbenou svíčkovou. Do knedlíku přidáte 30% celozrnné
mouky, omáčku zahustíte Hraškou. Pokud uspějete, tak
maso příště uděláte z Cérie (pšeničná bílkovina vitální).
Pokud si nejste jisti, zda by to chutnalo, tak i pro tento případ je ve Střílkách řešení. V Pizzeri TILAK v pracovní dny
vaří dvě jídla v duchu doporučení Světové zdravotnické
organizace. Buď si je objednejte domů, anebo na ně zajděte přímo do TILAKU. Návštěva se vám vyplatí, protože budete moci ochutnat i zákusek, po kterém se hubne.
Jaroslav Škvařil, lektor odborné skupiny pro nutricii ČSVV
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REALIZACE PROJEKTU SPOLEČNĚ JSME NA KONI
Projekt Společně jsme na koni navazuje na již realizovaný projekt
Po formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími
horami rozšířením a navázáním na stávající síť hipotras. Na projektu
s Místní akční skupinou Hříběcí hory spolupracují další dvě MAS a to
MAS Společná cesta se sídlem v Rostěnicích a zahraniční MAS Malohont, která působí na východním Slovensku.
V minulých letech to byl právě projekt Po formanskách stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami, který započal snahu o zatraktivnění
regionu i pro skupinu zájemců o hipoturistiku a agroturistiku s úmyslem podpořit a vylepšit zázemí pro tento
typ rekreace.
Současný projekt Společně jsme na koni, na tuto
myšlenku navazuje, a proto bylo v rámci jeho realizace doznačeno dalších 70 km hipotras, které jsou doplněny dřevěnými odpočívkami, altány, vyhlídkou a
rozhlednou. Každá z těchto staveb je opatřena uvazištěm pro koně a odpadkovým košem.
Místa pro tyto stavby byla vybrána ve spolupráci se starosty daných obcí tak, aby vyhovovala i místním občanům a stavby byly na frekventovaných vycházkových trasách a sloužily
k odpočinku a posezení široké veřejnosti.
V rámci tohoto projektu se v jarních měsících uskutečnila fotosoutěž o nejkrásnější fotografii regionu MAS Hříběcí hory. Do soutěže bylo zasláno celkem 97 snímků, které byly
hodnoceny. Největší ohlas měla soutěž vyhlášená na facebookovém profilu MAS Hříběcí
hory, kde se strhla bitva v hlasování o nejhezčí
foto. Výhercem se stal František Lízal ze Zlobic
se snímkem nazvaným Kroj hanačky. Výstava
těchto fotografií pro veřejnost se uskutečnila
od 1. do 31. srpna v nově otevřeném školicím
centru v areálu Grunt Galatík v Těšánkách.
Společně jsme na koni je projektem spolupráce Programu rozvoje venkova na léta 2007
až 2013, iniciativy LEADER.
Lenka Dostálová

ZPRAVODAJ ZE STŘÍLECKÉHO ÁŠRAMU
Drahé čtenářky a drazí čtenáři,
sezónu 2014 jsme oficiálně zahájili v dubnu, a to oblíbenými očistnými technikami v teorii i praxi. V dnešní době
jsou tyto techniky čím dál tím více oblíbené, protože ulehčují tělu od škodlivin, kterým se dnes už bohužel neubráníme ani na venkově. V posledních letech navštěvují tento
seminář i lidé z blízkého okolí, což nás velmi těší.
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Jarní sezóna byla nabyta semináři, z nichž mi dovolte zmínit „Wellness a vegetariánské vaření v teorii i
praxi“, kterého se zúčastnilo více než 40 lidí. Hlavním
důvodem zcela jistě byli manželé Škvařilovi, kteří patří
mezi přední odborníky na stravu v Čechách. Kromě
skvělé dvojice lektorů byly zážitkem i jedinečné ochutnávky pokrmů všech chutí a způsobů přípravy. Hlavní
náplní bylo ovšem objasnění stravování jako celku,
tedy jeho vlivu na člověka. Správná strava totiž zajišťuje nejen fyzickou, ale i duševní pohodu.
Téměř celý červenec byly na programu dětské tábory a souběžně běžící týdenní semináře pro dospělé. Počasí sice stanování příliš nepřálo, ale nocování na zámku bylo pro účastníky také nezapomenutelným zážitkem. Kromě
her čekal děti výlet do skanzenu Modrá a do kovové ZOO ve Starém Městě. Není nutno
dodávat, že právě ZOO často uchvátila více tatínky než samotné potomky.
Vrcholem sezóny byl čtyřtýdenní mezinárodní seminář Jógy v denním životě, jehož se
účastnilo přes 2000 lidí z více než dvanácti zemí
včetně USA, Austrálie či Indie. I v druhé polovině
prázdnin bylo počasí trochu divoké a přišly i silné průtrže mračen a vichřice. Mnoho účastníků bylo ubytováno ve stanech, ale nakonec jsme ustáli i nepřízeň
počasí a semináře se vydařily ke spokojenosti všech
hostů. Návštěvníci byli již tradičně nadšení z malebnosti celých Střílek a cenili si vstřícného přístupu jejich obyvatel. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
občanům Střílek za vytvoření příjemného prostředí.
David Šesták

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V PROJEKTU OTEVŘENÉ
BRÁNY 2014
Náš střílecký kostel je již čtvrtým
rokem zapojen do velmi úspěšného projektu Zlínského kraje s názvem Otevřené
brány. Smyslem tohoto projektu je podpora domácí i zahraniční turistiky a zpřístupnění kulturních a sakrálních objektů
širokému okruhu návštěvníků ať už
z domova nebo ze zahraničí. Tito návštěvníci si buď sami, nebo s pomocí
průvodce mohou tyto pamětihodnosti
prohlédnout. S potěšením mohu konstatovat, že počet turistů a návštěvníků našeho kostela rok od roku stoupá. Během
letošní průvodcovské sezóny od května
do konce září navštívilo kostel 819 tuzemských a 50 zahraničních hostů. Mnozí návštěvníci se živě zajímají o historii kostela a
zvláště pak, s pohledem upřeným na kůr, o osud probíhající generální opravy stříleckých
varhan. Díky tomu, že se Zlínský kraj stará o propagaci tohoto projektu, přicházejí návštěvníci jak se říká „na jisto“. Nutno dodat, že projekt by nemohl vzniknout bez finančního
zajištění, o které se podělil v našem případě „zřizovatel“ projektu Zlínský kraj a střílecký
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Obecní úřad. Domnívám se, že propagace naší obce tímto způsobem je velmi žádoucí a
prospěšná, a narůstající počet návštěvníků je pro nás závazkem, který nechceme prohospodařit. Do příštích let projektu chystáme malé zázemí pro návštěvníky kostela, které se
postupně rodí v prostorách bývalé kaplanky. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se
o průběh letošního ročníku Otevřených bran zasloužili, zvláště všem průvodcům, kteří odváděli dobrou a návštěvníky oceňovanou službu.

PODZIMNÍ DUŠIČKOVÉ A ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ
Každému, kdo se v tyto dny podívá z okna,
je jasné, že příjemné teplé dny jsou dávno
za námi a začíná ne příliš oblíbené období podzimu a blížící se zimy. Abych Vás, milé čtenáře,
svým povídáním nepřivedl do ještě větší nepohody, chtěl bych Vaši pozornost upoutat na skutečnosti, které si brzy budeme připomínat, a
které mají svůj smysl. Skrze ně tak máme možnost se od podzimního sentimentálního smutku
odpoutat.
Především je to péče o sklizenou úrodu, která se i přes nepříznivé podmínky na našich zahradách urodila. Úroda jablek byla dobrá,
ostatního ovoce, včetně trnek, mnoho nebylo. Vzpomínám si, že mi letos při děkovné bohoslužbě za úrodu napadlo, jestli vůbec máme děkovat, když to za mnoho nestojí. Pak
jsem si ale uvědomil, že každý den našeho života je důvodem k tomu být Pánu Bohu
vděčný. A že i ta skrovná úroda je hodna naší vděčnosti a důvodem k poděkování Tvůrci.
Odráží totiž naši víru, se kterou se mu vydáváme. Možná, že nám tím chce naznačit, že
máme spíše očekávat úrodu věčnou, kterou má pro nás teprve připravenou, ale povídejte
to lidem, jako jsme my.
Se začátkem listopadu je spojena úcta k našim zemřelým. Chystáme a krášlíme místa
jejich posledního odpočinku. Vzpomínáme na ně s láskou. Je to projev a výraz naší touhy
neumřít, žít dál. Alespoň ve vzpomínkách. Pro člověka, který věří ve Vzkříšení, je zde
prostor, kdy mohu Bohu svěřovat své zemřelé. K této radikální víře jsme zváni Kristem,
který říká „já jsem Vzkříšení, já jsem Život. Myslí tím samozřejmě život, který bude trvat
věčně. Vzpomínka na zemřelé nás vede
k pokoře. I já jednou zemřu. Budu-li chtít,
mohu dát důvěru Ježíši Kristu. Věřit, že
na sobě poznám moc jeho Vzkříšení. Letošní oslava „dušiček“ je pro mě spjata se
vzpomínkou na výročí, které by nemělo jen
tak zapadnout. Výročí 100 let od začátku
1. světové války. Války, ve které zemřelo
obrovské množství nevinných lidí. Slavit
výročí, připomínat si události z dějin má
smysl pro poučení, jak málo někdy stačí
k tomu, aby se to znovu opakovalo. V naší
obci není pomník obětem 1. světové války,
přesto jich nebylo málo. Dočetl jsem se, že
ve válce zahynuli střílečtí spoluobčané František Gajdoš, Raimund Hlava, František Kousek, Josef Vrba, Jindřich Mušálek a Metoděj Pluhař. Jejich zmařené životy a životy dalších
obětí jsou mementem, že se každý člověk musí zastávat dobra a ne války. Jinak se události opakují.
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Zanedlouho také vstoupíme do období adventu. Význam této doby je odvozen od významu názvu, který znamená Příchod, Přicházení. Křesťané se připravují na dvojí příchod
Ježíše Krista. Ten první je připomínka jeho narození o Vánocích, ale stejně tak je očekáván druhý příchod Kristův v plnosti času. Ten naštěstí nezná nikdo a je tedy dobré být
na něj dobře připraven stále. Základním rysem doby adventu je radostné očekávání a
snaha o přípravu ať už na ten první, nebo na druhý příchod Spasitele. Tato naléhavá výzva se věřícím připomíná kajícím rázem Adventu, liturgická barva mešních oděvů je fialová. Ta sama o sobě značí ztišení, očekávání, přípravu na setkání. Výzdoba kostela v době
adventní má být uměřená, určitě ne slavnostní. Výjimku tvoří 3. adventní neděle zvaná
Gaudete, v překladu Radujte se, kdy se lidem zvěstuje radostná zpráva, že příchod Ježíše
Krista (o Vánocích) je již opravdu blízko.
I přes zmíněnou snahu o ztišení a rozjímání nad příchodem Páně, je adventní doba
dobou radostného očekávání. Advent tradičně zahajujeme žehnáním adventního věnce,
na kterém jsou čtyři svíce, značící čtyři adventní neděle. Kromě velkého kostelního adventního věnce, který se rozsvěcí v kostele, se světí i domácí adventní věnce, které si věřící odnášejí do svých domovů. I vy si můžete nechat adventní věnec na 1. neděli
adventní, která letos vychází na 30. listopadu, v kostele posvětit. Bude vám připomínat
blížící se Vánoce a oslavu narození Ježíše Krista.
Oblíbeným zvykem jsou ranní rorátní mše svaté sloužené při svíčkách. Děti a věřící
na tuto mši svatou přinášejí lucerny a po skončení mše svaté si odnášejí domů světlo
rozžaté od svíce adventního věnce v kostele. I když dnešní doba není nakloněna k žasnutí
nad takovými obyčejnými věcmi jako je světlo svíce, je přesto takový prožitek neopakovatelný. V době vrcholící vlády zimy a tmy najednou přichází světlo, kterého přibývá. Až nakonec uslyšíme biblickou zvěst, že „obyvatelům temných krajin vzchází světlo - a těm,
kteří žili v temnotě, zazářilo světlo“. Krásně to měli ti naši předkové vymyšlené, anebo je to
poselství stále aktuální?
Přeji Vám všem, čtenářům Stříleckého zpravodaje, hodně zdraví, životní optimismus a
stálou adventní naději.

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH
„Půlnoční“ mše svatá bude letos ve 21:30 hod.

POŘAD OSTATNÍCH BOHOSLUŽEB:
24.12.
25.12.
26.12.
28.12.
31.12.
1.1.
4.1.

Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Středa
Čtvrtek
Neděle

Štědrý den
Boží hod vánoční
Sv. Štěpán
Svatá rodina
Sv. Silvestr
Nový rok
Tři králové

21:30
10:30/ Te Deum a požehnání v 14:00
10:30/ zpívání dětí 14:00
10:30/ žehnání vína při mši svaté
15:00/ 24:00 zpívání koled u Zeleného obrázku
10:30
10:30/ žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky
P. Jaroslav Štancl, farář
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STŘÍLECKÉ ZVONY
Ve Střílkách býval kostel od pradávna. Ve staré listině z roku 1358
jsou Střílky již nazývány městečkem a
taková větší obec (městečko) bez
kostela nebývala. Již druhá stará listina z roku 1486 velmi jasně jmenuje
Střílky s kostelem. Tento starý kostel
stával tam, kde se až dosud říká „na
kostelíku“. Po vystavění nového kostela byla zřízena ze starého panská
stodola a v té stodole bylo ještě velmi
dobře na omítce znát římsy a jiné
okrasy z bývalého kostela. Později
byla stodola upravena na byty
pro panské dělníky a touto úpravou
zmizely všechny známky bývalého
kostela. Okolo kostela býval hřbitov. Nový kostel byl vystavěn 1764 – 1770, první mše svatá v něm byla sloužena 14. 1. 1770. Zakladatel Anton Petřvaldský se dokončení stavby
kostela nedočkal.
Velký zvon nechal ulít Bernard Diviš Petřvaldský roku 1641 a tento zvon zvonil
na starém kostele přes 60 let až do roku 1703. Toho roku nechal vnuk prvního Petřvalda
ulít ještě druhý zvon. Aby se oba zvony k sobě hodily, nechal ten starý velký zvon zlepšit a
přelít, takže na starém kostele od roku 1703 visely a zvonily oba zvony. Roku 1769 byly
pak přeneseny do nového kostela.
Velký zvon má na sobě obraz Nejsvětější Trojice, která korunuje P. Marii, erby Petřvaldských a má nahoře nápis: „Ke czty a chwale nagsweitiegsy a nerozdielnej Trojizce
Bozy. Amen.“ Uprostřed zvonu je vyryto: „Zwon tento bil gest dal letha Panie 1641 dnie
26. Augusti urozeni a stateczny ritirz pan Bernard Dywysz Peterswaldski z Peterswaldu
na Strzilkach a Zastryzly, Geho Mti czisarze Rzimskeho radda a kralowsky neywissy hoffrichtirz v margrabstwi Morawskem. A niny pak ale dal gec zlepsit zlitti Milota Ferdinand
Peterswaldsky pan z Peterswaldu diediczny pan na Strzilkach, Zastrzizly, Rosstinie Horny
a dolny Mosstieniczy tez Geho rzimske czysarzke Mti radda a kral. soudcze zemsky
w margkrabstwy Morawskem, k zadusy chramu Panie Strileczskemu na wiecznou pamatku.“ Letha Panie 1703 dnie 17. July.
Dolní průměr zvonu je 96,5 cm, výška 71 cm, ladění A1 až A2 (mezihlas), váha asi
650 kg.
Prostřední zvon Maria nese
na sobě reliéf Neposkvrněné Panny Marie, erb Petřvaldských a má
tento nápis: „ Letha Panie 1703
dnie 17. Juli dal gest tento zwon
urozeny pan Milota Ferdinand Peterswaldsky pan z Peterswaldu
diediczny pan na Strzilkach, Zastrzizly, Rosstinie Horny a Dolny
Mosstieniczy geho rzimske czisarzke Mti radda a kralowsky
soudcze zemsky w margkrabstwy
morawskem ke czti a chwale blahoslawehe panny Marige Nanebewzeti k zadussy chramu
Panie Strileckemu na wiecnau pamatku zlitti. Anno et die ut supra. Oba tyto zvony mají
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nápis česky a latinské jméno Amand,
jak se v některých listinách uvádí, zní
v tomto nápisu po česky Milota, to znamená, že český jazyk nebyl ještě docela
vytlačen, jak v dobách pozdějších.
Váha 240 kg, dolní průměr zvonu je
80 cm, výška 68 cm, ladění C2.
Oba staré zvony mají na sobě nápisy, které nám dokazují, že listiny mluvily
pravdu, když udávaly, že od roku 1638
byl majitelem stříleckého panství rod
Petřvaldský.
Třetí zvon – umíráček – byl odlit
za faráře Ludvíka Svobody roku 1861.
Zvonek Antonín z malé věže darovala střílecká učitelka ručních prací slečna Karla Redlová. Byl pořízený a ulit u firmy Manoušek v Brně, váží 38 kg a stál 1504 Kč. Na národní svátek 28. 10. 1927 byl před zavěšením posvěcen. Svěcení vykonal místní farář P. František Hrdlička.
Za 1. světové války 1916 – 1917 byly
sbírány měděné, cínové a mosazné věci
k vojenským účelům. Obě ústřední mocnosti Německo a Rakousko byly hospodářsky uzavřeny, do nich se nic
nepřipustilo dovážet, takže si tyto kovy
nemohly jako jindy zaopatřit z ciziny, a
pokud chtěly ve válce pokračovat, musely
tyto kovy sbírat doma od svého obyvatelstva. Obyvatelstvo muselo odevzdat měděné kotle, mosazné hmoždíře a různé
věci z těchto kovů. Byly sepsány a spočítány všechny mosazné kliky u dveří, ale
k jejich odebrání však nedošlo. Z kostelů
se musely odevzdávat zvony. Kde bylo více zvonů, tak se tam ponechal jen jeden, ten
nejmenší a ostatní se odebraly. Rovněž i z vesnických zvonic byly zvony odebrány, takže
v obci Zástřizly potom 7 nebo 8 roků ani nezvonili.
Střílecký kostel měl tenkrát 4 zvony, 3 na velké věži a 1 malý na malé věži. Když pak
přišly na podzim roku 1916 vojenské komise do Zdounek, spisovaly všechny zvony
na okrese, měl náš farář František Špaček lístek od hraběte Berchtolda, majitele stříleckého panství a zároveň zahraničního ministra.
V něm se hrabě Berchtold přimlouvá, aby střílecké zvony byly ponechány jako staré a památné. Pan farář podal lístek důstojníkovi jako
předsedovi komise, a ten střílecké zvony nezapsal a řekl: „Vy, velebný pane, vy jste to nejlépe
udělal.“ Takovým způsobem byly střílecké zvony zachráněny. Aby se však neřeklo, že střílecký kostel nic nedal, byl odevzdán ten malý
zvonek z malé věže. Zůstaly tedy všechny tři
zvony na velké věži a zvonily dál svým krásným
hlasem. Z mnohých kostelů byly také odebírány
cínové píšťaly z varhan a ponechány tam jen
píšťaly dřevěné. U nás se nic takového nestalo, zůstaly nám zvony i varhany.
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25. 3. 1942 byly na německý příkaz odebrány z kostela tři zvony – „musely jít zachraňovat Adolfa“. Z malé věže zvonek Antonín, z velké věže zvon Antonín o váze 126 kg
z roku 1861 a prostřední zvon P. Marie o váze 240 kg, darovaný roku 1773 Milotou Ferdinandem Petřvaldským. Než je snímali, naposled se všemi vyzváněli a velmi krásný a harmonicky laděný zvuk byl zachycen na gramofonovou desku. Když tyto zvony po laně
spouštěli, skoro všichni místní občané stáli u kostela a mnozí plakali. Ten poslední zvon
z roku 1773 se uchoval a roku 1945 byl vrácen zpět na věž stříleckého kostela. Zasloužil
se o to i střílecký občan Bohuš Lozrt , který ho v Německu vypátral. Zvon pak osobně vyzvedl v Hamburku a zajistil převoz do Střílek P. František Hrdlička.
Údajně však byl zvon Maria na své
místo ve věži farního kostela ve Střílkách
špatně usazen, a když se více rozhoupal,
na jedné straně začal vydávat zvláštní a
nepěkný zvuk. Musel se zastavit a znovu
rozhoupat. Proto byl upraven, avšak velmi
neodborně. Z tohoto důvodu 25. ledna
1989 v 6 hodin ráno při „Anděl Páně“ zvon
pukl. Puklý zvon neladil k velkému zvonu,
proto musel být zhotoven nový zvon takový, aby ladil. Celou práci na přelití zvonu
předal P. Ludvík Skácel firmě Dytrych
v Brodku u Přerova. Tři zástupci firmy přijeli obhlédnout velký zvon a navrhnout
zvon nový. Při dalším jednání bylo rozhodnuto, že nový zvon bude kopií původního zvonu.
Jelikož nový zvon musel mít ladění C2, jeho váha měla být 300 kg, zatímco původní zvon
vážil 240 kg. Nastalo jednání na ONV, odboru kultury v Kroměříži, na Památkové správě
Brno, u Díla Olomouc, u Arcibiskupství. Když byly dány dohromady souhlasy, došlo
k obstarávání materiálu – celkem 75 kg zvonoviny. Nový zvon Maria byl dodán v červenci
1989. Váží 300 kg. Ladění C2. Dolní průměr zvonu měří 80 cm, výška 68 cm. Výzdoba
zvonu zůstala původní. Jen se přidalo: „Ulila rodina Dytrychova L. P. 1989 s připojením
větévky. Přelití zvonu za použití materiálu ze zvonu puklého stálo úředně 38 170 Kč.
Svěcení zvonu Maria bylo
13. srpna 1989. Světitelem byl děkan P. Zdeněk Libosvár, od P. Marie
v Kroměříži. Prvním koncelebrantem
byl P. Ludvík Skácel, farář a druhým
byl P. Alois Brázda, farář z Koryčan,
asistentem P. Jan Mařík, farář Cetechovic. Zástupce vyslal KNV Brno,
ONV Kroměříž a MNV Střílky. Věřících bylo přítomných přes pět set,
což byl počet na Střílky velmi vysoký. Ve farní kronice je psáno: „Duchovní správa s věřícími je šťastna,
že máme zase dva zvony a těšíme
se na zvon třetí.“ Plánovaným zvonem byla Barbora, umíráček. Měl vážit 180 kg, ladění ES2, ale zůstalo jen u plánu.
V devadesátých letech byly zvony předělány na elektrický pohon, přesné datum se mi nepodařilo zjistit.
Kdo zatouží uvidět střílecké zvony, musí vyjít 71 dřevěných točitých schodů. Chvíli si
odpočinout, nabrat sílu při prohlídce hodinového strojku, projít úzkým průlezem a vyjít dal19

ších 37 dřevěných schodů. Pak se již může těšit nejen z pohledu na nádherné zvony, ale i
z překrásného výhledu na celé Střílky.
Při této příležitosti bych se ráda zmínila o paní Žofii Gejdošové. Tato paní každý den dvakrát denně vyšla 108 schodů,
aby kostelními zvony ohlásila poledne a večer klekání. Při zvonění se střídala celá její rodina – synové Stanislav, Alois a dcera Marie. Jak mi bylo řečeno: „Zvonil ten, kdo byl doma a měl
právě čas.“ Také s paní Gejdošovou chodívali přes poledne
zvonit čtyři kluci, které si brala ze střílecké základní školy.
Na dušičky se zvonilo půl hodiny.
Při pohřbu se zvonilo tak dlouho, dokud smuteční průvod
nepřišel od domu zemřelého do kostela, tzn., čím byla delší
cesta ke kostelu, tím se déle zvonilo. Bylo to hodně náročné,
záda a ruce dostávaly pěkně zabrat. Nejčastěji zvonili kostelník
Cyril Ševčík, Antonín Kousek (kmotr Kúsek) a Jaroslav Vrba
(strýc Slávek) a pomáhali jim „přerostlí“ ministranti.
Na věži bývávalo veselo,
zejména když tam pobývali ministranti, kteří zde prožívali
svá dobrodružství. Vyběhnout po tmě 108 schodů, potkat
netopýra, zazvonit na zvony, podívat se okenicemi na
Střílky a zase hurá dolů po točitých schodech. Závodili,
kdo bude první dole, komu se nejméně bude točit
ze schodů hlava. Dokonce někteří kluci na věži zvládali
napsat i domácí úkoly.
Je úžasné pozorovat střílecké pamětníky při jejich
vyprávění. Uvidíte, jak se zahledí, usmívají se při vzpomínání, protože se „znovu“ ocitají na střílecké věži a opět
po mnoha letech prožívají svá dobrodružství.
Musím poděkovat všem pamětníkům, kteří byli
ochotní podělit se o své vzpomínky, zapůjčit fotografie.
Můj dík patří zejména P. Jaroslavu Štanclovi, který mi
daroval výpisky z farní kroniky, umožnil navštívit věž,
abych si zvony prohlédla, pořídila krásné fotografie nejen zvonů, ale i Střílek.
Mgr. Jana Drápalová

BAROKNÍ HŘBITOV VE STŘÍLKÁCH
Historii našeho barokního hřbitova všichni znáte, je třeba jen připomenout, že byl slavnostně vysvěcen a dán k používání k pohřbívání 12. 5. 1730. Takže se zde pohřbívá již
271 let.
V tomto roce probíhala turistická sezóna na stříleckém hřbitově od 1. 5. 2014 do 30. 9.
2014, kdy byl zpřístupněn pro veřejnost k prohlídce areál hřbitova a krypta pod hřbitovem.
Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách zajišťovalo provoz denně od 9.00 hodin do 19.00 hodin, včetně sobot, nedělí a svátků. Průvodkyně Marie Skřítková a Hana Holásková poskytovaly návštěvníkům výklad o historii hřbitova a provázely
návštěvníky do prostoru krypty pod hřbitovní kaplí.
Obě členky „Sdružení“ zajišťovaly úpravu hrobů u pozůstalých, kteří o to požádali, a
také upravovaly opuštěné hroby. Udržovat čistotu a pořádek v areálu hřbitova a jeho okolí
zajišťoval Jan Kočíř, který v rámci veřejně prospěšných prací tuto činnost vykonával. Jan
Kočíř od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 bude pořádek a čistotu zajišťoval denně od 8.00 hodin do 12.00 hodin bez sobot a nedělí v areál hřbitova a jeho okolí. Také poskytne částečné provázení pro turisty a návštěvníky, kteří navštíví hřbitov mimo turistickou sezónu.
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V PRŮBĚHU LETOŠNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NAVŠTÍVILO BAROKNÍ HŘBITOV:

Měsíc
květen
červen
červenec
srpen
září
Celkem

Počet návštěvníků
411
307
706
832
414
2810

Návštěvníci byli nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Německa, Slovinska,
Chorvatska, Anglie, Belgie, Švýcarska, Francie, Ruska, Izraele, Polska, Irska.
PŘÍJEM Z TURISTICKÉ SEZÓNY:
Vstupné
Prodej publikací, pohledů
Prodej DVD
Výběr pokladniček

40 260 Kč
11 215 Kč
5 000 Kč
5 424 Kč

DARY OD SPONZORŮ A SOUKROMÝCH OSOB:
Restaurace „Samota“ – Hanák J.
Firma Kytlica – Kroměříž
J. Hotový – Brno, restaurace Sabaridy
Motrans Střílky
Jana Machalinková – Zlín
Radomír Bubeník, Střílky

1 500 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 200 Kč
500 Kč

Z příjmů byly zaplaceny mzdy průvodkyň Marie
Skřítkové a Hany Holáskové, roční příspěvky MAS Hříběcí hory Kroměřížsko, sdružení pro cestovní ruch a.s.,
poplatek
za
vedení
internetové
schránky
www.baroknihrbitovstrilky.cz a režijní vydání pro činnost
„Sdružení“.
Dne 7. září 2014 navštívil Střílky ministr Ministerstva kultury ČR pan Mgr. Daniel Herman. Předsedkyně
„Sdružení“ pana ministra prováděla po hřbitově. Pan
ministr projevil velký zájem o jeho historii a obnovu, neboť ministerstvo finančně dotuje restaurování stříleckého hřbitova. Část své krátké návštěvy v penzionu
Ing. Tomáše Urbáška, věnoval pan ministr občanům
Střílek, kterým zachování vzácné kulturní památky
v celé její umělecké kráse není lhostejné. Doufáme, že
jeho návštěva podnítí zájem ministerstva kultury o tuto
památku.
Ve dnech 10. 9. 2014 – 11. 9. 2014 se předsedkyně
„Sdružení“ Marie Skřítková zúčastnila mezinárodní konference Čechů žijících v zahraničí,
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v rezidenci Národního muzea v Praze. Konference se zúčastnili zástupci českých spolků
ze 17 států. V programu konference bylo téma Krajané a český jazyk. Krajané ve svých
projevech ukázali, jak udržovat češtinu v zahraničí, jak se čeština pěstuje mimo ČR.
Všichni vyjadřovali přání, aby se v zahraničí zřizovaly „Školy bez hranic“, kdy děti Čechů,
žijících v zahraničí se učily českému jazyku. Také mají zájem, aby se pro jejich děti o
prázdninách u nás zajišťovaly pobyty, kde se budou seznamovat s naší kulturou a historií.
Letošní turistická sezóna, která probíhala na stříleckém hřbitově, byla úspěšná, což dokazují pochvalné zápisy v návštěvní knize, kterou „Sdružení“ vede.
Marie Skřítková, předsedkyně „Sdružení“

ŠKOLNÍ VÝLET NA STŘÍLECKÝ BAROKNÍ HŘBITOV
Při letošní návštěvě našeho hřbitova zavzpomínala moje babička Jiřina Kočířová
na školní výlet stupavské základní školy. Babička, rozená Jurčíková, se narodila ve Stupavě v roce 1925 a letos v rodinném kruhu oslavila krásných 89 let.
Výlet se uskutečnil před 78 lety v roce
1936. Blížil se konec školního roku, když se
pod dohledem třídního učitele Vladimíra
Hladkého vydali na tuto namáhavou túru. Pan
učitel byl velmi přísný. Za každou hrubku
v diktátu následoval trest v podobě rány rákoskou přes ruce. V pětitřídce jich bylo 63
žáků, kteří se zúčastnili této vycházky. Někteří starší, jiní mladší, ona jedenáctiletá.
Vydali se pěšky ze Stupavy lesem po klikatých pěšinách do Střílek. Procházeli kolem
Ctiborova dubu směrem ke studánce
pod hradem. V té se v tom letním parném
dnu osvěžili studenou pramenitou vodou. Pak postupovali vesele dál do údolí. Z kopce už
nebyla cesta tolik namáhavá. Poté co spatřili první vesnické domy, to už ke hřbitovu nebylo daleko.
Všichni obdivovali vysoké hřbitovní zdi se sochařskou výzdobou, nahlédli do kaple,
dokonce je pan průvodce zavedl po točitých schodech do hrobky, ve které si prohlédli uložené rakve. Odtamtud ale raději rychle spěchali opět ven na denní světlo. Zážitky však
ještě nebyly u konce a čekala je prohlídka zámecké zahrady. Ta se všem stejně jako budovy zámku velmi líbila.
Zpáteční cestou si v hospodě na náměstí kupovali limonádu za 20 haléřů. Tu jim vydávali ven rovnou z okýnka. Po uhašení žízně následoval únavný pochod zpět k domovu,
vzpomíná babička.
Jan Kočíř

NAUČNÁ STEZKA
Naučnou stezku „Příroda a okolí Střílek“ navštívilo během turistické sezóny mnoho turistů. Vandalové ukradli a zničili malé
značky, které pomáhaly v orientaci. Takže jsme celou stezku,
aby turisté nebloudili, přeznačkovali. Je důležité, aby byli lidé
po zdolání jednotlivých zastavení tak spokojeni jako dvě turistky
Katka a Iva z Prahy na Hradě.
Mgr. Ludmila Ludvová
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že jsem byl v pátek 7. listopadu 2014
zvolen starostou naší obce a jsem ve funkci pouze několik dní,
dovolte mi, abych se krátce představil. Jmenuji se Viktor Ganjuškin, je mi 39 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Mým pracovním oborem jsou informačních technologie. Nejprve jsem pracoval jako zaměstnanec a posledních 10 let jsem i v tomto oboru podnikal. V zastupitelstvu naší obce pracuji od roku 2010.
Nejprve jako člen a poté i jako předseda finančního výboru obce.
Nejdůležitější událostí, která v naší obci proběhla, byly volby do zastupitelstva obce,
které se konaly 10. a 11. října 2014. Voleb se zúčastnily tři subjekty – Sdružení pro rozvoj
obce, které získalo 51,34 % hlasů a 5 mandátů, Sdružení nezávislých kandidátů 2014,
které získalo 39,04 % hlasů a 4 mandáty a KSČM, která získala 9,61% hlasů. KSČM
nezískala žádný mandát. Volební účast byla 60,86 % což je o 7% méně než v minulých
volbách v roce 2010. Do zastupitelstva obce byli zvoleni Mgr.Ludmila Ludvová, Viktor
Ganjuškin, Bohdana Králová, Zdeněk Hána, Karel Žíla, Milan Endlicher, Irena Nakládalová, Milan Krejčiřík a Stanislav Gejdoš. I když byla volební účast o trochu nižší než
v minulých volbách, chci tímto poděkovat všem voličům za to, že se voleb zúčastnili a vyjádřili svůj názor.
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Střílky se konalo v pátek 7. listopadu 2014
v Kulturním domě ve Střílkách. Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace o konání byla zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 7 dní, a to od 29. 10.
do 7. 11. 2014. Současně byla zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách obce (www.obecstrilky.cz).
Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné. Jak už jsem uvedl, byl jsem zvolen starostou obce a Milan Endlicher
místostarostou. Hlasováním bylo určeno, že funkce starosty i místostarosty budou neuvolněné – to znamená, že obě funkce nebudou vykonávány na hlavní pracovní poměr.
Chci na tomto místě ubezpečit všechny občany, že veškeré služby a činnosti obce budou
zabezpečeny tak, jak jste byli doposud zvyklí. Úřední hodiny úřadu jsou pondělí 8–12 hod.
a 13–17hod. a středa 8–12hod. a 13–17hod. V ostatní dny budu na úřadě přítomen dopoledne a místostarosta odpoledne.
Zastupitelstvo obce se také usneslo na vytvoření finanční, kontrolní a kulturní komise.
Předsedou finanční komise byl zvolen Zdeněk Hána, předsedkyní kontrolní komise byla
zvolena Irena Nakládalová a předsedkyní kulturní komise Mgr. Ludmila Ludvová. Jsem
rád, za vysokou účast na zasedání a doufám, že i nadále bude mít zájem se dozvědět co
se v naší obci děje. Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Střílky
bude zveřejněn na internetových stránkách obce.
Krátce se také vrátím k akcím, která obec realizovala od posledního vydání Zpravodaje v dubnu tohoto roku. Žádost o poskytnutí dotace na akci „Obnova a rozšíření víceúčelového zařízení“ nebyla kladně vyřízena a víceúčelové sportoviště nebylo postaveno. Je to
škoda, protože víceúčelové sportoviště v obci chybí. Byla provedena výměna zbývajících
oken v budově Obecního úřadu (pošta) a oprava místních komunikací v části Komná a
ke hřišti.
Chci Vás také informovat o nejdůležitějších úkolech, které nás v nadcházejícím období
čekají. Mezi větší akce patří vybudování čističky odpadních vod. V roce 2014 VAK Kroměříž zpracoval projekt a v současné době probíhá vyřizování územního a stavebního povolení.
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Předpokládaná doba realizace je rok 2015. V projektu rekonstrukce kulturního domu
jsme začali už v minulém volebním období. Bylo opraveno sociální zařízení a vyměněna
okna v restauraci a jídelně. V opravách chci pokračovat i nadále, protože střecha i další součásti kulturního domu jsou
ve špatném stavu. Věřím, že dobré zázemí bude znamenat i
provozování více kulturních akcí i lepší návštěvnost občanů.
Oprava a údržba komunikací, chodníků a veřejných prostor
si jistě zaslouží také naši pozornost, a proto bude pořízena
komunální technika, která by měla tyto činnosti zajistit. Myslím, že i podpora pracovního uplatnění a zvýšení zaměstnanosti formou zaměstnávání pracovníků veřejně prospěšných
prací se osvědčila. Dlouhodobě pokračuje obnova barokního
hřbitova a v příštím roce nás čeká organizace výběrového
řízení další fáze oprav barokního hřbitova. V příštím roce
v naší obci bude také pokračovat obnova katastrálního operátu přepracováním do digitální
podoby (tzv. digitalizace). V rámci tohoto procesu nejdříve proběhne revize katastru nemovitostí naplánovaná v naší obci do první poloviny roku 2015. Při revizi budou zjišťovány
změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru. Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy je 12/2016.
Mezi další cíle patří také rozšíření odpadového hospodářství o místo pro uložení biologických odpadů, nebo formou projektu kompostérů pro rodinné domy.
Viktor Ganjuškin, starosta
Ve dnech 10. října a 11. října 2014 proběhly volby do zastupitelstva obce. Volební místnost byla v budově základní školy. Voleb
se zúčastnila i nejstarší občanka naší obce Květoslava Vybíralová.
Přinášíme její fotografii.

POVOLEBNÍ VYZNÁNÍ …….!!!
Vážení občané, z naší kandidátky jsme zůstali v zastupitelstvu čtyři. Máme sice menšinu, ale budeme i dále prosazovat náš volební program a přesvědčovat ostatní o jeho
životaschopnosti. Přál bych si, aby Vaše účast na veřejných zasedáních byla co největší,
abyste byli sami účastni prosazování a kontroly plnění programu. Vy pak sami uvidíte, jak
a kdo pro co hlasuje. V neposlední řadě Váš hlas a diskusní příspěvky mohou mít na zasedání velkou váhu. Chci totiž věřit tomu, že když občané uvidí snahu a poctivou práci,
nenechá je to lhostejnými a pomohou. Vesnice je totiž vizitka nás všech.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim zbylým kandidátům a lidem, kteří
pro nás pracovali. Jejich práce si moc vážím. Na závěr děkuji všem voličům, že nám dali
svůj hlas. Omlouvám se za to, že jsme nedokázali toto vítězství zužitkovat. Je to pro mne
i mnohé velké zklamání.
Zdeněk Hána
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