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Ťuk, ťuk, ťuk, slyšíte to ťukání? To už jaro klepe na dveře. Zamilovaní kosáci se honí
na stromech a sluníčko vysílá své paprsky k prochladlé zemi. Lidem se pomalu zlepšuje
nálada. Kluci vytahují kola a ti starší leští motorky. Holky přebírají garderóbu, aby mohly
odhalit to, co je na nich pěkného. Zahrádkáři tahají z půdy rostlinky i očima a stromy pučí a
pučí. Kohouti honí slepice po dvoře, až jim někteří chlapi tiše závidí. Vše ožívá znovu.
Tož takové je to jaro! Přivítejte ho barevnou výzdobou, usmívejte se na všechny kolem
a potěšte své blízké dárkem nebo kytičkou.
L. L.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o dění v naší obci od vydání posledního čísla zpravodaje
v listopadu minulého roku.
Dne 30. 11. 2014 proběhla akce „Rozsvícení vánočního
stromu“. Akce byla úspěšná. Přišlo hodně občanů Střílek,
vládla vánoční atmosféra, podávalo se svařené víno pro zahřátí. Chci poděkovat kolektivu Základní a Mateřské školy ve Střílkách za vystoupení dětí a také Jiřímu Měřičkovi a firmě Salix
za pomoc s přípravou krásného vánočního stromu.
Dne 22. 12. 2014 se konalo v kulturním domě veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Nejdůležitějším bodem programu bylo schválení rozpočtu
na rok 2015. Rozpočet je sestaven jako přebytkový, příjmy a
výdaje jsou navrženy ve výši 7 736 700 Kč, výdaje ve výši
7 456 700 Kč a financování je 280 000 Kč.
Nyní podrobněji k jednotlivým bodům rozpočtu. Mezi největší položky, se kterými pro letošní rok počítá, patří částka cca 1 mil. Kč na opravu střechy kulturního domu.
Podstatnou část tvoří také částka 1 623 000 Kč na financování
provozu Základní a Mateřské školy Střílky. Mezi další větší akce, které by se měly v tomto
roce realizovat, patří oprava místností ve spodní části kulturního domu pro účely vybudování zázemí a místa pro uložení rekvizit ochotnického spolku a zázemí pro pracovníky
z úřadu práce ve výši cca 100 000 Kč.
Pro tento účel jsem nechal zpracovat projekt rekonstrukce a také podal žádost
o dotaci. Doufám, že se ji podaří kladně
vyřídit. Také bude provedena rekonstrukce
kotelny kulturního domu. Plynový kotel bude přemístěn do vedlejší místnosti a prostory kotelny budou využívány jako garáž
pro traktor a ostatní pracovní nástavby.
Traktor jsme obdrželi s nástavbou kartáčů
pro zametání komunikací. Dokoupili jsme
rozmetadlo na sůl i písek a samonakládací
sypač na inertní materiál (kamínek). Mys-

lím, že nám tato technika velmi pomohla
v letošním zimním období. V letním období
budou komunikace v obci nově pravidelně
zametány v souladu s podmínkami dotace.
Pro zásahovou jednotku obce je
v rozpočtu počítáno s částkou 35 000 Kč
na nákup vysílaček, 30 000 Kč na zakoupení 2 kusů pneumatik, 20 000 Kč bylo uvolněno na opravu hasičského auta veterána,
10 000 Kč bude poskytnuto leteckému
kroužku, který vede pan Auf. Pro fotbalový
oddíl je navržena částka 50 000 Kč. Na zakoupení hadic pro mladé hasiče je určeno
10 000 Kč a místní divadelníci obdrží příspěvek 5 000 Kč na zakoupení závěsu na jeviště.
Kladně byla také vyřízena žádost pana faráře o příspěvek na opravu varhan v místním
kostele ve výši 30 000 Kč. Pro místní knihovnu bylo určeno 20 000 Kč na zakoupení nových knih a 14 000 Kč na pořízení nových regálů. Na tomto místě musím poděkovat paní
knihovnici Miladě Ševčíkové, protože se velmi pěkně věnuje naší knihovně, ve které přibylo mnoho nových titulů, a návštěvnost naší
knihovny se velmi zvedla. Přijďte se podívat.
Knihovna má určitě co nabídnout.
Všichni zastupitelé obce hlasovali pro takto
sestavený rozpočet. Nikdo nebyl proti. Rozpočet
byl tedy schválen. Zápisy z veřejných schůzí
Zastupitelstva obce si nově můžete přečíst
na internetových stránkách obce.
Ještě bych se rád zmínil o jedné důležité
akci. Opět byla vypsána dotace na víceúčelové
hřiště z programu MŠMT. Dotace byla vyhlášena ke konci roku 2014. Termín zpracování žádosti byl šibeniční. Vzhledem k tomu, že projekt byl připraven v minulém roce včetně stavebního povolení, bylo by škoda ho nevyužít a nezkusit zažádat. Provedl jsem tedy aktualizaci projektu a nechal zpracovat žádost. Po projednání se zastupitelstvem obce byla také
podána nová žádost o dotaci na toto víceúčelové hřiště.
V měsíci lednu a únoru proběhlo také několik kulturních akcí – ples SDH Střílky a Farní ples a dětský karneval, vše s dobrou návštěvností. Největší návštěvnost již tradičně měli
střílečtí ochotníci, kteří sehráli hudební komedii „Babička v trenkách.“
Byla vynikající! Všem, kteří se podíleli na pořádání těchto akcí, patří
dík. Myslím, že všichni hosté se
dobře bavili.
Čeká nás poměrně dost práce, a
tak doufám, že se nám naplánované
akce podaří uskutečnit.
Viktor Ganjuškin, starosta
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AŤ ŽIJE KARNEVAL
Jiné označení pro masopust je karneval. Je to
krátké období před začátkem postní doby, v němž
se lidé radují, veselí, pořádají zábavy. I my
ve Střílkách jsme chtěli dostát této tradici a kromě
průvodu masek, který tady každoročně organizují
hasiči, jsme uspořádali – tedy Kulturní výbor
obecního úřadu a škola 7. 2. 2015 – karneval
pro děti. Žáci nakreslili plakáty, my jsme rozdali
pozvánky. Obecní úřad nám přispěl na zaplacení
programu, který si pro děti připravili manželé Procházkovi. Tuto činnost provádějí profesionálně.
Ve čtvrtek před karnevalem zorganizovala paní
Jiřinka Krejčiříková hasiče, aby nám pomohli vyzdobit sál v KD. Materiál na výzdobu zajistila další
členka našeho výboru Bohdanka Králová. Sál byl opravdu krásně vyzdobený, dokonce i
ve výškách. Hasičům prostě dík.
V sobotu jsme přišli už na 13.00 hodin, aby se vše nachystalo. Nervy pracovaly, aby přišlo dost lidí. A tak teprve
po třičtvrtě na dvě se začal sál plnit. Dětí
i dospělých přibývalo. Program začal a
jen masek jsme napočítali 55. Moc se
mi líbilo, že tam nebyli jen rodiče, ale i
prarodiče a příbuzní. Program děti zaujal a stále se zapojovaly. Tombola byla
bohatá. Spousta dětí vyhrála, i když ne
velkou cenu, tak alespoň cenu útěchy. Rej masek výtvarně zachytil Karel Žíla. Kolem
17.00 hodiny program končil a některým se viditelně domů nechtělo. Ještě chvíli všichni
dováděli v kole. Milan Krejčiřík ostřihal nafouklé balonky a každému dítěti je dal na cestu.
Ty pak unavené, ale šťastné odcházely domů. Tak jsme vypadali i my. Samozřejmě v nás
vítězil pocit uspokojení z úspěšné akce.

OSTATKY VE STŘÍLKÁCH
„Ostatky držíme, nic se nevadíme
pospolu.
Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali
poznovu.
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli
pospolu.
Dříve než se rozejdeme, ještě k sobě připijeme
poznovu.“
14. února 2015 Sbor dobrovolných hasičů pořádal tradiční ostatkový průvod masek obcí. Ke svižnému kroku a
veselé náladě hrála (můžu podotknout „tradiční“) kapela
z Koryčan pod vedením pana Michala Hušky. Průvodu se
účastnilo 40 masek, a to od malého kuřátka s medvídětem
až po velkou medvědí páru. Ostatkový průvod byl zahájen
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u kulturního domu na náměstí v půl desáté ráno hromadným focením a prvním úderem
bubnu se vydal na svou trať.
A teď něco z historie.
Ostatky, masopust, fašank, šibřinky – slavnostní období mezi Vánocemi a Postní dobou, počátek nastává po svátku Tří králů (6. 1.) a končí v noci
před Popeleční středou. Pak začíná čtyřicetidenní
půst. V době masopustu se konají hostiny, radovánky, tancovačky, bály, vepřové hody. Ostatky = oslava
konce radovánek.
Masopust vychází především z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetaci a plodnost božstva, jako je Bakchuz – syn nejvyššího boha
Dia a jeho milenky Semely. Je to bůh vína a nespoutaného veselí. Původně byl i bohem úrody a plodnosti.
Vrátím se zpět k našemu průvodu. Masky obchází celou vesnici. Tancují všichni i slepice s kuřátkem,
deratizační služba s hradní stráží, soused se sousedkou, sousedka se sousedem, medvědi s medvídětem, Elvis se sněhulákem, jeptiška s vodníkem a plno dalších. Lidé nabízí
občerstvení a darují výslužku, povětšinou vejce, slaninu, slivovici a samozřejmě koblihy.
Ve Střílkách hospodyňky přidají i vlastní kuchařské umy (rohlíčky, jednohubky, chlebíčky,
topinky, atd., mňam…). Toto všechno se pak
konzumuje na večerním posezení.
Ostatkový průvod je u konce. Teď se zbývá
jen odmaskovat a hurá na smažená vejce se
slaninou.
„Na ostatky lužky – budou jabka, hrušky.“
„Suchý púst, úrodný rok.“
„Masopust na mrazu – někdo přijde k úrazu.“
Jana Mertová, st.

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK VE STŘÍLKÁCH
LMK mládeže Střílky je v činnosti víc jak 40 let. První členové kroužku už mají vnoučata, která také do tajů modelařiny zasvěcují. Velká
většina bývalých členů kroužku vystudovala střední nebo vysokou školu a i když mají fůru povinností, najdou si čas, aby si zašli na letiště nebo v zimě
do tělocvičny.
V loňském roce byla provedena „generační“
výměna členů. Nejstarší kluci odešli studovat, a
proto do kroužku přišli noví zájemci – žáci již
od první třídy ZŠ. Bylo nutné změnit systém práce,
připravit takové modely, aby byl co nejdříve vidět
výsledek jejich práce. První éro musí být jednoduché a musí dobře lítat.
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Kluci byli rozděleni do tří skupin – 4 nejmladší začali s výrobou házedel
z polystyrenových obalů na obědy. Připravil jsem polostavebnice a kluci stříhali, lepili a
po druhé schůzce si odnášeli domů svůj první výrobek. Někteří to nevydrželi a první pokusy prováděli již při odchodu za vraty dílny.
Protože ti starší viděli, že tyto modýlky pěkně
lítají, tak si také každý alespoň jednoho polystyréňáka postavil.
Druhým modelem bylo házedlo Model, který
bude pro závody, aby se podpořila soutěživost
kluků. Tato házedla postavili všichni kluci, mají je
zalítané a připravené na sezonu.
Bohužel nemůžeme navázat na soutěžní úspěchy
předcházejících generací členů. Systém soutěží
předpokládá založit modelářský klub. Všichni soutěžící musí být členy modelářského svazu a
všichni musí být pojištěni. Soutěžící musí absolvovat „modelářskou ligu“ Moravy. Závody se konají dvakrát za měsíc, vždy v neděli
na letištích od Otrokovic, Brna až do Hodonína. Je to finančně i časově velmi náročné.
Třetí skupina nejstarších členů kroužku staví samostatně modely větroňů nebo motoráků. Tyto modely jsou již řízené rádiem. Pro modely je již připravená řídící aparatura, serva, a ostatní nutné vybavení. Doufám, že do konce školního roku budou modely zalítané a
že prázdniny mohou být zajímavější.
Pro všechny kluky platí, že se zúčastní výuky
řízení modelu rádiem. Výuka probíhá na modelářském letišti u statku v Blišicích. Letiště má rozměry 15 x 85 metrů, je na něm udržovaný trávník.
Na letišti je nádherná pohoda, zejména na jaře.
Je zde překrásný pohled na lesy, kopce, a když je
pěkné počasí, je vidět i Hostýn. Velmi často
nad letištěm proletí skutečný „ultralajt“, který řídí
bývalí modeláři z Kyjova, Kroměříže či Hodonína.
Doufám, že to rodiče pochopí a svoje ratolesti
na letiště přivezou. Tady jsou teprve vidět výsledky práce v dílně. Řídit svůj model je to nejlepší
na tomto koníčku. Je zajímavé, že i někteří rodiče (i maminky) si to zkusí a již tři tatínci
chodí lítat se svými letadýlky na naše letiště.
Práce v kroužku není jenom o letadýlkách. Je to výuka základních rukodělných dovedností, první seznámení s plánem, znalost materiálu. Vědět proč model letí, co je to těžiště,
jak se jmenují základní části letadla atd. Je to i o tom, že čas strávený v dílně má smysl.
Pohyb na letišti a vnímání přírody je lepší než sedět u počítače a hrát hry. Velmi důležité je
práci na modelu dokončit, protože nedodělaný model nemůže letět.
Tímto bych chtěl požádat rodiče kluků, aby si udělali na syna čas a na letiště ho dovezli. Vždyť mohou vzít celou rodinu. Čas strávený s dětmi je to nejlepší, co rodiče v této
době musí zajímat.

Antonín Auf, vedoucí LMK Střílky
5

NÁŠ SPOLEČNÝ TANEC
Společenský tanec je sport dvou odlišných osobností, které
musí tančit jako jeden, mít jedno tělo, být jedna duše. Někdo ho
považuje za sport, jiný zase za umění.
Richard se společenskému tanci začal věnovat během studia
na střední škole, právě v té době se přihlásil do tanečních. Tady
se naučil své první taneční kroky. Tancování ho natolik zaujalo,
že se rozhodl, že už nebude hrát fotbal a posléze se přihlásil
do tanečního klubu KST Swing v Kroměříži, kde pod vedením
Marka Dvorníka začala jeho taneční kariéra. Slova svoboda a
volnost podle něj tanec nejlépe vystihují a právě kvůli tomu se
do tancování zamiloval.
Šárka v dětství hrála na flétnu,
zkoušela aerobic i bojový sport karate.
Vždy se jí líbilo krasobruslení a jejím
velkým snem byl balet. Ke společenskému tanci se dostala až
během studia na gymnáziu, kde začala navštěvovat taneční školu TŠ Starlet Brno. Tanec ji hned zaujal. Když se tehdy poprvé
postavila na taneční parket, došlo jí, že tohle je to, co hledala.
Když se jí někdo zeptá, co pro ni znamená tanec, tak odpoví
většinou latinským citátem: „Odi et amo“, tedy „Miluji a nenávidím“. Tanec jí mnohé dal. Pomohl jí v těžších životních chvílích
a mnohé ji naučil. Zároveň ji však také některé věci vzal – jako
všechno na světě i tanec si žádá
svou oběť.
V civilním životě se věnují práci a studiu. Richard pracuje jako inspektor elektronické výroby ve společnosti Czech
Space Research Centre. Šárka pokračuje ve studiu a její
další kroky směřují na právnickou fakultu. Tancování tudíž
muselo jít kvůli vytíženosti mírně stranou a z pravidelných
každodenních tréninků se čas věnovaný tanci zkrátil jen
na tři až čtyři dny týdně. Tohle je však neodradilo od nadšení a vášně do tance a jejich cílem je zlepšovat se každým
dnem.
Společně už 2 a půl roku reprezentují taneční klub TK
Orel Telnice. Během společné doby působení se jim přihodilo mnoho nejen pozitivních, ale i negativních věcí, které je
poznamenaly. Na parketu i mimo něj si jsou největší oporou. Jeden bez druhého by nemohl něco takového zvládnout a dokázat. Mají své taneční
vzory a také osobního trenéra, který jim pomáhá
v technické přípravě. Dříve bývali před vystoupením
vždy mírně nervózní, dnes však jim taneční vyspělost
dovoluje si vystoupení užít a snaží se bavit diváky.
V takovém případě je pro ně největší výhrou ohlas
přihlížejícího publika.
V roce 2013 se zúčastnili mistrovství České republiky družstev v kategorii latinskoamerických tanců
a v roce následujícím se probojovali až do čtvrtfinále
na mezinárodní soutěži. Jejich momentálním snem je
zopakovat si atmosféru mistrovství republiky.
Richard Brňák, Šárka Steinbachová
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FARNÍ PLES
Na konci měsíce ledna se konal v Kulturním
domě ve Střílkách další ročník, v pořadí již pátý,
oblíbeného Farního plesu. K překvapení mnohých se ples tentokrát nekonal v Zástřizlech,
jako předchozí ročníky, ale právě ve Střílkách.
Byly tak vyslyšeny hlasy těch, kteří si konání
plesu ve Střílkách přáli, i snaha pořadatelů
o uskutečnění plesu v místě sídla farnosti. Každá změna přináší svá úskalí, tak i tato. Ale nakonec si myslím, že nám tato změna prospěla, a
že se ples všem účastníkům líbil. K poslechu i
tanci nám opět po roce zahrála dechová hudba
Zdounečanka. Pro návštěvníky bylo připraveno
vynikající pohoštění místní kuchyně i bohatá
tombola. V průběhu plesu proběhly ukázky klasických i latinsko-amerických tanců v podání
Ríši Brňáka a jeho partnerky.
Poděkování patří všem organizátorům,
sponzorům a pomocníkům a nakonec i všem
účastníkům, které neskolila chřipková epidemie,
a přišli. Doufám, že jste se všichni dobře bavili,
a že se za rok opět sejdeme na další ročníku
Farního plesu.
P. Jaroslav Štancl, farář

MAŠKARNÍ VE ŠKOLCE
Že v době masopustu chodí
maškary po dědině, vědí všichni. Málokdo ale ví, že svůj rej
mají masky i ve školce. Sice jich
letos hodně svou účast kvůli
nemoci odřeklo, i tak dorazily
masky všelijaké. Pirát, čarodějnice, beruška, netopýří víla, indián, krasobruslařka, a dokonce
i dinosaurus dorazili – kromě
jiných. Společně si zatančili
strašidelný rej, pobavili se
u hraní „kloboukové“ a tance
s koštětem, poseděli u dobrot,
poveselili se a za rok se prý
zase ukážou. Všichni jsme zvědaví, jakými nápady nás děti a
šikovní rodičové při výrobě masek příště překvapí.
Mgr. Bohdana Šohajová
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KE KRMELCI ZA ZVÍŘÁTKY
Jedno zimní dopoledne jsme
se s dětmi vypravili do lesa ke krmelci podívat se, jak zvířátka žijí
v zimě. V průběhu celého týdne si
děti nosily do školky krmení – seno, řepu, jablíčka, mrkev, chleba a
další dobroty. V den výpravy
za zvířátky jsme posvačili dříve a
pak hurá do lesa. Děti si nadšeně
naskládaly krmení do batůžků,
košíků a tašek, které si samy nesly. Zastávku jsme měli ještě u paní
učitelky Šohajové, která měla
pro zvířátka nachystaný pytel sena. Cestou jsme pozorovali stromy
a poslouchali, jestli uslyšíme nějakého ptáčka. Při vstupu do lesa
nás uvítala lesní policie – sojka, která všem ohlásila naši výpravu. Rozzářené oči dětí
u krmelce při vyndávání dobrot byly úžasné. I když jsme se v lese brodili sněhem, nikomu
to vůbec nevadilo, ba naopak. Cestou zpět jsme zvládli i menší koulovačku a slyšeli doktora stromů – datla. Vrátili jsme se sice mokří, unavení, ale spokojení. Děti doma vyprávěly
zážitky z lesa a druhý den namalovaly moc krásné obrázky. Ještě dlouho si povídaly
o tom, která zvířátka si asi pochutnala právě na těch jejich dobrotách. A je jen dobře, že si
i někteří rodiče udělají čas a jdou s dětmi nakrmit v zimě zvířátka u krmelce.
Hana Krejčiříková

PROJEKT ZDRAVÝ ÚSMĚV
I v letošním školním roce probíhá
v mateřské škole projekt Zdravý úsměv.
Cílem projektu je naučit děti správné
technice čištění zoubků, napomoci
ke vzniku celoživotního návyku spojeného
s péčí o dutinu ústní, podle možností
ovlivnit i rodiče dětí tím, že se správný
postup naučí a budou v čištění chrupu a
péči o dutinu ústní své děti podporovat.
Cvičení probíhá hravou formou pod vedením zubního preventivy pana Forejta. Děti
se seznamují s pomůckami pro ústní hygienu, anatomií, zdravou výživou, vznikem zubního kazu, ochranou proti
zubnímu kazu a správným čištěním zubů. V rámci projektu plní domácí úkoly společně se
svými rodiči, za jejichž splnění dostávají malé motivační odměny. V mateřské škole pak
pokračujeme v každodenním upevňování získaných dovedností pravidelným čištěním zubů po obědě. Věříme, že si tímto způsobem trvale upevní hygienické návyky, jež jsou součástí každodenního života.
Mgr. Marta Hudečková
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Jednou z prvních zkušeností ve škole je
pro každého žáčka zápis do 1. ročníku. Ten
na naší škole proběhl ve středu 4. 2. 2015. Děti
hned u vchodu uvítali starší žáci jako pohádkové
postavy a přivedli je do třídy cestičkou vyzdobenou stopami. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, se snažily ukázat, co všechno dovedou.
U stolečků si budoucí školáci popovídali s paní
učitelkou, nakreslili obrázek, přednášeli básničky, počítali, poznávali geometrické tvary a ukázali, jak si umí zavazovat tkaničku. Zápis končil
u paní učitelky, která předala budoucím školákům upomínkový list a dárečky.
Všechny děti byly přijaty. Jim i jejich rodičům přejeme šťastný start do další životní
etapy.
Erika Nevyjelová

DĚJEPIS TROCHU JINAK
Jednou v hodině dějepisu přišla naše paní
učitelka Markéta Nováková se zajímavým nápadem. Protože v minulých hodinách dějepisu jsme
probírali Řecko, navrhla nám, že bychom si mohli
udělat řeckou konferenci. Nejprve jsme se rozdělili do dvou skupin a vymysleli si, co budeme
představovat. Protože jedna ze skupin byla čistě
chlapecká, dohodli se, že budou představovat
řecké bojovníky. Druhá skupina si vybrala téma
olympijské hry. Na další hodinu dějepisu přišli
do školy všichni s obrovskými taškami a v nich
nesli svoje rekvizity. Když konečně zazvonil zvonek, všichni už byli nachystaní. První se představili bojovníci, kteří nachystali i občerstvení
z tradiční řecké suroviny. Poté se předvedli olympionici, kteří ukázali ukázky sportů. Nakonec jsme odpovídali na otázky, a pokud jsme odpověděli dobře, získali jsme jeden bod.
Zvítězili řečtí bojovníci, ale jen o pouhý jeden bod. A tak si vybojovali jedničku do žákovské
knížky a výhodu, že další hodinu nebudou zkoušeni.
Nikolas Prokša
Naše projektová hodina byla o tom, že se sešly dva týmy. Jeden tým byli olympionici a
druhý řečtí válečníci., kteří bojovali u Maratonu. Každý tým měl na začátku projev a ukázku, např. olympionici měli ukázku disciplín a bojovníci ukázku boje,
jak bojovali u Maratonu. Bylo tam i něco na chuť, a
když jsme se občerstvili olivami, tak jsme šli už soutěžit. Soutěžilo se ve třech kolech. První kolo bylo
o tom, že paní učitelka dávala otázky a ptala se hráčů po jednom z každého týmu. Druhé kolo bylo
o tom, že se celý tým mohl radit a bylo to hlavně
o rychlosti. Třetí kolo bylo o tom, že každý tým si vybral svého hráče, zástupce. Bojovníci vyhráli o jeden
bod. Moc se nám to líbilo.
David Janík
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KOŠT PÁLENEK SE DÁ PLÁNOVAT I Z ITÁLIE A NEJLEPŠÍ JE
TOMBOLA ZA KORUNU
V sobotu 14. března 2015 se v Zástřizlech
uskutečnil šestý ročník koštu domácích pálenek.
Jelikož každý rok píšu o tom, kolik lidí přišlo a
jak to na koštu vypadalo, rozhodla jsem se to
letos pojmout trošku jinak a dát vám nahlédnout
i pod pokličku příprav.
„Napil sem sa páleného, po štyrech sem doléz dom. Tata ně dal po papuli, na noc pújdu
k súsedom!“ Zpívá se v jedné písničce, která
dále pokračuje: „Hej, hej, trnečky, kapú nám
do bečky, hej, hej trnečky, léky naše!“ To jsme
se tak v naší chase Súsedé rozhodli, že když už
jsme na jaře uspořádali pět koštů pálenek, byla
by škoda neudělat jej i po šesté. Ondřej naprosto pragmaticky svolal první schůzi kvůli koštu už
někdy před půl rokem. Abychom prý zase
všechno nehonili na poslední chvíli a měli
na přípravu dostatek času. Však jsme si na jeho
slova ještě rádi vzpomněli, když jsme v pátek,
den před koštem, sháněli tombolu, motali losy,
žehlili kroje a vyřizovali koncesi na prodej alkoholu. Dobře, přeháním. Tu koncesi jsme vyřídili
už v pondělí. Přesto jsme ale v sobotu ve dvě
hodiny byli v plné parádě nachystaní vítat první návštěvníky. Letos jsme si pro ně na koštu
připravili hned několik novinek. Většina z nich vznikla jako skvělý nápad na oné schůzce
před půl rokem, ale ještě v sobotu ráno jsme vlastně neměli úplnou představu, jak tyto naše skvělé nápady převedeme do praxe. Takže nakonec jsme možná nejvíce překvapení
byli my sami. Proto bych se ráda podělila o pár poznatků, o které jsme po šestém ročníku
bohatší. Pro větší přehlednost je shrnu v bodech:
 Když chcete naplánovat košt pálenek v Zástřizlech, vůbec v Zástřizlech nemusíte být.
Jde to i z Irska nebo třeba z kamionu z Itálie.
 Pozvat odborníka na slivovici, který udělá řízenou degustaci je fajn, ale nesmí to být
moc dlouhé, protože lidi, co už jsou zkušení pijci a znají to, se pak začínají nudit.
 Nemůžete prodat losy do tomboly? Vyhlaste, že odteď prodáváte za korunu jeden. Začínáme koketovat s myšlenkou, že příští rok našouláme 10 000 losů a budeme je prodávat po koruně. Jen nevím, kdo to bude dělat, když je nás v chase pět a půl a naše
vůbec nejoblíbenější věta je: „Promiň, ale nemám čas.“
 211 vzorků slivovice úplně stačí!
 I dýně hokaido se dá vypálit.
 Po soutěži v rozpoznávání vzorků jsme zjistili, že pálenka z mirabelek je snadno zaměnitelná s meruňkovicí, jabkovicí, hruškovicí, prostě asi se vším. Jedna ze směsí
ovoce, kterou jsme si pro soutěžící připravili jako tvrdý oříšek, zase nejčastěji chutnala
po ovoci s názvem „hnus, hnůj nebo sra*ka“.
 Čím déle může cimbálovka hrát, tím je to lepší. Ale afterparty s DJem Laďou Žemlou
taky stojí za to.
 A závěrečné shrnutí: Žádná část kroje se nikomu neztratila nebo nezničila, nikdo se
nepozvracel, i tu Alpu, co byla v tombole, někdo vypil, takže se akce vydařila.
Dominika Hromková
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15 LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PRO ZÁCHRANU
BAROKNÍHO HŘBITOVA VE STŘÍLKÁCH
V letošním roce si připomínáme 15 let od vzniku Občanského sdružení pro záchranu
barokního hřbitova ve Střílkách.
Od roku 2000 „Sdružení“ vyvíjí svou činnost pro obnovu stříleckého hřbitova. „Sdružení“ je zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR jako právnická osoba a byly také schváleny
jeho stanovy.
Prvořadým cílem je pomáhat Obci Střílky, která je vlastníkem hřbitova, zajišťovat finanční prostředky na obnovu hřbitova, která probíhá od roku 1998. Zasíláme žádosti
o sponzorské finanční dary podnikům, jednotlivým soukromým osobám. Dále žádáme
o dotace na Krajský úřad Zlínského kraje a jednotlivým městům našeho kraje. Od roku
2002 do roku 2014 darovacími smlouvami od dárců obdržela Obec Střílky od „Sdružení“
670 674 Kč, z prodeje knih „Městečko Střílky 1“ a „Městečko Střílky 2“ autorů Antonína
Skřítka a Marie Skřítkové 26 300 Kč, peněžité dary od jednotlivých dárců 17 500 Kč. Tyto
peněžité částky byly dány na opravy hřbitova.
Byly provedeny opravy: opravena střecha kaple, provedeno odvodnění hřbitovního pole od dešťové vody, opravena nástupní plocha hřbitova, opraveno levé schodiště, zhotoveno nové schodiště, v interiéru kaple opravena kopule, repase barokních oken kaple,
zrestaurovány barokní sochy umístěné na stupních ohradní zdi, oprava celé hřbitovní
ohradní zdi.
Významně „Sdružení“
svou aktivitou přispělo
k tomu, aby v roce 2010
vláda ČR prohlásila střílecký hřbitov národní kulturní
památkou. Byly vydány
publikace: Barokní hřbitov
ve Střílkách v jazyce českém, anglickém a německém. Střílecký hřbitov –
národní kulturní památka
v jazyce českém, anglickém, německém, polském.
Předsedkyně
Marie
Skřítková a Jan Kočíř se zúčastnili v lednu veletrhu cestovního ruchu v Brně, kde ve stánku Zlínského kraje přispěli k propagaci vzácné národní kulturní památky ve Střílkách. Také
se zúčastní poutních dnů v Kroměříži.
Účast předsedkyně „Sdružení“ v březnu na veletrhu cestovního ruchu v Ostravě
na Černé louce je velmi důležitá pro informaci návštěvníků o významu a historii stříleckého
hřbitova. U nás je zvýšená návštěvnost z tohoto regionu.
Od 1. 5. do 30. 9. 2015 bude probíhat turistická sezona, kdy je areál hřbitova zpřístupněn pro veřejnost k prohlídce. Od 9.00 do 19.00 hodin je zajištěn provoz na hřbitově včetně sobot a nedělí. Provádí se výklad průvodců o významu a historii hřbitova, staráme se
o pořádek a čistotu uvnitř a v okolí hřbitova. Střílecký hřbitov svou originální architekturou
a sochařskou výzdobou vzbuzuje pozornost historiků a milovníků umění baroka. Areál
hřbitova si přichází prohlédnout návštěvníci nejen od nás z České republiky, ale i ze zahraničí, o čemž svědčí zápisy v návštěvní knize.
Věříme, že letošní turistická sezona bude probíhat zdárně, proto prosíme, aby hroby
zemřelých byly udržovány.
Marie Skřítková, předsedkyně „Sdružení“
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BABIČKA V TRENKÁCH
Divadlo plné spokojených diváků, to je určitě
snem nejednoho režiséra. A toho se ve Střílkách
paní režisérka Jiřinka Krejčiříková nemusí bát.
Každá hra, kterou se stříleckými ochotníky nacvičí, je vždy navštívena spoustou diváků tak, že
sál kulturního domu je naplněn k prasknutí. Tak
tomu bylo i letos s hrou Vlastimila Peška „ Babička
v trenkách
aneb
Aprílová
komedie.“Veselohra se zpěvy přinášela odreagování,
úsměv uprostřed děje plného zvratů a komediálních situací. Již na začátku nás přivítali herci
zpěvem a pak monologem Stely Dandové
v podání Anety Coufalové, která nám představila
členy své rodiny. Její herecký výkon byl opět
bezvadný, přirozený i zpívání s ostatními
děvčaty bylo vždy výborné. Ocitli jsme se
v obchodě s deštníky a pláštěnkami. Majitelé
byli manželé Dandovi – Lumír, kterého bezvadně ztvárnil Milan Maštalíř, jeho ženu výborně představovala Lenka Kašíková a
kromě Stely, jejich
dcery, měli vzácného darebného synáčka
Dodánka.
Ten způsoboval rodičům i sestře stále
problémy. V autentickém podání skvělého herce Pavla Šohaje
mně to připomínalo některé pubertální skutky mých žáků. Nervové
šoky Lumíra a Otýlie ze syna vypadaly jako ze života. Zapomněla
bych na dva důležité členy rodiny: Bertu a sluhu Artura. Tetu Dandyho skvěle ztvárnila Jarmila Mikulášková. Pomalu
každé její vystoupení na
pódiu vyvolávalo salvy
smíchu. Tomáš Bazalka
jako sluha Artur opět nezklamal. Role mu seděla
a zvládal to výborně.
U některých herců stačilo, aby se jen divákům
ukázali a už se čekalo od
nich něco komediálního. Oni opět nezklamali. Patří mezi ně Stanislav Pluhař, v této hře jako pan Cholerka, major v. v., Lubomír
Polášek jako Mila Neomalený, fotograf a samozřejmě Mirek Vrba,
pan Mourek, později babička. Jejich nadání pro komediální role je
opravdu velké. Každý z nich ztvárnil svým nezapomenutelným
způsobem danou roli, smích a potlesk byl tím pravým oceněním.
Nesmíme zapomenout na manželky: paní Mourkovou v podání Anny Vrbové a Miluši Neomalenou, kterou ztvárnila Bohdanka Šohajová. Obě byly výborné, zvláště Bohdanka Šohajová se letos svým výkonem velmi zviditelnila. Atmosféru parních lázní a dokonalé
služby nám předvedly Klotilda, Lenka Voláková a Trúda, Žaneta Lechnerová byly jako
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opravdové pracovnice lázní. A teď pozor! Naše
policie: inspektor Burda a zároveň padouch
flašinetář Radomír Volák, policajt Kladivo Karel
Merta (z toho šel strach, jak to prožíval) a seržant Vacek alias Zdeněk Nábělek. Byli muži
na svém místě. Seržanta Vacka řídila skvěle
jeho rázná žena Jana Mertová. Nesmíme zapomenout Dominiku Hromkovou, která ztvárnila
dokonce dvě role – Nelu, spolužačku Stely
ze školy a Jacka, vnuka babičky. Hlavně jeho
angličtina byla velmi zábavná. Role doplnili
prodejci novin Radomír Vrba a dvě ostatní dámy Aneta Maštalířová a paní Ludmila
Cveková.
Vraťme se ještě k babičce v jejich
nezapomenutelných trenýrkách, podle
nichž měla i hra název. Mirek Vrba
svou vynikající komediální schopností
se změnil v atraktivní babičku, do které
se zamiloval i Artur. Rozkošní byli také
pan Cholerka a pan Danda v parních
lázních coby copaté dámy. Nezapomenutelný bude dlouho tanec se stepováním v podání Milana Maštalíře a babičky alias Mirka Vrby. A takových okamžiků tam bylo i více. Divadlo však
nejsou jen herci. Musí se připravit i výtvarná dekorace. Tu nakreslil a vytvořil
Karel Žíla. Byla opravdu vtipná a pěkná. O úpravu kulis a světel se
starali Milan Krejčiřík, Prachař Jiří ml., Tomáš Bazalka. Celou hrou
nás provázela hudba a zpěv, kterou připravili Milan Maštalíř a Ludvík
Čihánek ml.. Krásné kostýmy herců měla na starosti Mila Gejdošová.
Dokonalá osobnost musí mít i líčení a účes a to bylo dílo Lenky Volákové. A tak to byl teprve dokonalý celek. Krásné dámy, vtipní pánové, krásná hudba a dokonce i ten tanec se stepováním dokonale
podtrhly schopnosti herců.
Když hra skončila, diváci
odměnili herce dlouhým potleskem a nám bylo líto, že
už je konec. Odcházeli jsme
plni zážitků a s nadějí, že i
v příštím roce nás ochotníci
nezklamou a se svou vynikající režisérkou nacvičí zase
nějakou bezvadnou hru.
A na závěr mohu jen říci:
„Klobouk dolů před jejich
uměním.“
Ludmila Ludvová – vděčná
divačka a obdivovatelka
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Motto: Máte to největší štěstí na světě,
není nic hezčího než úsměv dítěte.

Tak začínala pozvánka pro rodiče na vítání občánků. Je to jedna z nejkrásnějších akcí,
kterou může obecní úřad pro občany udělat. Protože nový život je naděje, vzniká z lásky a
znamená pro obec budoucnost.
Tohoto úkolu se ujal kulturní výbor obce. Vítali jsme celkem 8 dětí do života. Věk dětí
byl od 2 a půl měsíců až do 3 let. Byla to čtyři děvčata a čtyři chlapci: Aneta Gejdošová,
Soňa Kubíčková, Alma Plesníková, Klára Marie Nezdařilová, Patrik Rája, Maxim Štabla,
Matěj Borko, Michal Chodúr. Všichni se zúčastnili se svými rodiči. Byli přítomni i sourozenci, prarodiče a příbuzní.
Krásný program si pro ně připravily děti z MŠ, ZŠ pod vedením p. učitelek H. Krejčiříkové a Mgr. B.Šušlíkové. Také pan starosta Ganjuškin měl velmi pěkný projev. Rodiče se
podepsali do slavnostní knihy obecního úřadu. Symbolickou atmosféru doplnila nádherně
vyřezávaná kolébka. Rodiče dostali od Obecního úřadu ve Střílkách jako dárek pro své
dítě 1 000 Kč. I to bylo milé překvapení! Po oficiální části následovalo posezení s malým
pohoštěním. Děti ani neplakaly. Vypadaly se svými rodiči spokojené. A to byla pro nás
největší odměna.
Kulturní výbor obce

S vítáním jsme přivítali i jaro

Foto K. Žílová
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OKÉNKO BYLINÁŘKY Z CHALOUPEK
KOPŘIVA DVOUDOMÁ (URTICA DIOICA)
Kopřivy mají lidé většinou v povědomí v negativním
ohledu kvůli tomu, že snad každý se někdy spálil
od jejich listů. Ovšem mnohem méně je známo, že
v listech kopřivy se dají najít také velice zajímavé možnosti a efekty na lidský organismus. Kopřiva pomáhá
zmírňovat zánětlivé reakce při ekzému a kožních vyrážkách a zklidňovat zánětlivé klouby. Kopřiva také
pomáhá při vylučování nadbytku tekutiny z organismu
a zklidňuje infekce močových cest. Kopřiva dále zmírňuje alergické příznaky u senné rýmy a může zmírňovat prostatické potíže. Listy mladých kopřiv jsou pokládány za výživnou potravinu a mají
podobnou chuť jako špenát. Tato mladá kopřiva obsahují velké množství železa a jiných
minerálů a jsou bohaté na karotenoidy a vitamin C.
Příprava kopřivového čaje
Připravit si domácí kopřivový čaj není vůbec složité.
Stačí si někde venku nebo na zahradě najít kopřivy a
natrhat si jich dostatečné množství. Natrhejte si drobné
lístky čerstvých kopřiv. Ideální doba, kdy vyrazit
na sběr čerstvých kopřiv, je na jaře. Kopřivy totiž v tu
dobu mají největší sílu. Vezměte dvě lžíce natrhaných
lístků kopřivy a zalijte je vařící vodou. Následně nechte
vše přikryté patnáct minut a potom už můžete konzumovat lahodný kopřivový čaj.
Špenát z kopřiv
Natrháme (množství dle potřeby) vrchní nedřevnaté vršky kopřiv asi tak 5 cm od špičky. Dáme vařit větší množství osolené vody (jako na těstoviny) a když se vaří, nandáme
do ní kopřivy a necháme párkrát převařit. Kopřivy scedíme a necháme okapat. Posléze je
semeleme nebo velmi jemně nasekáme. Nakrájenou cibuli dáme zpěnit na trochu oleje
(sádla) a na něj pak dáme semleté kopřivy. Vmícháme utřený česnek, osolíme a opepříme
(vše dle chuti). Zahustíme jíškou, nebo vmícháme rozkvedlaná vajíčka a dle potřeby zahustíme strouhankou.
Podáváme s bramborem, noky, chlebem, jak je libo. Dobrou chuť!
SMETANKA LÉKAŘSKÁ, PAMPELIŠKA (TARAXACUM OFFICINALE)
Kořen pampelišky je zdarma dostupný všude kolem
nás. Přitom se jedná o opravdu účinné a přínosné přírodní léčivo. Dovede povzbuzovat činnost všech trávicích orgánů – tedy i žlučníku, který stimuluje k lepšímu
vylučování žluče. Pomáhá při žlučníkových onemocněních. Je prospěšný při chorobách močových cest a ledvinových kaméncích. Hojí záněty žaludeční a střevní
sliznice. Podpůrně působí i při cukrovce.
Využít však můžeme i mladé listy a květy.
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Z pampeliškového kořene se dělá nálev
Jedna čajová lžička sušeného sekaného kořene pampelišky na šálek vody a užíváme
dvakrát denně. Jeho hořkou chuť můžeme vylepšit citronem, medem.
Pít lze i šťávu z čerstvého kořene – třikrát denně polévkovou lžíci.
A na závěr – dobrotu.
Pampeliškový salát s pomerančem
Mladé omyté růžice pampelišky drobně natrháme. Oloupaný pomeranč nakrájíme
na kostičky. Oboje smícháme, přidáme trochu cukru, olej, kroužky mladé cibulky a špetku
pepře. Promícháme a necháme vychladit.
Pampeliškový med
Natrháme 200 květů pampelišky, 15 minut je povaříme. V litru vody necháme 10 hodin
ustát a poté přecedíme. Do odvaru přidáme 1 kg cukru a šťávu z jednoho citronu (případně i dobře omytou kůru), směs hodinu povaříme a pak nalijeme do zavařovacích sklenic a
ještě horké je zavíčkujeme.
Mgr. Ludmila Ludvová

Už dávno člověk ví, že kniha je nejlepší přítel člověka. Mnohdy v nejtěžších chvílích v ní nacházíme moudrost a podporu. A protože jsou knihy v dnešní době poměrně
drahé, je výborné, že i v naší obci máme obecní knihovnu, kde si mohou lidé knihy
zdarma půjčovat.
Je otevřena každé pondělí od 14.00 hodin
do 17.00 hodin. V současné době ji vede paní
Milada Ševčíková. A to velmi dobře. Nakonec přečtěte si sami rozhovor s ní.
ROZHOVOR DO ZPRAVODAJE S NOVOU KNIHOVNICÍ PANÍ MILADOU
ŠEVČÍKOVOU
1. Jak dlouho už tuto funkci vykonáváte?
Tuto funkci vykonávám teprve krátce. S velkým očekáváním jsem poprvé otevřela
31. 3. 2014.
2. Co Vás k tomu přivedlo?
Když jsem jednou brouzdala po internetu, objevila jsem internetové stránky Obecní
knihovny ve Střílkách. Stránky mě zaujaly a říkala jsem si, že by mě tato práce určitě bavila. Já jsem totiž o existenci knihovny ve Střílkách věděla, ale nikdy jsem v ní nebyla. Takže, když se uvolnilo místo knihovnice, sama jsem šla na Obecní úřad
ve Střílkách, podala si žádost a byla jsem přijata.
Udělalo mi to radost, protože jsem se už od dětství
zajímala o literaturu, ve škole navštěvovala kroužek
poezie a četla knihy. Jsem aktivním členem knižního
klubu již přes 10 let, takže jsem mohla sledovat vycházející knižní novinky. Sami doma máme spoustu
knih, protože čteme celá rodina.
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3. Kolik máte čtenářů dětských a dospělých?
Ke konci roku 2014 bylo celkem 80 čtenářů, z toho 26 dětských. Ale za první měsíce
letošního roku přišlo do knihovny dalších 22 nových čtenářů, z toho 10 dětských. Mám
velkou radost, protože děti celkově málo čtou. V porovnání s rokem 2013, kdy statistika
uvádí 37 čtenářů, si myslím, že občané Střílek nově nacházejí cestu do naší knihovny.
Ještě bych chtěla navrhnout pomoc pro starší nebo méně pohyblivé občany, kteří by chtěli
číst knihy, že jim ráda knihy osobně přinesu. Už tuto službu dělám a myslím, že se osvědčila.
4. Jaké druhy knih se nejvíce půjčují.
Půjčují se všechny knihy. Teď jsou hodně populární detektivky severských autorů, hodně se
čtou ženské romány, protože ženy navštěvují
knihovnu více než muži a možná nejméně se čte
naučná literatura pro dospělé. Jinak je v knihovně
k dispozici přes 2100 svazků různých žánrů,
od beletrie autorů českých i světových, detektivek
životopisů, románů pro ženy, historických románů,
literatury naučné pro dospělé, děti a mládež a
moc pěkné dětské knížky. V současné době jsou ještě v knihovně k dispozici dva soubory
knih různých žánrů z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska, dva tematické výměnné
soubory – Světová literatura 1 a 2 a od měsíce února dva soubory knih pro děti. Celkově
290 svazků z výměnného fondu. Snažím se, aby si mohl každý čtenář vybrat. Ale to už
však musí sami posoudit. V loňském roce bylo celkem půjčeno 967 svazků a letos již 557.
Vím, že hlavním předpokladem je výběr dobrých knih a o to se budu snažit.
Nově jsou od letošního roku zařazeny do výměnného fondu i audioknihy. Seznam je
k dispozici v knihovně.
5. Jak spolupracujete s Knihovnou Kroměřížska?
Spolupráce s Knihovnou Kroměřížska je velmi dobrá. Já konkrétně spolupracuji
s vedoucí úseku regionálního knihovnictví paní Mgr. Ivanou Drobníkovou a paní Antoanetou Avramovou. Provádí pro nás různé služby, např. obalování nově zakoupených knih,
pořádají odborné semináře, připravují soubory knih z výměnného fondu a metodicky nás
řídí. S prací jsem velmi spokojena.
6. Jak Vás podporuje Obecní úřad ve Střílkách?
Na spolupráci s Obecním úřadem ve Střílkách si také nemohu stěžovat. Snaží se mi
vycházet vstříc. V roce 2013 byl zakoupen nový počítač a tiskárna pro veřejný internet a
v letošním roce dva regály v hodnotě 14 000 Kč pro nové knihy. Na zakoupení nových
knih mi bylo schváleno na rok 2015 z rozpočtu 20 000 Kč. Letos jsem již nakoupila 137
svazků knih, mezi nimiž jsou úplné novinky. Doufám, že spolupráce bude dobrá i nadále.
7. Jaká je otevírací doba knihovny a jaké jsou na Vás kontakty?
Obecní knihovna sídlí v areálu ZŠ. Výpůjční doba je každé pondělí od 14.00 hodin
do 17.00 hodin. Během této doby je také volný přístup na internet. Všechny služby knihovna poskytuje zdarma. Chtěla bych upozornit občany na internetové stránky Obce Střílky,
kde naleznou stránky naší knihovny. Zde si mohou prohlédnout tituly nově zakoupených
knih a soubory knih z výměnného fondu. Knihovna má také svoji emailovou adresu knihovna.strilky@seznam.cz, na kterou mi mohou občané psát své dotazy, požadavky
a připomínky.
8. Závěr
Velkým problémem začíná být malý prostor knihovny, ale doufám, že i tady nalezneme
spolu s Obecním úřadem ve Střílkách časem nějaké řešení. Na závěr bych chtěla poděkovat všem stávajícím čtenářům za návštěvy knihovny, popřát jim pevné zdraví a budu se
těšit na nové návštěvníky knihovny. Sobě si budu přát spokojené čtenáře.
Rozhovor připravila Mgr. Ludmila Ludvová, odpovídala Milada Ševčíková
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PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZŠ STŘÍLKY
Důležitou součástí práce s dětmi v naší
škole je prevence patologických jevů.
Za tímto účelem jsme využili nabídky zdravotnice VÚ Střílky pí. Konečné zorganizovat společnou protidrogovou přednášku
mistra světa BMX Freestylu Dominika Nekolného v tělocvičně naší ZŠ.
Dominik Nekolný, jako výborný sportovec a vyznavač zdravého životního stylu,
odstartoval v roce 2013 projekt „Protidrogových a motivačních přednášek”. Jeho projekt je cílen na žáky 2. stupně základních škol
a žáky středních škol. Dominik se do detailů nezabývá popisem jednotlivých drog (to jsou
informace snadno dohledatelné na internetu), často dětem předkládané a rozhodně
v mladém člověku nepodnítí změnu životního stylu tak, jako přímá ukázka toho, co může
mladý člověk udělat se svým životem i přesto a právě proto, že nebude “party král”.
Jeho přednáška probíhala velmi
uvolněně. Zaměřoval se hlavně na seznámení studentů s alternativami života bez drog a s tím, že člověk může být
„cool“, i když nepluje s davem. Dominik
dokázal všechny přítomné děti uchvátit
nejen svým „free“ zjevem, ale zejména
úžasnou obratností a sportovním výkonem. Průběh přednášky dětem zpestřoval ukázkami svých vystoupení
ze soutěží BMX Freestylu.
Tato nekonvenční přednáška spolu s Dominikovou image a profesionálním přístupem
zaujala snad všechny žáky.
V době, kdy jsou dětem médii předkládány téměř výhradně pouze negativní vzory, je
pro tyto děti velmi důležité vědět, že úspěšným dokáže být i člověk, který svou vůlí a pílí,
bez užívání alkoholu a drog, bez protekce a bohatých rodičů, se dokázal vypracovat
do absolutní světové špičky. I přesto však Dominik zůstává přátelský a lidský. Toto dokazuje svojí potřebou sdílet svůj úspěch a životní styl s našimi dětmi a žáky a snahou ovlivnit
jejich zdravý vývoj.
Michaela Marková, metodik prevence ZŠ

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Velikonoce – svátky jara oslavujeme výrobou velikonočních dekorací. Celá školka se postupně obléká do jarního kabátku. Všichni se těší z jara, a tak se s chutí zapojí i
rodiče, především maminky. Slepičky, kuřátka, ovečky,
kytičky i věnečky…. Stříháme, lepíme, malují se vajíčka,
lepí ubrouskovou technikou, vyrábíme jarní dekorace
z březového proutí a krušpánku. Děti mohou maminkám
ukázat prostory mateřské školy, kde tráví většinu dne,
s jakými hračkami si nejraději hrají a společně si vyrobí
velikonoční výzdobu.
Mgr. Marta Hudečková
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MYSLIVECKÝ ROK 2014
S příchodem jara opět končí myslivecký rok. Pro myslivce to znamená nejen práci
v honitbě, ale také papírování a ohlédnutí se za uplynulým rokem a naplánování práce
na rok následující. Dovolím si tedy malé shrnutí.
V uplynulém roce bylo uloveno:
7 srnců,
9 srn,
8 srnčat,
1 kňour,
25 lončáků,
23 selat prasete divokého,
4 laně,
4 kolouši,
13 lišek
V loňském roce se nám osvědčil pachový ohradník, v místě kde byl aplikován, jsme
nezaznamenali žádné srážky zvěře s automobily. Bohužel není možné ho aplikovat všude,
a tak na silnicích zahynuli 2 srnci, 3 srny, 1 srnče, 2 selata a 2 lišky. Nejméně 3 kusy srnčí
zvěře byly strženy nebo uhnány volně pobíhajícími psy nezodpovědných majitelů. Na podzim byl také nalezen jeden jelen, který byl zastřelen pytlákem. Můžeme jen doufat, že šlo
o výjimečný případ.
V nejbližší době nás čeká především dezinfekce a úprava krmných zařízení. Dále plánujeme obnovení pachového ohradníku a samozřejmě celoroční péči o životní prostředí
zvěře. V tomto roce budeme mít hodně administrativní práce kvůli změnám v občanském
zákoníku a přísným veterinárním předpisům. Také se chystají změny v zákoně o myslivosti, které budeme muset pozorně sledovat. Letošní velmi mírná zima bude mít výrazný vliv
na opětovné zvýšení už tak dost vysokých stavů černé zvěře a to pro nás znamená nutnost intenzivního lovu.

Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., myslivecký hospodář
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OP JARO 2015

Kolo

Datum

Den

Čas

Soupeř

Doma
Venku

14.

29. 3.

NE

15:00

Němčice

D

16.

5. 4.

NE

15:30

Kyselovice

D

17.

11. 4.

SO

15:30

Rusava

V

18.

19. 4.

NE

16:00

Slavkov p/H

D

19.

26. 4.

NE

16:00

Zářičí

V

20.

2. 5.

SO

16:30

Holešov B

D

21.

10. 5.

NE

16:30

Zdounky

D

22.

16. 5.

SO

16:30

Lubná

V

23.

24. 5.

NE

16:30

Rataje

D

24.

30. 5.

SO

16:30

Loukov

V

25.

7. 6.

NE

16:30

Zborovice

D

26.

14. 6.

NE

16:30

Mrlínek

V

14:30

15.

20. 6.

SO

16:30

Skaštice B

V

14:30

Odjezd

13:30

14:30

15:00

14:30

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU PŘEDŠKOLNÍCH
DĚTÍ
V dubnu proběhne v mateřské škole vyšetření zraku dětí pomocí speciálního diagnostického přístroje PlusoptiX (vision screener), který byl vyvinut speciálně pro vyšetření zraku dětí. Cílem tohoto vyšetření je přesně, rychle a spolehlivě určit dioptrické hodnoty očí
u dětí. Vyšetření je bezkontaktní, provádí se ze vzdálenosti 1 metru a trvá velmi krátce.
Bude prováděno kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem zdravotnického zařízení Prima Vizus a výsledky budou vyhodnocovány diplomovaným ortoptistou ve spolupráci
s očním lékařem, který je odborným garantem vyšetření. Velkou výhodou je vyšetření dětí
v klidném a známém prostředí mateřské školy, kdy jsou schopny bez problémů spolupracovat a vyšetření vnímají jako formu hry. Včasné zjištění případné oční vady a vhodná
léčba může zabránit vzniku astigmatismu, který představuje vážný handicap dítěte.
Mgr. Marta Hudečková
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TRŽNÍ ŘÁD
OBEC STŘÍLKY
Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád
Zastupitelstvo obce Střílky se na svém zasedání dne 20.3.2015 usnesením č. 3/25 usneslo vydat
na základě ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a ustanovením § 84 odst. 3 a
§ 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení obce:
Čl. 1
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona1 nabízet, prodávat zboží a poskytovat služby na těchto tržních místech:
a) veřejné prostranství před objektem občanské vybavenosti - kulturním domem čp. 75, tj. část
pozemku p. č. 1874/1, ostatní plocha, k. ú. Střílky, která je vymezena v příloze č. 1 k tomuto
nařízení,
b) veřejné prostranství před hřbitovem, tj. část pozemku p. č. 1874/1 ostatní plocha, k. ú. Střílky,
která je vymezena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Čl. 2
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržních míst
(1) Kapacita tržního místa před kulturním domem je stanovena počtem pěti konkrétními prodejními
místy, kapacita tržního místa před hřbitovem je stanovena na tři prodejní místa.
(2) Tržní místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz, mezi
prodejním zařízením musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování.
Čl. 3
Doba prodeje zboží a poskytování služeb
Tržní místa jsou provozována po celý rok, doba prodeje zboží a poskytování služeb je stanovena od
7,00 hodin do 18,00 hodin.
Čl. 4
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti tržních míst
Prodejci zboží a poskytovatelé služeb na tržních místech jsou povinni:
a) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
b) zabezpečovat čistotu prodejních míst,
c) průběžně ukládat odpad i obaly ze zboží do vyhrazených nádob nebo na vyhrazené místo,
d) při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno
se živými zvířaty, jsou prodejci povinni se řídit zvláštními předpisy2 upravující veterinární a
hygienické podmínky a požadavky.

1
2

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších.
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Čl. 5
Pravidla k zajištění řádného provozu tržních míst
Provozovatel tržních míst je povinen:
a) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb jednotlivá konkrétní prodejní místa,
b) vyčlenit prostor pro skladování zboží,
c) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb, včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či poskytované služby,
d) po skončení prodeje provést kontrolu úklidu prodejního místa.
Čl. 6
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního prodeje, provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na ohlášené očkování domácích zvířat a
kominické služby, na prodej z pojízdné prodejny a na veřejné sbírky3.
Čl. 7
Zakázané druhy prodeje a poskytovaných služeb
(1) Na území obce Střílky je zakázán podomní prodej.
(2) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabídka, prodej zboží nebo služeb,
prováděné prodejcem nebo poskytovatelem služeb mimo provozovnu, formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván bez předchozí objednávky v
místě bydliště fyzické osoby.
Čl. 8
Kontrola
(1) Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádějí zaměstnanci obce, zařazení do Obecního
úřadu Střílky. Tímto ustanovením není dotčeno provádění kontroly orgány státního dozoru podle
zvláštních předpisů4.
(2) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními
předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
Čl. 9
Účinnost
Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
…………………………
Milan Endlicher
místostarosta

…………………………
Viktor Ganjuškin
starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 23. 3. 2015
3
4

Zákon č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
Například zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, zákon č.166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) atd.
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
29. 3.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.

Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota – modlitba u Božího hrobu
Zmrtvýchvstání Páně – vigilie
Zmrtvýchvstání Páně – mše ve dne
Velikonoční pondělí

10:30
18:00
18:00
10:00 – 15:00
20:00
10:30
10:30

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ
Při nedělní mši svaté o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se podle prastaré tradice žehnají pokrmy – vajíčka, klobásky, velikonoční beránek, víno
k svátečnímu stolu, které si věřící přinášejí v tento den do kostela. Smysl
požehnaných pokrmů je ten, že věřící si mohou i doma připomínat velikonoční událost – Vzkříšení Krista.

VELIKONOČNÍ RADOST
Vážení a milí spoluobčané, o Velikonocích slavíme s radostí Ježíšovo
Zmrtvýchvstání. Je to radost opravdová a
hluboká, založená na jistotě, že Kristus
už neumírá, ale žije a působí v církvi a
ve světě. Tato jistota přebývá v srdci věřících od onoho Velikonočního rána, když
se ženy vydaly k Ježíšovu hrobu a andělé jim řekli: „Proč hledáte živého mezi
mrtvými?“. Tato slova jsou milníkem dějin, ale také „kamenem úrazu“, pokud se
neotevřeme této dobré zvěsti a budeme
si myslet, že mrtvý Ježíš bude vadit méně než živý! Kolikrát však na své každodenní cestě potřebujeme uslyšet: „Proč
hledáte živého mezi mrtvými?“ Kolikrát
jen hledáme život mezi mrtvými věcmi,
mezi věcmi, které nemohou dát život, mezi věcmi, které jsou dnes a zítra už nebudou,
pominou… „Proč hledáte živého mezi mrtvými?“
Potřebujeme to uslyšet, když jsme uzavřeni v různých formách sobectví; když jsme
sváděni pozemskými mocnostmi a věcmi tohoto světa a zapomínáme na Boha a bližního;
když vkládáme svoje naděje do světských marností, majetku a úspěchu. Boží Slovo nám
pak říká: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ Proč hledáš tam? Tam život nedostaneš.
Ano, možná dosáhneš nějakého chvilkového veselí na den, týden či měsíc, ale potom?
„Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ Tato věta musí proniknout do našeho srdce a musíme si ji opakovat. Prospěje nám to. Přeji Vám velikonoční svátky plné radosti.
Jaroslav Štancl, farář
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KNIHA JE PŘÍTEL
Kniha je lidem tím, co perutě ptákům,
s nimi se také rozletíme v dálku.
Přináší něhu, lásku, zapomnění
a také žalost v radost často změní.
Kniha je přítel, ta tě nezradí,
když nepomůže, aspoň poradí.
Pomáhá lidem už celá staletí
a nezničila ji ani prokletí,
která kdy v dějinách na ni kdo uvalil.
Lidé ji ukryli a četli tajně v noci,
šířili myšlenky a nebáli se moci.
Ilustrace Manuel Černý

Kniha je lidský výtvor a každá má svou duši,
někdy je krásná, ilustrace jí sluší,
jindy zas písmenka voní jen myšlenkou,
ať pro nás zůstane tou věrnou milenkou,
se kterou usínáš, jí nikdy nezrazen.
Příběh už končí, vrah je dopaden,
či dívka potká se s milencem v náručí
nebo listonoš tu zprávu doručí,
že vše dobře dopadlo.
Příběh se skončil, nový začíná,
jiná kniha, jiný hrdina
a zase prožíváš ty radosti a žal,
co autor do ní vložil, když ji psal.
Važme si myšlenek, co knihy ukrývají,
hlupák to nepozná, jen moudří ti to znají.
Mgr. Ludmila Ludvová
Vážení čtenáři a přispívatelé,
děkujeme za zájem o náš zpravodaj, se kterým vstupujeme
do druhé desítky vydání.
Své příspěvky, fotografie, připomínky a náměty nám můžete zasílat během celého roku a my je vhodně zařadíme.
Neváhejte, občany zajímá, co se u nás i v blízkém okolí
děje.
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