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Milí občané,
setkáváme se s Vámi zase po delší době. Spousta věcí se v obci změnila k lepšímu.
Kulturní dům má novou střechu, ve Střílkách už najdete všechny důležité úřady a budovy
podle směrovek. Co nevidět bude i chodník do toho pověstného stříleckého kopce. Hasiči
budou mít také svoji místnost na převlékání a odpočinek, divadelníci novou šatnu. Na hřbitově pokračují práce na opravě kaple. A řidiči už vědí, odkud mohou vyběhnout děti. Rozsvítili jsme vánoční strom na náměstí a v příštím roce nás čeká hodně práce. To ale
nevadí, je třeba se na ni vrhnout s odhodláním a s chutí ji zdolat.
L. L.

SLOVO STAROSTY STŘÍLEK
Vážení občané,
největší akcí, která byla v letošním
roce provedena, byla rekonstrukce
střechy kulturního domu, která proběhla v červenci 2015. Celá konstrukce střechy byla vyměněna
za novou včetně krytiny, vikýřů,
hromosvodu a klempířských součástí. Akce proběhla hladce bez
problémů. Byly však vysoké teploty, které ztěžovaly práci na střeše,
a proto chci poděkovat firmě Ševčík a syn z Lískovce za rychlé a
kvalitní provedení. Cena provedení
činila 704 318 Kč.
Byla provedena rekonstrukce plynové kotelny kulturního domu.
Pro plynový kotel byla přebudována menší místnost vedle staré kotelny, byla provedena nová hydroizolace zdí, nové omítky. Staré potrubí bylo vyřezáno a odstraněno. Nové potrubí bylo opatřeno
ochranným nátěrem. Byla provedena výměna vložky komína za nové
nerezové provedení. Nově byly provedeny i elektrické rozvody
v kotelně i garáži. Byla vyhotovena nová revize plynového
kotle i elektroinstalace. Doufám, že kotel bude dál bez
problémů sloužit k vytápění
sálu kulturního domu.
Ze staré kotelny byla vytvořena garáž pro komunální techniku obce, která bude sloužit
k uskladnění techniky a posypových materiálů.
Bylo zapotřebí provést hydroizolace místnosti,
zvýšit podlahu o 1,5 metru a vyplnit a upěchovat
podloží, provést vybetonování podlahy a provede-

ní omítek a dalších prácí. Také byly
vyhotoveny vstupní dveře do garáže,
oplechovány a opatřeny zámkem.
V současnosti již garáž slouží svému
účelu.
Před vstupem do místní knihovny
byly opraveny schody, protože staré již
nevyhovovaly. Schody byly prodlouženy, aby schodnice měly standardní
rozměr a nově zabetonovány. Byla
položena dlažba u vstupních dveří.
Byla provedena příprava na zastřešení, které chceme provést v příštím roce, aby v zimě schody nenamrzaly.
Byly opraveny propadené odvodňovací žlaby v ulici Močidla a Chaloupky.
Byla provedena oprava komínu v pravé části restaurace
v kulturním domě, který slouží k topení v kotli na tuhá paliva.
Revizní technik již několikrát upozorňoval na špatný stav, a
proto byla oprava nezbytná. Komín byl zbořen, vybetonován
nový základ, vyzděn komín, instalována vložka a povrchová
úprava komína.
Pro lepší orientaci návštěvníků a turistů v obci byly instalovány informační tabule.
Na základě jednání zastupitelstva obce jsem zadal zpracování žádosti a vyřízení formalit k instalaci nového dopravního značení „Děti“
v okolí školy a „Slepá ulice“ v ulici Chaloupky.
Značky upozorňující řidiče na zvýšený pohyb dětí
by měly lépe zabezpečit místa v okolí školy a
označení slepé ulice zamezit zbytečnému vjíždění
vozidel do části ulice Chaloupky.
V letošním roce v obci pracovali 4 pracovníci
z evidence Úřadu práce Zlínského kraje, pobočky
v Kroměříži, kteří se podíleli na výše uvedených
pracích, zajišťovali úklid a sekání trávy v obci a
další práce. S pracovníky jsem byl spokojen, spolehlivě plnili zadané úkoly, činnost fungovala bez
problémů. Bylo realizováno množství stavebních
úprav a oprav a dalších činností, které ušetřily obci
finance a pomohly obnově nemovitostí a infrastruktury ve vlastnictví obce a zajišťování chodu
obce. Chci také poděkovat pracovníkům Úřadu
práce v Kroměříži za bezproblémový a vstřícný
postoj při vyřizování žádostí.
V letošním roce bylo vypsáno nové výběrové
řízení na další fázi oprav barokního hřbitova – restaurování kaple – 2. etapa.
Výběrového řízení se zúčastnilo 6 firem.
Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno
základní kritérium nejnižší nabídková cena. Byla vybrána firma uchazeče Mgr. Ladislava
Werkmanna z Olomouce. Předpokládaná cena díla dle projektu Ing. Arch. Ludvíka Křenka
4 999 976 Kč byla soutěží stanovena na 1 999 940 Kč. Pokud práce půjdou podle plánu,
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dokončíme tuto etapu oprav o dva roky dříve než, jsme původně plánovali a ušetříme nemalou část nákladů na opravu.
Na tomto místě chci velmi poděkovat všem pracovníkům Odboru památkové péče
Zlínského kraje za velmi vstřícný přístup při řešení problémů spjatých obnovu barokního
hřbitova ve Střílkách.
V měsíci červnu byla vyhlášena výzva a podána žádost
o dotaci z programu Obnova drobných sakrálních památek
v obcích z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na opravu Malíškova kříže. Žádosti bylo vyhověno a dotace byla přidělena. Byla
podepsána smlouva o dílo s restaurátorem panem Kopčilem.
V současnosti je na místě vyhotoven podstavec a probíhá rekonstrukce kříže v dílně pana Kopčila.
Celé dílo bude instalováno v první
polovině příštího roku.
Obec také obdržela nabídku
od několika zájemců na opravu sochy sv. Jana Nepomucké na náměstí, která se už také rozpadala. Zastupitelstvo obce souhlasilo a mezi uchazeči byl vybrán restaurátor pan Oleg Murzov z Olomouce, který opravu
provedl v měsíci říjnu. Cena díla byla 49 000 Kč.
V měsíci červenci vyhlásil Zlínský kraj Program obnovy objektů hasičských zbrojnic Zlínského kraje. Cílem programu je
podpora stavebních úprav hasičských zbrojnic v souvislosti se zajištěním parkování hasičské techniky a úprav vnitřních prostor. Podali jsme
žádost o dotaci, které bylo vyhověno. V současné
době jsou úpravy prováděny a budou dokončeny
do konce měsíce listopadu. Stavební úpravy zajistí
šatny a sociální zázemí pro hasiče. Celková výše
projektu činí 246 332 Kč, dotace Zlínského kraje
146 332 Kč. Úpravy provádí firma Fiala ze Zářičí.
Obec Střílky děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí
výše uvedených finančních prostředků, které významnou měrou přispívají k lepšímu vybavení zásahové jednotky, s čímž souvisí rovněž bezpečnost
členů.
Projekty, které se budou realizovat v nejbližší době
1. Výsadba stromů pro vánoční účely na náměstí.
2. Instalace stacionárního plynového ohřevu vody v budově občanské vybavenosti
č. 317 na hřišti, úpravy vedení vody a plynu.
3. Instalace nové úřední desky obce.
Plánované projekty na příští rok
1. Projekt výstavby novostavby komunikace pro pěší v ulici Hlavní.
2. Oprava komunikace mezi hřbitovem, obchodem a základní školou.
3. Pokračování oprav kulturního domu.
Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a sil v novém roce.
Viktor Ganjuškin, starosta obce
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HORKO BĚŽCE DO STŘÍLEČÁKU NEODRADILO
Na letošní pouť počasí opravdu vyšlo. Zatímco loni jsme od pátku až do neděle vyhlíželi, kdy zase z mraků začne pršet, tento rok jsme se ničeho takového bát nemuseli. Slunce žhnulo, rtuť teploměru stoupala k pětatřicítce a je až skoro s podivem, že čtyřicítka dětí
na pouťový pátek 14. srpna nedala přednost koupališti před tradičním během do „Střílečáku“. Asi proto, že na koupališti by nedostaly lístek na kolotoč. Ten byl totiž odměnou
pro každého závodníka. Běh je určený pro všechny děti do 15 let. Ti nejmenší běží jen
kousíček, největší obvykle až nahoru ke hřbitovu. Letos byly vzdálenosti o něco zkrácené
a na samý vrchol kopce tak neběžel nikdo. Aby to náhodou s někým v tom vedru nepraštilo. Jinak se vše událo jako vždycky. Závod odstartoval pan farář Jaroslav Štancl krátce
po 16. hodině, a když doběhla poslední kategorie, děti dostaly diplomy, čokolády od hlavního sponzora Motrans Střílky a onu nejdůležitější cenu – lístek na kolotoč. Vlastně něco
bylo jinak. Letos poprvé byla vypsaná mimořádná kategorie open určená pro všechny
nad 15 let. Příští rok se na ni budete moct prý těšit znova a zkusit si otestovat, jestli „Střílečák“ dokážete vyběhnout celý.

HLEDAJÍ SE DALŠÍ KROJOVANÍ
Kdysi bývala na vesnicích
pouť největší událostí roku. Kdysi
z oslav pouti zbyla hodová zábava, hodový fotbal a pro některé
hodová mše. Já tohle období
(naštěstí) nepamatuju. Když jsme
se sem přistehovali, bylo mi čtrnáct. Tuším, že u Mertů se tehdy
našly fotky starých stříleckých
krojů. Podle nich se nechaly ušít
kroje opravdové. Já byla postavená před hotovou věc, dostala
kroj a od té doby jinou pouť než
krojovanou nepamatuju. Začínali jsme ve třech párech. Teď se nás každoročně v kroji sejde přes třicet. Omluvte mě, jestli přeháním. Odhad na počty jsem nikdy moc dobrý neměla. Od řečí, že ve Střílkách kroje nikdy nebyly a podpory téměř nulové, jsme se dostaly až
k 8. krojované pouti. Když jsme letos v sobotu 15. srpna přišli před 19. hodinou na výletiště
na „tradiční hodové předtančení chasy „Súsedé“ byli jsme překvapení. Asi nejlíp to vystihl
Pavel Sukovitý větou: „Šmarja, tady je lidí.“ Nechci nás tady pomyslně plácat po zádech a
vychvalovat se, jak jsme pouť pozvedli na vyšší úroveň, a jak by to
bez nás nebylo ono. To si ani nemyslím. Jsem ale přesvědčená, že
je bohatší program minimálně fajn.
Že si jej můžou také odpoledne užít
i v Zástřizlech, které s námi pouť
taky slaví.
Ale co je na tom všem nejdůležitější – že to baví nás. Jsme rádi, že
máme o prázdninách každý týden
záminku vidět se, něco nového se
naučit, nadhodit pár nápadů a pak
sledovat, jak se tyto nápady mění
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ve skutečnost. Těší nás, že můžeme Střílky a Zástřizly reprezentovat zase trochu jinak, protože folklor je na Moravě velké téma a
můžeme se chlubit, že my přece taky máme kroje. Jsme rádi, že
vás můžeme pozorovat na koštu pálenek, za kterým taky stojí
hodiny a hodiny práce, jak popíjíte, tancujete, zpíváte a hlavně si
ho užíváte.
Jenomže je nás málo. Do kroje sice na každou akci spolehlivě
dokážeme nahnat komparzisty, ale to nestačí. Stříleckozástřizelskou chasu teď tvoří dva z Kudlovic, dva z Chvalnova a
dva ze Zástřizel. A to ještě dva nejstarší z nich pravidelně vyhrožují, že je to jejich poslední rok. Proto bych vám všem chtěla říct,
že my nejsme žádná uzavřená společnost. My si opravdu moc
přejeme, aby se našlo alespoň pár lidí, kteří by do toho šli s námi.
Aby se ta pěkná myšlenka, která začala před 8 lety,
alespoň ještě pár let udržela. Nejsme ani nijak časově nároční. Vlastně si schůzky dost přizpůsobujeme našim možnostem. A jako bonus nabízíme
naučit se tancovat, protože to se vždy hodí umět.
Co pro to udělat? Střílky nejsou Brno, takže stačí
někomu z nás říct, až se potkáme, že máte zájem
tancovat. Můžete také napsat na Facebook, nebo
poslat za námi své děti. Já také na začátku protestovala, do čeho mě to mamka tlačí. To je přece
trapné! A jak jsem teď ráda.
Dominika Hromková

LÉTO NA ZÁMKU
Určitě si ještě vybavíte letošní léto, to vedro a nedostatek deště. O to příjemnější bylo
trávit volné chvilky v zámeckém parku ve stínu starých stromů. A možná že ve srovnání
s létem už počasí nepřeje procházkám, přesto bych ráda připomněla všem zájemcům, že
zámecký park je po domluvě s kanceláří zámku k dispozici k procházce. Každý tak má
možnost projít se příjemným prostředím v podstatě kdykoliv (jen s výjimkou velkých seminářů, kdy je park rezervován pro účastníky programů). Příroda pokaždé nabídne něco nového, krásného. V letošním létě to například byly úchvatné západy slunce, které
umocňovaly překrásnou atmosféru i při mnoha programech a mezinárodních seminářích,
které se tu letos konaly jak
v červenci, tak v srpnu.
I když mezinárodní semináře
s Vishwagurujim Mahamandaleshwarem Paramhans Sri Swami
Maheshwaranandou bývají standardně zlatým hřebem programů
v ášramu. Z letošního léta bych
ráda vyzdvihla dvě neméně důležité události. Tou první byla první
oslava Mezinárodního dne jógy,
který byl pod záštitou Organizace
spojených
národů
stanoven
na 21. června. Ve Střílkách jsme
při této příležitosti uspořádali den
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otevřených dveří spojený s ochutnávkou vegetariánské kuchyně a ukázkovou hodinou cvičení podle systému Jóga v denním životě.
Druhou událostí byla mezinárodní
mírová konference s názvem „Jóga –
cesta k nenásilí a světovému míru“. Ta
začala ve Vídni 2. října, v den označený
Organizací spojených národů jako Den
nenásilí u příležitosti narozenin Mahátmá
Gandhího. Tato konference pokračovala
3. října právě ve Střílkách. Na téma nenásilí a dosažení světového míru, ale i
míru v osobním životě promluvili kromě
Vishwagurujiho
Mahamandaleshwara
Paramhans Swamiho Maheshwaranandy
i další osobnosti: Dr. H. R. Nagendra,
zakladatel a prezident Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana University v Bangalore, v Indii, který dříve
spolupracoval s NASA v USA, Dr. Bawa Jain, generální tajemník Světové rady náboženských vůdců (při ústředí OSN v New Yorku, USA) a mnoho dalších.
I když bylo letošní léto nabito akcemi takové velikosti, konaly se tu i menší semináře a
samozřejmě také dětské tábory. Děti tak mohly sdílet dobrodružství prince Rámy nebo se
vydat na cestu jako námořníci. Dospělí si na mauna semináři Luďka Zanášky zase vyzkoušeli zklidnění a stav ticha, kdy absence slov není prázdnotou, ale hlubinou plnou obsahu.
S létem ale naše programy nekončí. Na zámku se konají i pravidelná cvičení určená
všem, kdo chtějí alespoň jednou týdně protáhnout své tělo nebo systematicky pracovat
na rozvoji své osobnosti skrze systém Jóga v denním životě. Novinkou pak jsou hodiny
jógy pro seniory, které jsou určeny všem občanům důchodového věku zdarma. Jsou zatím
otevřené v Koryčanech a v Kyjově. Bližší informace získáte v kanceláři zámku nebo na tel.
573 375 113.

Možná jste v průběhu léta zaznamenali změny na fyzickém stavu zámku. Léto s nedostatkem deště se ukázalo být ideální pro již VII. etapu projektu záchrany historického krovu
a stropu nad nejstarším křídlem zámku, zařazeném a financovaném z programu Ministerstva kultury Záchrana architektonického dědictví. Byla vyměněna střešní krytina a opraven
historický dvoupatrový krov v šestém poli do ulice a v šestém poli do dvora a sanována
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stropní konstrukce ve čtvrtém poli ze dvora a v pátém poli na obě strany. Rovněž byl opraven havarijní stav nadstřešní části omítek dvou barokních komínů, které se nacházejí
v pátém a šestém poli, jejichž popraskaná omítka hrozila odpadnutím a zřícením na opravenou střechu a do prostoru nádvoří.
Nyní byl také Národním památkovým
ústavem a stavebním úřadem v Kroměříži
schválen postup opravy havarijního stavu
oplocení před hlavním vstupem do zámku
ohraničujícím tzv. čestný dvůr a byly započaty přípravné stavební práce: proběhl archeologický průzkum, byly demontovány
ozdobné pískovcové vázy z hlavic sloupků a
byla zajištěna statika boční brány proti
spadnutí. Staticky narušené sloupky a zídky
budou postupně ručně rozebrány, dále budou založeny chybějící základy a zdivo bude znovu dostavěno v původním tvaru navíc
s izolací proti vlhkosti. Celé oplocení plánujeme nově omítnout historickou vápenotrasovou omítkou a uložit zpět pískovcové
vázy na opravené sloupky oplocení hlavního příjezdového parteru zámku.
A tak, přestože je nejrušnější sezóna za námi, máme pořád co dělat. A kromě toho, i
když se to může zdát předčasné, již nyní plánujeme programy na příští rok. Rádi bychom
nabízeli a poskytovali širokou škálu programů, které pomohou lidem nacházet vnitřní klid a
rovnováhu, udržovat fyzickou kondici i rozvíjet svou duchovní stránku, to vše dle principů
Systému jóga v denním životě.
Jménem všech, kdo na zámku pracují a podílí se na jeho dění, se s vámi loučím slovy
jedné básně ve stylu haiku:
Lehounká vločka
s poselstvím krásných Vánoc
sedla mi na dlaň (Harry von Šafry)
S přáním všeho nejkrásnějšího k Vánocům za kolektiv střediska Jógy v denním životě
ve Střílkách Narayani Naďa Holá.

KONCERT HUSÁKOVA KVARTETA
Uprostřed léta – v neděli 12. července – byl střílecký kostel svědkem nevšední události
koncertu Husákova kvarteta. S úžasem mohli přítomní posluchači naslouchat mimořádnému výkonu a neobyčejnému umu všech
členu kvarteta. Velmi uvolněná atmosféra a
výborná komunikace sólistů s posluchači přispěly k nevšednímu zážitku všech účastníků.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě a uskutečnění koncertu podíleli, zvláště
manželům Lavičkovým a restauraci Tilak, která poskytla pro tuto akci sponzorský dar. Za
stříleckou farnost jsem velmi rád, že můžeme
tímto způsobem přispět k rozvoji kulturnímu
dění v naší obci.
P. Jaroslav Štancl
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE STŘÍLKÁCH

Přišel podzim a brzy bude závěr roku. Nastal čas ohlédnutí za naší prací. Mladí hasiči i
s dorostenci absolvovali podzimní kolo hry Plamen v Morkovicích. Mlaďoši se sice neumístili
na stupíncích vítězů, ale jinak jsou velmi šikovní, potřebují jen čas. Dorost úspěšně obsadil
4. a 5. místo. Poděkování patří vedoucímu mladých hasičů bratru Milanu Krejčiříkovi. Přeji trpělivost a pevné nervy.
Dospělí členové se zúčastnili několika oslav
okolních sborů. Jednou z nich bylo i výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Brankovicích.
Chlapi provedli ukázku hašení šesti proudy s veteránem ŠKODA SUPERB 903. Za volantem seděl Miloslav Šušlík. Všichni byli oblečeni do dobových uniforem. Samozřejmě sklidili
velký úspěch.
Zmíním se i pracovní činnosti. V současné době probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice, na které se podílí brigádnickými hodinami nejen naši členové, ale i velkou měrou
obecní úřad.
A na závěr? V listopadu se v našem sboru konalo již tradiční Martinské posezení.
A víme, z čeho Martinské hody pochází? Svátek svatého Martina je jeden
z nejoblíbenějších v roce. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou husu, martinské rohlíky nebo podkovy, zvané martiny, roháče, zahýbáky – prostě
posvícení jak se patří.
Svatomartinský den měl bohatou tradici:
 probíhaly slavnosti mladého vína,
 na mnoha místech se konaly poutě, dobytčí a výroční trhy,
 uzavíraly se smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími
lidmi,
Svatý Martin je patronem vína a koní.
„Na svatého Martina, držme se pevně komína.“
„O svatém Martině husa nejpěkněji zpívá.“
„Martinův led bude vodou hned.“
Jana Mertová, SDH Střílky
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CO VÍTE A NEVÍTE O VÝCHOVNÉM ÚSTAVU

Co je nového ve výchovném ústavu? Jak to u nás funguje? Vlastně ani nevím,
kde dříve začít. Třeba počtem dětí. Počet dětí (tohle oslovení je u náctiletých dost divné,
budu tedy raději psát chlapců nebo kluků) se pohybuje okolo 25 až 30. Záměrně uvádím
přibližný počet. Ten se během roku mění, někteří chlapci končí, jiní přicházejí. A jak to už
v zařízeních tohoto typu bývá, jsou tu také útěkáři. Příchod nových chlapců býval dříve
nejvíce začátkem školního roku, ale nyní přijímáme chlapce i v průběhu roku.
V současné době funguje zařízení tak, že
ráno chodí kluci na praxi nebo do školy (podle rozvrhu) a odpoledne přechází na internátní nebo chcete-li výchovnou část. Praxe
je zastoupena obory PVS – práce ve stravování, STP – stavební práce a LSP – lesnické
práce. Zároveň se podle potřeby otevírá základní škola pro chlapce s nedokončenou
základkou.
PVS – jedná se o dvouletý obor technologie přípravy jídel, odbytu a obsluhy se
všeobecným základním přehledem v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb.
Žák je připravován především jako pomocný pracovník ve stravovacích službách (zejména jako kuchař) a při přípravě
studené kuchyně. Bude schopen připravovat jednoduché pokrmy, včetně příloh,
pokrmy vyráběné z polotovarů a teplé nápoje. Uplatní se při obsluze jednoduchých
strojů a zařízení při výrobě pokrmů v teplé kuchyni. Provádí jednoduchou obsluhu hostů a
je schopen provádět běžné práce a úkony pokojské.
STP – jedná se o dvouletý obor stavební práce. Výuka je postavena především
na získávání praktických dovedností a zkušeností. Převládá praktické vyučování
nad teoretickým vzděláváním, přičemž ani toto není opomíjeno. V jednom týdnu je zastoupena výuka praktická v odborném výcviku, která se střídá s výukou teoretickou ve škole.
Žáci se připravují pro jednoduché práce ve stavebnictví – od zahájení stavby až po její
dokončení.
LSP – jedná se o dvouletý učební obor lesnické práce, u kterého převládá praktická
výuka nad teoretickou. Absolvent se uplatní v lesní výrobě, v dělnických činnostech

9

v oblasti zakládání, pěstování a ochrany lesů a
v přidružené lesní výrobě. Součástí učebního oboru je získání oprávnění k obsluze motorových pil a
křovinořezů.
Po ukončení praxe nebo školy odcházejí
chlapci na výchovu – internátní část, která se rozděluje na 6 výchovných skupin. Současným, řekněme
trendem,
je
vytvoření
prostředí
tzv. rodinného typu. Jde nejen o vhodné ubytování
a materiální zázemí, ale také o snahu,
aby na skupině sloužil vychovatel i vychovatelka
(táta a máma). Odlišným potřebám chlapců odpovídá i rozdělení skupin na několik kategorií. Tři
skupiny bych nazval standard – v těchto skupinách většinou chlapci začínají při příchodu do zařízení. Dále je tu zvýhodněná skupina – pro
chlapce, jejichž chování je stabilní. Skupina nabízí
atraktivnější využití volného času – výlety, návštěvy koupališť, počítače na skupině apod.
Následuje ještě lepší stupeň – tím je domeček, který stojí v areálu zařízení. Chlapci jsou zde
po dvou na pokojích a vybavení odpovídá běžnému rodinnému domu. Výhod je zde
spousta, a proto je přirozenou snahou většiny
kluků se dostat až sem.
Popis by však nebyl úplný, pokud bych uváděl
jen výhody jednotlivých skupin. Souběžně
s výhodami stoupá také náročnost na chování a
povinnosti – samostatné vaření, praní, žehlení, práce na údržbě areálu apod. Třešničkou
na dortu je samostatný tzv. cvičný byt, který se nalézá na dolní bytovce. Cvičný byt je určen pro chlapce, kteří se vypracují na takovou úroveň, při které se můžeme spolehnout na
jejich úplnou samostatnost a spolehlivost (ale bez kontroly to stejně nejde). Nechci však
psát pouze o plusech. Samozřejmě máme i mínusy. Tím je skupina se zvýšeným individuálním přístupem, pracovně nazývaná ZIP. Zde jsou na základě výchovných potřeb umístěni chlapci, kteří by svým chováním výrazně
narušovali chod ostatních skupin. Práce na
této skupině není vůbec lehká. Motivovat kluky
k lepšímu chování, to dá fakt vychovatelům
zabrat. Nutno také dodat, že na chodu všech
skupin se značnou měrou podílí také intervence etopedky a psycholožky.
Všechny výše uvedené výchovné skupiny
jsou vzájemně prostupné. Chlapec se může
vypracovat do nejlepší skupiny a jít tzv. nahoru. Pokud se mu však nepodaří udržet chování,
nebo si neplní své povinnosti, sestupuje dolů.
Má to pouze ve svých rukou.
Tak! Toliko k současnému chodu výchovného ústavu. Pořád musíme něco přestavovat
nebo upravovat. Jednou je to kotelna, jindy
prostory pro nový učební obor. Musíme se neustále přizpůsobovat. Přestavovat se však musí i naše uvažování, třeba o tom, proč tu kluci
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jsou – ti „hajzlíci“ jsou tu za trest, tak si to mají snad
vyžrat! Vážení, snad tomuhle nevěříte? Takhle už to
fakt dávno není! Netvrdím, že to jsou samá neviňátka,
to určitě ne. Osudy mnohých kluků jsou však takové,
že by měli do ústavů zavřít spíše jejich rodiče. Velké
iluze o nějaké převýchově si nedělám (říká se, že dítě
vychováváme do dvanácti let). Chlapcům poskytujeme,
pokud mají zájem, dobré zázemí. Jestli se jich pár vyučí a najde uplatnění, tak mi to celkem smysl dává
Mgr. Leoš Polášek

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Dne 10. 11. 2015 proběhla ve Výchovném ústavu
ve Střílkách soutěž výchovných skupin. Náplň soutěže vycházela z minimálního preventivního programu
a byla zacílena zejména na podporu adaptace nových členů, upevnění koheze a spolupráce skupiny,
zlepšení komunikačních kompetencí, slovní zásoby a
v neposlední řadě připravenosti řešit krizové situace.
Cílem bylo nejen něco se dozvědět, naučit se, prokázat patřičné dovednosti, ale třeba jen si společně
užít dne. V duchu motta „Kdo si hraje, nezlobí“ proběhlo celé odpoledne a překvapením byl mnohdy nejen „klid“ a hravá atmosféra, ale znalosti a dovednosti, které chlapci prokazovali v několika disciplínách. Každou disciplínu absolvovali na jiném pracovišti (např. u etopeda, zdravotní sestry,
sociální pracovnice atd.). Příslušní odborní pracovníci se stali garanty disciplíny, měli tak možnost setkat se s klienty zařízení
v jiné situaci než jen pracovní. Bylo to přínosné pro obě strany.
Jednou ze soutěžních disciplín bylo poskytnutí první pomoci,
které se bezchybně zhostily všechny výchovné skupiny.
Resuscitovat zraněného, zastavit krvácení, přivolat odbornou
pomoc a zvládnou jednoduchý transport, to byla základní hodnotící kritéria.
Na dalším stanovišti čekalo skupinu sestavení kolektivního příběhu ze slov, která
padla na kostkách.
Žádný problém. Jak se
zdá, za zdmi našeho zařízení se možná nachází nejeden skrytý literární talent. Kerouack nebo Andersen?
Vědomostní kvíz z oblasti prevence sociálně patologických jevů nezaskočil žádnou ze skupin. Paradoxem pak je, že o celkovém pořadí jednotlivých
skupin v nelehkém klání rozhodovaly hody papírovou vlaštovkou, kterou si účastníci museli složit. Nejdelší hod jednotlivce měl hodnotu 12,6 m.
Všechny zúčastněné výchovné skupiny byly oceněny věcnými dary v podobě surovin
na přípravu společné večeře.
Co říci závěrem? Snad jen to, že šlo o zdařilou akci, kterou si pochvalovali jak chlapci,
tak dospělí. Těšíme se společně na nějaké příště .
Mgr. Kateřina Vacková
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ROZLOUČENÍ SE SLUNÍČKEM
Aby děti tolik „nebolel“ konec léta a teplých dnů, proběhla jednoho hezkého zářijového dne akce s názvem
„Rozloučení se Sluníčkem“. Symbolicky připomněla přechod letního období v podzimní a přípravu k zimnímu
spánku. Dětmi však byla pojata jako rozloučení
s prázdninami.
Akce se konala v areálu stříleckého fotbalového stadionu a v přísálí restaurace Gól, za patronace obce Střílky,
ZŠ a MŠ Střílky a provozovatelů restaurace Gól manželů
Nábělkových.
Na malém hřišti před restaurací probíhaly různé zábavné soutěže, ve kterých děti předváděly svou šikovnost
a dovednosti. Tyto soutěže se líbily jak dětem mladším,
tak i těm starším. K příjemnému překvapení pořadatelů se
akce zúčastnil velký počet dětí i rodičů, kteří se všichni
do dění na hřišti aktivně zapojili.
Mezi soutěžemi si děti pořádně zatančily a zadováděly. Využily také možnost odpočinkového posezení
k občerstvení. Diskotéka probíhala v režii p. Martina Krále,
který zajistil potřebnou aparaturu a přehrával skladby na
přání dětí.
Na závěr dětského dne byl zapálen táborový oheň,
na kterém si děti s rodiči i pořadateli společně upekly špekáčky a zazpívaly při doprovodu kytary.
Samotná akce se dle příjemné atmosféry, zářivých očí
dětí a spokojenosti rodičů velmi zdařila, což potvrzují i
časté dotazy, kdy se bude podobná akce v obci Střílky
opakovat.
Michaela Marková

PROJEKT „ZDRAVÝ ÚSMĚV“
Naše mateřská škola již několik let plní projekt
„Zdravý úsměv“. V tomto roce se tohoto projektu účastní i žáci 1. a 2. ročníku
základní školy. Projekt
se uskutečňuje šestkrát
ročně. Děti se hravou
formou
–
s pomocí
maňásků a her – učí
správně čistit zuby, seznamují se zdravou stravou.
S tímto projektem za dětmi přijíždí pan Forejt. Všichni
určitě souhlasíte, že prevence zubního kazu je pro zdraví
dětí velmi důležitá.
Edita Nevařilová
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PODZIMNÍ ČINNOST MYSLIVCŮ
Podzim pro myslivce znamená období největší aktivity. Protože po žních nemá
na polích zvěř prakticky žádnou potravu, je nutno nejpozději od 1. září začít s přikrmováním, aby měla zvěř dostatek času na vytvoření energetických zásob. Od této chvíle musí
myslivci pravidelně kontrolovat a doplňovat krmná zařízení. Tuto povinnost budou mít až
do jara. Včasným přikrmováním zabráníme rozptýlení zvěře do okolí a můžeme ji tak koncentrovat do míst, ve kterých bude mít dostatek krytiny a klidu. Koncentrace zvěře
ve vhodných lokalitách také pomáhá omezovat vznik škod na zemědělských a lesních kulturách.
Od září také začíná doba lovu většiny druhů naší zvěře. V honitbách s dobrými stavy
drobné zvěře se pořádají hony na zajíce a bažanty. V ostatních honitbách probíhají naháňky na černou zvěř. Kvalitní příprava honu z hlediska organizace, bezpečnosti, ošetření
úlovků i občerstvení po skončení honu je pro pořadatele časově náročný úkol. Po jeho
zvládnutí jsou pak účastníci odměněni spoustou příjemných zážitků.
Hned od začátku podzimu je nutno plnit plán lovu, především srnčí i ostatní spárkaté
zvěře. Intenzivní lov na začátku podzimu je vhodný hned z několika důvodů. Včasným odlovem a splněním plánu nedochází ke zbytečnému rušení zvěře v pozdějším období nouze, kdy zvěř již potřebuje klid, aby mohla šetřit energii. V září je také ještě dostatečně
dlouhá světelná část dne, takže lovu můžeme věnovat vlastně více času a máme lepší
podmínky pro obeznání zvěře. Na začátku podzimu zvěř přebarvuje do zimní srsti. Průběh
přebarvování je dobrým znakem zdravotního stavu zvěře, který je jedním z hlavních kritérií
průběrného odlovu. V pozdějším období v zimní srsti již vypadá skoro všechna zvěř, že je
v dobré kondici a průběrný odstřel je problematický.
Myslivci při lovu musí neustále dbát na dodržování správných zásad průběrného lovu.
To znamená, že při výběru jednotlivých kusů zvěře k odlovu
nesmí myslivec hledět na to, jak
velkou má konkrétní kus trofej, či
zda je na něm hodně zvěřiny,
ale musí sledovat především
zdravotní stav a vyspělost. Platí
zásada, že přednostně je třeba
odlovit nemocné, slabé, přestárlé nebo vzhledem k věku nedostatečně vyspělé kusy zvěře.
Důsledně prováděný průběrný
odstřel je tak důležitý nástroj
zdravotní péče o zvěř. Člověk
takto musí zastupovat v přírodě
dnes už chybějící predátory.
S úspěšným lovem se také
pojí důležité prvotní ošetření zvěřiny, které v dnešní době podléhá přísným veterinárním
předpisům. Po celou dobu musí lovec zacházet s ulovenou zvěří tak, aby nedošlo k poškození zvěřiny, jejímu znehodnocení nebo kontaminaci. V případě podezření na některou
z vážných nákaz zvěře jsou myslivci povinni zajistit veterinární vyšetření. Splnění všech
předpisů potom zaručuje, že se na náš stůl dostává zvěřina jako vysoce kvalitní potravina.
Na závěr nezbývá, než dodat, že úspěšný lov je pro myslivce především odměnou za
celoroční práci v honitbě.
Myslivosti zdar.
Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., myslivecký hospodář
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DIVADLO A HEREC
Dneska jsi král a zítra chuďas zas,
je třeba jen změnit vizáž a hlas.
Svět velkých změn, lásek a prokletí
přináší divadlo už mnoho století
na prknech, která znamenají svět.
Jsi-li k němu zrozen, to se pozná hned.
Je to láska, která nekončí,
ba naopak tě prostě zotročí.
Nemůžeš bez něj žít,
je tvoje naplnění, radost i zlost po mnoho pokolení.
Znovu tam stát, být zase někým jiným,
umět se smát a plakat třeba hned,
na prknech, která znamenají svět.
Kdo jednou zažil jej, zas znovu zatouží.
Opona padá, lidé tleskají,
herci se uklání, za potlesk děkují.
Idyla skončila zas, přijde všední den,
jen herec zůstává a s ním i jeho sen.
O krásném životě ve třetím jednání,
o polibku princezně, o milém shledání,
o hrdinech té doby už dávnou minulé,
o písních rytířů té dívce spanilé,
o matce, která brání své syny,
o naději, lásce a třeba pocitu viny.
Vytváříš životy, které se nemění,
tak jak je autor napsal ve svém umění.
A ty je předvedeš dnes, zítra a třeba hned,
na prknech, která znamenají svět.
Mgr. Ludmila Ludvová

STŘÍLECKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO POKRAČUJE SVOU ČINNOST JIŽ
BEZMÁLA 22 LET
Každým rokem se snažíme své publikum pobavit, rozveselit a někdy i rozesmutnit. V našem repertoáru byly pohádky, klasické divadelní hry, ale v současné době
připravujeme komedie. Někdy je velmi těžké připravit divadelní scénář pro současných 22 hrajících ochotníků. Snad
se nám to i v následujícím představení podaří. Ke všem hrajícím členům neodmyslitelně patří i technické zázemí tj.
např. výtvarná dekorace, kulisáci, kostymérka, maskérka
apod. Celkem je do souboru zapojeno 27 členů. Všem patří
můj dík, že tuhle divadelní káru táhneme spolu.
V roce 2016 – koncem února – bychom chtěli odehrát
komedii z prostředí jedné nejmenované obce, o práci dvou
skupin pod vedením zvolených konšelů. Jak již sám název
říká – Paroháči aneb červené kalhoty, půjde o lehkou komedii jen pro zasmání.
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Chtěla bych poděkovat i našemu Obecnímu úřadu ve Střílkách, který nám vždy umožnil bezplatné propůjčení sálu. Bez této podpory bychom nemohli hrát. Vám občanům, kteří
fandíte našemu spolku, patří také náš velký dík. Doufám, že neztratíme přízeň diváků a
drobné nedostatky nám všem prominete. Těším se za všechny členy na velkou účast
při odehrání představení. Všem přeji, abyste zapomněli na starosti všedního dne a přišli se
pobavit se svými spoluobčany.
Děkuji za soubor ochotníků ve Střílkách.
Jiřina Krejčiříková

LESNÍ KRÁLOVSTVÍ SKŘÍTKA FANGA
Naše školka ve Střílkách má výhodu krásného prostředí lesa, kam můžeme s dětmi
chodit na procházky téměř po celý rok. Toho jsme využili i letos s příchodem podzimu. Les
je přece plný pokladů! Děti sbíraly žaludy, bukvice, kousky kůry a další plody stromů.
Z přírodnin pak stavěly ve třídě obrázky a krásnou postavu skřítka, kterému daly jméno
Fango. V lese postavily domečky a krásnou nevěstu pro lesního skřítka. Zaslechli jsme
totiž, že byl viděn na kraji lesa u domu naší paní ředitelky Mgr. Ludvové. Některé děti tomu
z počátku moc nevěřily, ale když se dozvěděly, že se jdeme na skřítka podívat, a že
na nás bude přímo čekat, nemohly se dočkat. Vypravili jsme se tedy na domluvené místo
a tam u lesa jsme skřítka vyhlíželi. Takový skřítek, který se rád schovává, se mezi stromy
a křovinami špatně hledá. Když už jsme se pomalu chtěli vracet domů, ozvalo se z lesa
nesměle „Haló…haló.“ Očka začala pátrat a uviděla skřítka kousek dál mezi stromy. Děti
se začaly napůl těšit, napůl bát a pomaloučku se vydaly po lesní pěšině směrem, odkud na nás skřítek zavolal. Tam
pod stromy stál skřítek, vysoký asi jako
naše děti, celý zeleně oblečený. A protože se taky trochu bál, pomocí kouzla vyrostl tak, že byl dokonce větší než my,
paní učitelky. Ukázal nám velký placatý
kámen, který kryje vchod do jeho obydlí
a dětem schoval poklad plný sladkostí.
Ještě nám stačil říct o studánce pod hradem a už byl pryč. Místo něj nás ke
studánce doprovodil pan Ludva, který se
s námi úplnou náhodou v lese potkal.
Byly to moc příjemné chvíle strávené v našem stříleckém lese. Děkuji panu Ludvovi,
že si na nás udělal čas a budeme se těšit na další společná setkání.
Mgr. Bohdana Šohajová, učitelka MŠ Střílky
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MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
Modelářský kroužek se rozběhl hned po prázdninách. Na prázdninové období jsme
měli plán, že dohoníme praktickou přípravu lítání na letišti v Blišicích s rádiem řízenými
modely. Pro velká vedra a rozdílné zájmy rodičů kluků však tento záměr nevyšel. Jak jsem
vzpomínal v minulém článku, je lítání s rádiem řízenými modely hlavním cílem a vrcholem
modelářské činnosti.
Díky obecnímu zastupitelstvu ve
Střílkách má náš kroužek vybavení
jak pro výuku – instruktor – žák, tak
potom i pro samostatné lítání. Na tuto
činnost jsou připraveny 4 modely –
dva RC větroně a dva RC motoráky.
Firma Radka a Romana Bubeníka
nám bezplatně pronajímá plochu letiště. Je smutné, že jenom málo rodičů si najde čas, aby svoji ratolest na
letiště přivezli a odvezli. Mám zkušenost, že se o prázdninách zastavili
cizí rodiče s dětmi a zkusili lítat s RC
modelem. Dokonce se někteří tomu
věnují i s dětmi, a když je příležitost a jsme na letišti, přijdou se svými modely a svým vybavením. Jenom litují, že v místě jejich bydliště se dětem nikdo nevěnuje, že nemají takovou krásnou plochu s nádherným výhledem.
V letošním školním roce proběhla „generační výměna“ členů kroužku. Starší kluci odešli na střední školy a nastoupili kluci od 2. třídy. Dnes je v kroužku 8 kluků ve věku 8 až 14
let. Příprava na každý kroužek je o to náročnější. Pro nejmladší je potřeba přichystat jednoduché stavebnice, pro starší je nutné dohlížet hlavně na pečlivou práci, výběr materiálu,
soulad vyrobené části modelu podle plánu. Pro kluky připravuji každoročně překvapení
ve formě starších modelů, které zrenovuji a zalítám. Je potřeba pouze dodat vybavení
pro lítání s rádiem. Za těch 40 let činnosti kroužku je ještě dost modelů, které se musí dokončit a hlavně využít pro to, pro co je tento model postaven – pro lítání. Vím však, že některé modely visí jako ozdoba –„vždyť je škoda to rozbít“.
Není čas na pesimistické úvahy – zase letos požádám obecní zastupitelstvo o dotaci
na kroužek. Doplníme RC vybavení a nakoupím nějaké stavebnice. Věřím, že využijeme
každý příhodný čas a vezmeme svoje modely na letiště, že celé RC vybavení bude využívané a nebudeme mít radost jenom ze stavby modelu, ale hlavně, že SVŮJ model uvidí
ve vzduchu.
Antonín Auf

STŘÍLECKÝ KROJ
Ve čtvrtek 29. 10. 2015 se konala valná hromada „Občanského
sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách“. Valné hromady se zúčastnilo několik hostů, mezi nimi také PhDr. Romana Habartová vedoucí oddělení památkové péče KÚ Zlínského kraje. Mimo
jiného se zabývala historií stříleckého kroje. Vyzvala naše občany,
pokud mají doba nějakou fotografii nebo obrázky na kte- rých je viditelný střílecký kroj, aby je přinesli na OÚ nebo do školy.
Po okopírování je ihned vrátíme. Nezachovaly se totiž jiné dokumenty ke stříleckému kroji, pouze jediná fotografie starší ženy v kroji
z roku 1814.
S pozdravem Mgr. Ludmila Ludvová
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HODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY
V letní přestávce odešli Petr Posolda
do Koryčan a Mira Vitoul do Pačlavic.
K nám přišel brankář Lukáš Strýček
z Medlovic a Lukáš Machala z Osvětiman.
Byl jsem velmi zvědav, jak se nám bude
dařit bez klíčového hráče Posoldy. Navíc
letní příprava dopadla opět fiaskem.
První zápas nové sezóny jsme ještě
zvládli a porazili Zářící 3:1. Poté přišel hodový zápas s Mrlínkem. Kdo jste ho viděli,
budete jistě souhlasit s tím, že v první půli
jsme hráli výborný fotbal. Bohužel fotbal se
hraje na góly a ty jsme nedali. Naopak Mrlínek po přestávce třikrát skóroval. Pak přišla
další prohra, a to 0:2 na hřišti nováčka ve Chvalčově. Následující domácí zápas jsme
zvládli a porazili Loukov 4:2. V této době už nám chyběl zraněný Petr Foltýn, který později
ze soukromých důvodů přestoupil do Dřínova. To bylo další velké oslabení. Pak následoval debakl u dalšího nováčka v Počenicích a to 1:5. V tomto utkání se navíc zranil Lukáš
Machala, pro kterého tak skončila sezóna dřív, než začala. Následně jsme odehráli velmi
slušný zápas s Němčicemi, prohráli jsme až na penalty. Další čtyři zápasy jsme pak prohráli – v Lubné 2:3, s Kyselovicemi 3:4, v Holešově 1:7 a s Těšnovicemi 0:4.
V této době to s námi nevypadalo vůbec dobře. Už v těchto zápasech nám pomáhali bývalí hráči, protože nás bylo čím
dál tím méně. Povolal jsem ještě S. Žižlavského, aby nám pomohl zacelit díru po Foltýnovi. Tento tah, zdá se, vyšel skvěle,
neboť v následujících čtyřech zápasech
jsme získali více bodů než v průběhu celého podzimu, a to osm za výsledky: výhra
2:1 ve Zdounkách, dále výhra 3:2 na penalty doma se silným Slavkovem. Poté přišel debakl ve Skašticích 1:7. Z této prohry jsme se
dokázali oklepat a v předehrávce 1. jarního kola jsme ve velmi důležitém zápase dokázali
zvítězit v Zářící 2:1.
Celkem jsme čtyřikrát zvítězili, dvakrát remizovali a osmkrát prohráli. Získali jsme
15 bodů při skóre 23:44. V tabulce jsme na devátém místě.
Nestárnoucí Michael Hubr vstřelil 12 branek, což je víc než polovina celého týmu.
Škoda, že se k němu nepřidal ještě někdo další. Daleko víc nás ale tlačí bota v obranné
fázi. Čtyřiačtyřicet obdržených branek je opravdu katastrofa!!! Když se ale zamyslím,
v jakém počtu už velmi dlouhou dobu trénujeme, tak toto umístění s tímto skóre není úplně
nejhorší. Pokud se budeme chtít vyhnout hře o záchranu, musíme mužstvo omladit a především výrazně posílit.
Nezbývá než poděkovat vedení klubu za příkladně přichystané hřiště a věci spojené
s fungováním mužstva. Dále chci poděkovat kolegům z realizačního týmu za spolupráci.
A v neposlední řadě za podporu fanouškům, kterým jsme bohužel ne vždy dělali radost.
Těším se, že si teď nějakou dobu od fotbalu odpočinu, protože kolikrát je to v zápase
opravdu o zdraví. Buďte všichni zdraví, užijte si klidné a veselé Vánoce a na jaře naviděnou!
Pavel Mikulčík
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SETKÁNÍ S MYSLIVCEM
„Hajný je lesa pán“, o tom se
přesvědčily děti z MŠ Střílky. Domluvili jsme si setkání s myslivcem
u krmelce, abychom se o zvířátkách
a lese dozvěděli něco víc. Sotva
jsme vešli do lesa, Maxík začal volat:
„Pane myslivec!…. On tady není!“
Ale byl, jen kousek dál i s loveckým
psem. Odpověděl na všechny zvídavé dotazy a ukázal dětem jezevčí
noru, mraveniště ve stromu a místa,
kde řádil divočák. Vysvětlil nám, jaký
je rozdíl mezi hajným a myslivcem a
děti mu na oplátku zazpívaly písničky „Já do lesa nepojedu“ a „Skákal
pes“. Ve spolupráci s myslivci jsme
pro děti uspořádali soutěž ve sběru kaštanů pro zvířátka v lese. Letos se favoriti rýsovali
hned od začátku. Nakonec jsme nasbírali 166 kg. Nejvíce kaštanů nasbíral Tomášek –
99 kg. Všechny kaštany si myslivci odnesli do lesa a snad jim v zimě přijdou vhod.
Všem dětem se v lese moc líbilo a my touto cestou děkujeme panu myslivci Šohajovi, že si
na nás udělal čas.
Mgr. Bohdana Šohajová, učitelka MŠ Střílky

DRAKIÁDA
Základní škola společně s mateřskou
školou uspořádaly začátkem října drakiádu, která se konala tradičně na kopci
Větřáku. Sešli jsme se v hojném počtu.
Počasí nám moc nepřálo. Pofukovalo
jen velmi jemně, tak jsme se všichni dost
naběhali a pořádně zapotili.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
Děti byly odměněny za nejveselejší, nejbarevnější, nejvýše létající a draky vlastní výroby. Raritou byla dračí rodinka.

Malou sladkostí a diplomem za velkou snahu byli odměněni všichni, takže nikdo neodešel
s prázdnou.
Už teď se těšíme na příští rok, jak se zase
na podzim sejdeme na Větřáku a pěkně se
s našimi dráčky proletíme.
Ing. Eva Šušlíková
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZLÍNSKÉHO KRAJE V ROCE 2015
Zlínský kraj poskytl Obci Střílky v roce
2015 částku 5 000 Kč na výdaje spojené
s činností jednotky sboru dobrovolných
hasičů. Tato finanční částka byla použita
na
pořízení
ochranných
pomůcek
pro zásahovou jednotku, konkrétně zakoupení kukly Nomex v počtu 7 ks. Tyto zakoupené prostředky zásadně zlepší
vybavení zásahové jednotky a významně
zvýší bezpečnost všech členů, zejména
při požárech a dalších výjezdů.
Dalším významným příspěvkem Zlínského kraje bylo kladné vyřízení žádosti
obce do Programu obnovy objektů hasičských zbrojnic na stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Střílkách. Účelem tohoto projektu je zlepšení podmínek členů zásahové jednotky,
konkrétně vybudování šaten a sociálního a hygienického zařízení z dosud nevyužitých
prostor kulturního domu. Na realizaci tohoto projektu se podílí Zlínský kraj ve výši 146 332
Kč a Obec Střílky ve výši 100 000 Kč.
Obec Střílky děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí výše uvedených finančních prostředků, které významnou měrou přispívají k lepšímu vybavení zásahové jednotky, s čímž
souvisí rovněž bezpečnost členů.
Viktor Ganjuškin, starosta

STŘÍLECKÝ HŘBITOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Pročítám báseň Střílecký hřbitov. Zastavuji se
u textu básně, který říká,
když se vracíme na náš
hřbitov a se slzami v očích
pokládáme kytičku na hrob
svých rodinných zesnulých,
prohlížíme si krásné sochy,
co lidé dokázali stvořit. My
musíme to krásné dílo chránit a ne bořit.
Láska k mému rodnému
domovu – ke Střílkám mne poutá tak, že jsem v roce 2000 založila Občanské sdružení
pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, aby hřbitov byl pro příští generace zachován
v jeho umělecké kráse. Podle stanov má „Sdružení“ dva cíle:
1. Pomáhat obci Střílky při zajišťování finančních prostředků na obnovu hřbitova sbírkami,
dotacemi, peněžitými dary od sponzorů.
2. Seznamovat veřejnost s historií a významem národní kulturní památky, kterou je Střílecký barokní hřbitov.
V letošním patnáctiletém výročí úspěšně probíhala turistická sezóna od 1. 5. 2015
do 30. 9. 2015, kdy si areál hřbitova prohlédlo 2 670 návštěvníků, a to nejen od nás
z České republiky, ale i z Polska, Slovenska, Německa, Maďarska, Anglie, Rakouska, Slovinska, USA, Chorvatska, Španělska. „Sdružení“ zajišťuje průvodkyně provádějící výklad
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o historii a významu hřbitova, také pečuje společně i s OÚ o udržování čistoty a pořádku
v areálu hřbitova a jeho okolí.
DARY SPONZORŮ

ČÁSTKA

Motrans Střílky

2 000 Kč

Obec Roštín

3 000 Kč

Břetislav Buš Zástřizly

1 000 Kč

Milan Urbášek Střílky

1 000 Kč

František Hanák restaurace Samota

6 000 Kč

Město Otrokovice

3 000 Kč

Hotový Brno

200 Kč

KÚ Zlínského kraje – státní dotace

20 000 Kč

Město Kroměříž

10 000 Kč

Sbírka na obnovu hřbitova

12 714 Kč

Od 1. června 2015 opravu hřbitovní kaple provádí fa Mgr. Ladislava Werkmanna
z Olomouce. Oprava kaple bude dokončena v příštím roce. Budeme rádi, když lešení bude sundáno a monumentální stavba hřbitova bude jako nová. „Sdružení“ usiluje o to, aby
se podařilo zajistit co nejvíce finančních prostředků k dokončení obnovy stříleckého hřbitova.
Marie Skřítková předsedkyně „Sdružení“

KERAMICKÉ TVOŘENÍ
Dne 14. 10. 2015 do školky přišli
nejen děti, ale na pár hodin i jejich
maminky, a dokonce jeden tatínek, aby
si spolu s dětmi vyrobili draka s keramické hlíny. Každý tak dal průchod své
fantazii a nakonec se sešli draci veselí
i smutní, drak s mašlí, s dlouhými vousy, nebo taky indiánský. Tito draci sice
nebudou
poletovat
mezi
mraky
nad stříleckým kopcem Větřák, zato se
můžou vznášet třeba nad dětskou postýlkou. Práce s hlínou děti i rodiče velmi bavila. Jedna maminka se dokonce
nabídla, že s dětmi z hlíny vyrobí vánoční ozdoby. A tak už na začátku listopadu děti trénovaly válení těsta a vykrajování s formičkami. „Školkový“ stromeček tak
bude letos obzvlášť obdivovaný. Děkuji všem rodičům za příjemně strávený čas a obzvlášť
paní Kubíčkové, která se dětem jedno dopoledne ochotně věnovala.
Bohdana Šohajová, učitelka MŠ
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ORANŽOVÝ DEN A SLAVNOST DÝNÍ
Podzim je krásný, přináší barevné listí,
jablíčka, hrozny, oranžové dýně a tajemné
období dušiček. My jsme ho chtěli ve škole
nějak oslavit. A protože máme nejen šikovné děti, ale i učitele, uspořádali jsme společně MŠ i ZŠ „Oranžový den a slavnost
dýní.“
Všichni žáci i učitelé přišli oblečeni
v oranžovém nebo za strašidla, abychom
zároveň pozdravili i Halloween. Už ráno
ve škole i školce vše zářilo oranžově, zároveň se pomalu trousila i strašidla. Děti byly
nadšeny, hned se vrhly na výrobky z přírodnin,
na vyřezávání dýní, vytváření strašáků, pavučin atd.
Až byly výrobky hotovy, vyzdobili žáci s nimi celou
zahradu. Přišly za námi děti ze školky a společně
jsme se vyfotili. Ve třídách žáci uklidili a už se těšili
na večerní lampionový průvod. Sešli jsme se
na plácku u školy v 17.00 hodin s lampiony nebo
světýlky. Přišla i četná strašidla. Před pátou hodinou
se lidé v opravdu hojném počtu scházeli s dětmi a
lampiony. V očích všech bylo vidět nadšení. Průvod
vyrazil, prošel některými ulicemi a zamířil na školní
zahradu. Tam mezitím byla zapálena všechna světýlka, a to přineslo krásné – přímo pohádkové kouzlo večera. Po příchodu průvodu následoval program. Na závěr byl pro děti
připraven horký čaj a malé dobroty. Všichni byli spokojeni. Akce se vydařila a i počasí nám
přálo. Lidé i děti odcházeli spokojeni, čekal je volný den státního svátku. A každý si ho
mohl užít po svém.

Mgr. Ludmila Ludvová
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KAPLANKA

S pomocí ochotných spolupracovníků a díky bezpočtu dobrovolných brigádnických hodin se nám podařilo připravit zázemí pro pořádání různých akcí. Tím místem, o kterém je
řeč, je kaplanka, budova stojící pod stříleckou farou. V současné době je nám k dispozici
společenská místnost pro 20 – 30 osob, velká kuchyň a sociální zařízení.
S touto výbavou jsme se pustili do uspořádání první akce, kterou bylo vystoupení dechové hudby Morkovčanka v rámci slavení střelecké pouti. Akci navštívilo kolem stovky
spokojených hostů. Dalším úspěšným počinem bylo vystoupení muzikantů z Litenčic
ve stylu Country, které se kvůli chladnějšímu počasí konalo v sále kaplanky.
Do budoucna plánujeme využít kaplanku jako vhodné zázemí pro další společenské i
soukromé akce, oslavy a kulturní programy. V nejbližší době to bude např. schůze kněží
kroměřížského děkanátu, mikulášská besídka pro děti z farnosti nebo farní silvestr. Kdo to
ještě nestihl, ať se přijde podívat.
P. Jaroslav Štancl

PODZIMNÍ ÚVAHA, ANEB UMÍME ODPOČÍVAT?
Rok nám vesele ubíhá, máme tu podzim a nezadržitelně se blíží konec roku. Máme pocit, že čas
se nedá zastavit, že ubíhá čím dál rychleji. Co
všechno ještě musíme zařídit a stihnout. Zdá se,
že nikdy nebudeme hotovi. Slovo „odpočinek“ jsme
proto přesunuli do kategorie neslušných slov. Ale
přesto mě napadá. Dovedeme v dnešní uspěchané
době odpočívat?
Odpočinek neznamená, že nebudeme dělat nic
a budeme jenom lenošit. Odpočinek především
znamená umět se zastavit a trochu poohlédnout
od svého rutinního života. Proto je důležitá dovolená i odpočinek během týdne. Ostatně šest dnů
stvořil Bůh pro práci a jeden den pro odpočinek.
Život je boj, říká jedno úsloví, a chceme-li ten boj vyhrát, je nutné nejen bojovat, ale také bojovat efektivně. To znamená čas od času se zastavit a přemýšlet nad sebou, nad tím,
co děláme a kam směřujeme. Takové zastavení se je třeba modlitba. Ovšem nejde tu
o nějaké množství odříkaných básniček, kterým říkáme modlitba. Jde o to, abychom se
dokázali zastavit a spočinout na chvíli v Boží náruči a ptát se Boha, co dělat máme a co
ne. Co je důležité a nad čím naopak můžeme mávnout rukou.
Nebo je takovým zastavením chvíle samoty. Třeba se jen čas od času projít. Nic neřešit, jen prostě být. Možná že ve chvíli samoty nám mnoho věcí dojde.
Zastavením může být i činnost, která nás naplňuje. Někdo rád čte, jiný sportuje. Jde
o to dopřát si čas od času něco pro sebe a nevyčítat si to.
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V našem životě je důležitý odpočinek, kdy se zastavíme a dopřejeme si odstup
pro zamyšlení, v kterých oblastech našeho života se jen točíme pořád dokola, aniž bychom se hýbali k cíli. A zároveň se zamyslíme, co se dá změnit.
Umějme odpočívat! Aby naše životy byly krásné a smysluplné. Život je příliš krátký
na to, abychom jej promarnili bez většího užitku.
Přínosné podzimní odpočívání vám přeje
P. Jaroslav Štancl

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 se konal v Základní a
Mateřské škole Střílky „Den otevřených dveří“. Rodiče
měli možnost podívat se do výuky na své děti, prohlédnout si jednotlivé třídy a celou školu, kterou svými krásnými výkresy a výrobky vyzdobili žáci.
Této možnosti však využilo pouze 11 rodičů. Stali se
znovu žáky a posoudili nelehkou práci pedagoga, zvláště ve spojených ročnících.
Akce se setkala s dobrým ohlasem a pevně doufáme, že příště ji využije více rodičů.

Mgr. Ludmila Ludvová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V neděli 29. listopadu 2015 jsme rozsvícením vánočního stromu na náměstí zahájili letošní advent.
Slavnostní program připravily děti z mateřské školy
společně s žáky základní školy.
Něco dobrého pro zahřátí připravily pracovnice restaurace KD Střílky.
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VÁNOČNÍ KONCERT

Vánoční atmosféru nám zpříjemní vystoupení Pěveckého
sboru Cantus z Morkovic, který vystoupí s vánočním programem v neděli 27. prosince 2015. Začátek koncertu plánujeme na 16:00 hodin.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH

24. prosinec 2015

„Půlnoční“ mše svatá

22:00 hod.

25. prosinec 2015

Boží hod vánoční

10:30 hod.

26. prosinec 2015

svátek sv. Štěpána

10:30 hod.

27. prosinec 2015

svátek Sv. rodiny

10:30 hod.

27. prosinec 2015

Vánoční koncert hudebního
souboru Cantus Morkovice

16:00 hod.

31. prosinec 2015

Putování k Zelenému obrázku

22:00 hod.

1. leden 2016

Novoroční mše svatá

10:30 hod.

P. Jaroslav Štancl

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a štěstí v roce 2016.
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