ČÍSLO 12

DUBEN 2016

JARO
Vzduch už je jarem provoněn, sněženky kvetou, zpívají ptáci.
Nasaj tu vůni života, co se k nám stále rok co rok zas vrací.
Příroda pomalu ze sna už procitá a jívy kvetou, první pastva včel.
A ty jen vnímáš tu jejich krásu a bzukot, jak ti kolem uší zněl.
Sněženky, talovíny, na skalkách čemeřice, přinášejí stále radostí
na tisíce.
Vrby se barví svěží zelení, na polích už klíčí osení a trávy už je také
stále více.
Vzbudily se i kopřivy a krásně pálí do dlaně, když na čaj trháš je tak
odhodlaně.
A všichni věří, že jarní bylinky očistí duši a snad i tvoje tělo.
Vyrazit na ně s radostí, s úsměvem a košíkem by se mělo.
Jarní příroda je totiž pravý lék na všechny neduhy už celý lidský věk.
Tváře ti zrudnou, oči se prozáří tou vůni, kterou jaro vytváří.
Tak rychle sbal se, obuj se a běž, ať to jaro ještě zastihneš.
Vychutnej si prostě tu nádheru a domů se vrať třeba až k večeru.
Pak uvař si čaj s medem z těch jarních bylinek a i ty uvěříš, že to je
pravý lék, který opravdu vyléčí tělo i duši.
Kdo tomu nevěří, tak ať to aspoň tuší.
Jaro je tady, přátelé, a tak se všichni tvařme vesele!
Mgr. Ludmila Ludvová

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozdravil v roce 2016. Jaro se již intenzivně
hlásí, den se prodlužuje a s ním i práce u domu či na zahradě. Pro naši obec to také znamená začátek realizace projektů naplánovaných zastupitelstvem obce pro tento rok.
S nejdůležitějšími projekty vás v článku seznámím.
OPRAVA ZÁZEMÍ NA HŘIŠTI
K dnešnímu dni je již hotová oprava ohřevu teplé vody, plynového a elektrického vedení v budově na hřišti. Byly odděleny okruhy vody a elektrické energie
pro nájemce kavárny Gól a sportovní oddíl. Starý elektrický bojler
pro ohřev vody, který z větší části vykrýval spotřebu sportovního oddílu
a byl již v dezolátním stavu, byl rozřezán a odstraněn. Plynové potrubí a
vodovodní vedení bylo nově dovedeno do místnosti pod tribunou, kde
byly instalovány dva nové 190l plynové ohřívače vody. Bylo potřeba
upravit místnosti a instalovat novou vložku do komína. Instalovány byly
také odpočtové měřící hodiny plynu i elektrické energie. Opravu provedla firma Libor Horák z Moravan. V blízké době bude ještě provedena
rekonstrukce sociálního a hygienického zázemí restaurace Gól.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZÁZEMÍ PRO HASIČE
Dne 14. 12. 2016 bylo slavnostně otevřeno nově opravené zázemí pro hasičskou zásahovou jednotku obce. Otevření proběhlo za účasti zastupitelstva obce i vedení SDH
Střílky. Můžete se podívat na přiložené fotografie.

NOVOSTAVBA CHODNÍKU PRO PĚŠÍ V ULICI HLAVNÍ
Největší plánovanou akcí v tomto roce bude vybudování chodníku pro pěší v ulici Hlavní. Projekt
realizace je schválen a je hotový. Ulice Hlavní je nejvíce frekventovanou ulicí ve Střílkách, chodí po ní
žáci do základní školy i mateřské školy, občané
k lékaři či na poštu a návštěvníci na hřbitov nebo
do kostela. Komunikace je v těchto místech velmi
příkrá, sklon má více jak 10 promile, a proto je chodník budován hlavně kvůli bezpečnosti chodců. Chodník bude zbudován po levé straně (myšleno
ve směru od náměstí), povede přímo a bude těsně
navazovat na místní komunikaci. Bude končit až u hřbitova. Chodník v dolní části půjde
několik metrů po pravé straně (od zastávky autobusu) a pak osvětleným přechodem přejde vlevo. Ve střední části bude umístěno několik laviček. Odhaduji termín realizace asi
během letních měsíců.
Žádám občany, aby věnovali zvýšenou pozornost a trpělivost v místě v době realizace.
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OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Vzhledem k tomu, že veřejné osvětlení obce je v některých místech již na konci životnosti a má poměrně vysokou spotřebu elektrické energie, byla zpracována nabídka realizace energetických
úsporných opatření formou výměny stávajícího veřejného osvětlení
a instalací regulátorů sítě veřejného osvětlení. Podle zpracované
cenové kalkulace spotřeby prvků veřejného osvětlení vyplynulo, že
obec může ušetřit okolo 30 až 40 % nákladů na elektrickou energii.
Tyto uspořené náklady by pak byly vloženy do realizace úspor.
Z těchto úspor by měla být v letošním roce provedena instalace regulátorů sítě a výměna cca 20 % nejstarších a nejnákladnějších svítidel. Každý rok po dobu pěti let by pak ve stejné výši měla být
vyměněna i další svítidla. Po pěti letech by již obec měla nové veřejné osvětlení a uspořit
30 až 40 % nákladů ročně za osvětlení.
KULTURNÍ DŮM
V letošním roce dokončíme v kulturním domě obnovu zázemí. Jedná se o tři místnosti
v suterénu kulturního domu, které budou sloužit jako zázemí především ochotnickém spolku. Opravu provedeme vlastními silami spolu s přijatými pracovníky z úřadu práce.
Zastupitelstvo obce také schválilo
vypracování projektu kompletní projektové dokumentace včetně energetických
auditů pro žádost o dotaci z Operačního
programu životního prostředí. Pokud
bude žádosti vyhověno, mělo by být
v letošním roce provedeno výběrové
řízení na dodavatele. Realizace zateplení a výměny oken v kulturním domě by
byla provedena v roce 2017. Žádost
bude podána v měsíci dubnu.
OPRAVA KOMUNIKACE V MÍSTNÍ ČÁSTI LOUČKY
Stav komunikace v místní části Loučky směrem
k silnici 1. třídy č. 50 je dlouhodobě špatný. Po letošní
zimě se opět zhoršil. Nechal jsem zpracovat nabídky
na opravu této části místní komunikace. Zastupitelstvo rozhodlo, že oprava se bude v letošním roce realizovat. Předpokládám realizaci do léta.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Jak již všichni víte, je zpracovaný projekt čistírny odpadních vod (ČOV) pro naši obec.
V loňském roce ale nedošlo k dohodě mezi společností VAK Kroměříž a majiteli pozemků.
Obec i společnost VAK Kroměříž hledala tedy jiné místo pro vybudování ČOV. Po několika jednání došlo k dohodě a zastupitelstvem obce byl schválen projekt ČOV v části areálu
zemědělského družstva SALIX. V důsledku toho bude nutné provést změnu územního
plánu obce. Změna již byla nastartována. Zastupitelstvo obce ji na svém jednání dne
29. 1. 2016 schválilo. V letošním roce by měl být zpracován projekt změny územního plánu a projednán zastupitelstvem obce a ostatním dotčenými institucemi. Doufám, že se po3

daří změnu územního plánu obce v roce 2017 dokončit, abychom mohli ČOV začít stavět.
Bude proto podepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektu změny územního plánu.
Cena za zpracování změny územního plánu činí 128 000 Kč.
OPRAVA KOMUNIKACE PŘED HŘBITOVEM
Komunikace před hřbitovem také vyžaduje naši pozornost. Požádal jsem společnost
VAK Kroměříž o provedení průzkumu a prověření stavu kanalizační sítě v tomto místě.
Kanalizační vedení zde není v dobrém stavu a bude nutné provést nejprve rekonstrukci
kanalizace. Opravu povrchu proto v letošním roce není možné provést. Žádost o dotaci
bez projektu a povolení také není možná. V letošním roce bude tedy zpracována projektová dokumentace nutná pro realizaci oprav a žádosti o dotaci, stanovena cena a postup
prací.
BAROKNÍ HŘBITOV
V letošním roce bychom měli dokončit opravu kaple našeho barokního
hřbitova. Objem prací bude okolo
1 milionu Kč a bude dotován ze zdrojů Ministerstva kultury ČR, Zlínského
kraje a obce Střílky.
Tímto chci poděkovat Ministerstvu
kultury ČR a Zlínskému kraji za kladné vyřízení našich žádostí a finanční
podporu tohoto projektu v roce 2016.
Opravy hřbitova se tímto chýlí
ke konci. Čeká nás ještě oprava
schodiště před kaplí, dvou točitých
schodišť do krypty a chodníků
na hřbitově.
VÝZVA
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v KN dostatečně identifikováni.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále ÚZSVM) vyzývá vlastníky
nemovitostí a další oprávněné osoby, aby se přihlásili ke svému vlastnictví u místně příslušného pracoviště ÚZSVM. Seznam nemovitostí najdete na webových stránkách úřadu
www.uzsvm.cz nebo na úřední desce naší obce fyzické či elektronické
na www.obecstrilky.cz.

OZNÁMENÍ
Základní škola a Mateřská škola Střílky
Vzhledem k tomu, že jsem obdržel výpověď ze strany ředitelky Základní školy a Mateřské školy ve Střílkách paní Mgr. Ludmily Ludvové, bude provedeno dle zákona v první
polovině letošního roku výběrové řízení na místo ředitele školy. Informace o výběrovém
řízení jsou zveřejněny.
Chci paní ředitelce jménem svým i jménem Zastupitelstva obce Střílky poděkovat
za dlouholeté působení na naší škole, za odvedenou práci a popřát jí hodně zdraví a štěstí
v dalším životě.
Viktor Ganjuškin, starosta obce
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UKLIĎME ČESKO
V polovině dubna 2016 proběhne v obci
celorepubliková akce „Ukliďme Česko“.
Kdo chce, může se přihlásit přes internetové stránky www.uklidmecesko.cz, aplikaci facebook nebo přímo u Mgr. Bohdany
Šohajové na telefonním čísle 724 801 824.
Dobrovolníci budou vybaveni rukavicemi a igelitovými pytli.

KARNEVAL
Název karneval je synonymem masopustu (z italského carnevale, vlastně „maso
pryč“). A tak karnevaly byly pořádány na konec období, kdy lidé mohli ještě hodovat
před čtyřicetidenním půstem do Velikonoc. Samozřejmě masky a karnevalové veselí mají
rádi nejen dospělí, ale i děti.
Kulturní komise Obecního úřadu ve Sřílkách uspořádala již druhým rokem v lednu, a to
v sobotu 31. 1. 2016, dětský karneval. Sál nám opět krásně vyzdobili hasiči, tombolu jsme
nakoupili a program jsme měli domluvený s profesionály. Obecní úřad nám přispěl částkou
5 000 Kč. Milan Krejčiřík a Karel Žíla prováděli dozor hasičů. Sál byl plný a tentokrát měl
program větší spád. Děti tančily, bavily se a do programu byli často zapojeni i rodinní příslušníci. Vyvrcholením bylo losování tomboly. Vyhráli téměř všichni. Závěr patřil rozdávání
balonků a rozzářeným očím dětí, které odcházely domů spokojené z krásně prožitého odpoledne.

Mgr. Ludmila Ludvová
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ČINNOST OBECNÍ KNIHOVNY
Milí spoluobčané,
ráda bych vás seznámila s činností
obecní knihovny v roce 2015 a se změnami,
které nastaly v roce letošním.
V loňském roce eviduje naše knihovna
152 čtenářů, z toho 55 dětí. Knihovnu navštívilo celkem 1 334 čtenářů a půjčilo si
3 270 knih, z toho 945 knih dětem. Nakoupila jsem 167 nových knih v celkové hodnotě
20 000 Kč. Knižní fond čítal ke konci roku
2 736 knih různých žánrů pro děti a dospělé
čtenáře.
Kromě našeho knižního fondu jsem
v loňském roce vypůjčila v Knihovně Kroměřížska 107 knih a 530 knih z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska. Tyto knihy u nás
zůstávají jeden rok a za rok se vymění za nové. Z tohoto důvodu je v knihovně neustále
nový výběr knih a myslím si, že si může každý vybrat.
Od 1. 1. 2016 byla rozdělena a prodloužena výpůjční doba. Knihy půjčujeme každé
pondělí od 13.30 hodin do 15.00 hodin dětem a od 15.00 hodin do 17.30 hodin dospělým
čtenářům. Věřím, že prodloužení výpůjční doby poskytne možnost navštívit naši knihovnu i
občanům, kteří dojíždějí za prací nebo studentům.
V měsíci březnu 2016 provedly pracovnice Knihovny Kroměřížska úseku regionálního
knihovnictví celkovou aktualizaci knižního fondu. Byly vyřazeny knihy nečtené, morálně
zastaralé a poškozené a některé byly nově obaleny. Největší změnou je ale navedení veškerého knižního fondu do programu Clavius REX, který nám zdarma poskytla Knihovna
Kroměřížska. Na internetových stránkách naší obce najdete pod institucemi obecní
knihovnu, kde si můžete tento program otevřít a v něm najdete celý knižní fond včetně
výměnných souborů. Můžete vyhledávat knihy podle autorů, názvu, přečíst si informace
o jednotlivých knihách a ověřit si, zda vůbec
kniha v naší knihovně je. Z domova si můžete
vybrat knihu, o kterou budete mít zájem a na
emailové adrese knihovna.strilky@seznam.cz
si knihu třeba zarezervovat. Věřím, že tímto
zkvalitníme práci a třeba získáme nové čtenáře.
Tímto bych chtěla poděkovat pracovnicím
Knihovny Kroměřížska za odvedenou práci a
vedoucí úseku regionálního knihovnictví paní
Mgr. Ivaně Drobníkové za poskytnutí tohoto
programu. Rovněž děkuji Obecnímu úřadu ve
Střílkách za kladný přístup k mojí práci a poskytnutí potřebných finančních prostředků.
Všem čtenářům, kteří navštívili naši knihovnu, děkuji za jejich zájem a těším se na nové čtenáře.
Nezapomeňte, že dobrá kniha je prostředek k očistě duše.
Milada Ševčíková – knihovnice
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POŘÁD NĚCO DĚLÁME
MIKULÁŠ
„Anděl seděl na obláčku, čáry máry čaroval.
Vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval.“
Takto přivítaly děti ze střílecké školky Mikuláše, který je přišel obdarovat a těm trošku zlobivým
i domluvit, aby se polepšily. A aby náhodou některé zlobivce neodvedl k čertům, děti se pro jistotu
samy za čerty nastrojily, postavily si vlastní peklo
a zazpívaly čertovské písničky. Dobře to dopadlo
a dětí ve školce neubylo.
Kromě Mikuláše přišel děti obdarovat také Petr
Špaček (16 let) z Výchovného ústavu Střílky, který
si na děti vzpomněl a vyrobil pro každé dítě čertí
mávátko.
Jen co návštěva odešla, vydali se malí čertící
postrašit paní kuchařky a také kamarády z 1. až
3. ročníku základní školy, kterým zazpívali, zarecitovali a pohostili je vlastnoručně upečenými perníčky. Na oplátku si poslechli od žáků pohádku a
odnesli si sladkosti ve skleničce s Mikulášem, kterou jim kamarádi školáci vyrobili.

Teď zbývá už jen vánoční besídka a za chvíli je
tu Ježíšek!
VÁNOCE
Sice už máme jaro v plném proudu, i
tak ale musíme vzpomenout na naši vánoční besídku ve školce, která se konala
v polovině prosince. Děti měly na programu
pásmo písniček, básniček a tanečků, které
se učily od září do prosince, a tak vše proběhlo bez trémy a v dobré náladě. Největší
úspěch měla asi dramatizace pohádky
Boudo, budko s písničkami. Kromě myšky,
žabky, zajíčka, lišky a medvěda nechyběli
ani ježci, veverky, vlk, vlaštovky a čáp.
Zkrátka aby si zahrály všechny děti.
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Po vystoupení následovala vánoční dílna pro rodiče s dětmi, kterou si všichni užili.
V tento den ve školce naděloval i Ježíšek. A byl tak bohatý hlavně kvůli našim sponzorům, kterými jsou:
5295 Kč – Salix Horní Moštěnice
5000 Kč – VAK Kroměříž
4000 Kč – ZŠ Střílky
2000 Kč – Autodoprava BUŠ Zástřizly
2000 Kč – BUŠ a BUŠ Zástřizly
2000 Kč – Motrans Střílky
1500 Kč – pí. H. Cendelínová
1000 Kč – p. Ing. J. Liška
1000 Kč – p. J. Kubáček
1000 Kč – p. A. Štefek
1000 Kč – p. Z. Ludva
1000 Kč – p. V. Ganjuškin
500 Kč – SDH Střílky
Všem srdečně děkujeme!
JESLIČKY

Hned po Vánocích, na Tři krále, jsme se šli podívat do kostela na ty tři krále a také na krásný dřevěný betlém. Pár dětí chodí do kostela pravidelně,
jiné však byly v tom stříleckém poprvé. A proto děkujeme manželům Foltýnovým, že nám kostel
odemkli a počkali na nás i v té zimě.

BÍLÝ DEN
Letos jsme si sněhu zase moc neužili. Sice
jsme stihli jít sáňkovat na stráň nad pláckem i postavit sněhuláka, ale té pořádné bílé zimy bylo
pořád málo. Proto jsme si v lednu naplánovali bílý
den. Všichni se oblékli do bílého trička, děti si přinesly bílou hračku a vyrobily si třásně na pořádný
vločkový rej.
KARNEVAL
Jaký by to byl únor bez karnevalu! Ani my jsme se o něj nemohli připravit. Naplánovali
jsme si ho hned po jarních prázdninách. Asi se budu opakovat, ale i letos si děti i rodiče
vymysleli krásné masky. Setkal se tu pirát, včelka, jahoda, kočička, rytíři, fotbalista, čarodějka, doktorka … Všichni si zasoutěžili a společně zatančili. Nikomu se z kostýmu nechtělo.
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BESEDA O ZDRAVÍ
V únoru si pro nás
připravila Petra Šušlíková
(které tímto děkujeme)
besedu na téma zdraví.
Děti si, kromě jiného, vyzkoušely masáž srdce,
poslechly si navzájem
srdíčka a naučily se telefonní číslo na záchrannou
službu.
EXKURZE ZUBAŘ
Také jsme navštívili ordinaci pana zubaře
MUDr. Eduarda Vojty, který si pro nás připravil ukázky snímků zubů, a jak se vyrábí
plomba. Děti, které se nebály, si mohly vyzkoušet, jaké to je sedět na zubařské židli.
Ty, které se bály, tak si vyzkoušely sedět jen
v čekárně.
PÁLENÍ MORENY
„Už aby bylo jaro!“
„Já se těším, až bude
teplo!“ říkají děti. A aby
tomu děti trochu pomohly,
vyrobily s paní učitelkou
Editou morenu, neboli
smrtku a šly jsme ji společně spálit. Samozřejmě,
pod pečlivým dozorem
pana Ludvy, pana Žíly s hasicím přístrojem, ale hlavně starosty stříleckých hasičů Karlem
Mertou. Všem zúčastněným se to tak líbilo, že se snad sejdeme i na pálení čarodějnic.
Děkujeme a už teď se těšíme!
Edita Nevařilová, Mgr. Bohdana Šohajová
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POZNÁVÁME, UČÍME SE, TVOŘÍME, BAVÍME SE
MIKULÁŠ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Dne 4. 12. 2015, v čase adventním,
naši školu poctil svou návštěvou „sv. Mikuláš i se svou družinou“.
Žáci devátého ročníku přichystali malým i velkým spolužákům tradiční mikulášskou nadílku, pochválili žáčky hodné a
zahrozili prstem nezbedům.
Mgr. Markéta Nováková

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Jako každý rok během měsíce prosince to ve škole vřelo jako v úle. Všichni pilně nacvičovali na vánoční besídku. Ať už to byly tance, zpěvy, básně či krátké divadelní scénky,
přípravu nepodcenil nikdo a jejich snaha přinesla kýžené ovoce.
Vy, kteří jste přijali naše pozvání na veřejné vystoupení v kulturním domě „KD“, jste jistě nebyli zklamáni.
Besídkou nás provázeli žáci devátého ročníku Barbora Pluhařová a Tomáš Handl. Své
role se zhostili velmi dobře.
Všichni jsme si na chvilku oddechli od vánočního shonu, prožili příjemné odpoledne a
naladili se na vánoční atmosféru, mimo jiné i společně zazpívanými koledami na závěr.
Mgr. Jana Páclová
10

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Letošní zápis do prvního ročníku naší školy se konal 27. 1. 2016. I když děti lákaly pohádkové bytosti,
zúčastnilo se jich jen šest. Pět bylo přijato.
Počet je tedy velmi malý, ale to bohužel my neovlivníme. Rodí se u nás málo dětí a je to velká škoda.

Mgr. Ludmila Ludvová
NÁVŠTĚVA Z GRUZIE
Život ve škole je třeba sem tam také něčím zpestřit a tím určitě byla i beseda se slečnou z Gruzie, která byla v Česku na výměnném pobytu. Bydlela u bývalé žačky naší školy
Anetky Coufalové a ta domluvila i tuto besedu s prezentací. Zajímavé bylo už její jméno
Tinatin Ichkiti, tak se nám energická, štíhlá,
22letá dívka představila. O své zemi mluvila
s láskou, kterou k ní asi opravdu chová.
Gruzie má 5 milionů obyvatel, je to země
s bohatou kulturou, plnou tance, písní a dobrého jídla. Nejen, že nám o své zemi vyprávěla, ukazovala obrázky, ale předvedla nám
i jejich tance. Na konec prezentace nám odpovídala na různé dotazy, které jsme jí dávali. Naše jména, která jsme jí řekli, napsala na
tabuli azbukou. Bylo to pozoruhodné. Na
závěr jsme jí poděkovali a všichni se s ní
vyfotili.
Žáci 8. ročníku D. Endlicherová a M. Pribiš
CIRKUS VE ŠKOLE
Nejpovedenějším představením letošního školního roku
bylo cirkusové vystoupení, které jsme měli možnost shlédnout
v naší tělocvičně začátkem února.
Předvedli se nám dva artisté s odvážnými kousky. U některých jsme
se chvilkami i báli. Celou show zakončila trojice cvičených pejsků, která sklidila největší úspěch. Moc jsme se pobavili a někteří z nás
se už i viděli jako cirkusoví akrobati, žongléři a kouzelníci.
Ing. Eva Šušlíková
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Velikonoce patří k tradičním svátkům jara stejně jako zdobení kraslic a pletení pomlázky. K tradici jsme se také připojili a vyrobili si krásné jarní a velikonoční dekorace. Žáci
pracovali s velkým nadšením a jejich dílka se velmi povedla. Vše si pak odnesli domů, aby
se pochlubili a přispěli svým výrobkem k výzdobě domova.

Erika Nevyjelová
UKÁZKA DRAVÝCH PTÁKŮ
Sokolnictví je zvláštní způsob lovu pomocí vycvičených dravců, především sokolů, jestřábů a orlů. Jedná se o tradiční oblast lovectví, která používá své vlastní metody, úlovky a
filozofii. Člověk, který tuto činnost vykonává, se nazývá sokolník. Způsob výcviku a prezentaci dravců nám předvedl 5. dubna 2016 sokolník z Karviné, který zde byl již druhým
rokem.
Všem se to moc líbilo, vhodně je zapojoval do své činnosti. Krása dravých ptáků je nepřekonatelná. Žáci viděli v akci sokola, jestřába, sovu pálenou, výra, sýčka a další. Byl jim
předveden také orel skalní, orlovec říční a také náš největší pěvec – krkavec. Za svá vystoupení dostali ptáci odměnu ve formě kousku dobrého masa. Svého sokolníka poslouchali, i když je pustil na volno. Vždy se vrátili. Pro všechny to byl vskutku velmi pěkný
zážitek.

Mgr. Ludmila Ludvová
O ROZPUSTILÉ PRINCEZNĚ
Tak jako každý rok i letos žáci již pilně nacvičují divadelní představení s názvem
„O rozpustilé princezně“. Diváci se mohou těšit na princeznu, prince, draka, loupežníky a
další pohádkové postavy. Představení se uskuteční v neděli 5. června 2016 ve 14.00hod.
Všichni jste srdečně zváni na příjemný kulturní zážitek.
Mgr. Markéta Nováková
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CO SE DĚJE VE VÝCHOVNÉM ÚSTAVU?
Zimní období je poslední dobou atypické, jinými slovy není už taková zima
jako kdysi. Sníh nikde, nebo se udrží
pouze chvíli. Většinou v počasí vévodí
plískanice. Velký oříšek nastává pro vychovatele, kteří musí najít nějaký vhodný
program pro kluky i v této roční době. Během tohoto období se snažíme vyplnit
program kluků různými soutěžemi, ale jak
to jen trochu jde, snažíme se být mimo
ústav.
Do současné doby proběhlo několik
soutěží. Nevím, zda si vzpomenu
na všechny, ale něco snad ze své paměti
a počítače vydoluji. Tak třeba turnaj v malé kopané v Moravském Krumlově, kde pod vedením zkušeného trenéra p. Hubra obsadili chlapci skvělé 3. místo.
Občas nastavíme klukům program, který je trochu ostřejší a prověří je fyzicky
i psychicky. Přesně takovou akcí byl dvoudenní turistický výlet skupiny ZIP na Hostýnské
vrchy. Vychovatel p. Klabal popisuje výlet takto: „Celá akce byla poznamenána vydatným
sněžením na horském hřebenu, s čímž se však všichni účastníci dokázali zdárně popasovat. Průběh aktivity a túry samotné byl ovlivněn nepříznivými klimatickými podmínkami.
Chlapci se však s deštěm a sněhem dokázali vypořádat. Několikahodinový pochod byl
náročný, kolem čtvrté hodiny odpolední skupina dorazila na místo určení. Po ubytování
ve dvou vytápěných chatkách následovalo zajištění dřeva a příprava táborového ohně.
Přes silné sněžení se chlapcům podařilo oheň rozdělat a celý večer probíhalo opékání
uzenin pod širým nebem.“
Jsou tu ale i další aktivity, třeba kroužek posilování, který již léta vede p. Brázdil. Každoročně vrcholí práce tohoto kroužku v soutěži O nejsilnějšího učně. Nemohu opomenout
také oblíbenou a hojně navštěvovanou soutěž ve stolním tenise pod vedením p. Součka.
Zabrala skoro celý den a vyhnala nudu ze dveří ven.
Klukům se obyčejně do nějakého malování nebo výtvarničení moc nechce. Pokud se je ale podaří přesvědčit,
jsou tu rázem výrobky konkurující národní galerii. Pomohly
nám k tomu soutěže vyhlášené pí. Matouškovou. Koláže a
výtvarná soutěž na téma Velikonoce. Kvalitu výtvarného
provedení můžete posoudit sami:
Komu nejde malování, nevadí. Možnosti
jsou různé. Kdo měl trochu fištróna, uspěl
v soutěži Pro chytré hlavy. Soutěž zorganizovala
pí. Šubařová. Čekalo zde několik hlavolamů, sudoku a logické úkoly.
Jak počasí dovolí, hurá ven, třeba na veřejné bruslení do Uherského Hradiště nebo Kroměříže. Škoda, že to letos před Gólem
s ledem nevyšlo. (Těm co se o to snažili, hoši,
děkujeme). Hlavní zimní aktivitou je ale lyžování.
Úkolem vychovatelů bylo tedy nakazit lyžováním
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všechny kluky. Snažila se o to nejen škola pod vedením statných instruktorů, především
p. Hubra, p. Hromka a pí. Zuzaňákové, ale i výchova. Škola i výchova táhly za jeden provaz a díky tomu se uskutečnilo několik lyžařských výprav.
Yetti však i tentokrát spatřen nebyl a lyžováním se již trvale nakazila většina chlapců. Vrcholem této lyžařské epidemie je účast na 43. Zimní olympiádě dětských domovů
a výchovných ústavů na Kvildě.

Toliko krátce k dění ve výchovném ústavu. Jak se zas něco šustne, napíšu.
Mgr. Leoš Polášek

ZIMA NA ZÁMKU
Zima je obdobím klidu, stažením se do sebe, časem obnovování sil, zpomalení, reflexe. Na zámku tomu není jinak. Většina lidí odjede a zůstane jich jen pár, kteří mají
na starost základní údržbu. Park i sad se ponoří do ticha a čas je měřen jen bimbáním hodin na věži.
Neznamená to ale, že se na zimu zámek před lidmi uzamkne, aby se otevřel až na jaře. I když je provoz zámku menší, přeci jen to tu pořád žije. Pravidelná cvičení jógy, která
začala na podzim se školním rokem, stejně jako výuka hindštiny nebo gurukul pro děti pokračují, jen se přesunuly na halu Ganga, která je lépe uzpůsobena ochraně před zimou.
A na Ganze se konají i další akce. Tematicky se hodí k zimě, jsou o pránájámě, práci
s dechem, která pomáhá posilovat zdraví, zklidňuje duši a odbourává stres. Jsou o duchovním rozvoji, jsou o meditaci. I silvestrovské oslavy odráží jógové principy a spojují v sobě rozjímání nad uplynulým
rokem a radost z nových začátků s prací na sobě samých.
Jedna věc se ale ani na zámku neliší od oslav kdekoli jinde,
a tak je i zde oslava příchodu nového roku spojena s dobrým
jídlem, speciálně připraveným několikachodovým silvestrovským menu, chlebíčky a jednohubkami.
Ale čas ubíhá zdánlivě pomaleji, a přesto neúprosně
odměřován zvony na věži. Dny se prodlužují a teplota
přes den už přeci jen vyvolává pocit jara. Jaro, to je příliv
nové energie, to jsou nové úkoly a odhodlání, jaro, to jsou
přísliby. Cítí to i ptáci. V parku, v sadu, ale i jinde jsou slyšet,
jsou těmi pravými posly jara. Od rána je slyšíte cvrlikat. Jaro
je nejlepším obdobím pro fyzickou očistu, protože tělo zbavené toxinů a dalších škodlivých látek je lépe připraveno
na novou zátěž, a tak je možné se na zámku přihlásit
na semináře očistné. Šank prakšalána, očista střev, je zde
pořádána už tradičně a v několika termínech. Letos poprvé
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se zde koná také seminář na očistu jater. Na téma jak zvládat zátěž neboli stres, je zaměřený i další seminář vedený brněnskými instruktory – Sádhanou proti stresu.
A z jarního programu není možné nezmínit víkend určený tónům, melodiím a práci se zvukem, práci
s mantrou. Součástí tohoto semináře bude i koncert indické etnické hudby, na který bychom rádi všechny pozvali. Koncert je otevřen všem. Konat se bude v sobotu
4. Června 2016. Vstupné je dobrovolné. Bližší informace
budou následovat.
S pročištěným tělem, s informacemi jak na stres i posíleni zpěvem budeme připraveni na nadcházející sezónu. Totéž přejeme i Vám.
A protože mě baví si hrát a doufám, že vás taky, mám
tu pro vás malinkatou doplňovačku.
V příslovích a pořekadlech chybí názvy ptáků. Doplňte je v prvním pádě jednotného čísla jeden/jedna, kdo/co)
do políček a tajenkou vám bude oblíbená volnočasová
aktivita většiny lidí (což je zvláštní, protože je o ptácích), i
když tedy my ze zámku s ní nemáme mnoho zkušeností,
nemáme na ni totiž čas .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lepší …….......... v hrsti, nežli holub na střeše.
Dočkej času jako …….......... klasu.
Pro …….......... (manžela slepice) je ječmen dražší než perly.
…….......... k …….......... sedá, rovný rovného si hledá.
Jedna …….......... jaro nedělá.
Můžeš praseti přidělat křídla ale …….......... (vznešeného ptáka, indiáni z jeho
per dělali čelenky) z něj neuděláš.
7. Zadarmo ani …….......... nehrabe.
8. Pečení …….......... nelítají do huby.
9. Podle nosa poznáš …….......... .

1.
2.
Y
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Y
Za všechny, kdo na zámku pracují a podílí se na jeho
dění, mnoho sil a zdaru ve všem, co konáte.
Narayani Naďa Holá
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DIVADLO ÚNOR 2016

Když se chcete odreagovat, zasmát se a vůbec prožít krásné chvíle, zajděte na představení souboru ochotníků ve Střílkách. Musíte si ale vyjít brzy, aby na vás vyšlo v hledišti
místo, protože zájem o ně je obrovský. Letos nacvičili opět lechtivou komedii „Paroháči
aneb Červené kalhoty“ od Jeana Baptista Moliéra v úpravě Vlastimila Pešky. Všichni jsme
byli v očekávání dobré zábavy a opět jsme nebyli zklamáni. Představení zahájila sličná
Lucinda, dcera pana prvního konšela Doubka v podání Anety Coufalové. Vplula na jeviště
jako by to byla její každodenní přirozenost a pověděla divákům o své lásce Fridolínovi
(Pavlu Šohajovi), který ji údajně „nepřipustí ke slovu“.
A pak nastal ten pravý děj.
Oba konšelé Doubek (Milan Maštalíř) i
Borovánek (Staňa Pluhař) a jejich ženy,
sluhové a příznivci vedli volební boj, který
vyvrcholil bojem na meče. Ale trefili pouze
berana (alias Milánka Krejčiříka) a ten je
pak za to nabral a potrkal, tím si pan konšel
Doubek roztrhl vzácné červené kalhoty.
Vše sledoval a koordinoval pan soudce
Gaston (Luboš Polášek), který později pořádně zamíchal dějem.
První konšel zaslíbil svou dceru Lucindu
panu soudci, ta však miluje Fridolína, a tak
ztratí řeč. To je však jen zápletka, na základě níž se rozvíjí děj a ukazuje se téměř profesionalita herců. Proč název paroháči jsme hned poznali. Sotva pan konšel Borovánek odešel, hned se objevil pan soudce, který se dorozumíval zvuky přírody, což pro přírodního
člověka jako je Luboš nebyl problém. Zvuky páva našly odezvu u krásné paní Voršily
v podání Lenky Volákové. K tomu všemu se přimíchal Kryšpín, sluha pana Doubka (Mirek
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Vrba). Samozřejmě jako známý divadelní proutník se
zamíchal do děje nejen umělým dýcháním s paní Voršilou se zajímavými pohyby, ale i dalšími hereckými
výkony. Podezřelé pohyby se ovšem nelíbily jeho ženě
Jakubce (Bohdance Šohajové), a tak zase přišly
na přetřes parohy.
Vtipně se zapojoval do hry sluha pana Borovánka
Romík (Radek Volák). Kryšpín hledal doktora pro Lucindu a tím jsme se dostali k rodince ševce a otýpkáře
Kokrhela (Tomáše Bazalky) a jeho ženy Makovice
(Jarmily Mikuláškové). Jejich dialog byl hereckým koncertem.
A což teprve až se objevily jejich děti! Pochopila
jsem, co to jsou slzy smíchu. Vidět Karla Mertu, Milánka Krejčiříka jako mimina – byl nezapomenutelný zážitek. I ostatní mimina – Jana Mertová, Míša Coufalová
a Anička Vrbová – byla kouzelná.
Kryšpín s Romínkem přemluvili Kokrhela k léčbě
Lucindy. Samozřejmě Fridolín se s Kokrhelem domluvili, že by on mohl Lucindu léčit.
Velmi pěkně zahrála také Lenka Kašíková klepnu a
měšťku Baldovou. Hezký byl i dialog Lucindy a sluhy
pana Borovánka (Radomíra Vrby).
Závěrečného defilé se účastnili všichni herci a
všechno skončilo dobře. Vše doplnily písničky, které
upravil pro herce Milan Maštalíř a František Ferenc.
Když bychom chtěli hodnotit výkony herců, museli bychom všem udělit výbornou, a to ještě s pochvalou.
Samozřejmě ta největší patří paní režisérce Jiřince
Krejčiříkové.
K divadlu patří také výborná kostymérka Milada
Gejdošová, malíř kulis Karel Žíla a osvětlovač a pomocník se vším Jirka Prachař ml. Protože nikdo není
stoprocentní, sem tam se zapomene text, a tak je důležitá nápověda. S tou jim pomáhala paní Cveková.
Herci v představení nejen zvládali text rolí, ale často
vtipně některé problémy aktualizovali na současnou
politiku i na situace v životě.
Lidem se to moc líbilo jako vždy. Představení
skončilo a v sále se ozýval neutuchající potlesk, protože jiné poděkování divák nezná.
Mgr. Ludmila Ludvová
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HISTORIE A SOUČASNOST STŘÍLECKÉ PÁLENICE
Švestky měla každá domácnost –
k přímé konzumaci jako ovoce, vařila se
z nich povidla a kromě toho se také mnoho
švestek sušilo. Povidla i sušené švestky
byly dováženy a prodávány ve městech.
Prodej čerstvého, ale především sušeného
ovoce, představoval vítaný přivýdělek
v hospodářství. Když ovoce nešlo na odbyt,
zaměřili se hospodáři na jiný druh zpracování svých výpěstků, který představovalo
podomácké pálení slivovice, tzn. pravého
ovocného destilátu vyrobeného ze švestek
bez přimíchávání jiných druhů ovoce.
Primitivní způsob výroby slivovice podomácku byl zpočátku v malém rozsahu, ale
postupem doby zdokonalováním výrobního procesu nabývalo „pálení“ švestek rozmachu. Časem bylo podporováno i legislativou, neboť v roce 1835 byl ve Vídni vydán dekret, který jednotlivci umožňoval bez daně napálit ročně 56 litrů 50% kořalky z plodin
pocházejících z vlastních zahrad. Zatímco původně bylo vypálení jedinou možností, jak
zachránit zkažené a nahnilé ovoce, v průběhu 19. století se začíná k založení kvasu užívat
pouze ovoce dobře vyzrálé, kvalitní a zdravé, protože čím kvalitnější kvas, tím lepší slivovička!
Pálit směl každý jen na vlastním pozemku. Na cizím pozemku nebo v cizím stavení bylo trestné. Hospodáři, bohatší občané si pořizovali přenosné kotle na pálení slivovice, které putovaly od stavení ke stavení, časem si mezi sebou také půjčovali menší
destilační aparáty. Bylo to zařízení úplně primitivní, na chlazení se musela nosit voda.
Později si postavil na své zahradě na potoku pálenici rolník Josef Vrba z čísla popisného 1. Tam se už nemusela donášet voda. Udělala
se na potoku zástava a trubkou se voda vedla do
pálenice.
Z prodeje slivovice byl slušný zisk, a proto finanční fiskus hleděl z něho získat daně. Během
času docházelo ke změnám nařízení a v této
souvislosti bylo povoleno pálit slivovici jen na
jednom místě a první palírna slivovice byla zřízena v objektu „Na Kostelíku“, tam se říkalo „Ve
Vaškuchli“, kde finanční orgán mohl snadněji evidovat vypálené množství. Pálení "na černo" bylo
přísně trestáno
Roku 1908 bylo utvořeno z několika místních
občanů družstvo a postavilo si pálenici na potoku u
rybníka pod Jánem a Vrbova pálenice se zrušila.
Iniciátoři založení družstevní selské palírny slivovice byli: rektor Josef Musil, farář P. František
Špaček a žid Arnold Birnbaum.
Voda na chlazení se přiváděla z kašny, do které
tekl přebytek vody z panského vodovodu. Při pálení se postavila vedle zděné pálenice
dřevěná bouda, ve které se první destilát (brand) přepaloval na slivovici. Z brandu podle
síly se platila státu daň. Ve zděné budově, kde se přepaloval kvas, tzv. majč, se muselo
točit kolem, aby se to v kotli míchalo a nepřipálilo. Nejlepší bylo, když někdo v tom teple
v noci usnul a zapomněl točit.
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Další změna stanoviště k pálení slivovice byla až v roce 1928. Vzniklo zájmové
družstvo, které využilo zařízení bývalé
panské palírny kořalky v hostinci
u Sedláčků.
Členy družstva se stali: Foltýn Pavel –
syn manželky hostinského Sedláčka,
Handl František – strojník, Liška František (zvaný „černý“) – rolník, Liška František (zvaný Ráfin) – rolník, Mušálek
František – rolník, Šprňa Jakub – strojník,
Vrba Cyril – rolník (předseda družstva)
Vrba Jaroslav – rolník.
Jako odměnu dostávalo družstvo 1/3 vypáleného brantu (surového lihu) od každého zákazníka a zbytek zůstal zákazníkovi, které z tohoto množství neplatil daň.
Po dvou letech (v roce 1910) si družstvo zřídilo vlastní palírnu u rybníka na náměstí v blízkosti budovy pivovaru. Po 1. světové válce převzala pálenici obec.

V souvislosti s pálením nebylo nouze o různé příhody. Když občan nesl slivovici
ulicí do kopce (tehdy se silnice neposýpala) a bylo veliké náledí, uklouzla mu noha,
spadl, rozbil demižon se slivovicí a ta se rozlila. Nezachránil to ani lízáním, ani pláčem. Také mnozí při větším ochutnávání (koštování) ztratili při cestě domů směr a
octli se v potoku nebo rybníku – ještě že nebyl hluboký.
V roce 1947 byla původní pálenice nacházející se u rybníka na náměstí nahrazena
novou pálenicí na pozemku Otakara Vrby u kaštanové aleje, kde stojí a využívá se dosud.
Původních akcionářů bylo 7. Pálenice byla postavena oproti předchozí větší, s lepšími
manipulačními prostory. Na tehdejší dobu moderně vybavena. Byl tam i lis na ovoce.
Velikost kotlů byla 300 l a 180 l. Po ročním
působení – v roce 1948 – byla pálenice znárodněna, výroba lihu přešla pod stát. V roce
1952 byla pálenice zařazena do vznikajícího
zemědělského družstva. V krátké době dosáhla dobré pověsti a její výroba (pálení)
našla mnoho zájemců nejen u domácích,
ale i přespolních, kteří se tradičně dostavují do pálenice. Každou zimu se po několik měsíců šíří typická vůně tohoto
moku do okolí.
V období 29. 11. 1966 až 7. 3. 1967 pálilo 1 340 pěstitelů, bylo přivezeno 3 148 q
kvasu, vypálilo se 27 567 l slivovice, které obsahovaly 15 277, 60 l absolutního alkoholu.
Na dani za pálení bylo státu odvedeno 1 075 549,67 Kč.
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Pod hlavičkou družstevní pálenice pracovala až do roku 1989. Protože v okolí nebylo moc pálenic, pálili zde zájemci z okolí
Zdounek, Litenčic, Brankovic i Koryčan, i
když tam pálenice také byla. V případě dobré úrody trnek pálenice zahájila činnost
v říjnu a sezona končila v březnu. V těchto
silných sezonách se zde vyrobilo až 25 000
litrů a. a. Vyúčtování vyrobeného lihu podléhalo až do roku 2003 finančnímu úřadu
v Kroměříži. Spotřební daň neustále narůstala – 133 Kč za litr a. a. V pálenici většinou
pracovali zaměstnanci z družstva (většinou
traktoristi), řešila se tím zaměstnanost
v zimních měsících. Pracoval zde Pavel Foltýn, Václav Brňák, Jaroslav Mušálek, Josef
Vrba, Josef Liška st., Stanislav Drápal, st., Bedřich Vrba, Jaroslav Nezdařil, st., Stanislav
Gejdoš, st., Alois Filípek, František Krejčiřík a mnoho dalších.
V roce 1996 se sešli dědicové po původních akcionářích a vzhledem k tomu, že se nikdo z nich nechtěl o pálenici starat, bylo rozhodnuto, že i nadále zůstane
pod zemědělským podnikem. Od roku 2003 přešla výroba lihu z kompetence finančního
úřadu pod celní správu Zlín. V poslední době bylo v okolí postaveno několik pálenic, takže
výroba slivovice ve Střílkách se značně snížila a navíc se na množství zpracovaného ovoce projevilo virové onemocnění švestek – šarka.
V červnu 2009 firma Koryčansko a.s. prodala pěstitelskou pálenici bratrům Romanu a
Josefovi Liškovým, kteří ihned započali s celkovou rekonstrukcí, sezóna 2009 již proběhla
pod jejich vedením.
Pálenice 2010
Vzhledem k průběhu počasí v jarních
měsících byla sezona pálenice velmi
krátká. Trvala 3 týdny a celkem se vypálilo 1 982 litrů a. a. Během celého roku
probíhala rekonstrukce pálenice. Došlo
k rekonstrukci elektrických rozvodů, výměně oken a dveří a k výměně dlažeb
a obkladů.
Pálenice 2011
V roce 2011 bylo poprvé za posledních 20 let uskutečněno i letní pálení kvasu, a to
hlavně meruněk, v měsíci srpnu a září. Kotle
byly přestavěny z pevného paliva na plyn.
Hlavní sezona probíhala od 12. listopadu
2011 a skončila 12. ledna 2012. Za celou sezonu bylo vyrobeno 7 734 l a. a.
Pálenice 2013
V roce 2013 byla dobrá úroda ovoce,
hlavně švestek. Sezona v pálenici začala
14. srpna 2013 pálením letního ovoce, především meruněk a třešní. Protáhla se až do nového roku 12. 1. 2014. Celkem bylo vyrobeno
9 000 litrů čistého alkoholu.
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Pálenice 2015
Sezona začala 14. srpna 2015 pálením meruněk a třešní. Pak následovaly višně, ryngle a postupně se přešlo k hruškám, trnkám a jablkům. Vzhledem k teplému průběhu počasí ovoce bylo kvalitní, kvasy většinou dobře ošetřené, a proto i výtěžnost pálenky se
pohybovala kolem 12 l ze 100 l kvasu. Celkem se během sezony v pálenici vystřídalo 546
zákazníků. Sezona byla ukončena 19. ledna 2016 a celkem se vypálilo přes 20 tisíc litrů
naředěného destilátu. Spotřební daň neustále narůstá – 143 Kč za litr a. a. V současné
době si můžeme porovnat své produkty na „koštech slivovic", které již proběhly v Koryčanech, Zástřizlech, Litenčicích a Brankovicích.
Stěny pálenice byly místními
návštěvníky
zdobeny
vtipnými
kresbami a říkankami. Visí zde i
zarámované zajímavé desatero, které
složil Dr. František Kubíček.
V současné době je pálenice moderně zařízena, vše se leskne. Nechybí ani velká televize. Při čekání na
lahodný mok sedíte na pohodlné sedačce. Můžete si přečíst výše zmiňované říkanky a
desatero.
Vyslechla jsem mnoho příhod, které se staly v pálenici a při cestě s lahodným mokem
k domovu. Uvedu jen tři. Je jasné, že každá vypálená pálenka se musí ochutnat. Ochutnávání se nevyhnou ani zaměstnanci pálenice. Alkohol udělal své a zaměstnanci pálenice
často odcházeli domů „v náladě“. Obětavý zaměstnanec dovedl svého parťáka po směně
v noci domů, předal ho manželce. Ale ta mu místo odměny a pochvaly natloukla, na manžela si netroufla.
Dovedete si představit, jak musí být manželovi, který sbírá švestky, pečuje o kvas, pak
vypálí toužebně očekávanou slivovici? S radostí ji přiveze domů, těší se na ochutnávání
s kamarády. Manželka mu však rozbije demižon s lahodným mokem, protože se ho snažila přemístit na jiné místo. Všichni jistě pochopí, že 33 litrů vylitých na koberci je obrovská
tragedie.
Další případ byl publikován v březnu letošního roku i v regionálních novinách. Přestože
v roce 2015 byl dostatek ovoce, všechny pálenky byly dobré, našel se v naší obci člověk,
který nesbíral žádné ovoce, nestaral se o kvas, nepálil, slivovici nekoupil, a přesto ji má?
Kde ji vzal? Ukradl 25 litrů i s demižonem stříleckému občanovi ve sklepě. Po pachateli se
pátrá, po dopadení a prokázání viny mu hrozí až 3 roky vězení.
Za provozovatele pálenice přeje pan
Ing. Josef Liška všem příjemné posezení
u skleničky kvalitní slivovice, dobrou úrodu
ovoce i v letošním roce a všem zákazníkům
děkuje za projevenou důvěru.
A já se touto cestou panu Ing. Josefu Liškovi omlouvám, že jsem si vymyslela psát
o historii pálenice v době, kdy probíhají v plném
proudu jarní práce na polích a on měl právě
plno jiných starostí, povinností. Velmi mu děkuji
za jeho čas, ochotu, pomoc a poskytnutí informací k tomuto článku.
Zdroje:
Kronika Střílek 1925–1968 – kronikář Václav Svoboda, rok 1966
Městečko Střílky 2 – Antonín Skřítek a Marie Skřítková
Kronika obce Střílky, díl 6, kronikářka Mgr. Jaroslava Pluhařová
Staré fotografie – Alois Gejdoš

Mgr. Jana Drápalová
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JAK JSME KOŠTOVALI POSEDMÉ
„Napiš ten článek do zpravodaje hned po koštu, abys stihla uzávěrku. A taky budeš plná dojmů, bude se ti to psát líp“, říkala mi Bohďa Šohajová v sobotu odpoledne
v zástřizelském kulturáku, kde jsme s chasou Súsedé pořádali už sedmý košt domácích
pálenek.
Je pondělí, dva dny po koštu, já sedím u počítače a
beru si její radu k srdci. Jenže to nejde. Snažím se slovy
vystihnout ten náročný proces příprav, který tomu předcházel. Nebo zachytit skvělý pocit. Že všechno klaplo. Že
mě to hrozně bavilo. Že se nikomu a ničemu nic nestalo.
Pak všechno mažu. Asi to prostě popsat neumím. Jediné
slovo, které mě napadá, je DÍKY.
Díky Ondrovi Liškovi. Za to, že toho udělal dvakrát víc
než my. A taky za to, že mě bude mít snad pořád rád a
chtít se mnou tancovat, i když jsem se vykašlala v neděli
ráno na úklid, protože mi bylo hrozně zle.
Díky Ondrové Anetce. Za to, že ji tak moc baví být
v bufetu.
Díky Markovi Kryštofovi. Za to, že v bufetu byl, i když
ho to nebaví.
Díky Pavlovi Sukovitému. Za soutěž v rozpoznávání
vzorků a za to, že se mnou má trpělivost, ačkoli, co se týče slivovice, nepoznám ani trnku
od jablka. A taky jeho bráchovi Marovi, že na nás v Irsku nezanevřel a pořád pro nás dělá
plakáty a katalogy.
Díky Ivči Hajdové a Míši Drápalové. Za tombolu a za trpělivost se šouláním losů. Náš
život je po udělání 1300 lístků s citáty typu „Přátelé jsou jako stromy. Když do nich mlátíš sekerou, umřou.“ o tolik bohatší.
Díky Bohdance Šohajové, Anetce Coufalové
a Alči Navrátilové. Za to, že pomohly, přestože
večer musely být jinde.
Díky klukům Lehkoživovým. Že celé odpoledne stáli a rozlévali slivovici (ze skvělého nového regálu, za který děkujeme Karlu Mertovi).
A za to, že je to s námi pořád baví, protože sehnat kluky do kroje a navíc ochotné tancovat, se
zdá být nadlidský úkol.
Díky mladému Maru Kryštofovi. Za to, že
jako jediný z nás to pořádně umí, má s námi
trpělivost a před poutí nás bude každý víkend
cepovat, ať jsme alespoň z poloviny dobří jako
on.
Díky cimbálové muzice Velehrad. Protože
jsme zjistili, že umějí zahrát Metallicu.
Díky všem, co nám věnovali vzorek. Myslím, že 288 už je požehnané číslo. Až jsme se
báli, aby se nám všechny na ten skvělý nový
regál vešly. Mimochodem, už jste někdy chutnali vypálenou mátu?
Díky těm, co nám věnovali tombolu. Přes
80 cen je taky hezké číslo, i když polovina
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z toho byla travní směs (za tu děkujeme „Ing. Markovi Kryštofovi a jeho obchodním partnerům“) a ano, paní Gejdošová, slibuju, že příští rok už plakát do obchodu opravdu dostanete).
A hlavně díky všem, kteří se zúčastnili. Doufám, že vám na druhý den nebylo špatně
jako mně. A že se za rok v Zástřizlech zase uvidíme. Ale předtím ještě v létě. Na pouť.
Protože to už bude po deváté. A když to klapne i podesáté, to bude teprve obrovské
DĚKUJU.
P. S. Když ta naše cimbálovka hraje Metallicu, neopustíme alespoň letos od Bílovic,
Trojáku, vykopávaných a všech ostatních folklorních tanců a nezkusíme něco nového?
Dominika Hromková

OP JARNÍ ČÁST 2016
Kolo

Datum

Den

Čas

Soupeř

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
30,4
8.5.
15.5.
21.5.
29.5.
5.6.
12.6.
19.6.

NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE

15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Mrlínek
Chvalčov
Loukov
Počenice
Němčice
Lubná
Kyselovice
Holešov B
Těšnovice
Zdounky
Slavkov p.H.
Skaštice B

Doma/
Odjezd
Venku

V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D

13:45
14:15
14:30
15:00
15:15
14:45

BYLINKOVÝ OLEJ
Lze ho připravit z bazalky, rozmarýny, majoránky, tymiánu,
kopru, fenyklu… Je to skvělý způsob, jak uchovat chuť i prospěšné látky bylinek. Je to vlastní originání dochucovadlo salátů,
marinád či omáček.
Na půl litru za studena lisovaného olivového oleje použijte
přibližně čtyři lžíce bylinky.
Roztlučte ji v hmoždíři, přidejte trošku oleje a znovu utřete.
Spolu se zbylým olejem vlijte do láhve, dobře uzavřete a
nechte stát dva týdny na slunném místě.
Každý den směs protřepte a nakonec přeceďte.
Mgr. Ludmila Ludvová
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VEGETARIÁNSKÁ WELLNESS RESTAURACE TILAK
RECEPT NA PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ CHVÍLE
Vegetariánská restaurace TILAK se nachází v prostorách zrekonstruovaného historického
objektu
někdejšího
pivovaru
na náměstí ve Střílkách. V nekuřáckém prostředí s příjemným posezením jsou vítáni návštěvníci všech národností, všech věkových
kategorií a všech profesí. Pro nejmenší je připraven dětský koutek s omalovánkami, skládačkami a jinými kratochvílemi, hudebně
zdatní hosté mohou využít volně přístupný
klavír. Příjemné prostory s klenutými stropy
jsou také velmi vhodné k uspořádání rodinné
oslavy či firemního večírku.
Ať už vás přepadne nečekaná návštěva,
zradí vaše vlastní kuchařské umění nebo si
jen chcete nerušeně poklábosit s kamarádkou
nad šálkem dobré kávy, TILAK nabízí to nejlepší z české i světové kuchyně. Vybrat si můžete z mnoha variant tradičních i netradičních
druhů pizzy, zdravé wellness obědové menu,
lahodnou kvalitní kávu s domácími zákusky
nebo pravou italskou točenou zmrzlinu.
Zdejší menu nabízí velmi chutné spojení dobrého jídla a zdravého životního stylu.
Skladba nabízených pokrmů byla konzultována s odborníky na výživu, aby jídlo bylo
nutričně hodnotné, vyvážené a zdravé. Proto se po jídle budete cítit osvěženi a plni energie. Ve výčtu surovin, ze kterých jsou pokrmy připravovány, najdete celozrnnou mouku,
luštěniny, čerstvou zeleninu i bylinky. Samozřejmostí je absence masa, alkoholu a vajíček.
TILAK se snaží maximálně vyjít vstříc osobám s nejrůznějšími dietami – na požádání
pro vás zhotoví bezlepkovou či veganskou variantu pokrmu.
Pizza je připravována podle tradiční italské receptury
s extra přídavkem bio celozrnné mouky. Je tak chutnější,
nutričně hodnotnější a stravitelnější. Pizza je podávána
vždy čerstvě upečená přímo z pece a rádi vám ji připraví i
na bezlepkovém těstě vlastní výroby nebo ve veganské
variantě bez obsahu mléčných výrobků.
V pracovní dny se podává obědové wellness menu:
polévka a dva
hlavní chody,
z nichž jeden je vždy bezlepkový, případně
VEGAN. Ve výčtu nabízených pokrmů najdete
tradiční české receptury i speciality z ciziny.
K jejich přípravě bylo použito čerstvých surovin
a koření, které harmonizuje a podporuje trávení.
Skutečným požitkem je delikatesní káva
(100% arabika). Bio certifikované kávové boby
pochází z fair trade projektu „Ruku v ruce“
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z Peru a Hondurasu. Zrna jsou umleta těsně před presováním, aby si káva uchovala svou
jedinečnou chuť i aroma.
Ke kávě doporučujeme zmrzlinový pohár nebo některý z dortů
dle denní nabídky, které se pečou denně čerstvé, dle vlastních receptur. Zákusky nejenže skvěle chutnají, ale jsou zároveň i zdravé.
Jsou totiž připraveny bez vajec a s celozrnnou moukou pro lepší chuť
a štíhlou linii.
KOKOSOVÝ CHEESCAKE Z HRAŠKY VANILKA
Ingredience:
Příprava korpusu: slunečnicová semínka 100 g, rozinky 100 g.
Dohotovení: Hraška Vanilka 200 g, olej slunečnicový 100 g, mléko 1200 ml, cukr/cukr třtinový 150–200 g, kokos mletý 100 g, marmeláda 50 g, kokos na zdobení 50 g.
Postup
Příprava korpusu: Rozinky spaříme a spolu se slunečnicovými semínky rozmixujeme.
Směs rovnoměrně vtlačíme na dno dortové formy.
Dohotovení: HRAŠKU Vanilka důkladně promícháme s olejem, cukrem a kokosem
do hladka, až nemáme žádné kousky. Zalijeme horkým mlékem a za stálého míchání přivedeme k varu. Pak oheň ztlumíme a zvolna vaříme 20 minut pod pokličkou. Občas promícháme
a zkontrolujeme, zda se HRAŠKA nepřipaluje.
Krém je dobře uvařený, když má lahodnou chuť a
není cítit po hrachu. Promixujeme ponorným mixérem, aby krém byl pěkně nadýchaný, a ještě
horký vlijeme na korpus. Necháme vychladnout.
Po vychladnutí potřeme marmeládou a posypeme
mletým kokosem.
Přejeme vám dobrou chuť!
Shanti Lusiková

TAKOVÝ NORMÁLNÍ ROK
Ačkoliv většina světa slaví Nový rok
1. ledna, pro myslivce začíná nový rok až
1. dubna. Toto období je pro myslivce časem
hromady papírování a tím pádem i vhodným
časem pro zamyšlení nad uplynulým obdobím
a naplánování roku následujícího.
Stejně jako v přírodě probíhá koloběh ročních období, tak myslivci prošli svými obdobími spojenými s prováděním myslivosti
v honitbě. Rok začíná klasicky jarním úklidem,
opravou a dezinfekcí krmných zařízení. Potom
následuje oprava, případně výměna zařízení
loveckých, aby na hlavní loveckou sezónu
bylo vše připraveno. V létě se pak loví srnci a
dlouhé dny se využívají pro pozorování zdra25

votního stavu veškeré zvěře, případně se přesunují krmná zařízení podle aktuální koncentrace zvěře. Po žních už je nutno myslet na přikrmování, a to hlavně v oblasti polí, kde
zvláště drobná zvěř zůstane prakticky ze dne na den bez potravy. Na podzim už se intenzivně loví veškerá spárkatá zvěř, aby se včas splnily plány lovu. No a zima už je hlavně
ve znamení péče o zvěř. Koloběh mysliveckého roku končí jarním sčítáním zvěře a následným papírováním a plánováním.
Co se týká roku uplynulého, ten
z hlediska mysliveckého hospodaření
probíhal relativně standardním způsobem. Méně standardní průběh jsme
ale měli z hlediska organizačního a
administrativního. Kvůli novému občanskému
zákoníku
jsme
se
z Mysliveckého sdružení přejmenovali
na Myslivecký spolek. S tím byla spojená relativně zdlouhavá změna stanov.
Musely
proběhnout
volby
do orgánů spolku, a tak se částečně
obměnili členové výboru a kontrolní
komise i předseda. Nyní po mnoha
hodinách „papírové války“, kterou vedl
hlavně stávající předseda se státní
správou, jsme konečně oficiálně zapsaným spolkem. Tento problém jsme naštěstí začali
řešit s dostatečným předstihem, vše tedy proběhlo relativně hladce, ale i tak to trvalo více
než rok.
Co se týká roku následujícího, předpokládáme, že z hlediska mysliveckého hospodaření – kromě spousty nových příjemných zážitků – nepřinese nic moc nového. Opět nás
čeká spousta práce v honitbě. Také se budeme
snažit co nejlépe propagovat a reprezentovat naši
myslivost. Opět nás čekají změny legislativní, protože naši zákonodárci aktuálně projednávají novelu
zákona o myslivosti, ke které už delší dobu probíhají
často velmi vzrušené debaty na všech úrovních
mysliveckých organizací a souvisejících státních
orgánech. Také se bude novelizovat zákon o zbraních, který s naší činností souvisí. Nezbývá nám než
jen doufat, že všechny změny povedou pokud možno k lepšímu, nejen pro dobro nás myslivců, ale
hlavně pro dobro naší zvěře a přírody.
A protože je teď období mysliveckých statistik a
plánování, tak na závěr připojím trochu té statistiky
za uplynulý myslivecký rok od 1. 4. 2015 do 31. 3.
2016.
Na 858,58 ha naší honitby bylo uloveno:
1 jelen, 4 laně, 4 kolouši;
8 srnců, 1 srna;
1 kňour, 25 lončáků, 14 selat
8 lišek
Převážně v důsledku srážek na silnicích pak uhynul 1 srnec, 4 srny a 3 srnčata.
Ing. Pavel Šohaj, Ph.D.

Myslivosti Zdar!
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ZPRÁVIČKA OD HASIČŮ
Co se událo od počátku roku u stříleckých hasičů?
V lednu to byly hned akce dvě. První, tzv. povinná, se konala Výroční valná hromada pro všechny členy sboru a pozvané hosty. Probrala se činnost z loňského roku úspěšná, ale i méně podařená. Samozřejmě jsme nachystali plán práce pro letošní rok. Konec
ledna patřil již tradičně „Hasičskému plesu“. Zahrála zde skupina Kozlaňáci a všichni přítomní tancovali až do brzkých ranních hodin. Tombola byla
bohatá, snad každý měl aspoň jeden vyhrávající los. Touto
cestou bych ráda poděkovala všem sponzorům přispívajícím do tomboly.
A jdeme do dalšího měsíce. Únor byl ve znamení
OSTATKŮ – „Masopustu“, „Pochovávání basy“, apod.
8. února 2016 ostatkový průvod prošel obcí. Rozmanitost,
pestrost a komediální duch maskám nechyběl. K veselí a
svižnému kroku, sem tam tanečku, zahrála hudba
z Koryčan (tradičně) pod vedením pana Michala Hušky.
Doufám, že všichni – jak masky, tak obyvatelé Střílek – byli
spokojeni
Blíží se jaro, krásné
období plného slunce, kdy
naše duše, mysl a tělo opět
naberou energii pro chvíle
příští. Hasiči na jarní měsíce chystají plno činností: sběr
železného šrotu, okrskové kolo požárního sportu, mši
u kapličky sv. Floriána, spoluúčast na Dětském dnu a plno
jiných brigádnických aktivit uvnitř sboru.
V závěru ještě zmíním naše „mlaďochy“. 27. února
2016 jsme jeli na branný závod do Trávníku. Chlapci i děvčata byli plni nervozity, ale když jsme jim rozdali startovní
čísla a buzoly, spadlo to z nich (promiňte za toto přirovnání) jak nahnilé jablko ze stromu. Palce jsme drželi, div nám
neupadly. Jak se ty naše hasičské skupinky blížily k cíli, to
byl oddech! Naši se umístili celkem dobře, teprve s „hasičinou“ začínají. Spokojeně si
přebrali ceny a jeli jsme domů. Takže Barborko, Míšo, Adélko, Zuzanko, Markétko, Pavlíku, Adámku, Stando, Vojto, Patriku, Tome a Dominiku, zvládli jste to dobře a držíme pěsti
do akcí příštích.
Jana Mertová

BIBLE A MY
Již deset let, v řadě, se žáci naší školy probojovali do celostátního kola soutěže Bible a my.
Tentokrát se soutěž konala 16. března 2016
na Biskupském gymnáziu v Brně. Školu reprezentoval Antonín Vrána, který se umístil na 20.
místě a Samuel Filipi na 19. místě, každý v jiné
kategorii. I když to nejsou přední místa, kdo by
nechtěl být dvacátý v republice!
Mgr. Marta Prachařová
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VARHANY
V letošním roce stojíme před dlouho očekávaným
zprovozněním našich kostelních varhan. Je to zajisté radostná zpráva, na kterou mnozí z nás dlouho čekali. Varhany jsou v opravě od roku 2008. Vzhledem k finanční
náročnosti celé akce bylo nutné postupovat v jednotlivých
etapách, které nám připadaly téměř nekonečné. Nyní,
podle příslibu pana varhanáře Rudolfa Valenty z Prahy Zbraslavi, bude možné letos varhany uvést do plného
provozu. Zbývá dokončit poslední dosud neopravenou
část, totiž provést demontáž starého měchu, ventilátoru a
vzduchového potrubí a jejich nahrazení novým zařízením.
Práce začnou hned po Velikonocích a finální fáze sestavení nástroje a ladění píšťal bude probíhat v létě. Byli bychom velmi rádi a uděláme vše proto, aby byly varhany
dokončeny do letošní pouti.
To však nebude všechno. Práce na varhanách bude ještě v dalších letech pokračovat.
Bude nutné dokončit povrchovou úpravu varhan a pozlacení ozdobných prvků tak, aby
vzhled i zvuk nástroje byl bezvadný. Nejstarší varhany nejen v širokém okolí, ale i v celém
Zlínském kraji si to zaslouží.

VELIKONOČNÍ KONCERT V KOSTELE
V neděli 24. dubna v 17 hodin se uskuteční v našem
kostele „Velikonoční koncert“ dětí ze Základní umělecké
školy z Uherského Hradiště. Vstupné dobrovolné. Případný výtěžek bude věnován na opravu stříleckých varhan.

Jaroslav Štancl, farář

BULVÁRNÍ OKÉNKO
Hlásí se vám bulvární reportér stříleckého zpravodaje.
Starosta Střílek pochybil. Ptáte se v čem? Minulé číslo tohoto časopisu zveřejnilo starostovo prohlášení, že byly v obci rozmístěny nové informační tabule a dopravní značení.
Informační značení je teda v pořádku. Na Gól sice trefí každý, ale kostel se dá lehce přehlédnout, jelikož stojí v ďolíku. Turista má tedy jasno, a kdyby ne, máme tu ještě dvě informační centra.
Horší situace je s dopravním značením Zde bude již zmiňované starostovo pochybení. Značky vůbec neodpovídají současné
skutečnosti. Kupříkladu značka Slepá ulice, umístěná v části ulice
Chaloupky. Obyvatelé této oblasti jsou právem rozhořčeni a ptají
se. Proč je zde tato značka umístěna? Bylo osloveno několik stálých obyvatelů uvedené ulice a nikdo z nich není slepý!! Také chalupáři jsou tímto značením zděšeni. Paní Homolková Marcela
uvádí: „Nosíme s manželem oba brýle a máme velkého vlčáka, ale
to neznamená, že jsme slepí.“ Označit tak ale celou ulici a neověřit
si skutečnost, to je vážně troufalé, pane starosto!
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Spory se také vedou o nově umístěné dopravní značení těsně u školy Pozor děti. Jistě, tohle je značka, kde má být, ale ptám se: „Kdo tu chodí nejvíce mezi 11.00 – 12.00 hodinou?“ Rovnou si také odpovím: „Přece důchodci pro obědy!“ Může se tedy stát, že se
řidič soustředí pouze na děti a pod koly skončí nebohý důchodce. Následky pak mohou
být jistě tragické. Odborníci na dopravu navrhují v těchto případech doplnit značku o symbol důchodce s ešusem – viz. obrázek.
Dopravní značení tohoto typu je však teprve ve schvalovacím řízení poslanecké sněmovny. Možná se toho dožijí alespoň naše vnoučata.
Tak, pane starosto, děláte svou práci dobře. Někdy to ale chce trochu nápadů a hlavně
neblbněte lidem hlavu.
Zuřivý reportér Franta Prdel

PROČ SE VLASTNĚ HRKÁ?
Protože každého potěší, když uslyší zvon. Kostelní zvony (kromě umíráčku) znějí vždy
radostně, protože oznamují radostné události – zvou na bohoslužby, provázejí novomanžele, vítají nový rok. Rozezněly se také při vyhlášení příměří. Na Zelený čtvrtek si připomínáme věci smutné: Pán Ježíš byl zrazen a zajat. Na Velký pátek ještě smutnější: byl
za nás mučen, ukřižován a pohřben. V hrobě odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto v tyto
3 dny nezvoní zvony, ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček. Toto nařízení vydal
papež, proto se lidově říká, že zvony odletěly do Říma.
Hrkání začíná na Zelený čtvrtek večer po bohoslužbách a končí na Bílou sobotu. Hrká
se ráno, v poledne a večer a na Velký pátek ještě ve 3 hodiny odpoledne.
Ve Střílkách se tento zvyk dodržuje, a tak jsme vám zachytili některé naše klepače.
Mgr. Ludmila Ludvová
Hrkání v roce 1943

Hrkání v roce 2016
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VELIKONOCE
Velikonoce se slaví v neděli po prvním jarním úplňku. Ten letošní jarní úplněk nastal
opravdu brzo a rozhodl, že svátky budeme slavit na konci března.
Když se řekne Velikonoce, většině lidí se zřejmě vybaví pomlázka, vajíčka a volné
pondělí. Proč se ale v názvu „Velikonoce“ skrývají slova veliký a noc? Co to má společného se svátky jara? S volným pondělím? Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce? Proč zrovna Velikonoce?
Název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se odehrál před mnoha tisíci lety
v Egyptě. Tehdy zde existoval malý národ - Hebrejové (Židé). Ti po různých peripetiích
jedné noci Egypt opustili, protože v něm nechtěli déle vykonávat otrocké práce. Tato noc
byla pro ně tak významná, že jí začali říkat Velká. Od toho i naše Velikonoce. Tedy tento
svátek byl a stále je úzce spojený s myšlenkou svobody.
O několik set let později na velikonoční svátky, kdy si Židé připomínali vyjití z Egypta,
byl v Jeruzalémě ukřižován jakýsi Žid jménem Ježíš. Tvrdil, že existuje nejen otroctví doslovné, ale i otroctví, kdy člověk dělá věci, které nechce a ze kterých si nemůže pomoci.
Zároveň tvrdil, že zná cestu k tomu, jak poznat Boha osobně. Když se ho ptali, jak cesta
poznání Boha vypadá, odpovídal, že on sám je cestou. Tvrdil, že kdo v něj uvěří, získá
věčný život. Za tato slova byl nakonec popraven. Po třech dnech ale vstal z mrtvých. Mnozí tvrdí, že se jedná o legendu, jenže prázdný hrob tehdy nezpochybňovala ani Ježíšova
opozice. Všichni se mohli přesvědčit, že v hrobě není. Navíc se ukázalo, že to, co o sobě
Ježíš tvrdil, byla pravda – tedy že je Boží Syn a že dokonce má moc i nad smrtí. Velikonoce tedy pro křesťany znamenají připomenutí Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání.
Důležitější než připomínka je ale význam Velikonoc. Tento svátek vychází
na jaro, a proto někdy říkáme „svátky jara“.
Možná, že někteří lidé cítí při návratu jara
„novou mízu“ a novou chuť do života. Velikonoční poselství ukazuje, že existuje ještě
jiný rozměr života než tento život časný.
Ukazuje nám, že kdesi hluboko v nás nosíme touhu po dokonalosti, kráse, lásce,
porozumění, hodnotě a dalších úžasných
vlastnostech. Problém ale je, že vždy narážíme… nikoli hlavně na druhé lidi, ale - i
když si to neradi přiznáváme, sami na sebe. Na svoji omezenost, sobectví, pohodlnost, někdy pocity viny atd. Tyto a další vlastnosti nám brání, abychom dosáhli tužeb, které jsem zmínil. Občas se jich sice dotýkáme a zakoušíme je, ale pak jakoby se rozplynuly.
A právě v tom tkví základní lidský problém, o kterém Ježíš mluvil jako o „otročení hříchu“.
Převedeno do řeči svátků jara, na jednu stranu cítíme probouzející se život, toužíme milovat, být milováni, ale pak se stane, že to zase někde nezvládneme, že nás někdo „uzemní“. A toto nás odděluje nejen od lidí, ale i od Boha.
Dobrá zpráva, která shrnuje velikonoční poselství, je, že existuje řešení. Tak jako kdysi
o Veliké noci vyšli Izraelci do svobody, můžeme vnitřní svobodu zakusit my. Jak? Skrze
odpuštění, které dává zmrtvýchvstalý Ježíš všem, kdo o to stojí a skrze víru v Něj.
Velikonoce jako svátky probouzejícího se života, ukazují na Boha jako na dárce života,
kterému není nikdo lhostejný. Opravdu nikdo.
Jaroslav Štancl, farář
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO ZÁCHRANU HŘBITOVA VE STŘÍLKÁCH
Jaro nás vybízí k jarnímu úklidu a k plnění úkolů, které nás čekají v nejbližších dnech.
V letošním roce Občanské sdružení pro záchranu hřbitova ve Střílkách bude zajišťovat
turistickou sezónu od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016, kdy areál hřbitova bude zpřístupněn veřejnosti k prohlídce. Bude to denně od 9.00 hodin do 19.00 hodin. Je zde zajištěna služba,
průvodkyně poskytnou výklad o historii hřbitova a barokních soch od Gottfrieda Fritsche
umístěných na stupních ohradní balustrády hřbitova. Návštěvníky budou provázet členky
„Sdružení“, Marie Skřítková a Hana Holásková. Střílecký hřbitov je národní kulturní památka, jeho originální architekturu a sochařskou výzdobu obdivují zvláště turisté ze zahraničí.
Výklad historie hřbitova zajišťovala také paní Kateřina Žílová, která bohužel zemřela.
Je to pro nás velká ztráta. Její výklad
v anglickém jazyce byl na vysoké
úrovni. Bude těžké najít náhradu.
Předsedkyně „Sdružení“ se zúčastnila veletrhu cestovního ruchu
v Brně a Ostravě. Ve dnech 18. 3.
2016 a 19. 3. 2016 při poutních dnech
v Kroměříži se mohli návštěvníci seznámit s kulturními památkami Kroměřížska. Nyní se opravuje fasáda
kaple. Sdružení bude i v budoucnu
pomáhat při obnově hřbitova, aby byla tato co nejdříve dokončena. Věřím,
že najdeme pro naši práci pochopení
a podporu také Vás občanů.
Marie Skřítková – předsedkyně Sdružení

VZPOMÍNKA
Lidé přicházejí a odcházejí, to je koloběh života. Po některých však zůstává stopa, která vybledne až za dlouho.
Chtěla bych tak vzpomenout naši občanku a kamarádku Katku Žílovou. Byl to člověk, který žil opravdu životem obce. Pomáhala při různých akcích, které jsme tu pořádali. Byla jako
vítr, hned tu, hned tam. Třeba paní Skřítkovou nikdy nezklamala, když bylo potřeba provádět na hřbitově česky i anglicky. Nechyběla na žádné valné hromadě Občanského
sdružení na záchranu hřbitova, na stavění maje, na hodech,
na našich turistických výšlapech. Pomáhala i na zámku.
Vzpomínám si, jak s námi budovala lavičku u studánky a chránila naši naučnou stezku.
Milovala přírodu a dokázala ochránit každého živého tvora, když to potřeboval. Nejlépe se
cítila v lese a v našich Chřibech, proto byla i právoplatnou členkou Expedice Chřiby. Bude
nám chybět, tak alespoň s námi na ni vzpomeňte.
Mgr. Ludmila Ludvová
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OPRAVA MALÍŠKOVA KŘÍŽE

V pondělí dne 4. 4. 2016 byla dokončena oprava Malíškova kříže u cesty do Koryčan. Oprava byla provedena dle
zadání a výsledek můžete zhodnotit na fotografii. Opravu
provedl pan Tomáš Kopčil, DiS z Bílovic a cena díla činila
376 815 Kč, podíl Ministerstva pro místní rozvoj činil
236 770 Kč a zbytek hradila obec Střílky.
Obec Střílky děkuje MMR ČR za poskytnutou dotaci.
Viktor Ganjuškin, starosta obce

Starosta obce a redakce obecního zpravodaje se připojujeme k přání všeho nejlepšího k tomuto jubileu.
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