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Vážení spoluobčané,
chtěla bych se s Vámi podělit o pár svých myšlenek, které mně vytanuly na mysli v tomto
podzimním období. Člověk mívá někdy chvíle, kdy přehodnotí svůj život a zjistí, že některé
hodnoty opomíjel a naopak jiné považoval za důležité. Uvařte si dobrou kávu nebo čaj,
případně si nalejte třeba výborné víno a bilancujte. Pokud řeknete, že na to nemáte čas, je
to chyba. I já jsem v životě často považovala některé věci za důležité a dnes už vím, že
největší hodnota pro člověka je zdraví, láska a rodina. Samozřejmě, že nemůže nikdo žít
v izolaci bez společnosti a přátel. Měl by si ale uvědomit, co společnosti přináší a co se mu
vrací. Nemyslím v penězích, ale třeba v lidských vztazích. Považujete-li peníze, majetek a
postavení za nejdůležitější, vězte, že vás skolí i nejmenší nemoc. Ti, kteří to přehodnotí, ať
se radují z každého nového dne, z okamžiků se svými blízkými, z toho, že žijí v krásném
místě v podhůří Chřibů, kde se život nezastavil. Kde obecní úřad pro občany stále něco
buduje a zlepšuje, aby to byl opravdu náš domov.
Mgr. Ludmila Ludvová

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
zdravím Vás srdečně na sklonku roku 2016. V letošním roce proběhlo v naší obci mnoho
akcí, o kterých bych vás rád informoval a také nastínil budoucí záměry.
Doufám, že Vám všem byl letošní rok příznivě nakloněn a dokončili jste, co jste si naplánovali.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍLKY
V naší škole, jak doufám, všichni víte, skončila
k 30. červenci 2016 bývalá ředitelka Mgr. Ludmila
Ludvová. Na uvolněné místo byla vybrána konkurzním řízením Mgr. Martina Raiserová. Přeji nové paní ředitelce vše nejlepší a doufám, že bude stavět
na dobrých základech naší školy a přinese nové
myšlenky, které posunou naší školu dál.
V současnosti je zpracován záměr obnovy učeben, bezbariérového přístupu do školy a dalších
úprav tak, abychom byli v souladu se současnými
požadavky školství.
OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V letošním roce byla provedena kompletní výměna rozvaděče veřejného osvětlení v ulici Koryčanská. Starý rozvaděč byl již celý rezivý a rozpadlý a nesplňoval revizní předpisy. Byl zpracován stav
všech částí sítě veřejného osvětlení a propočítány náklady oprav,
které budou následovat.

OPRAVA ZÁZEMÍ NA HŘIŠTI – DRUHÁ ČÁST
Byla uskutečněna rekonstrukce sociálního a hygienického zázemí restaurace Gól. Oprava byla provedena svépomocí s přispěním pracovníků z úřadu
práce. Rekonstrukce zahrnovala dámská i pánská
WC, vybavení, rozvody vody a odpadů, umyvadel a
vodovodních baterií a odvětrávání.
Oprava byla provedena rychle, aby nenarušila
chod zařízení. Cena opravy činila cca 200 000 Kč.
NOVOSTAVBA CHODNÍKU PRO PĚŠÍ V ULICI HLAVNÍ
Výstavba této schválené komunikace začala
v pondělí 31. 10. 2016. Vyřizování všech povolení
vzhledem k oddělenému stavebnímu řízení a územnímu řízení trvalo poměrně dlouho. Chodník by měl být
hotový do konce roku. Veřejného výběrového řízení se
zúčastnilo 5 firem. Opravu provede firma Správa a
údržba silnic Kroměřížska s.r.o., která splnila veškeré
zadávací podmínky a nabídla nejnižší cenu ve výši
1 234 037 Kč vč. DPH.
KULTURNÍ DŮM
Tři místnosti v suterénu kulturního domu byly opraveny. Zvenčí byl udělán výkop, který
obnažil základy. V délce asi 30 metrů byly podřezány zdi a vložena nová izolace. Uvnitř
byla uskutečněna kompletní rekonstrukce. Nově bylo provedeno svedení srážkových vod
do kanalizace, aby se voda nedostávala k základům. Místnosti budou sloužit jako zázemí
ochotnického spolku a zázemí pro činnosti pracovníků obecního úřadu. Opravu jsme opět
realizovali vlastními silami – za pomoci pracovníků z úřadu práce.
Vzhledem ke kladnému vyřízení naší žádosti o dotaci na energetické úspory
z programu OPŽP bude snad možné v příštím roce realizovat projekt těchto energetických
úspor. Jedná se zejména o zateplení budovy, novou fasádu a výměnu oken.
OPRAVA KOMUNIKACE V MÍSTNÍ ČÁSTI LOUČKY
Komunikace v místní části Loučky směrem k silnici 1. třídy I/50 byla opravena v měsíci
červnu 2016. Ve výběrovém řízení podala nejlepší nabídku firma M-Silnice a.s, a to ve výši
419 410 Kč vč. DPH. Při realizaci byla také opravena příjezdová komunikace u dětského
hřiště na školním dvoře a výtluky po obci.
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OPRAVA KOMUNIKACE PŘED HŘBITOVEM
Smlouva na projekt opravy komunikace před hřbitovem byla podepsána. Projektová
dokumentace bude v nejbližší době zpracována. V případě časného vyhotovení požádáme
o dotace již v příštím roce.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
V letošním roce již začaly přípravné práce projektu vybudování čistírny odpadních vod
ve Střílkách. V současnosti probíhá likvidace staré sušárny v areálu zemědělského družstva Salix, která bude
dokončena do konce tohoto roku. Zastupitelstvo obce
schválilo změnu územního plánu obce tak, aby bylo
možné čistírnu odpadních vod v místě bývalé sušárny
postavit. Tato změna proběhla několika fázemi a měla by
být dokončena v první polovině příštího roku. Pokud se
tak stane, bude možné požádat o vydání stavebního povolení, požádat o dotace a v případě, že žádosti bude
vyhověno, začít stavět.
BAROKNÍ HŘBITOV
V letošním roce jsme dokončili opravu kaple našeho barokního hřbitova. Návštěvníci
hřbitova si budou moci prohlédnout nově opravenou kapli i oltářní menzu. Do konce roku
ještě proběhne nátěr dřevěných rámů oken, oprava vstupní mříže do kaple a výměna šindelů na střeše a klempířských prvků. V letošním roce navštívilo barokní hřbitov přes 2500
návštěvníků ze všech koutů České republiky a zahraničí. Objem prací činil 2 096 000 Kč a
byl dotován ze zdrojů Ministerstva kultury ČR 1 700 000 Kč, Zlínského kraje 200 000 Kč,
obce Střílky 196 000 Kč a dalších dárců.
Žádost do programu PZAD Ministerstva kultury ČR pro rok 2017 byla podána a v příštím roce nás čeká oprava schodiště před kaplí, dvou točitých schodišť do krypty a chodníků na hřbitově. Výběrové řízení na zhotovitele restaurátorských a stavebních prací bude
realizováno co nejdříve.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ STŘÍLKY
Na posledním jednání Zastupitelstva obce Střílky dne 13. října 2016 byl schválen plán
společných zařízení pozemkových úprav a tímto uzavřena etapa pozemkových úprav
ve Střílkách. Další etapa – směna pozemků – bude neprodleně následovat. O přesných
termínech jednání vás budu informovat.
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PODĚKOVÁNÍ
Marie Skřítková – nominace na cenu PRO AMICIS MUSAE za přínos kulturnímu rozvoji Zlínského kraje
V Kroměříži udělili v úterý 25. října 2016
představitelé Zlínského kraje ocenění PRO
AMICIS MUSAE (Přátelům múz) za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu
rozvoji regionu.
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje letos obdržel 12 nominací, mezi nimiž byla i předsedkyně
Občanského sdružení pro záchranu barokního
hřbitova ve Střílkách Marie Skřítková. Nominace je velkou poctou a oceněním dlouholeté
práce paní Marie Skřítkové. Připojuji se jménem Zastupitelstva obce Střílky ke gratulaci
za ocenění vynikající práce a propagace naší
obce v regionu Zlínského kraje.
Cenu PRO AMICIS MUSAE za rok 2016 obdržela MUDr. Eva Nováková, a sice za její
celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje, zejména za realizaci zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Milada Ševčíková – Zvláštní uznání za vynikající práci v obecní knihovně
ve Střílkách
Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně již počtvrté
ocenil práci veřejných knihoven ve Zlínském
kraji za jejich přínos k rozvoji knihovnických služeb, podpoře čtenářství a další mimořádné aktivity. Slavnostní ceremoniál, při němž byli
vyhlášeni vítězové letošního ročníku, se uskutečnil v úterý 20. září 2016 v sídle Zlínského
kraje za účasti náměstka hejtmana Lubomíra
Nečase, radního pro kulturu Ladislava Kryštofa,
pod jehož záštitou se akce konala, předsedkyně
výboru zastupitelstva Mileny Kovaříkové, vedoucí odboru kultury krajského úřadu Romany
Habartové, ředitelky krajské knihovny Zdeňky Friedlové, řady osobností kulturního života i
starostů či místostarostů měst a obcí v roli navrhovatelů.
Zvláštní uznání se dostalo také čtyřem knihovnicím za vynikající práci v knihovnách. Oceněny byly: Milada Ševčíková, (Obecní knihovna
Střílky), Helena Brettschneiderová (Masarykova
veřejná knihovna Vsetín), Milada Rokytová
(Městská knihovna Staré Město) a Helena Zvoníčková (Místní lidová knihovna ve Štítné nad
Vláří). Tyto knihovnice získaly kromě diplomu a
kytičky finanční dar tisíc korun na nákup knih
podle vlastního výběru.
Děkuji paní Miladě Ševčíkové za vynikající práci v obecní knihovně a výbornou prezentaci obce.
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Ocenění obce v soutěži O keramickou popelnici 2016 v kategorii drobné elektrozařízení
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. Loni občané odevzdali k recyklaci 43 televizí, 14 monitorů a dalšího drobného elektra. Snaha obyvatel
obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Jako ocenění naše obec obdržela finanční
dar ve výši 15 000 Kč.
Všem, kteří odevzdali staré elektrospotřebiče, děkuji.
Kompostéry do rodinných domů – anketa
Mile mě překvapil zájem občanů a množství odevzdaných
anketních lístků svědčících o zájmu o kompostéry. Vzhledem
k množícím se dotazů uvedu další podrobnosti. Kompostéry budou dány k bezplatnému
užívání občanům s trvalým bydlištěm ve Střílkách, vlastníkům nemovitostí (domů) oproti
podpisu smlouvy o zápůjčce na dobu 5 let, pak přechází kompostér do vlastnictví domácnosti. Obec podá žádost o dotaci do konce měsíce listopadu 2016
V případě, že bude žádosti vyhověno, budou kompostéry k dodání v příštím roce.
S pozdravem Viktor Ganjuškin, starosta obce

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE
Besídka ke Dni matek je jedna z hlavních akcí ve školce. Letos se konala 11. 5. 2016.
Byla pojata trošku jinak než v předchozích letech. S dětmi jsme nacvičily pohádku „Jak si
housenka pletla kabátek“. Na louce s obrovskými vlčími máky a kopretinami se sletěli
motýli, berušky, kobylky, komáři, cvrčci, světlušky a housenka, ze které se vyklubal krásný
motýl.

V květnu jsme se také byli podívat u pana keramika Karla Žíly a na pobočce České
pošty. Tímto děkuji panu Žílovi a paní Škrabalové za jejich ochotu a čas, který dětem věnovali.
Co by to bylo za červen, kdyby nepřijeli do školky hasiči, na které se děti vždy moc těší. Všichni si zkusili sestřelovat hadicí plechovky, projeli se hasičkou, zopakovali si důležitá
telefonní čísla a užili si hasicí pěny. Děkujeme členům SDH Střílky!
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Konec školního roku by se neobešel ani bez výletu. Letos jsme se vydali do Kovozoo
ve Starém Městě, kde hlavně kluci obdivovali všemožnou techniku.
Také jsme se vydali do Kroměříže na dopravní hřiště, a to hned dvakrát – v červnu
a v září. Nejdříve si děti natrénovaly jízdu vpravo na nové cestě v areálu dětského hřiště a
pak je před jízdou na dopravním hřišti strážníci vyzkoušeli ze znalosti dopravních značek.

Mgr. Bohdana Šohajová

6

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MEZINÁRODNÍM CENTRU JÓGY

U příležitosti letošního Mezinárodního dne jógy, který
celý svět oslavuje vždy v první letní den, se široké veřejnosti
(nejen jógové), otevřel v sobotu 18. června 2016 areál zámku ve Střílkách, kde se nachází mezinárodní centrum Jógy
v denním životě.
Na návštěvníky čekala komentovaná prohlídka zámku,
ochutnávka zdravého jídla, a také cvičení jógy pro všechny
věkové kategorie i proti bolestem zad. Pro děti pak bylo připraveno zábavné cvičení a hry nebo veselé kreslení.
Dopolední program začal již o půl desáté uvítáním návštěvníků v zámeckých prostorách, kterého se ujali zástupci
centra a také starosta obce Střílky, pan Viktor Ganjuškin.
Po krátké prohlídce zámku a areálu s historicky cenným
parkem plným starobylých a památných stromů konečně došlo na jógu. Zdarma zacvičit si
pod vedením zkušených cvičitelů mohli dospělí, děti i senioři, zkušení i cvičením netknutí.
Součástí programu byla též přednáška
o zdravé výživě a zdraví z jídla (včetně
ochutnávka různých dobrot), vedená odborníky v dané oblasti – manželi Eliškou a Jaroslavem Škvařilovými. Odpoledne se pak celý
programový blok zopakoval.
Celá oslava mezinárodního dne jógy byla
korunována benefičním koncertem indické
duchovní hudby odehraným na nádvoří zámku na podporu nemocnice v Jadanu v Indii.
Mezinárodní den jógy vyhlásila OSN
na konci roku 2014 a do celosvětového
kalendáře OSN byl zanesen na popud indické vlády, kdy jeho cílem je pod záštitou
OSN spojit národy napříč kulturami. „Jóga
má schopnost sjednocovat lidstvo,“ napsal
předseda indické vlády, nadšený jogín
Naréndra Módí při své nakonec úspěšné
snaze. Akce zaměřené na jógu se tak pravidelně konají v řadě měst po celém světě,
mimo jiné právě i ve Střílkách. Po celé Indii i ve světě slaví vždy miliony milovníků
starého indického cvičení. Centrální ulice
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hlavního města Dillí se mění v masové cvičiště, na němž se své zálibě oddávají desetitisíce školáků a studentů, úředníků, žen v domácnosti, vojáků a dalších lidí včetně ministerského předsedy Naréndry Módího a zahraničních diplomatů.
Během dne navštívilo slavnostní program na zámku a přímo se do něj zapojilo přes sto
zájemců o jógu a zdravotní životní styl. Organizátoři se již nyní těší na další rok, kdy bude
nabídka činností a jógová ochutnávka ještě pestřejší.

Organizátoři akce
Jóga v denním životě Střílky

LOUČENÍ – ÚRYVEK Z PROSLOVU ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU
Máme tu poslední den školy. Všichni, co
tu sedíte, se už určitě těšíte na to, až dnes
přijdete domů, natáhnete se a řeknete si:
„Tak a mám na dva měsíce pokoj.“ Nechci
Vám kazit radost, ale věřte, uteče to jako voda. Za chvilku tu bude zase 1. září a vy se
sem budete muset vrátit.
Pro nás to ale neplatí. Pro nás je tento
den opravdu posledním dnem na této škole.
Došli jsme na konec dlouhé, strastiplné, devítileté cesty. A jak to všechno začalo?
Začalo to v září roku 2007, kdy do svého
ředitelského postu nastoupila paní ředitelka
Mgr. Ludmila Ludvová. Tenkrát jsme poprvé usedli do školních lavic. Tehdy se nám zdálo,
že do deváté třídy snad nikdy nedojdeme. Čas šel ale dál, noví spolužáci přicházeli, někteří odcházeli a z nás se začali stávat ti nesnesitelní puberťáci. To, že se pomalu blíží konec, nám začalo docházet teprve až v sedmé, osmé třídě. A teď? Teď tu stojíme, jsme
přijatí na novou školu a loučíme se s naším dosavadním životem, očekávajíce velkou změnu.
Neloučíte se však jen s námi. S námi také
odchází paní ředitelka. Uznejte, těch devět let
ve funkci ředitelky je opravdu úctyhodný výkon.
Během této doby dokázala školu neuvěřitelně
zvelebit, za což jsme jí opravdu všichni vděční.
Sečteno a podtrženo. Náš čas na základní
škole byl opravdu jízda a my na to budeme
vzpomínat do konce života.
Gabriela Koutná a žáci 9. ročníku
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JAK SE TATO POUŤ STALA TOU NEJHEZČÍ
Polovina srpna 2016. Slunce svítí tak akorát. Kolotoče. Taky kroje. Už po deváté. Ano,
letos to byla devátá krojovaná pouť. Přesto
s sebou přinesla spoustu „poprvé“. Když pominu, že letos poprvé nepřijel žádný lepší kolotoč než Želvy Ninja, tak třeba letos poprvé
jsme dostali příspěvek od obce. Ten se mimochodem stal naší velkou motivací, abychom
vůbec něco secvičili.
Asi můžu bez okolků napsat, že nás velkých – krojovaných – moc není. Ještě začátkem léta se situace zdála poněkud zoufalá.
Naštěstí, když nejsou aktivní dospělí, jsou aktivní děti. Mnohé z nich se naučily tancovat lépe než dospělí, a tak se začalo nacvičovat
společné vystoupení.
Nás velkých bylo deset, dětí asi dvacet. To už udělalo slušný průvod o třiceti
lidech. K tomu připočtěte pár krojovaných
maminek, vůz s koňmi, cimbálovou muziku Velehrad a několik dalších lidí, kteří
s námi šli celou cestu.
Taky jsme letos poprvé vynechali Zástřizly. Díky tomu jsme si mohli dovolit jít
průvodem skoro po celých Střílkách. Vynechala se i mše v Zástřizlech. Pan farář
nám jen u kostela požehnal.
Snad poprvé jsme nešli tichou vesnicí.
Lidé vylézali, čekali nás, dívali se, tančili a hostili nás. Na výletišti u kostela bylo tradiční
předtančení. Tam přišel jeden moment. Po posledním vystoupení běžely děti pro svoje
rodiče. Výletiště se zaplnilo. Všichni společně tancovali. Ti, co to uměli, i ti, co to neuměli.
A všichni vypadali, že je to baví. Alespoň mě to bavilo hodně.
Kluci z cimbálky pak zahráli při západu nebožtíkům na hřbitově. Takhle ode
mě to může znít „jako“, ale ve skutečnosti
to bylo poetické. Jsem ráda, že jsem
mohla být jedním z pěti lidí, kteří to viděli
a slyšeli. Pak se šlo na kolotoče. Normálně bychom šli na řetízkáč nebo lavici, ale
protože přijeli jen Želvy Ninja a na malý
řetízkáč nebo houpačky nás nikdo nepustí, museli jsme se spokojit s tím, co bylo.
Kolotočář Pepino kvůli nám vypnul písničky, co s velkou oblibou pouští taky na
diskotékách a z nějakého důvodu i
v obchodech s džíny. Zatímco slunce zapadlo někde za fotbalovým hřištěm, cimbálová muzika Velehrad v oblacích hrála folklorní
písničky.
Napřed to vypadalo, že ani žádná krojovaná pouť nebude. Nakonec se díky nadšení
dětí a hlavně jejich rodičů z toho stala jedna z nejhezčích poutí.
Dominika Hromková
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CO SE DĚJE VE VÝCHOVNÉM ÚSTAVU V OBDOBÍ PRÁZDNIN?
Zdravím všechny příznivce a zvědavce této rubriky. Lidičky, od posledních informací co jsem napsal o zařízení, toho proběhlo strašně moc. Začal jsem pátrat po všech akcích, co u nás proběhly, a napočítal jsem něco kolem osmdesáti. Obsáhlo by to tolik
stránek textu, že by jistě po třetí stránce někdo z vás usnul. Musím se tedy uskromnit a
zaměřím se tentokrát na prázdninové období a ostatní snad příště.
Naše zařízení je provozováno celoročně. Jinými slovy to znamená, že fungujeme i během
všech prázdnin, včetně hlavních – letních. Dětí bývá v tuto dobu v zařízení méně, ne všichni však
mohou jezdit pravidelně domů a někteří ani nemají
kam. Prázdninový provoz je této situaci přizpůsoben. Mistři odborného výcviku a učitelé mají během
prázdnin volno. Vychovatelé pouze omezeně
s ohledem na výše jmenovaný celoroční provoz.
Každý si potřebuje odpočinout a to platí nejen
pro zaměstnance, ale také pro kluky v našem zařízení. Jednou z forem odpočinku, kterou jim v tomto směru můžeme nabídnout, je pobyt
mimo zařízení ústavu. Prázdninový program dětí je plánován a naplněn různorodou činností, zejména je však zaměřen na aktivity mimo ústav.
Mezi tyto akce v období prázdnin patří zejména námi nazývané tzv. „letní aktivity“.
Jedná se o týdenní pobyty mimo zařízení, která jsou primárně zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů, posilování vzájemností v kolektivu a získání odolnosti vůči stresům v zátěžových situacích. Činnosti jsou zaměřeny na turistiku, cykloturistiku, plavbu
na lodích a základy táboření.
Letos se uskutečnily tyto akce dvě. První aktivita byla v Jeseníkách s ubytováním
v Malé Morávce. Během pobytu bylo spácháno několik zdrcujících pěších výletů, třeba
z Karlovy Studánky na Praděd. Musím dodat, že jde celkem o pěkný kopeček a pokud se
zvolí trasa kolem Bílé Opavy, je to opravdu pro zdatného turistu. Nutno říci, že to jsou zdrcující výšlapy zejména pro vychovatele. Kluci se většinou za hodinku zbrchají. Turistika se
střídá s výjezdy na kolech, jezdí se různě po okolí.
Druhá aktivita proběhla u Máchova jezera s ubytováním na Lázeňském Vrchu. Pobyt byl zaměřen na nácvik jízdy na lodích. Nejprve na klidné vodě Máchova jezera a po
zvládnutí základních technik čekalo kluky sjíždění řeky Jizery. Součástí tohoto výletu byla
také turistika, jízda na kolech a základy táboření.
Bohužel současná legislativa
nám neumožňuje zveřejnění fotek
z těchto akcí a malovat moc neumím.
Vyhrál sport a dobrá nálada.
Ale
abych
nepsal pouze
o chlapcích, načnu také něco o zaměstnancích. Každý rok se pečuje také o naši zábavu a sportovní vyžití,
například během turnaje„Pasťák Cup“.
Pozorný čtenář jistě zaregistruje nápadnou podobnost s jiným, méně
Vyhrál sport a dobrá nálada
známým turnajem Davis Cup (ano jde
o tenis). Prestiž účastnit se těchto turnajů je však přibližně na stejné úrovni. Tento turnaj
byl založen, tuším, někdy kolem roku 2001 a do pozice hlavního arbitra a ředitele turnaje
byl pasován pan Hubr Michael. Hraje se smíšená čtyřhra, kdy uvedené smíšení je provedeno losováním. Místo soutěžení se odehrává vždy na antukovém kurtu v Lískovci.
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Zvláštnost tohoto turnaje umocňuje skutečnost, že během hry samotné doposud v žádném
ročníku nepršelo – garantem počasí je pan Ševčík. Letos bylo zase horko, že při grilování
klobás jsem nemusel rozdělávat oheň – mistr grilu pan Polášek. Dále není co dodávat, vše
ostatní řekne foto…
Foto 1 – Losování.
Foto 2 – Tenisová dvojka jako lusk. Oba těhotní?
Foto 3 – Doplnit kalorie se musí.
Foto 4 – Někteří téměř neporazitelní
Foto 5 – Ochlazení po hře? Nejlépe šipkou do bazénku.
Foto 6 – Vítěz může být jen jeden – vlastně dva.

Mgr. Leoš Polášek

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Po velkém úspěchu loňské školní akce a na základě přání rodičů
žáků ZŠ a MŠ Střílky akci zopakovat byla za podpory obce Střílky
naplánována a uskutečněna akce s názvem „Rozloučení
s prázdninami“.
Také letos jsme pro děti připravili zábavu u stříleckého fotbalového hřiště před restaurací Gól. Pro děti a rodiče byly pořádány různé
soutěže a hry, dětská diskotéka, malé občerstvení a na závěr táborák
s opékáním špekáčků. Přítomným učitelkám s organizací a zajištěním
soutěží velmi pomohli žáci 9. ročníku ZŠ, zejména s obsluhou zvukové aparatury při diskotéce a soutěžích, výukou tanců, hrou na kytaru
a pomocí mladším dětem při soutěžích. Dále si v malé výtvarné dílně
děti i rodiče mohli vyzkoušet malování speciálními barvami po těle a
jiné dovednosti. Na závěr akce byl zapálen táborák, na kterém si děti
i rodiče mohli opéci špekáčky a jiné dobroty.
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Na místě je poděkování dětem i rodičům za účast na akci i příjemnou atmosféru, obci
Střílky za finanční podporu a v neposlední řadě i pracovnicím restaurace Gól za velkou
pomoc s přípravou akce.
Vzhledem k neskrývanému nadšení dětí, spokojenosti rodičů a jejich návrhům na opakovaní podobných společných akcí rodin žáků a ZŠ a MŠ Střílky se budeme těšit na příště.

Michaela Marková

PRVŇÁČCI A DRUHÁČCI POPRVÉ SPOJENI V JEDNÉ TŘÍDĚ
Na základě reorganizace chodu Základní školy ve Střílkách došlo poprvé
ke spojení prvního a druhého ročníku
do jedné třídy. Přes menší obavy o funkčnost tohoto spojení se hned v prvních týdnech ukazuje, že klima v této skupině
nejmladších dětí může být velmi dobré.
Předně je na místě poukázat zejména
na aktivní pomoc žáků 2. ročníku „prvňáčkům“, a to s adaptací v ZŠ, kdy se děti učí
vytvářet vzájemné funkční vztahy mezi
sebou navzájem i s pedagogy a získávají
zkušenosti formou spolupráce. Děti mezi sebou nesoutěží, ale pomáhají si. Tyto kompetence jsou záměrně podporovány různými formami činnostní výuky a vedením dětí k výuce
kooperativní.
Časté jsou např. vycházky do přírody i blízkého okolí v předmětu prvouka,
kde děti získávají nový vztah k přírodě i
k svému okolí, pozorují přírodu, sbírají
přírodniny a dále s nimi pracují. S tímto
souvisí i výstavka domácích plodin
s následným poznáváním, ochutnávkou
a vyprávěním o pěstování plodin
v domácím prostředí.
V českém jazyce děti zase často
dramatizují pohádky a bajky. S oblibou
v tělocviku cvičí s hudbou a ve všech
těchto činnostech si děti obou ročníků
vzájemně pomáhají.
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Vzájemnou pomocí, kamarádstvím, spoluprací
dětí a ve spojení s profesionalitou, porozuměním pedagoga je možno vytvářet pozitivní klima i ve spojené
třídě. Děti se dle svých slov do školy těší a rády ji navštěvují, což dokazuje nejen jejich aktivní přístup
ve výuce, ale i jejich dosažené školní výsledky.
Na tomto místě chci poděkovat rodičům za velmi
kvalitní domácí přípravu s dětmi a spolupráci se školou a popřát mnoho sil a pevné vůle k pokračování
ve společné práci ve výchově a vzdělávání dětí.
Michaela Marková, třídní učitelka

MLADÍ HASIČI VE STŘÍLKÁCH
Ve škole mnoho dětí tráví svůj volný
čas v mnoha kroužcích. Také Sbor dobrovolných hasičů ve Střílkách má kroužek,
kterému děti přezdívají hasičák.
Připravovat mladé hasiče je někdy velmi náročná práce. Spolu s Janičkou Sukovitou se snažíme ty naše dětičky něco
naučit. Scházíme se, pokud možno, každé
pondělí buď v naší klubovně, která je
ve zbrojnici, nebo za pěkného počasí i venku. Učíme naši mládež čím a jak se hasí,
základní zdravovědu, orientaci v přírodě a

hlavně kolektivní práci se svými vrstevníky.
K dnešnímu dni máme 14 mladých hasičů a 4 dorostence. Stále zjišťujeme, že se soutěží účastní málo dětí. Tento problém mají i okolní sbory. Dnešní doba je doba počítačová,
kdy mnoho dětí sedí raději u počítačů nebo televize. Pohybovým sportům se věnuje velmi
málo dětí. A hasičský kroužek je někdy
fyzicky náročný. Dobrá kondice je
na prvním místě. Jelikož finanční náklady pro mladé hasiče nejsou také zanedbatelné, velmi nám pomohl Obecní
úřad ve Střílkách, který přispěl dotací a
to finanční částkou 8 857 Kč. Zakoupili
jsme nové dresy, které náš sbor (svým
logem) reprezentují na hasičských soutěžích. Tímto bych chtěl všem
na Obecním úřadě Střílky poděkovat
za jejich celoroční podporu. Poděkování
patří také našemu SDH Střílky.
Každoročně se zúčastňujeme šesti
soutěží. Jedna z hlavních je hra Plamen. Zde tvoří družstvo deset dětí.
Soutěž má dvě kola. První kolo začíná vždy v měsíci říjnu, kde se běhá všestranný branný
závod a požární útok CTIF. Druhá část této soutěže je v následujícím roce v květnu. Tam
děti běhají štafetu požárních dvojic, štafetu CTIF, štafetu 4 x 60 metrů a požární útok.
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Aby naše družstvo nedostalo trestné body, musí svoji celoroční činnost prokázat v zápise
ve své kronice. Poctivě ji vede Janička Sukovitá, dá se říci, že na jedničku.
Na těchto soutěžích jsme museli doplnit družstvo starších
dětí mladšími, poněvadž bychom to jinak neobsadili. Poprali se
s tím velmi dobře. Pří velké náročnosti v celoroční činnosti ročníku 2015–2016 hry Plamen se děti umístily na 9. místě z 18
sborů. Jak se říká – zlatý střed.
V měsíci září se zúčastnili mladí hasiči branného závodu
v Morkovicích. Byla postavena jedna hlídka mladších a tři hlídky starších. Největší úspěch měla hlídka mladších ve složení
Adam Kubošek, Markétka Ganjuškinová a Michalka Tatarková.
Tato hlídka vybojovala druhé místo z třiceti družstev.
Také dorostenci se účastní hry Plamen dorostu. V prvním
kole běhají všestranný branný závod. Druhé kolo je náročnější,
kde píší test, běhají 100 metrů s překážkami a dvojboj jednotlivců. Za dorostence nastoupili Marek Merta a Nikola Coufalová. Marek obsadil krásné druhé místo a postoupil do krajského
kola, kde jsme jeli na Horní Lideč u Vsetína. Byla to nejen
pro Marka, ale i pro nás vedoucí dobrá zkušenost. Je to pěkná
tečka, kterou Marek zakončil svou činnost u mladých hasičů.
Jelikož v srpnu dovršil plnoletosti, přešel mezi nás dospěláky.
Chtěl bych mu tímto za jeho činnost poděkovat a co jiného
přát: „Jen tak dále, Marku!“
Musím také pochválit Nikolku Coufalovou za její snahu
v soutěžích. A ještě jedna malá gratulace. V lednu dovršil plnoletosti i Rosťa Gejdoš a tím se zařadil mezi dospělé hasiče.
Přeji mu, ať se mu daří nejen ve sboru, ale i v hasičské škole,
kterou studuje.
To by bylo jen krátce o naší činnosti. Všem dětem děkuji a
věřím, že se pilně připravíme na další ročník soutěží. Pokud by
někdo z ostatních dětí chtěl přijít mezi nás, bude vítaný. Seznámí se s naší prací, a to
každé pondělí v 16 hod. ve zbrojnici.
Také bychom uvítali i některé zkušené hasiče, kteří by chtěli pracovat s naší mládeží a
tím se stát vedoucími mladých hasičů.
Vedoucí mladých hasičů Milan Krejčiřík

HASIČSKÝ ROLLS – ROYCE
Pod tímto titulkem vyšel v srpnu v deníku AHA velký článek o střílecké historické hasičce Škoda 903, který jistě stříleckým občanům neunikl.
I v letošním roce se totiž naše hasička blýskla na různých hasičských oslavácha přehlídkách veteránů.
V zimních
měsících
byla
v Moravském Krumlově firmou
Holátko provedena oprava motoru (výměna pístních kroužků,
přebroušení a svaření bloku motoru atd). Tato oprava se mohla uskutečnit díky finanční injekci Obecního úřadu ve Střílkách.
Střílecká hasička se stala středem pozornosti
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na výročních oslavách v Litenčicích, na srazu veteránů v Uherském Hradišti i na Dni uniformovaných sborů v Kroměříži.Oprava motoru byla provedena skutečně kvalitně, a proto
nedocházelo během sezony při výjezdech hasičky k žádným poruchám a při předvádění
hašení ve Zdounkách, Nesovicích a Buchlovicích stříkali členové hasičského družstva
všemi šesti proudnicemi. Toto vyvolávalo
údiv diváků, protože čerpadlo z roku 1941
o výtlaku 1600 l/minutu podávalo bezchybný výkon. K divácky atraktivní podívané zásadním dílem přispěl také sehraný
hasičský tým ve složení: Karel Merta, Stanislav Drápal, Petr Drápal, Stanislav
Gejdoš, Milan Krejčiřík, Miroslav Vrba, Jaroslav Handl, Stanislav Holásek, Tomáš
Bazalka, František Kučera a Zdeněk Nábělek, kterým tímto děkuji.
Vzhledem k tomu, že o naši historickou
hasičku je stále větší zájem, chceme do budoucna vyřešit přepravu hasičky na místa akcí
ve větší vzdálenosti. Přeprava po vlastní ose je totiž pro vozidlo zbytečně velkou zátěží a
shánění náhradních dílu je velmi problematické.
Miloslav Šušlík, člen SDH Střílky

ZPRÁVIČKA OD HASIČŮ
Na jaře nečekaně zazvonil telefon a na druhé
straně, tzv. „drátu“, se ozve: „Dobrý den, tady Jitka
Dohánělová, hlasatelka Českého rozhlasu Brno.
V úterý 10. května v 16.00 hod. přijedu, připravte
se.“ Tak jsme se připravili. On nás totiž starosta sboru přihlásil do soutěže DOBRÁCI ROKU.
Na předem připravená témata jsme se trošku
připravili a čekali. Paní Jitka byla přesná. S vtipností
a nadsázkou nám pokládala otázky a my, opoceni
z trémy, odpovídali. Zhruba za 14dnů náš rozhovor
vysílal Český rozhlas Brno. Neobsadili jsme vítězné

příčky, ale byl to zajímavý zážitek.
V listopadu 2016 budeme pořádat (můžu napsat) již tradiční „Martinské posezení“. Sice místo husy se budou vařit zabíjačkové speciality, ale nikomu to nevadí. Vždy se sejdeme v hojném počtu, pobavíme se a pak si zazpíváme. Odcházíme spokojeni s příslibem: „Příští rok
zase!“
Dále sbor čekají i povinnosti. Účastníme se Valných hromad okolních sborů a připravujeme i naši.
Chystáme plán práce na příští rok a samozřejmě i
Hasičský ples.
Jelikož se blíží konec roku, tak Vám všem čtenářům
Zpravodaje chci jménem Sboru dobrovolných hasičů popřát do roku 2017 zdraví, spokojenost a žádný
požár ☺.

Jana Mertová
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LÉTO NA ZÁMKU
Protože předchozí číslo vyšlo v dubnu, což je sedm měsíců
zpět, je toho poměrně hodně, o čem by se dalo psát. Na zámku
se totiž pořád něco děje. Ráda bych ale tentokrát zmínila jednu
akci, která, jak jsem si všimla, v minulých podzimních číslech
zůstala trochu opomenuta. Zřejmě proto, že se odehrává na začátku června, čili v hluboké minulosti.
Jde o Mezinárodní den dětí, o akci, kterou pravidelně spolupořádá zámek se sborem dobrovolných hasičů Střílky a
za podpory zastupitelstva obce Střílky. Akce je určena převážně
stříleckým dětem i jejich rodičům (protože dítětem může člověk
zůstat i v dospělosti a věk by neměl být důvodem přestat si hrát).
Pro účastníky se připraví v areálu zámku a okolí stanoviště
s různými aktivitami (obvykle jich je kolem dvaceti), děti jimi postupně prochází. Za splněné úkoly dostávají potvrzení na kartičku. Když se jim podaří získat všechna potvrzení, dostanou
na konci balíček se sladkostmi jako odměnu. Většina aktivit je už
u této akce tradičních, opakují se každoročně, občas se objeví
nějaká novinka. Minulý rok si účastníci poprvé mohli vyzkoušet
paintball. Letos se na jednom ze stanovišť učili poznávat rostliny
a také si jednu zasadili a odnesli domů.
Organizování a realizace takové akce zabere čas, peníze a
energii. My jsme proto velmi rádi, že se na ní podílíme nejen
spolu s dobrovolnými hasiči a obcí, ale i s mnoha dalšími. Ať už
je to formou daru hmotného nebo finančního, pomocí fyzickou
při přípravě i v den samotný nebo jakkoli jinak. Jsme moc rádi
za veškerou pomoc, vážíme si jí a všem těmto lidem proto
ze srdce děkujeme a těšíme se na spolupráci i při dalších Mezinárodních dnech dětí.
Když jsem před chvílí psala o stanovišti, kde se poznávaly
rostliny, přivádí mě to k zámecké zahradě. Danou aktivitu
na dětský den „daroval“ sponzor, nicméně poznávání rostlin se
dá praktikovat právě i v zámecké zahradě. Zámecká zahrada je
výjimečné místo. Má skleníky i otevřenou zahradu. Filozofie, se
kterou jsme k ní od letoška přistoupili, je jiná, než jak byla spravovaná doposud a je ve skutečnosti velmi jednoduchá – jenom
imitujeme přírodu. Znamená to, že jsme v zahradě nechali
všechno fungovat podle zákonů Matky Přírody. Je to teď místo,
kde rostliny a zvířata včetně brouků mezi sebou reagují optimálním způsobem. Můžeme tak cítit, že pracujeme ve službách přírody a jsme tak jejími opravdovými ochránci.
Biodiverzita je nejdůležitějším aspektem při zahradničení,
protože každá rostlina nějakým způsobem ovlivňuje ostatní rostliny okolo sebe. Je proto dobré sázet různé byliny, květiny a zeleninu spolu různě promíchaně, ne každou zvlášť jako monokultury. Zvířata jsou také významným prvkem zahrady, kde ani parazité nejsou nepřáteli zahradníka, jak bývají často reprezentováni. Ptáci, mravenci, červíci, včely i šneci, ti všichni jsou součástí přírody, proto je normální mít je i v zahradě, aby v ní udržovali rovnováhu. Opylovači jsou velmi důležitými pomocníky
zahradníka. Bez nich budou rostliny v zahradě bez plodů a ovo16

ce, ať jim věnujeme sebevíc péče.
Letos jsme vysadili a nyní už i sklidili (případně sklízíme)
přes 70 druhů různých rostlin, z toho je 25 druhů květin, mezi
nimi například: měsíček, afrikány, slunečnice, diviznu, amarant,
ostálku, brutnák, lichořeřišnici, kokardu,osteospermum, krásenku nebo třapatku, 15 různých bylin – různé druhy bazalky (jako
např. thajskou, citrónovou, fialovou, janovskou i tulsi), oregano,
majoránku, šalvěj, kopr, pažitku, koriandr, mátu, šruchu,
agastache nebo tabák a mnoho druhů zeleniny, mezi nimi bílou
kukuřici, ředkvičky, pórek, cibuli, chilli, lilek, mangold, různé
druhy fazolí i fazolky, řepu, hlávkový salát a další druhy listové
zeleniny, pohanku, zelí, špenát, fenykl, mochyně, kapustičky, okurky i méně známé druhy
jako kakri (dlouhý meloun), tykev nebo luffu (subtropický druh okurky) a např. 15 druhů
rajčat (zelená zebra, černé a žluté cherry, divoké, žluté i oranžové).
Nyní, na konci sezóny, neryjeme hlínu na záhonech. Pouze jsme ji zakryli senem a
necháme mikroorganismy, aby nám půdu na příští jaro připravily. Říká se tomu mulčování
a půda tak bude chráněná a udržovaná v teple a všechna malá zvířata v ní najdou přístřeší na zimu.
V průběhu léta u nás samozřejmě proběhl mezinárodní seminář Jógy v denním životě,
(tak jako každý rok) tentokrát na téma jóga a zdravý způsob života. Velmi populárním byl
také seminář týden s jógou pro širokou veřejnost. Konalo se tu i několik dětských táborů.
Jsou také tradičním bodem letního programu, ale více si o nich povíme třeba příště. I nadále pokračujeme v opravách, a to jak střechy, tak zámecké zdi.
Aby vaše dny teď na podzim nebyly až tak šedivé,
je tu pár obrázků z naší zahrady. Fotek, ze kterých
jsem vybírala, bylo opravdu mnoho. Jsou plné barev,
jasu a já doufám, že vás nabijí pozitivní energií, třeba
energií zasadit na své zahradě na jaře něco nového.
Za všechny ze zámku vám přeji, abyste si mohli nadcházející čas užívat v klidu a pohodě, třeba konzumací svých výpěstků. Také se můžete stavit
v kanceláři na zámku a některý z našich výpěstků si
koupit ☺.
Narayani Naďa Holá

ROZHOVOR S PANÍ ŘEDITELKOU ZŠ a MŠ STŘÍLKY
Jak už všichni asi víte, máme novou
paní ředitelku Mgr. Martinu Raiserovou.
V tomto kratším rozhovoru Vám ji rádi
představíme.
Odkud pocházíte? Narodila jsem se
v severních Čechách (Českosaském
Švýcarsku), kde jsem i vyrůstala.
Co jste vystudovala za školy? Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu
v Liberci. Chvíli jsem učila v mateřské
škole, ale dostala jsem nabídku učit
na 1. stupni ZŠ. Poté jsem si dodělala
Pedagogickou fakultu na Univerzitě J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem.
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Jak jste se vůbec na Moravu dostala? Seznámila jsem se se svým manželem a přestěhovala se za ním do Brna, kde jsem učila na základní škole.
Máte děti? Ano, mám dva syny.
Jak jste přišla na konkurz ředitele školy ve Střílkách? Na jaře jsme dokoupili druhou
polovinu chalupy v Dobročkovicích. Již delší dobu nás to s manželem táhlo zpět na venkov, odkud oba pocházíme. Začala jsem se rozhlížet po okolí, jestli by se nenašlo nějaké
pracovní místo.
Jaké jsou vaše koníčky? Jsem obdivovatelkou alternativních divadel. O víkendech mám
ráda dlouhé snídaně v rodinném kruhu. Také se ráda potkávám se svými přáteli v malých,
útulných alternativních kavárnách, kde se vaří kvalitní káva.
Jak se Vám ze začátku líbila tato škola? Tato škola mě na první pohled okouzlila. Malá
škola rodinného typu. Všichni se znají. Splnil se mi velký sen.
Jak to, že jste stále tak pozitivně naladěná a kde berete tolik energie? Snažím se dodržovat zdravý životní styl, omezit nezdravou stravu. Snažím se několikrát týdně ujít několik kilometrů. A každé ráno chvilku cvičím.
Co byste chtěla na naší škole vylepšit? Mám v plánu zavést například ekologii na škole
a spoustu dalších věcí.
Děkujeme za rozhovor.
Vendula Gejdošová, Denisa Endlicherová
Dovolte ještě několik slov k poslední otázce.
Hned v září jsem se setkala s rodiči dětí, které navštěvují naši mateřskou i základní
školu, abych je seznámila se svou koncepcí. Mimo jiné zde zaznělo, že bych školu ráda
více otevřela rodičům i širší veřejnosti. Více prostoru bych chtěla dát i aktivitám žáků. Byl
zaveden školní parlament, kde se žáci budou moci podílet na správě školy a dávat podněty k jejímu rozvoji. Žáci se tak budou učit jednat s dospělými, přijímat autoritu a vyslovit,
odůvodnit a prosazovat svůj názor. Parlament napomáhá vytvářet demokratické klima
ve škole a vzbuzovat v žácích zájem o dění kolem sebe. Ostatně žákům devátého ročníku
se už podařilo uspořádat halloweenskou party, která měla velký úspěch.
Rodičům i žákům byl nabídnut evaluační dotazník,
ve kterém zaznělo ze strany žáků přání koupit si svačinu
v automatu. To jsem jim slíbit nemohla. Náhradou však
vznikla nabídka svačin ve školní jídelně. Tato nabídka se
setkala s velkým zájmem. Ze strany rodičů zaznělo přání
pravidelných odborných setkávání (asi 1× měsíčně), kde
se budeme zabývat palčivými otázkami dnešního vzdělávání. Od listopadu se tak stane. Pokud máte o tato setkávání zájem, sledujte naše webové stránky, kde budou
zveřejněny termíny.
Obecně zazněla shoda mezi pedagogy, rodiči a žáky
o zmodernizování webových stránek školy. Na těch již
pracujeme a jistě se změny brzy dočkáte.
Mým hlavním cílem je vzdělat a vychovat v naší škole zdravě sebevědomé, připravené
osobnosti, které můžeme klidně pustit do světa na zkušenou, aby se pak vrátily do Střílek
ještě silnější.
Mgr. Martina Raiserová
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JAK ZATÍM PROBÍHÁ LETOŠNÍ MYSLIVECKÝ ROK
Poslední půlrok byl pro myslivce jako obvykle náročný na množství úkolů. Hned z jara
se nám k běžným každoročním povinnostem
jako je dezinfekce a oprava krmných zařízení
po období zimního přikrmování, přidal ještě úkol
nočního hlídání zaseté kukuřice. Hlavním důvodem samozřejmě byla snaha hned v počátku
minimalizovat škody způsobené černou zvěří.
Úkol to byl nelehký vzhledem k tomu, že aktivní
členská základna stárne a ne každému jeho
zdravotní stav dovolí polovinu noci procházet
pole tam a zpět. Aktivní členové se tak dva týdny museli střídat v nočních směnách bez ohledu na počasí, většina z nich samozřejmě
musela ještě ráno do zaměstnání. Další komplikaci představovaly také všudypřítomné silnice okolo polí, kdy možností pro bezpečný výstřel mnoho nebylo a možnost ulovení zvěře tak byla spíše dílem náhody.
Černá zvěř představuje stálý a dlouhodobý problém. Po minulé mírné zimě byly jarní
stavy černé zvěře opět hodně vysoké, což se stále projevuje na letošním počtu úlovků.
Zde však je třeba si uvědomit, že navzdory velmi rozšířeným mylným názorům, pouhým
lovem problém škod, způsobovaných každoročně
černou zvěří jednoduše a rychle vyřešit nelze.
Je třeba nejen správně sladit zemědělské a lesní
hospodaření s činností myslivců v jednotlivých honitbách, ale také je hodně důležitý způsob přístupu
veřejnosti k využívání volné krajiny. V naší hustě
zalidněné zemi zvěř prakticky nemá možnost nalézt
stálou oblast klidu a je proto jen logické, že hledá
úkryt a potravu v kukuřičných a řepkových lánech,
kde má vlastně velkou část roku ideální podmínky.
Tím se pak celý problém vlastně dostává do jakéhosi začarovaného kruhu.
Pracovní jaro jsme ukončili organizací úklidu odpadků v okolí obce, kterého se k naší
velké radosti zúčastnilo několik nemyslivců. Následovala organizace červnového dětského
dne a Myslivecké noci. Protože máme stálý zájem pracovat s mládeží, tak je už v tuto
chvíli jasné, že příští rok se bude akce pro děti opakovat.
V posledních letech se přidává nový problém způsobený počasím a tím je velké sucho
v letním období. Vzhledem k převážně polnímu charakteru naší honitby může nedostatek vody představovat pro zvěř vážný
problém, který do budoucna budeme muset
řešit. V horkém létě také bylo nutno splnit
plán lovu srnců.
Na konci léta už jsme samozřejmě museli začít řešit zásoby krmiva pro zimní přikrmování zvěře. Krmivo bylo zajištěno včas a
v dostatečném množství. Podzimní počasí
zatím není pro zvěř nijak problematické, o to
víc jsme zvědaví na průběh letošní zimy.
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Hlavní lovecká sezona už je za polovinou a vrcholí období společných honů. Každý
společný hon představuje kromě loveckého vyžití také možnost k vyžití společenskému,
neboť myslivci jsou lidé společenští. Kromě vlastních úlovků, představuje také průběh lovecké sezony způsob zjištění stavů a kvality zvěře v honitbě. Na dosavadních letošních
číslech jsou jasně vidět zejména stabilně vysoké stavy černé zvěře a po letech až extrémně vysoké stavy lišek, u kterých letošní počet úlovků dosahuje troj až čtyřnásobku let minulých. Toto samozřejmě má velmi negativní dopad na stavy drobné zvěře, jejichž počty
se dlouhodobě drží na hranici přežití.
Pro představu přidávám počty dosavadních úlovků za tento myslivecký rok.
Od 1. 4. 2016 bylo v naší honitbě uloveno:
1 jelen, 2 laně, 2 kolouši
7 srnců
25 lončáků, 19 selat
20 lišek
Nezbývá mi než popřát „Myslivosti zdar!“
Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., myslivecký hospodář

SVĚŘTE SVOJI PŮDU PARTNEROVI, NA KTERÉHO SE MŮŽETE
SPOLEHNOUT
Letošní zemědělská sezóna přidala pěstitelům obilovin, řepky i
dalších zemědělských komodit pěkných pár vrásek. Po měsících
podprůměrných srážek a neobvyklého sucha, které neblaze poznamenalo úrodu, překazilo plánované žně období vytrvalých
dešťů. Přesto má za sebou Salix Morava další úspěšnou sklizeň a
s ní mnoho důvodů ke spokojenosti. Nesnadné období zvládla společnost díky svým zkušenostem a také díky zázemí silné mezinárodní zemědělské skupiny.
Doslova jako na houpačce. Tak vypadaly letošní žně v polovině prázdnin. Každodenní
dešťové přeháňky a bouřky znesnadňovaly průběh žňových prací, které tak nabraly značné zpoždění. „V době, kdy pole potřebovala vláhu, celé měsíce pořádně nezapršelo. A pak
najednou, v období žní, jsme se málem nedočkali ani dvou suchých dnů po sobě, abychom dostali sklizeň do skladů,“ popsal tak trochu adrenalinový průběh jednatel společnosti Salix Morava a ředitel české pobočky skupiny Spearhead Iain Dykes. „Opět se nám
tedy potvrdilo, jak je důležité důkladné plánování a investice do kvalitního vybavení“, dodává I. Dykes. Sezóna pro Salix skončila opět úspěchem.
Síla a zkušenosti z celé Evropy
Co za tímto úspěchem stojí? „Všechna naše oddělení tvrdě pracovala na tom, abychom dokázali i v této situaci uspořit, a nakonec naše výnosy skončily ještě nad plánovaným rozpočtem. Nic z toho by ale nebylo možné bez našich partnerů a nájemců půdy,
kteří nám svěřují svoji půdu a nechávají nás na ní hospodařit podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí,“ popsal Iain Dykes.
Dalším důležitým faktorem, díky kterému dokáže Salix prosperovat i v těžkých dobách,
je podpora mezinárodní společnosti Spearhead International s hlavním sídlem ve Velké
Británii. Salix Morava má ve svém regionu už dvacetiletou historii a díky zázemí přední
evropské zemědělské skupiny se může navíc opřít o její odborné know-how a sdílené
dlouholeté zkušenosti. Spearhead International umožňuje společnostem jako je Salix
úspěšně rozvíjet model dlouhodobě udržitelného hospodářství.
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Moderně, s úctou k tradici
Jako nástupce původních družstev ROVINA Agro, AGS Zdounky, Koryčansko a.s. a
Salix Morava, jejichž sloučením dnešní Salix Morava vznikl, čerpá společnost z mnohaleté
tradice rostlinné a živočišné výroby na Hané. Dnes Salix hospodaří na 11 tisících hektarech půdy v Olomouckém a Zlínském kraji s provozy rostlinné výroby ve Vítonicích, Horní
Moštěnici, Zdounkách a Střílkách a
živočišnou výrobou ve Vlkoši, kde
chová na 850 kusů mléčného skotu.
Salix klade důraz na využívání lokálních přírodních zdrojů a pracovní síly.
Zároveň se však může spolehnout na
zázemí silné evropské skupiny, která
zajišťuje dostatečnou výkonnost, a
tak se firma dokáže lépe prosadit
na moderním zemědělském trhu.
Salix si pro hospodaření pozemky
pronajímá od místních vlastníků a
upřednostňuje hospodaření na pronajatých pozemcích před jejich skupováním. Tento model, kdy Salix a celá skupina Spearhead nechává na vlastnících pozemků
možnost volby jiného partnera, vyžaduje citlivé budování partnerství s lokálními vlastníky
půdy. „Je to velký test síly vzájemného partnerství, a pokud se vlastníci půdy s námi rozhodnou zůstat, tak je to také ocenění pro nás, že nám důvěřují. Zavazuje nás to k tomu,
abychom se o pronajatou půdu starali opravdu zodpovědně. Vážíme si úsilí, které do její
péče investovaly předchozí generace zemědělců, a každý pozemek se snažíme zúrodňovat tak, aby ho mohlo využívat ještě mnoho generací po nás. Díky spolupráci v rámci skupiny a investicím do moderní techniky a výzkumu můžeme hospodařit stále efektivněji, a
přitom ohleduplně k životnímu prostředí,“ vysvětluje Iain Dykes. Tento model pronájmu
pozemků má výhody pro obě strany. Zatímco Salix a Spearhead mohou soustředit investice do zvyšování efektivity zemědělských provozů, nájemci profitují z rostoucích cen půdy
a mají stále kontrolu nad svým pozemkem.
S vervou do další sezóny
Nyní, po náročné sklizni 2016, se
Salix začíná pomalu těšit na sezónu
nadcházející.
„Velké
investice
v poslední době směřovaly do živočišné výroby ve Vlkoši, abychom zajistili
dojným
kravám
kvalitní
podmínky pro život. Věřím, že tento
provoz bude mít v nadcházejícím roce skvělé výsledky. V době, kdy spotřeba potravin neustále roste, má
před sebou dlouhodobě udržitelná a
ohleduplná zemědělská produkce
nepochybně velkou budoucnost,“
uzavřel přesvědčeně Dykes.
Kontakt na kancelář pro region Střílky: tel. 725 295 974, informace@salixmorava.cz
Ing. Marika Uhlířová, asistentka vedení
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BRATŘI POLITZEROVI – ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ ZE STŘÍLEK – 1. díl
Rodina Politzerových má kořeny v Halenkově, kam se jejich předci přistěhovali z Uher
(pravděpodobně ze Slovenska). Ještě v Halenkově se manželům Ferdinandu a Anně Politzerovým narodil v r. 1912syn František. Rok na to manželé odchází do Střílek, kde se jim
v r. 1913 v domě č.p. 150 narodila dcera Ludmila a v r. 1919
v Koryčanech syn Maxmilián. Rodina se často stěhovala, pobývala i v Mukačevu na Podkarpatské Rusi.
Starší syn František vystudoval učitelský ústav
v Mukačevu. Následně rok vykonával učitelské povolání, ale
pak byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích. Po jejím absolvování byl jako důstojník zařazen k 13. pěšímu pluku v Boskovicích. Po obsazení naší republiky Němci v r. 1939 byl
z armády propuštěn.
Mladší bratr Maxmilián vychodil obchodní školuv Užhorodě. Od malička měl zálibu v letectví a už jako žák
obchodní školy roku 1937 s velmi dobrým prospěchem vykonal
zkoušku pilota turistických letadel. Následněbyl přijat
k leteckému pluku č. 2 Dr. E. Beneše. V roce 1938 byl přeložen k leteckému pluku č. 4 k výcviku stíhače a byl jmenován
pilotem – letcem. Po okupaci Čech a Moravy byl z armády také
propuštěn.
Ještě v roce 1939 se spolu s dalším stříleckým občanem
Jaroslavem Kubíčkem neúspěšně pokusili o útěk za hranice.
Před Vánocemi roku 1939 to zkusili tentokrát již úspěšně a
u Halenkova s dalšími 11 kamarády přešli hranice na Slovensko. Bez větších komplikací se dostali až do Maďarska. Max,
který uměl dobře maďarsky, se pokusil koupit lístky na vlak, ale
zadržen maďarskou policií a uvězněn. Ostatní měli štěstí a podařilo se jim utéci a pěšky se dostali až do Jugoslávie. Max byl
v Maďarsku vězněn půl
roku, pak byl eskortován
na slovenské hranice, ale odtud se mu znovu podařilo
uprchnout. Pěšky se dostal také do Jugoslávie a odtud do Anglie, kde se opět sešel s bratrem.
V Anglii byl Maxmilián krátce zařazen u československé 311. bombardovací peruti jako druhý pilot.
Později byl převelen k anglické 138. peruti, kde působil rovněž jako druhý pilot bombardéru Whitley.
138. peruť byla určena k podpoře zvláštních tajných operací SOE (Special Operations Executive)
a obstarávala mimo jiné přepravu zbraní, vysílaček a
výsadkářů nad obsazená území v Evropě.
Dne 10. 3. 1942 startoval na jeden z takových
zvláštních letů i dvoumotorový letoun Whitley Mk. V
Z9125 (NF-A) s Maxmiliánem. Krátce po startu začal
palivem a nákladem přetížený letoun hořet. Piloti se
pokusili o nouzové přistání, ale při nárazu došlo k explozi nádrží s palivem. Zadní střelec Bohumil Vaverka
se ještě před startem usadil (proti předpisům) v zadní střelecké věži, ta se pak při prvním
nárazu odtrhla od trupu a dostala se tak z dosahu plných palivových nádrží. Vaverka tedy
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vyvázl jen potlučen a lehce popálen, celá posádka včetně Maxmiliána ale zahynula. Přímým svědkem havárie byl anglický pilot F/Lt Hockey (který později vysadil Gabčíka
s Kubišem k provedení atentátu na Heydricha), který nehodu přímo popsal: „ Měl jsem
velmi dobrého přítele, jmenoval se Boris Romanoff … měl vlastní osádku, složenou
ze samých Čechů. On byl původem Rus, jeho otec byl bratrancem ruského cara a Boris se
dostal do Anglie, když mu byly dva týdny.
Měl jsem právě službu
na věži, když se poškozený
Borisův
Whitley
vracel
na základnu. Hořel a přistál
na břicho asi dvě míle
před plochou. Skočil jsem
do auta a hnal se tam. Nakonec jsem musel běžet
přes oranici, kus železa
na vypáčení dveří kokpitu
v ruce. Věděl jsem, že hrozí nebezpečí, protože nádrže s leteckým benzínem byly u Whitleye vpředu v křídlech. Sotva jsem doběhl k hořícím troskám, stroj vybuchl. Odhodilo mne
to několik desítek metrů do oranice, a když jsem se probral, žádná pomoc ještě na místě
nebyla. V kabině zadního střelce jsem uviděl pohyb. Dostal jsem se tam a střelce jsem
vyprostil. Byl to Čech, jméno si nepamatuji, ale on jediný přežil“
Maxmilián byl zpopelněn v Cambrige v Anglii a urna uložena v kostele ve Stratford.
V roce 1946 byl vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem a v roce
1947 vyznamenán Československou medailí za chrabrost.
Starší bratr František Politzer se dostal
z Jugoslávie do Francie, kde vstoupil do
1. čs. divize. Po vpádu německých vojsk
do Francie se aktivně účastnil bojů, ve kterých prokázal mimořádnou statečnost. Dobrovolně se přihlásil ke zničení pro nepřítele
důležitého signalizačního zařízení. K tomu
však musel v noci přeplavat řeku. Jakkoliv
byl dle výpovědí pamětníků ze Střílek vynikající sportovec a plavec, překonáním široké
řeky, prakticky bez viditelnosti a za silného
proudu, riskoval život, protože nemohl vědět,
zda se neutopí. Za to byl vyznamenán osobně prezidentem Dr. Edvardem Benešem Československým válečným křížem (viz fotografie).
Z poražené Francie byl pak evakuován do
Anglie, kde vstoupil do československého
vojska. V roce 1942 se oženil s Angličankou
Jean Awdry Kennard. Měl s ní dceru Annu.
František na rozdíl od Maxmiliána ve Velké Británii působil u pozemních jednotek.
Po Maxmiliánově
smrti
však
nastoupil
v květnu 1944 také k letectvu, přestože věděl,
že větší pravděpodobnost na přežití by měl
u pozemního vojska, kde byl do té doby zařazen. Motiv jeho přestupu k letectvu jednoznačně vyplývá z dopisu, který napsal
František rodičům po smrti Maxmiliána.
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„Moje zlatá maminko a tatínku. Náš Máxinek již dobojoval – padl při operaci proti nepříteli 10. 3. 42. Buď hrdá na něj, maminko, protože padl za Tebe a za osvobození ČSR.
Jdu bojovat na jeho místo, a kdyby i já měl padnout, neplač, maminko. Poslední naše
rozmluva byla o Tobě, maminko – protože Tě
máme rádi.“
Na podzim 1943 byl poslán na výcvik
do Kanady, Spojených států a na Bahamské
ostrovy. Po absolvování výcviku byl zařazen
jako navigátor k 311. bombardovací peruti,
která při bombardování Německa utrpěla více
než 50% ztráty. Ty nebylo dlouhodobě možné
nahrazovat českými letci. Proto bylo peruti
změněno určení k Pobřežnímu velitelství
a hlavním úkolem byl hon na ponorky v Atlantiku.
29. října 1944 Františkova posádka vzlétla
na Liberatoru GR.Mk.V BZ720 (PP-G), aby zneškodnila německou ponorku U-1060, která
uvízla u norského pobřeží. Krátce po startu však letoun havaroval. Stalo se tak v
04.20 hod. na skotském pobřeží severně od Helmsdale, jižně od základny RAF Wick
v hrabství Sutherland. Přesná příčina havárie není známa. Následky byly tragické: pět
mrtvých a čtyři zranění. V troskách nalezl smrt i František. Při vyšetřování se k havárii a
jejím možným příčinám vyjadřovala řada důstojníků.
Očitým svědkem havárie byl
F/Lt Jiří Osolsobě, pilot 311. perutě: „Asi 5 minut po nasazení
kurzu podél pobřeží vzplál
po naší levé straně velký oheň,
po němž následovaly rychle
za sebou dva výbuchy“
„Osádka letounu nezahlédla
maják Tarbatt Ness a nasadila
pravděpodobně severovýchodní
kurz dříve, a proto neletěla
v předepsané vzdálenosti 5 mil
od pobřeží, ale těsně podél něho a narazila na úbočí asi 30 km od severně od letiště. Letoun se okamžitě roztrhl na dva kusy a vzňal se“.
Další dvě letadla s českou posádkou ale pokračovala v plnění úkolu a na ponorku
úspěšně zaútočila.
K osudnému letu František nastoupil za kamaráda, který se ženil. Pomoc příteli ho stála život. Byl zpopelněn dne 3. 11. 1944 v krematoriu Necropolis v Maryhillu, Glasgow –
West. Na přání jeho manželky byla urna uložena v místě jejího bydliště ve Straford-onAvon. V roce 1946 byl vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem a
povýšen na štábního kapitána letectva.
Mgr. Jana Drápalová
pplk. Mgr. Otakar Foltýn
ZDROJE:
J.Rajlich: Na nebi hrdého Albionu, 3. a 5. část, Svět křídel.
Pamětní kniha obce Střílky 1925 – 1968, zapsal Václav Svoboda, řídící učitel ve výslužbě.
Kronika obce Střílky, zapsala Mgr. Pluhařová.
Materiály z pozůstalosti po Františku Politzerovi zapůjčené Alenou Němcovou.
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BAROKNÍ HŘBITOV
Nastal
podzimní
čas
k zamyšlení nad průběhem turistické sezóny v letošním roce, která probíhala od 1. 5. 2016 do
30. 9. 2016 na stříleckém barokním hřbitově.
O střílecký barokní hřbitov –
národní kulturní památku, je stále
velký zájem návštěvníků, kterým
učarovává umělecká krása našeho hřbitova.
Občanské sdružení pro záchranu
barokního
hřbitova
ve Střílkách již tradičně zajišťuje
provoz na hřbitové denně od
9.00 hod. do 18.00 hod. – včetně sobot a nedělí. Je zajištěn výklad průvodkyň o historii
hřbitova a výklad symbolů barokních soch, které jsou umístěny na stupních balustrády
hřbitova.
V letošním roce probíhaly restaurátorské práce na fasádě hřbitovní kaple a letos budou ukončeny. Sdružení se významně zaměřilo na obnovu oltáře v interiéru kaple. Paní
restaurátorka Dočekalová z Kroměříže obnovu oltáře dokončila. Oltář bude vysvěcen
a pak bude dále zdobit interiér kaple.
Naší snahou v příštím roce je finančně zajistit obraz Krista vykupitele od moravského
akademického moravského malíře Jana Kolhlera a také barokní výmalbu interiéru kaple.
Nebude to snadný úkol, ale věříme, že se nám podaří na dokončování práce finančně
zajistit dary od sponzorů. Zajistili jsme také pořádek a čistotu na hřbitově. Nebyly stížnosti.
V letošním roce (v turistické sezóně) navštívilo turistů: květen 543,
červen 423, červenec 701, srpen
539, září 360.
Předsedkyně Marie Skřítková se
zúčastnila ve dnech 28. 9. 2016 až
30. 9. 2016 mezinárodní konference
Čechů žijících v zahraničí. Svou
účastí na mezinárodní konferenci
výrazně propaguje v zahraničí kulturní památky našeho regionu.
Do „Sdružení podali přihlášku paní
PhDr. Blanka Karlsson, Ph.D. a její
manžel Stellan Karlsson BS.
(ECON) veze Švédska. Je to pro
nás velká čest, kdy paní PhDr. Blanka Karlsson v Norrköpingu Swedu, je zárukou podpory
naší práce v kultuře.
Marie Skřítková, předsedkyně sdružení
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ŘÍJEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Loni v říjnu nás ve školce navštívil
lesní skřítek, kterému jsme postavili
domeček v lese. Letos rodiče a děti vytvořili domečky pro skřítky doma. Domečky se všem moc povedly, děti byly
na ně náležitě pyšné a společně si
s nimi hrály. S paní učitelkou Editou Nevařilovou si děti ještě vyrobily skřítky
z keramické hlíny. O všem se doslechl
Krakonoš, který se přišel na domečky
podívat. Protože se mu všechny moc
líbily, dětem za ně rozdal medaile. Děti
mu jako poděkování zazpívaly a zatančily a pak se Krakonoš nepozorovaně
vypařil. I přesto, že děti stály u oken, Krakonoše už venku nezahlédly. Za ty, které ho nepoznaly, děkujeme Karlu Žílovi!
Hned druhý den jsme se sešli v rámci oranžového dne s rodiči při vydlabávání dýní a
při této příležitosti dětem předali sponzoři 4 nové koloběžky. Tímto ještě jednou děkujeme
A. Bajkové, majitelce masážního salonu Empatia v Koryčanech, firmě Zemědělské služby
Roman Bubeník, firmě Dopravní služby Buš s.r.o. a firmě Moreau Agri spol. s.r.o. z Brna.

Mgr. Bohdana Šohajová

BIŘMOVÁNÍ
V neděli 18. září 2016 se
ve stříleckém kostele Nanebevzetí
Panny Marie konala slavnost udělování svátosti biřmování. Za tímto
účelem nás navštívil vzácný host
z olomouckého arcibiskupství, biskup Josef Hrdlička. Svátost biřmování ve stručnost řečeno přivádí
věřícího křesťana do stavu křesťanské dospělosti. Je to něco podobného, jako když naše děti
odmaturují, mají promoci nebo
získají vysokoškolský titul. Zde se
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však jedná o daleko hlubší skutečnost, protože biřmovaný vstupuje do úzkého duchovního
společenství s Kristem.
Svátost biřmování přijalo celkem 24 zájemců, z nich polovina byla z naší farnosti a
blízkého okolí, druhá polovina pak ze sousedních farností. A jako prožíváme radost z toho,
když se našim dětem něco podaří,
stejně tak se radujeme i z udílení svátosti a z rozhodnutí všech biřmovaných tuto svátost přijmout. Nejenom
proto, že nyní už mohou být např.
kmotry při křtu dětí anebo zastávat jiné
služby v církvi, které přijetí svátosti
biřmování vyžadují, ale že jim to pomůže obstát s pomocí Boží před všemi
úskalími, které před ně život položí, se
ctí a pokud možno na výbornou.
Pro naši obec se tak stal tento den
významným zvláště proto, že na poli
duchovním nijak nezaostáváme za
okolními městy a obcemi, spíš naopak, a jako se těšíme z úspěchu hasičů či z výhry našich fotbalistů, můžeme být právem hrdí na to, že se o nás něco pěkného dozvědí třeba až
v Olomouci.

VARHANY
Neděle 18. září 2016 byla opravdu dnem, který se zapíše zlatým písmem do naší paměti. Nejen dopolední slavnost biřmování rozradostnila naše srdce, ale také skutečnost,
že tento den byly uvedeny do provozu a představeny naše střílecké varhany. Zazněly
v plné kráse již při dopolední bohoslužbě a pak odpoledne při malém koncertě. Dojem,
který vzbudil jejich ušlechtilý zvuk, který jsme mohli po osmileté pomlce znovu uslyšet,
způsobil mnohým z nás nejednu slzu v oku. Koncert byl velmi pěkně navštíven, a to jen
podtrhuje zájem široké veřejnosti o to, aby naše střílecké varhany znovu sloužily svému
účelu. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem, kteří se o zdárný průběh opravy zasloužili. Nejprve panu varhanáři Rudolfu Valentovi, který si dal neskutečnou práci
s opravou varhan a strávil při ní spoustu námahy a času. Jeho činnost zhodnotí schvalovací komise a věřím, že bude stejně spokojena, jako jsme byli tento den spokojeni i my.
Samozřejmě jsou varhany důmyslný a celkem složitý stroj, také se někdy stane, že je potřeba malé
opravy či doladění, ale dobrý základ byl jistě položen. A neméně bych chtěl poděkovat všem, kteří
opravu varhan doprovázeli svým zájmem a finančními dary. Bez Vás by se tato oprava nikdy
nemohla uskutečnit a dovést do konce. Každému
dárci jsme se snažili poděkovat Pamětním listem
o adopci varhanní píšťaly, kterou dárce symbolicky svým příspěvkem zakoupil. V následujícím roce
bude oprava varhan pokračovat povrchovou úpravou, polychromií a zlacením ozdobných prvků.
Prosím proto o Vaši další přízeň a o Vaše dary na dokončení nástroje. Věřím, že výsledkem budou varhany, které nám budou všichni závidět a na které budeme moci být náležitě
hrdí. Kde v okolí mají varhany s tak krásným a jedinečný zvukem i vzhledem, jaké se nacházejí ve stříleckém kostele? Odpovědět si může každý sám.
P. Jaroslav Štancl, farář
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FOTBALOVÝ ODDÍL DRUŽSTEVNÍK STŘÍLKY
Blíží se konec podzimní soutěže, ale pohled
na tabulku není vůbec lichotivý. Po 11. kole jsme
dvanáctí ze 14 mužstev z 10 body při skóre 19:33.
Nezasvěcený neví, jak je těžké získat hráče
do okresního přeboru. Protože jsme skoro poslední obcí na okrese, je to pro našeho manažera pana Pavlíka velký oříšek. Pomoc přišla i
od samotných hráčů, kteří nechtějí, aby fotbal
ve Střílkách skončil v základní soutěži.
Máme vybudovanou novou travnatou plochu.
Obecní úřad na jaře provedl rekonstrukci elektrické energie a ohřevu vody pro sportovní areál, fotbalový oddíl
zakoupil světelnou tabuli s časomírou a skóre, která byla zabudována na hřišti.
Provádíme i sběr železného šrotu. Teď nás to čeká
na podzim. V roce 2017 by měla být i hodová zábava. V zimě,
když mrzne, se snažíme na malém hřišti o vytvoření ledové
plochy. Vrchní ledař pan Brňák Richard (vedoucí mužstva) už
buduje mantinely. Věřme, že po zimní přestávce bude bilance
veselejší.
Chceme poděkovat obecnímu úřadu, sponzorům, fanouškům.
Zdeněk Nábělek, předseda oddílu

ROZLOSOVÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI OP 2016/2017 STŘÍLKY
KOLO DATUM

DEN

ČAS

SOUPEŘ

DOMA/
VENKU

ODJEZD

1.

7. 8.

NE

16:30

CHVALČOV

D

2.

14. 8.

NE

16:30

HOLEŠOV B

D

3.

21. 8.

NE

16:30

ZDOUNKY

D

4.

27. 8.

SO

16:30

LOUKOV

V

5.

3. 9.

SO

16:00

TĚŠNOVICE

D

6.

11. 9.

NE

16:00

POČENICE

V

7.

18. 9.

NE

15:30

LUBNÁ

D

8.

25. 9.

NE

15:30

MRLÍNEK

V

9.

2. 10.

NE

15:00 KOMÁRNO/OSÍČKO

D

10.

9. 10.

NE

15:00

SKAŠTICE B

D

11.

16. 10.

NE

15:00

SLAVKOV P. H.

V

12.

23. 10

NE

14:30

BŘEST

D

13.

30. 10.

NE

14:30

ROŠTĚNÍ

V

13:00

14.

6. 11

NE

14:00

CHVALNOV

V

12:00
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14:30
14:45
13:30

13:00

VZPOMÍNÁME S ÚSMĚVEM
Když už teď jen vzpomínáme na naši bývalou paní ředitelku Mgr. Ludmilu Ludvovou,
vždy se musíme pousmát. Její hodiny chemie a její „hlášky“ jsou opravdu nezapomenutelné. Tak například, když přišla do hodiny s dobrou náladou, často si prozpěvovala a tím
nás bavila tak, že se každý musel usmívat jako ona. Nebo když vyvolávala ke zkoušení a
řekla: „Pojď blíž, ukážu ti Kroměříž“, následoval okamžitý výbuch smíchu. Mezi další nesmrtelné „hlášky“ patří: „Pojď k tabuli, neboj! Děti neberu a zříceniny nechávám turistům!“
A pokud někdo nevěděl učivo, tak uslyšel: „..a vědci se zasmáli a vlezli do zkumavek.“.
Byla opravdu skvělá učitelka a nikdy na ni nezapomeneme. Její hodiny nás bavily, naučila nás a její humor byl originální a skvělý.
Děkujeme za ty úžasné hodiny s Vámi!!!

Manohara Pribiš, Pavel Műller, žáci 9. ročníku

VÝLET DO SKLÁREN V KYJOVĚ
Dne 27. 9. 2016 jsme (my deváťáci) jeli na exkurzi do skláren v Kyjově. Jakmile jsme
dojeli do skláren, dostali jsme průvodce, který tam pracoval 50 let. Pan průvodce nám rozdal ochranné brýle a šli jsme se podívat, jak se vyrábí sklo. Pověděl nám něco z historie
továrny, ukázal sklady a šli jsme
dovnitř. Tam nám ukázal celý
proces, jak se vyrábí sklo.
S průvodcem jsme se poté rozloučili, poděkovali a šli.
Ve sklárnách mě nejvíce
zaujalo, v jakých podmínkách
tam někteří pracovníci musí
pracovat, protože je tam docela
velký hluk. Zaujalo mě také, že
dokáží vyrobit 500 skleniček
na přesnídávky za jednu minutu.
Ve sklárnách se mi líbilo, bylo to zajímavé a dozvěděl jsem
se tam hodně věcí.
Adam Michalík, žák 9. ročníku
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PODZIM
Paletu barev rozprostřel tu podzim,
žlutá, oranžová, hnědá a červená
Lístky se barví, co to znamená?
Volají děti paní učitelku.
A ta jim vysvětlí, že chlorofyl,
se bez sluníčka prostě rozdělil.
Ale my víme, že ty změny nám
připraví podzim, větrů a vlhka pán.
Jablíčka očešeš, trnečky posbíráš,
brambory vykopeš a oranžovou dýni
postavíš na okno, až přijde její čas.
Tak je to s podzimem každý rok zas a zas.
Draci ti vyletí vysoko nad Větřákem.
Jeleni zatroubí, až zní to jako chór
a tebe uchvátí barevnost našich hor.
Poslední šípky pilné stařenky nasuší na čaj.
Chlapi zas vypálí tu svoji slivovici,
aby je zahřála, až zima rožne svíci.
Vítej nám, podzime, kytičkou chryzantém.
Buď pánem svého času,
pomalu ubíhej, ať vnímáme tu krásu…
Mgr. Ludmila Ludvová

SPOLEČNÁ PREVENTIVNÍ AKCE ZŠ STŘÍLKY A VÚ STŘÍLKY
Výsledkem pokračující spolupráce ZŠ Střílky v preventivních akcích s místním výchovným ústavem byla společná preventivní akce brněnského sdružení „Podané ruce“.
Tato akce nám byla nabídnuta metodikem prevence výchovného zařízení paní Konečnou
a následně zorganizována u nás v základní škole.
Akce pro žáky 7. a 8. ročníku a chlapce z výchovného ústavu byla zaměřena na prevenci alkoholismu uskutečněna formou dramatického představení tří různých příběhů
s tragickými konci, v nichž hlavní roli hrálo nadměrné užívání alkoholu. Velmi důležitým
prvkem akce byla aktivní účast dětí formou přímé adaptace jednoho z příběhů, kdy děti
měly za úkol pozměnit scénář příběhu tak, aby jeho závěr byl změněn z tragického na
šťastný. Všechny zúčastněné děti byly velmi zaujaty touto formou preventivní akce a
svým aktivním příspěvkem do dění příběhů pochopily nutnost umírněnosti, nejen co se
konzumace alkoholu týče.
Akce vzbudila velký kladný ohlas u dětí i přítomných pedagogů. Bylo dohodnuto pokračování dosavadní úspěšné spolupráce obou stříleckých školských zařízení
v preventivních činnostech.
Michaela Marková, metodik prevence ZŠ Střílky
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JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM aneb POZNAT ZNAMENÁ POROZUMĚT
Dne 5. 10. 2016 se žáci šestého ročníku vypravili na výstavu
do muzea v Kroměříži, která jim
přiblížila svět lidí s postižením zraku, sluchu a hybnosti. Dozvěděli
se, jaké nástrahy musí tito lidé
v běžném životě překonávat a seznámili se i s kompenzačními pomůckami a hračkami. Žáci se
naučili, jak vhodným způsobem
nabídnout handicapovaným pomoc, a díky interaktivnímu charakteru výstavy se mohli sami vžít
do role postiženého a vše si vyzkoušet na vlastní kůži. Doprovod nám dělaly i dvě maminky šesťáků, a byť počasí nebylo slunečné, my jsme si výlet užili na jedničku.
Mgr. Markéta Nováková
Bylo to SUPER a moc se mi to líbilo. Vím už, že je těžké být vozíčkářem.
Tadeáš
Byl tam dobrej vláček na hraní pro slepé lidi a brýle na vidění,
jak vidijou lidi se slepotou.
Dominik
Líbilo se mi domino pro slepé, domino jsme poznávali hmatem. Poznali jsme Brailovo písmo pro slepé. A také jsem ráda,
že vím, jak mám nabídnout pomoc.
Liduška
V Kroměříži v muzeu se mi moc líbilo, že jsme si mohli vyzkoušet, jak se žije s handikepem, např. ježdění na vozíčku,
znakovou řeč, Brailovo písmo a byly tam i brýle, se kterýma
jsme viděli stejně jako ti, kteří mají zrak postižený. Výlet byl
moc supr a strašně se mi líbil.
Týna
Mně se líbilo, že už vím, jak se
přistupuje ke slepým lidem.
David
V Kroměříži v muzeu se mi líbilo, že jsme si mohli vyzkoušet,
jak se jezdí na vozíčku, jaký je to být slepý atd.
Lucka
Bylo to velmi hezké a poučné, moc se mi tam líbilo. Vyzkoušel jsem si pocity vozíčkáře i slepce. Byly tam různé hry a
brýle, ale byli jsme tam krátkou dobu.
Samuel
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NA ÚŘADU PRÁCE
„
Když jsme vstoupili do budovy, určitě každého napadlo, jakou práci si zvolí a jak to bude se střední školou. Odložili jsme si věci a sedli si na židličky. Paní nám ukazovala, jak by
se mohl každý z nás uplatnit. Zkoušeli jsme si různé
testy, brali listy s prácemi a
četli jsme je. Přestože už
někteří měli jasno o výběru
školy delší dobu, někteří ještě vybráno stále nemají.
Paní byla vstřícná a snažila se s každým povykládat
o tom, kam chce jít. Některým spolužákům nabídla, že
když jí zavolají a domluví se
s ní, tak by si na ně udělala
čas a pomohla by jim se
rozhodnout.“
Ladislav Mozga, Martina Malíková, žáci 9. ročníku

NÁVŠTĚVA V EKO-CENTRU OTEVŘENÁ ZAHRADA BRNO
JAK TO VIDĚLY DĚTI
Jeli jsme do Otevřené zahrady v Brně. Nejdříve jsme se rozdělili do skupin, takže si
každý vybral papírek a na něm byl symbol a
stejné symboly si stouply k sobě. Potom nám
paní lektorky Lída a Anička vysvětlily, co budeme dělat. Dostali jsme košíky se symboly a
měli jsme sbírat odpadky se svými symboly.
Pak jsme měli poznávat podle odpadků, kdo to
může být, jestli je to muž nebo žena, co rád jí
a co má rád.
Poté jsme šli k odpadkožroutům. Každý
odpadkožrout jí něco jiného, jenom jeden sní
všechno, co dostane. Měli jsme ty odpadky
roztřídit a šli jsme si zkontrolovat, jestli je to
dobře vytříděné. Také jsme měli 15 minut přestávku. Zkoušeli jsme si, jak funguje přehrada.
Po přestávce jsme se zabývali tím, co se děje
s odpadem, když ho vyhodíme. Takže jsme si
ukázali koloběh odpadu. Na závěr jsme si vyrobili krabičku na peníze. Ještě nám dali každému pohled a paní ředitelce dali tašky na
třídění odpadu, které jsou u nás ve třídě.
Po otevřené zahradě jsme si prošli Brno a měli
jsme rozchod ve Vaňkovce. Pak jsme jeli domů.
Lucie Prchlíková, 5. ročník
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VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU A KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
V OBCI STŘÍLKY ZE DNE 7. – 8. ŘÍJNA 2016
Volby do zastupitelstev krajů
Seznam voličů v členění podle volebních okrsků: 536
Místo
1
2
2
4
5
6
7
7
7
10
11
12
13
13
13

Počet voličů: 203

Název strany
ČSSD
ANO 2011
KSČM
KDU-ČSL
Starostové a nezavislí
SPD – Tomio Okamura
ODS
TOP 09
NEZÁVISLÍ
Otevřený kraj
Svobodní a Soukromníci
Moravané
Koruna Česká
NE ILEGALNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI
DSSS – Imigranty a Islám v ČR nechceme

Počet
43
33
33
23
20
10
8
8
8
6
3
2
1
1
1

Volby do senátu
Seznam voličů v členění podle volebních okrsků: 536
Jméno

Místo
1
2
3
4
5
5
7
8
9

Ing. Jan Hašek
Bc. Jaroslav Chmelař
MUDr. Vojtěch Škrabal
Ing. Bc. Eva Badínková
Mgr. Šárka Jelínková
Mgr. Daniela Hebnarová
Zdeněk Zlámal
PhDr. Mgr. Josef Novák
Ing Petr Šico

Počet voličů: 197
Počet
hlasů
33
32
26
25
24
24
18
4
3

DRUHÉ KOLO SENÁTNÍCH VOLEB
Ve dnech 14. 10. 2016 a 15. 10. 2016 proběhlo v naší obci 2. kolo senátních voleb.
Do druhého kola postoupili Mgr. Šárka Jelínková KDU – ČSL a Ing. Jan Hošek za hnutí
ANO 2011.
Mgr. Šárka Jelínková obdržela 48 hlasů.
Ing. Jan Hašek 32 hlasů.
Bylo odevzdáno 80 platných hlasů, což činí 15 % všech hlasů.
Viktor Ganjuškin, starosta obce.
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ŽÁCI 4. ROČNÍKU NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI V KROMĚŘÍŽI
Nejprve jsme byli ve třídě, kde jsme se učili
značky a křižovatky nebo jak máme jezdit a tak
dále. Měli jsme jít ven, ale začalo pršet, to nás
nezastavilo. Asi po pěti minutách jsme si šli projít
hřiště, říct si, co která značka znamená. Potom
jsme šli jezdit. Jezdili jsme po 10 minutách a
dvakrát jsme si zahráli na chodce. Neudělala
jsem ani jedinou chybu. Je to divné, protože nás
hlídali páni strážníci. Bylo to fakt super!
Žaneta Bilčíková
Na dopravním hřišti 19. 10. 2016 se mi líbilo. Jako první jsme si sedli do třídy a pan
učitel nám řekl, jak se máme chovat. Také jsme si procvičili dopravní značky a křižovatky.
Pak jsme měli přestávku. Dál jsme si prohlédli dopravní hřiště a pak nám dali kola a projeli
jsme se. Po deseti minutách jsme se vyměnili s jinou třídou. Nakonec jsme dělali i chodce.
Páni strážníci nám říkali, jaké děláme chyby. Spolužačka jela na kruhovém objezdu protisměru, já jsem jela za ní a udělala stejnou chybu. Pan strážník mi to řekl.
Emma Kapličná

STRAŠIDELNÁ HALLOWEEN PARTY
Nastalo to, na co jsme se připravovali zhruba měsíc. V sobotu dne 22. 10. 2016 se
uskutečnila naše první, 9. ročníkem organizovaná, párty na téma Halloween. V 11.00 hod.
jsme šli nachystat sál a byli jsme trochu, no trochu víc v šoku. Blížila se hodina H a postupně přicházeli lidé a slyšela jsem jen větu: „Je to tu?“ Abych pravdu řekla, ze začátku
nám to moc nešlo, ale pak se to rozjelo.Stres z nás opadl a my jsme se cítili lépe a uvolněně. I reakce, jak od mladších, tak i od starších byly pozitivní.
Tady jsou názory některých dětí:
Nejvíc se mi líbilo tancování (Michaela Tatarková)
Nejlepší byly hry (Nela Nevyjelová)
Nejlepší byl asi program, ale mohlo to být delší (Anna Hromková)
Bylo to super, do příště možná víc her (Zuzana Kociolková)
Chtěla bych, aby to příště bylo delší, ale jinak to bylo super (Michaela Endlicherová)
Rady si bereme k srdci. Nakonec bych spíš jen povzbudila všechny, že to nebyla poslední
akce a že se zase brzo uvidíme. Doufám, že i když ze školy odejdeme, stále tu budou někteří žáci, kteří budou pokračovat v našich stopách.

Vendula Gejdošová – 9. ročník
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DRAKIÁDA
Dne 24. 10. 2016 se ve tři hodiny všechny děti rozběhly
na kopec Větřák, aby nepropásly už každoroční Drakiádu.
Jelikož bylo konečně pěkné počasí, oproti minulému týdnu,
byla možná i proto tak hojná účast. Děti začaly pouštět draky a zaplnily jimi skoro celou oblohu. Na jejich tvářích byl
vidět úsměv. Jednu dobu byste na obloze draka hledali
marně, ale za chvíli však bylo opět co fotit. Potom jsme
všechny svolali na vyhodnocení, ale i děti, co se neumístily,
dostaly sladkou odměnu. Nakonec bych asi jen dodala, že
se nám akce velice povedla, za což děkujeme hlavně paní
učitelce Evě Šušlíkové a paní učitelce Martě Prachařové.
I my jsme si akci velice oblíbili a podle toho vypadaly i naše
sociální sítě, které jsme zaplavili fotkami.
Drakiáda se podařila v pěkném počasí. Všichni byli rádi a
doufám, že bude příště.
Lenka Paligová – 3. ročník
Drakiáda se mi líbila, ale přišla jsem o čas, protože se mi provázek od draka zasekl
na stromě.
Veronika Prchlíková – 3. ročník
Byla jsem na drakiádě. Bylo to tam super, ale moc nefoukalo. Přišla jsem tam na poslední
chvíli. Původně jsem tam jít nechtěla, ale nakonec jsem šla a dostaly jsme balonky, bonbony a diplom za účast. Chtěla bych, aby příště přišla celá škola.
Michaela Tatarková – 3. ročník
Drakiáda byla úžasná, protože jsem vyhrál 1. místo za nejvýše letícího draka. Bylo tam
také víc kategorií – třeba nejoriginálnější drak, drak domácí výroby, nebo drak s nejdelším
ocasem. Ale i tak tam byla nevýhoda, protože tam málo foukalo.
Romuald Walller, 3. ročník
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA Z TILAKU
Již brzy budete moci ochutnat čerstvě praženou
kávu z naší vlastní pražírny a vychutnat si tak oblíbený kávový nápoj připravený na té nejvyšší úrovni.
A protože ke kávě patří i výborný zákusek, připravili
jsme pro vás speciální podzimní nabídku: Káva dle
vlastního výběru a lahodný Cheesecake za výbornou cenu.
Proč využít speciální nabídky?
Protože naše cheesecaky připravujeme z Hrašky vanilkové a bio kokosového oleje.
Oba tyto výrobky jednak pochází od místních firem, ale hlavně podporují celý náš koncept
restaurace TILAK: kvalitní a zdravé suroviny, správná gastronomická příprava a neotřelý
chuťový zážitek.
Náš pomocník Hraška je z velké části
z hrachu a poukazuje na to, že luštěniny, které
se v dnešní době moc nejí, mohou být opravdu
atraktivní, například i na sladko. Našemu tělu
dodávají mnoho potřebných látek a minerálů –
kupříkladu zinek, hořčík anebo hrubou vlákninu.
Díky hrubé vláknině, na kterou je hrách opravdu
bohatý, má Hraška hubnoucí efekt. Je i lehce
stravitelná, takže po našem dezertu se budete
cítit opravdu skvěle.
Kokosový olej zase jako jeden z mála rostlinných olejů patří mezi přirozeně saturované oleje, které mají úžasně příznivé působení
na organismus. Podporuje zdraví srdce, dobrý stav imunitního systému, přispívá ke zdravému a svěžímu vzhledu pokožky, a navíc působí proti virům a bakteriím. Je vhodný také
pro diabetiky, nevyvolává totiž zvýšení hladiny inzulinu v krvi a neobsahuje cholesterol.
Naše heslo je: když mlsat, tak bez výčitek ;-)
Tímto Vás všechny srdečně zveme do naší Střílecké restaurace TILAK.
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