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Po dlouhé a studené zimě snad už konečně přijde jaro. Vyčistíme a uklidíme nejen
svůj dům, byt, zahradu, ale i mysl. Budeme se radovat ze sluníčka, vnímat nové vůně a
sledovat tu krásu, kterou jaro přináší. Naše děti už na to přišly. Prohánějí se po vesnici
na skejbortech, lidé na zahradách stříhají stromy a vyhrabují trávu. Děti z mateřské školy
vynesly Moranu, kluci klepali, děvčata ozdobila kraslice, hospodyňky napekly mazance a
beránky a kluci upletli pomlázky. A pak bylo hurá na ně!
„Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko.“

SLOVO STAROSTY

L. L.

Vážení občané,
zima, jak se zdá, je za námi a opět se
rozjíždějí zejména stavební práce, které
jsme si naplánovali pro tento rok. Myslel
jsem si, že zimy už budou bývat mírné,
ale ta letošní mě přesvědčila o opaku.
Před chvílí jsem se vrátil z lesa, kde
jsme spolu s pracovníky Katastrálního
úřadu v Kroměříži začali pracovat na obnově operátu naší obce. Dnes jsme měřili
hranici katastrálního obvodu a budou následovat měření pozemků uvnitř obce. Dle
vyjádření pracovníků katastrálního úřadu podobné takové komplexní měření proběhlo naposledy v první polovině 19. století. Od té doby ze toho spoustu změnilo a tudíž očekávám, že výsledkem by měla být mapa, na které bude pouze jedna evidence pozemků,
přesný průběh hranic a odstranění všech nepřesností současného stavu.
PROJEKTY VĚTŠÍ ROZSAHU, KTERÉ BYCHOM MĚLI LETOS REALIZOVAT
Oprava Kulturního domu – akce Realizace úspor KD Střílky, výměna střechy přísálí
Na základě schválené žádosti byla v druhé polovině minulého roku přislíbena dotace na projekt
Realizace úspor energií KD Střílky. Jedná se o zateplení celého pláště kulturního domu, nové omítky, nová okna a zateplení stropů tak, abychom
dosáhli co největších úspor energie na vytápění
tohoto objektu. V současné době se vyřizuje stavební povolení a podklady pro výběrové řízení, které bude následovat co nejdříve. Očekávám, že
dojde ke snížení spotřeby energie v budově kulturního domu v řádech desítek procent.

Zastupitelstvo obce se na svém
jednání rozhodlo také vyprojektovat
a poté realizovat i zastřešení přísálí,
restaurace a jídelny kulturního domu,
kvůli špatnému stavu střechy a opakovanému zatékání do opravených záchodů na kulturním domě. Střecha
bude mít přesah a bude provedena tak,
aby odvedla vodu mimo stavbu. Očekávám, že nová střecha vyřeší problém se
zatékáním.
Oprava kotelny v Základní škole

Vizualizace stavu po rekonstrukci

V loňském roce došlo k poruše jedno ze čtyř kotlů v plynové kotelně základní školy.
Kotel byl opraven. V letošním se problém opakoval u dalšího kotle. Přizvaná servisní firma
uvedla, že 17 let staré kotle jsou už na hraně životnosti a doporučila mi provést výměnu.
Požádal jsem vypracování projektu rekonstrukce kotelny několik firem. Zastupitelstvo obce na svém zasedání
vybralo nabídku firmy ST MONT Kyjov na vypracování
projektové dokumentace a zaregulování systému
ústředního topení v areálu školy a obecního úřadu. Odhadovaná cena díla je okolo 1,3 mil Kč a realizace by
měla proběhnout v letošním, případně v příštím roce.
Bude také požádáno o dotace. Výměna by mimo jiné
měla také přinést nezanedbatelnou až 30% úsporu nákladů na topení.
Oprava osvětlení
V letošním roce také dojde k výměně vedení veřejného osvětlení
v ulici Zámecká a Chaloupky a asi třiceti kusů nejstarších svítidel. Stará
svítidla budou vyměněna za nová a úspornější. Na místa, kde osvětlení
není dostatečné (např. v ulici Zámecká), budou instalována světla nová
v počtu cca 10 kusů. Proběhne také výměna trafostanice NN na náměstí. V rámci této opravy bude připoloženo nové vedení pro ovládání veřejného osvětlení a ovládání veřejného osvětlení bude přesunuto
na obecní budovu v areálu hřiště. Výsledkem by mělo být méně výpadků osvětlení (např. při větru) a snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení.
Oprava barokního hřbitova
První kolo výběrového řízení na dodavatele prací bylo zrušeno kvůli malému zájmu
dodavatelů a kvůli vyloučení opravy pochozích komunikací ze strany Ministerstva kultury.
V druhém kole byly soutěženy stavební práce a restaurátorské práce zvlášť. Stavební práce (otlučení omítek v prostorách točitých schodišť a předsálí krypty) provede firma Zess
a.s. z Boršic, a.s. za cenu 229 454 Kč vč. DPH. Restaurátorské práce pro letošní rok tvoří
kompletní oprava schodiště před vstupem do kaple, záklopového portálu do krypty
v přední části hřbitova, oprava schodnic dvou točitých schodišť do krypty a výměna části
dlaždic u vstupu do kaple. Nejlepší cenu nabídla firma Werkmann z Olomouce
Venku krásně je, ať Vás slunce zahřeje.

S pozdravem Viktor Ganjuškin, starosta obce
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JARNÍ
Sluníčko kouklo z mraků ven,
paprsky pohladilo zem.
Copak ty země ještě spíš?
Že už je jaro, nevidíš?
Vím, sluníčko, to dobře vím,
jen ještě chvíli si pospím.
Tebe prosím, zahřej mě ještě
a mraky ať přidají deště.
Já se pak vzbudím bílá, zlatá,
po dlouhé zimě odpočatá.
Nejdříve rozkvetou sněženky bílé,
jsou něžné a každému milé.
Žlutou budou zářit petrklíče,
to jsou přece k jaru klíče.
Všude hyacint zavoní,
krokusy květy nakloní.
Včelky zas mohou opylovat,
a ptáci celý den prozpěvovat.
Stromy se změní v nevěsty
a pampelišky u cesty zazáří, sluníčko, jako ty.
Tím přejdou zimní trampoty
a bude jaro v plné kráse,
tak jako v loni, letos zase.
Mgr. Ludmila Ludvová
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PÁLENICE – SEZÓNA 2016
Vzhledem k jarním mrazíkům nebyla situace s ovocem příznivá. Zmrzly skoro
všechny třešně, meruňky, švestky i úroda
jablek byla také slabá. Toto nepříznivé počasí zasáhlo celou Moravu. Třeba meruňky
nebyly vůbec k sehnání. Z tohoto důvodu
vůbec neproběhlo pálení letního ovoce.
Naštěstí se podařilo pro zájemce dovést
alespoň dostatek švestek.
Sezóna začala 13. 10. 2016 a ukončena byla 20. prosince 2016. Hlavní surovinou pro pálení byly švestky a jablka.
Celkem o pálení projevilo zájem 206 klientů a bylo vyrobeno necelých 8 tisíc litrů
50 % destilátu.
Co na to říci? Švestková je švestková, ale jablúčková zase krásně voní v čaji.
Ing. Josef Liška

VÁŽENÍ OBČANÉ A VŠICHNI PŘÍZNIVCI DIVADLA
V tomto roce si pro naše divadelníky vybrala paní režisérka Jiřina
Krejčiříková hru Carla Goldoniho,
nejhranějšího italského dramatika,
„Poprask na laguně (Le baruffe
Chiozzotte)“. Autor si pro svůj komický příběh zvolil malé italské
městečko Chiozza, jehož muži odplouvají na moře lovit ryby a ženy
zůstávají samy nehlídány doma.
Zdánlivě poklidný den hlavních hrdinů rozbouří řada nedorozumění,
vášnivých sporů i milostných vzplanutí. Rybáři, námořníci a ženy, které

sice paličkují, ale stihnou u toho
ještě probrat všechny svoje problémy a nejnovější drby – ti všichni
se zapojí do malicherných sporů
končících u soudu.
Celý
případ
se
dostane
do rukou mladému začínajícímu
soudci, který je svéráznými obyvateli uváděn nejen do rozpaků, ale
přiváděn až k šílenství. V této hře
Goldoni skvěle zachytil povahu,
ctnosti i nešvary obyvatel maloměsta s citem pro situační komiku
a také komiku slovní, pro niž hledal
inspiraci přímo v hovorovém jazyce
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obyvatel Chiozzy. Temperamentní a hlučné výměny názorů nakonec přece jen skončí smírem. Zápletka, spočívající v neustálém vršení milostných nedorozumění a šarvátek, nabírá
od počátku až do konce hry velmi prudké tempo, které dokážou zvládnout jen opravdoví
herci a herečky a takoví u nás jsou.
Atmosféru italského městečka
a pobřeží moře vytvořily krásně
namalované kulisy a neskutečná
byla i přijíždějící loď. Kdo z Vás
byl někdy v Itálii nebo viděl třeba
film, jak se otevřela opona, ihned
se tam ocitl. My diváci ani nevíme
kolik práce a hodin představuje
tuto idylu vytvořit. Proto všem,
především Karlu Žílovi, Milanu
Krejčiříkovi, Jirkovi Prachařovi a
Tomáši Bazalkovi patří obrovský
dík. Kdyby herci něco zapomněli,
nevadilo to. Text sledovali: Ludmila Cveková, Jana Mertová a Radek Vrba. Vstupné hlídala a
hlavně program rozdávala paní
Mgr. Alena Foltýnová.
A teď už do děje. Hned na úvod jsme mohli sledovat
několik krásných žen při paličkování, ale hlavně při probírání
drbů. Krásné byly také zásluhou paní Mileny Gejdošové,
která připravila kostýmy Lenky Volákové, která je nalíčila a
učesala. Setkávala se na jedné straně rodina patrona Toniho alias Stani Pluhaře, jeho žena paní Pasqua Lenka Kašíková a jeho sestra Lucietta v podání Anety Coufalové. Proti
nim rodina patrona Fortunata Milana Maštalíře, jeho ženy
paní Libery Jarmily Mikuláškové, Orsetty mladší sestry paní
Libery Lenky Volákové a Checcy, nejmladší sestry Bohdany
Šohajové. Všechny ženy byly vynikající. Už v úvodní scéně
prokázaly pravý italský temperament.
Mužské role byly také zvládány bravurně. Toffolo – převozník Luboš Polášek, který
hned na začátku hry pořádně zamíchal dějem, když koupil tykev od Cannocha prodejce
pečených tykví v podání Radka Vrby a chtěl ji darovat již zadané Luciettě. Pak ale přijela
loď s nákladem ryb a spokojených rybářů z dobrého úlovku. Byli to patron Toni, jeho bratr
Beppa – rybář Mirek Vrba, patron Fortunato,
Tita – Nane rybář a snoubenec Lucietty Pavel
Šohaj a vítal je patron Vincenzo Radek Volák.
Objevil se tam i námořník s krásným tetováním – Milan Krejčiřík.
Stačil jen jejich výstup z lodi, která opravdu přijela a zastavila. A diváci už tleskali. Pak
už se opravdu rozjela i commedie dell´arte.
Autor využil i komiku slovní – především
u patrona Fortunata. Měl zvláštní mluvu, která
musela dát Milanovi Maštalířovi zabrat, než
se ji naučil. Pravý italský temperament ukázal
Pavel Šohaj alias Tita – Nane. Určitě nikdo
z vás by se s ním v jeho rozčílení nechtěl
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střetnout. Prostě síla lásky a žárlivosti. Pan soudce Tomáš Bazalka z toho všeho měl zamotanou hlavu, ale nakonec tuto roli nejen výborně zvládl, ale situaci vyřešil ke spokojenosti všech stran i za pomoci soudního sluhy Zdeňka Nábělka. Konec dobrý – všechno
dobré. Nám nezbývalo než odměnit herce a režisérku mohutným potleskem a odejít domů
naplněni krásným uměleckým zážitkem.

Mgr. Ludmila Ludvová
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DĚTSKÝ KARNEVAL 2017
K masopustu patří karnevalové reje. Tak
tomu bylo i u nás. Kulturní komise OÚ uspořádala 4. února 2017 již tradiční dětský karneval. Hasiči nám zase pomohli vyzdobit sál.
Zdobili jsme ho, protože to jinak nešlo, až
v sobotu ráno. Byla
jsem překvapena, kolik chlapů nám přišlo
pomoci. Prostě na
hasiče je spolehnutí.
V té době zrovna řádila ve Střílkách chřipka,
a tak jsme se báli, že
nikdo nepřijde. Dětí bylo méně než vloni, ale ty co přišly, si to užily.
Soutěžilo se, tančilo, vyhrávalo a dovádělo. Na závěr se dětem
ustřihly nafouknuté balonky, spokojenost tedy byla velká.
Kulturní komise OÚ Střílky

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ ŽÁKŮ 7. A 8. ROČNÍKU
V únoru proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. a 8. ročníku. Přes chřipkovou epidemii, která naši školu úplně zavalila koncem ledna a začátkem února, jsme byli rádi, že
se LVK 2017 přes všechny obavy nakonec přece jen uskutečnil.
Letošního „lyžáku“, který proběhl v týdnu od 6. 2. do 10. 2. 2017, se zúčastnilo 15 žáků
(z původně 21). Kurz proběhl v blízkém Skiareálu Stupava, kam děti každodenně dojížděly, pod vedením zkušených lyžařských instruktorů pana Michaela Hubra, Kateřiny Hajkrové a pedagogických pracovníků.
Žáci byli rozděleni do dvou družstev, dle své výkonnosti. V letošním ročníku bylo mezi
dětmi mnoho dobrých i dokonce výborných lyžařů a pouze dva žáci uvedli, že nikdy nelyžovali. Všichni žáci se chovali ukázněně, bezpečně a respektovali pokyny dospělých.
Pod vedením lyžařských instruktorů se zdokonalili a do konce kurzu už zvládli základní
techniku lyžování i „nelyžaři".
Při výcviku byly zohledňovány individuální potřeby žáků
vzhledem k náročnosti a tělesné zdatnosti.
Ohřát, nasvačit a odpočinout se děti mohly v restauraci
Akvárko a zároveň si také sdělit
dojmy ze svahu. Příjemná atmosféra
a
spokojenost
z úspěchů a zážitků z lyžování
určitě prospěly i ke zlepšení
vztahů žáků v rámci třídního
klimatu.
Důležitým faktem, který přispěl k celkové úspěšnosti kurzu, bylo, že se nikdo nezranil,
tudíž můžeme prohlásit LVK 2017 za velmi úspěšný.
Michaela Marková
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ZPRÁVIČKA OD HASIČŮ
Zdravím všechny čtenáře v roce 2017.
Sbor dobrovolných hasičů Střílky se
od samého začátku nového roku vrhl aktivně
do práce.
V sobotu 14. ledna 2017 se uskutečnila Výroční valná hromada, kde se projednala plánovaná činnost pro tento rok, zhodnotil se rok
minulý a prodiskutovalo se kdeco.☺
Na plese – 28. 1. 2017, kde hrála kapela Kozlaňáci, to už bylo veselejší. Sice návštěva hostů byla menší než v minulých letech
(chřipková epidemie), ale na náladu to nemělo
vliv. Všichni se dobře pobavili. Parketem pluli
v rytmu disca, polky a tanga jak mladší ročníky, tak i my ostřílení hasiči a senioři. Návštěvníci mohli vyhrát některou z pěkných cen v tombole a pojíst něco z místní kuchyně.
25. 2. 2017 vyšel do stříleckých ulic ostatkový průvod v čele s medvědem a hudbou
z Koryčan. Masek se letos sešlo méně, byli tedy rádi, že i děti se přestrojily a vyšly s námi.
Myslím, že se pobavili nejen účastníci průvodu, ale i přihlížející. Tradiční koblihy nechyběly
téměř v žádném domě, vejce byla sem tam (i slepice si musí odpočinout). Úsměvy dárců
byly vidět v každém domě. Touto cestou bych chtěla za hasiče všem poděkovat.

Další akce hasičů:

22. 4. 2017 – se konal po obci sběr železného šrotu.

29. dubna 2017 v 15.00 hod. slavnostní mše u příležitosti svátku sv. Floriána – patrona
hasičů, která se uskuteční u kapličky na Koryčanské ulici. Je to pro nás již tradice.
3. června 2017 – proběhne Dětský den.

Jana Mertová, SDH Střílky
8

ABSOLVENTSKÝ PLES 2017

Shrnutí:
Nezapomenutelná společenská událost – absolventský ples 9. ročníku – byl jedním
slovem nádherný.
Na ples se žáci hodně připravovali.
Dívky měly krásné šaty a účesy. Moc jim to slušelo. Chlapci se v oblecích cítili důstojně. Každý se sladil kravatou ke své taneční partnerce.
Na ples se přišlo podívat hodně lidí. Tolik jsme ani nečekali, jelikož to byl první školní
ples.
Polonéza dopadla velmi dobře a z tanečního překvapení byli lidé velmi nadšení.
Byla super atmosféra a tombola s nejlepším komentářem.
Ples jsme celý protančili
Ačkoliv přípravy plesu byly náročné, myslíme si, že se nám ples opravdu vydařil.
Těšíme se, až se přijdeme podívat na ten příští – našich letošních osmáků.
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Jak to viděli účastníci
Dne 24. 2. 2017 se uskutečnil Absolventský
ples žáků 7. 9. ročníku. My, tanečníci, jsme se
scházeli dříve, abychom se vyfotili ve fotokoutku
a ještě jednou si zatančili polonézu před zahájením plesu. Lidé se začali scházet a naše nervozita ještě více stoupala. Když jsme začali
tancovat, tréma se nás držela jako blecha,
opustila nás až při tancování druhé části. Uvědomili jsme si, že se svět nezboří, když něco
pokazíme, a proto to bylo živější než na jakékoliv zkoušce. Po polonéze jsme začali prodávat lístky na tombolu. Měli jsme nachystaných
400 lístků, ale ještě jsme museli přikoupit, protože byl velký zájem. Lidé tančili hlavně
na ploužáky, ale potom už se tančilo na všechno. Na závěr bych chtěla poděkovat Ríšovi
Brňákovi a Šárce Steinbachové za pomoc při polonéze, Lucii Holíkové za krásné fotky a
neuvěřitelnou ochotu, paní ředitelce Martině Raiserové, že v nás udržela nadšení pro ples
a pomáhala nám. Nesmíme zapomenout na paní učitelku Bušovou a Markovou, které nás
ve svém volném čase hlídaly na zkouškách.
Dík patří i Tilaku Dík prostě patří všem, kteří
nám pomohli nebo nás přišli na ples podpořit. Celý večer bych zhodnotila jen jednou
větou: „Stát si za svým někdy znamená jít
přes překážky, ale na konci tam čeká to, co
jste chtěli.“ A to byl právě náš ples.
Vendula Gejdošová
Dne 24. 2. 2017 jsem okolo půl šesté dorazila
na KD ve Střílkách. Hned jsem se šla vyfotit spolu
s ostatními do fotokoutku. Pak už probíhaly jen nepatrné přípravy. Personál z Tilaku donesl reklamu a dárky
do tomboly. Holky se procházely po parketu v krásných
šatech a v botách na podpatku, kluci stáli v hloučku a
o něčem si povídali. Pomalu začali přicházet lidé a nervozita stoupala. Když už v sále nechyběli ničí rodiče,
tak se rozhodlo, že se jde tančit. Paní ředitelka pronesla
pár slov na úvod a už to začalo. Tančili jsme klasickou
polonézu, pak následovalo překvapení ve formě rychlého tance. Po potlesku a výbuchu konfet (které rychle
přispěchaly uklidit holky ze 7. ročníku převlečené
za uklizečky) se pustila hudba a začaly se prodávat lístky na tombolu. Mezitím se pouštěla hudba. Připravili
jsme vtipnou tombolu s Vendiným komentářem. Když
se rozdaly ceny, už se jen tančilo. Můj celkový pocit z plesu byl fakt fajn. Sice mě docela
bolely nohy (určitě jsem nebyla jediná), ale stálo to zato. Ples nakonec ukončila Vendy
v 11 hodin slovy: „Přejeme hezký zbytek dne, krásnou sobotu a šťastný nový rok.“
Julie Čulíková
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Dne 24. 2. 2017 se uskutečnil náš 1. absolventský
ples. Byl to skvěle prožitý
večer, na který jsme se
dlouho připravovali. Začali
jsme se chystat už před Vánocemi, ale to jsme si stále
jen opakovali, že je to
za dlouho. Čas ale utíká moc
rychle a my jsme se nestihli
ani vzpamatovat, jak rychle
se vše přiblížilo. Poslední
týden před plesem jsme se
„stresovali“, že se nám to
nepovede a mnoho holek ještě nemělo ani šaty. Nakonec každá ty své „princeznovské“
sehnala. Pak už stačilo jen doladit kravatu tanečníka. Konečně přišel ten náš velký den.
Díky našim paním učitelkám jsme vše zvládli. Velmi si vážíme, že s námi trávily tolik času
a pomáhaly nám. Večer před plesem jsme byli nervózní. Holky běhaly ke kadeřnicím, aby
byly na večer krásné. Myslím, že se nám ples opravdu povedl. Všichni z toho měli super
pocit, protože jsme nic nepokazili. Lidé tleskali, chválili, někteří i brečeli, že to bylo hezké.
Michaela Coufalová
Na náš ples jsme připravovali polonézu,
kterou jsme nacvičovali už od Vánoc. Přidali
jsme k tomu i zábavnou část, abychom lidi trochu rozesmáli. Příprava nám dala pořádně zabrat – nejvíc v pátek, kdy jsme připravovali sál.
Nervozita stoupala čím dál tím víc. Poté jsme
se šli domů chystat. Spolužačky se připravovaly asi 3 hodiny, zatímco kluci se připravili asi
za 15 minut. Každá z nás měla dlouhé šaty
a kluci se sladili se svou tanečnicí barvou kravaty. Ještě před polonézou jsme se vyfotili
ve fotokoutku, který jsme si sami nachystali.

Fotek bylo plno. Fotily se i momentky
z polonézy a tancování. Tímto děkujeme
Lucce Holíkové za to, že si udělala čas a
natočila nám polonézu a nafotila fotky.
Myslím, že náš ples se velmi vydařil.
Co jsem slyšela, tak měl největší účast lidí
ze všech plesů, které byly letos ve Střílkách. Tato akce by mohla být každý rok
jako tradice.
Soňa Měřičková
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ZPRÁVA Z JÓGOVÉHO CENTRA
Naše jógové centrum během zimy většinou utichne zimním spánkem. Tentokrát bylo vše jinak.
V polovině prosince jsme tu měli mezinárodní seminář, který pokračoval mezinárodním pobytem až
do poloviny ledna. Poprvé jsme měli možnost oslavit
Štědrý den ve větší skupině, a tak štědrovečerní hostina s vánočním stromečkem probíhala v naší největší
hale Jadan.
Přestože na Silvestra byly velké mrazy, oslavovali
jsme příchod Nového roku částečně i venku u velké
vatry. Každý měl také možnost vypustit lampion štěstí
spolu s přáním pro sebe i ostatní.
Ke konci roku byla také úspěšně dokončena po 10-ti letech rozsáhlá rekonstrukce
krovů, nad nejstarší částí zámku, které byly
v havarijním stavu.
V předjaří, kdy ještě nebývá tolik seminářů, jsme se rozhodli zrekonstruovat cvičebnu Nipal, přebudovat ji na univerzální
konferenční místnost, kde budou probíhat
i cvičení jógy pro veřejnost. Zrekonstruovali
jsme také zámeckou koupelnu tak, aby nabízela komfort pro účastníky našich seminářů.
S přicházejícím jarem připravujeme zajímavé programy pro veřejnost, pořádáme tradiční jógové očistné techniky střev –
Šankrarakšalánu, o Velikonocích se těšíme
na další mezinárodní seminář a i další víkendy
proběhnou zajímavé semináře pro širokou veřejnost.
Ing. Milan Sudický

LÝKOVCE UŽ ZASE KVETLY
Protože jsem viděla, že už kvetou na zahrádkách první jarní
květiny a keře, mezi něž patří i lýkovec jedovatý, šla jsem se
podívat, zda opět kvete i tento ohrožený druh na naší lokalitě
ve stříleckém lese. V sobotu 25. 3. 2017 jsem se tam vydala.
Byla jsem překvapena počtem exemplářů i tím, že se lokalita
rozšířila. Lýkovec patří mezi jedny z prvních jarních rostlin, nevytváří porosty, ale jednotlivé keříky. Roste ve stinných bučinách i ve světlých dubohabřinách, což je označení i naší
lokality. Lýkovec je jedovatý. Jedovaté sloučeniny se kumulují
obzvláště v plodech, jsou však přítomny i v jiných částech rostliny, proto není vhodné k němu ani dlouho vonět. Je ale dobře,
že lidé je neničí a mohou zde pokojně růst i kvést.
Mgr. Ludmila Ludvová
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MATEMATIKA ZÁŽITKEM

Také se vám ve škole pletly pojmy objem, obsah, obvod, hmotnost? Co se váží, co
odměřuje, co měří? Jaké jednotky k nim přiřadit – litr, metr, gram, tunu, čtvereční metr,
krychlový decimetr? Kolik se vejde mililitrů do litru, čtverečních centimetrů do metru čtverečního nebo milimetrů do decimetru?
V hodině matematiky jsme to zkusili jinak. Děti si přinesly váhy, různé metry, odměrky.
Připravila jsem šest stanovišť s různými praktickými úkoly. Na prvním si žáci zvážili učebnice, pracovní sešity; na druhém měřili výšku a šířku zárubně; na třetím vážili tíhu naší
školní lékárničky a sportovního poháru; na čtvrtém měřili délku své nohy, palce, paže;
na pátém odměřovali objem kelímku, hrnce a mísy. Na posledním, šestém stanovišti, které
bylo na chodbě, měřili schod, jeho šířku a hloubku. Poznatky si děti pečlivě zapisovaly
do připraveného archu. S těmi jsme pracovali v další hodině.
Nejen že děti výuka bavila, ale utřídily si informace, které se jim pletly. Kdykoli dnes
počítáme jednotky, připomeneme si stanoviště s úkoly a zazní věta: „A jóóóóóó.“
Martina Raiserová – matematika 4., 5. ročník

PĚVECKÝ KROUŽEK
Pěvecký kroužek vznikl na naší škole
před několika lety přímo z iniciativy děvčat
z druhého stupně.
Děvčata zpívají hlavně samy sobě
pro radost, ale často jsme zvány na malá
vystoupení. Za dobu existence kroužku jsme
potěšily zpěvem posluchače při různých
slavnostních příležitostech ve škole i na veřejnosti. Každoročně zpíváme na vítání občánků ve Střílkách nebo na výročních
schůzích SDH a Sdružení pro záchranu barokního hřbitova. Písničkami jsme potěšily
také seniory v domovech v Cetechovicích a
v Kyjově.
Pochvalu si zaslouží nejen současné členky pěveckého kroužku, ale i starší dívky, které už navštěvují různé střední školy mimo naši obec. Snad si na naše společné chvíle
s písničkou u kláves někdy s úsměvem vzpomenou.
Mgr. Blanka Šušlíková
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KNIHA JE ZÁCHRANNÝ PÁS SAMOTY
Vážení občané, ráda bych Vás informovala o činnosti
Obecní knihovny ve Střílkách. Rok 2016 byl pro knihovnu
úspěšný a zároveň pracovně náročný. S pomocí pracovníků
Knihovny Kroměřížska byla provedena aktualizace knižního
fondu a celý fond byl zpracován v elektronické podobě do AKS
Clavius REKS a zprovozněn v on-line katalogu, který umožňuje
vyhledávání na webových stránkách obce Střílky.
Knihovna měla 156 registrovaných čtenářů, z toho 52 dětských a bylo půjčeno celkem 3 386 knih a časopisů. Knižní fond
obsahuje 2 642 knižních svazků, z toho 664 knih je půjčeno
z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska a během roku je
obměňován. Nových knih bylo v roce 2016 nakoupeno 258 ks v celkové hodnotě
20 000 Kč. Nejlepšími čtenáři byli paní Konečná Helena, pan Obermann a paní Knetigová.
Z dětských čtenářů to byl Tomášek Skoupý, Zuzanka Kociolková a Ivetka Valentová
ze Zástřizel.
Dne 20. září 2016 jsem se spolu se starostou panem
Ganjuškinem zúčastnila slavnostního ceremoniálu
v budově Zlínského kraje, kde jsem obdržela zvláštní
uznání za práci v knihovně. Tímto bych chtěla poděkovat
Vám čtenářům za Vaše návštěvy v knihovně a Váš zájem o knihy, protože bez Vás bych toto ocenění nedostala. A samozřejmě, když vidím zájem ze strany občanů,
práce více těší a je zavazující.
V letošním roce nás čeká opět velký kus práce.
Vzhledem k zájmu, který o knihovnu projevujete a kladný
přístup vedení obce, budou prostory knihovny rozšířeny
a bude vyměněna podlahová krytina.
Proto doufám, že budete mít i nadále zájem navštívit naši knihovnu, půjčit si knihy,
protože dobrá kniha je čisticí prostředek k očistě duše.
Těšit se na Vaši návštěvu bude Milada Ševčíková – knihovnice

PROJEKTOVÝ DEN STŘÍLKY
Ve čtvrtek 23. 2. 2017 jsme uspořádali celoškolský projektový den na téma STŘÍLKY NAŠE OBEC. Zároveň s projektovým dnem byl i den otevřených dveří.
O co šlo:
Název projektu: STŘÍLKY, NAŠE OBEC
Smysl projektu: Vést žáky ke spolupráci ve skupině. Seznámit se s místem, ve kterém
žijí, chodí do školy a upevnit jejich vztah k tomuto prostředí.
Žákovské cíle: Žák spolupracuje ve skupině, rozdělí si úkoly, třídí informace. Vytvoří prezentaci vybraného tématu. Vybere nejdůležitější informace a předá je ostatním žákům školy.
Předpokládané metody:
• metody slovní – rozhovor, diskuze, vysvětlování
• metody názorně demonstrační – obrázky, vycházka
• metody praktické – výtvarné činnosti
• brainstorming
Výstup: plakát na zvolené téma a jeho prezentace před ostatními.
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A jak to viděli žáci…
Při projektovém dni, který začal hned ráno, šlo o to, aby si každá skupina připravila
svoji prezentaci, kterou na konci dne všem ostatním žákům přednesou. Žáci byli rozděleni
náhodně do pěti skupin zhruba po 20 dětech podle témat a také tak, aby se tam potkali
žáci všech ročníků. Ve své skupině strávili celé dopoledne. Každá skupina měla přiděleno
své téma – spolky a hasiči, kostel a hřbitov, hrdinové bratři Politzerovi, zámek a hrad, příroda – šla i na místo, o kterém se měli něco dovědět.
Ve třídách měl každý svůj úkol – buď při shromažďování informací, nebo při dekoraci
projektů.
Lea Kapličná
Já jsem byl přidělen do „Spolků“. Naše skupina šla do hasičské zbrojnice, kde nám ukázali
hasiči její vybavení. Mezi jiným mají hasičskou
stříkačku a cisternu. Poté, co jsme si zbrojnici
prohlédli, jsme se vrátili do školy a vypracovali
projekt z informací, které jsme se dozvěděli
ve zbrojnici. Pak jsme se sešli v družině
s ostatními skupinami a všichni jsme projekty
odprezentovali. Když jsme se vrátili do tříd, napsali jsme, co jsme si zapamatovali z ostatních
témat a co vše jsme se dozvěděli. Projekt se
povedl, jako všechny tento rok.
Antonín Filipi
Byla jsem ve skupině, která měla téma:
„I naše obec má své hrdiny.“ Týkalo se to hlavně bratrů Politzerových. Nejdříve jsme se šli podívat k obecnímu úřadu na pamětní desku lidí,
kteří zemřeli za 2. světové války. Ještě jsme se
byli podívat na hřbitově na jejich hrob. Bylo tam
hodně bláta. Pak jsme se vrátili do školy. Sháněli jsme o nich informace a obrázky, které jsme
psali a lepili na velký arch papíru. Vůbec jsme
nevěřili, že to stihneme. Potom šli všichni do
družiny, kde se prezentovaly projekty. Všichni to
měli moc zajímavé. Byla jsem spokojená s lidmi
v naší skupině. Byl to tedy super den.
Lucie Prchlíková
Při prohlídce kostela jsme mohli vidět dva
obrazy, které jsou starší než kostel a křtitelnici.
Kdo chtěl, ten si mohl zahrát na varhany. Pak
jsme se přesunuli na hřbitov, ale tam byly špatné podmínky na prohlídku. Také jsem se dověděla, že na hřbitově je váza „Nebe“ a je na ní
sluneční oko. Také jsme se fotili a pak se vrátili
do školy vypracovat projekt. Sešli jsme se
v družině a poslechli jsme si i jiné projekty.
Adéla Mikulčíková
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Tématem naší skupiny byl „Střílecký
hrad a zámek ve Střílkách“. Dostali jsme
dva velké papíry, které jsme měli vyplnit
informacemi z našich témat. Ke konci jsme
si už pouze nacvičovali přednes naší práce.
Mně osobně se to líbilo, nejvíce práce
ve skupině, kdy jsme plnili naše listy obrazy
a informacemi, které jsme si vyhledali především v knihách.
Manuel Černý

Líbilo se mi, když jsme byli na zámku.
Šli jsme se podívat k Neptunově kašně.
U kašny jsme se všichni vyfotili do našeho
projektu. Potom jsme šli do anglického parku. V parku byl vzácný strom. Potom jsme
šli k soše Betině. Tam jsme se zase vyfotili
a pan učitel nám řekl, že je to romantická
socha a Betina byla kněžna. Pak jsme se
vrátili zpátky do školy a vyráběli plakát
o zámku. Hodně se mi to líbilo.
Marie Strýčková

Nejprve jsme si chvilku povídali a pak
zjišťovali, co žije a roste ve Střílkách. Paní
učitelka nám donesla obrovský kus papíru a
na něj jsme začali dělat přírodu kolem Střílek. Malé děti z první až třetí třídy vymalovávaly obrázky. Já, Terezka a Dominik jsme
kreslili různé obrázky, já jsem nakreslila
velkou žábu, Terezka veverku a Dominik
králíka. Starší žáci malovali na velký papír
celé Střílky. Když jsme to dodělali, tak jsme
šli do družiny a představovali jsme si svoje
projekty. Byl to nejlepší projektový den
na světě.
Markéta Ganjuškinová
Do prázdnin nás čeká ještě spousta nových zážitků.
Všechno zajímavé, co děti z mateřské školy a žáci základní školy od září zažili, najdete na našich nových internetových stránkách, na které se určitě podívejte.

Odkaz na stránky je: www.zsstrilky.cz
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ŠKOLKA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU – CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
V loňském roce se naše školka zapojila
do projektu Celé Česko čte dětem, a tak si jednou za měsíc zveme dospělé ze Střílek, aby
nám přečetli pohádku nebo příběh k určitému
tématu. Jako první dětem četla vánoční příběh
paní ředitelka Martina Raiserová a v lednu pan
starosta Viktor Ganjuškin dětem přečetl příběh
o Třech králích. V únoru chodí maškary, divadlo
má premiéru, proto jsme poprosily paní Jiřinu
Krejčiříkovou, která dětem přečetla pohádku
O medvědovi. V březnu nás přišla navštívit paní
knihovnice Milada Ševčíková a na duben – Měsíc bezpečnosti – už máme pozvanou návštěvu
uniformovanou. Ještě jednou děkujeme všem.
A protože je měsíc březen Měsícem knihy,
navštívily děti z MŠ hned dvě knihovny. Tu stříleckou už známe z minulého roku a některé děti
jsou zde častými návštěvníky. Děti si tu se zaujetím prohlížely knížky, poslechly si pohádku a
také, jako poděkování paní knihovnici zazpívaly
a zarecitovaly. V knihovně v Koryčanech byla
většina dětí poprvé a paní knihovnice Ilona Vybíralová měla pro děti nachystaný poutavý program o vodě. Určitě obě knihovny někdy
navštívíme.

17

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ V MUZEU V KROMĚŘÍŽI
Poprvé děti z mateřské školy společně navštívily
22. 3. 2017 Muzeum v Kroměříži, a to interaktivní výstavu
s názvem „Když jsem já sloužil“.
Pro děti byly nachystány různé aktivity a zajímavé věci
k prohlédnutí. Nejzajímavější bylo asi dojení krávy, naštěstí umělé. Děti byly z výstavy nadšené a paní průvodkyně
zase našimi dětmi, protože všechno věděly, zapojovaly se
a nepřekřikovaly se. Zajímaly se o vystavené věci, a kdyby bylo více času, ani chvilku by neváhaly a vyrazily
na další výstavu.
Na závěr všechny děti dostaly plastové kelímky, které
si vlastnoručně ozdobily motivy domácích zvířat.

Edita Nevařilová, Mgr. Bohdana Šohajová

JARO 2017 VE STŘÍLKÁCH

18

STŘÍLECKÝ HŘBITOV – NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Sluníčko již nám hlásí, že letošní zima je za námi a začínáme si užívat příchod jara,
kdy letošní zima byla velmi oblačná a nepříjemná pro naše zdraví. Příznivé jarní počasí
nás láká k procházkám do přírody a také k návštěvě kulturních památek, tak i náš barokní
hřbitov není výjimkou. Lidé, kteří obdivují kulturní památky z doby baroka, samozřejmě
nevynechají střílecký barokní hřbitov. Přicházejí jednotliví návštěvníci, ale také prohlídku
hřbitova objednávají zájezdy a provádíme výklad průvodkyň.
Letošní turistická sezona bude probíhat od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017. V turistické sezóně je zajištěna služba na hřbitově denně od 9.00 hod. do 18.00 hod včetně sobot a nedělí. Výklad historie hřbitova a symboly jednotlivých barokních soch budou provádět
členky „Sdružení“ Marie Skřítková a Hana Holásková. Čistotu areálu hřbitova a jeho okolí
zajistí paní Ludmila Švagerová.
V letošním roce se opraví schodiště před kaplí, dvou točitých schodišť do krypty. Čeká
nás také oprava interiéru hřbitovní kaple.
Ministerstvo kultury České republiky dotuje letošní opravu stříleckého hřbitova finanční
částkou 850 000 Kč.
12. května 1743 byl hřbitov slavnostně vysvěcen a dán k používání pro pohřbívání.
Od vysvěcení hřbitova uplynulo 274 let.
Naší snahou je, aby střílecký hřbitov z doby baroka – národní kulturní památka – byl
pro příští generace zachován v jeho umělecké kráse.
Přiznávám se, že když procházím hřbitov kolem prázdných podstavců, kdy v roce
2001 bylo odcizeno 10 vzácných barokních soch, prožívám velkou lítost a bolest u srdce.
Byla to krádež na objednávku a sochy byly odvezeny do zahraničí. Je to velká ztráta, nevyčíslitelné umělecké hodnoty. Požádali jsme o pomoc k nalezení soch Ministerstvo vnitra
České republiky, ale doposud se nám sochy nenalezly. Věřím, že se podaří naše ukradené sochy najít a budou nám vráceny, což si všichni přejeme.
Ukázka sedmi ukradených soch z deseti.

Marie Skřítková, předsedkyně sdružení
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DĚTI VYČISTILY STUDÁNKU
Naše obec leží v krásném prostředí na úpatí pohoří Chřiby obklopená nádhernou přírodou, má bohatou
historii i zajímavou kulturu. Je zde mnoho krásných
míst, významných přírodních i historických památek.
Je velmi důležité si toto bohatství zachovat a také se
o ně starat. Nejen ve škole, ale také v přírodovědném
kroužku vedeme děti k poznávání především střílecké
přírody, okolí svého bydliště a k péči o ně. Součástí
naší pravidelné péče je i studánka pod hradem. I letos
zjara děti studánku vyčistily od listí a větví, uklidily také okolí od odpadků. Děti byly velmi aktivní, měly
spoustu dotazů ohledně živočichů žijících u studánky.
Nakonec jsme ještě pozorovali blešivce, drobné korýše, kteří zde žijí a jsou zákonem chráněni.
Michaela Marková

POHYBOVÉ PŘESTÁVKY
„Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic.“ (Halfdan Mahler)
„Napřed péče, potom lék.“ (Japonské přísloví)
Od poloviny března 2017 jsou na naší škole uskutečňovány pohybové přestávky spojené s pobytem venku.
Žáci tak mají možnost pohybové aktivity denně 10 – 20 minut, což čítá minimálně 50 minut aktivního pohybu týdně,
tedy 1 vyučovací hodinu TV navíc. Za rok
cca 40 hodin. To už má význam!
Hlavním smyslem této aktivity je přirozený rozvoj pohybových dovedností. Žáci
mohou hrát míčové hry, skákat gumu, panáka, přes švihadlo, relaxovat na čerstvém vzduchu. Takto trávené společné
chvíle mají i sociální rozměr, neboť se zde
potkávají všichni žáci celé školy a mají tak
možnost lépe se poznat.
Mgr. Martina Raiserová, ředitelka školy
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Informace z portálu MŠMT: Pohyb a výživa na školách
Jaké jsou konkrétní poznatky o současném pohybovém režimu žáků?
Je prokázáno, že se žáci během pobytu
ve škole obvykle pohybují jen asi 10–15 minut
a ostatní čas prosedí. Odpoledne tráví další
3- 4 hodiny bez pohybové aktivity u televize,
počítačů, ale i u domácích úkolů.

Jaké jsou konkrétní způsoby plnění šesti P ve školním i mimoškolním režimu
žáků?
Škola by měla nabídnout žákům vedle tělesné výchovy další formy pohybových aktivit:
tělovýchovné chvilky, učení spojené s pohybem, pohybově rekreační přestávky, vycházky,
různé formy výuky v přírodě aj.
Jaká je cesta k nápravě?
Cesta ke zdravému životnímu stylu by
měla být jednoduchá a přirozená. Program
Pohyb a výživa chce zlepšit pohybovou a
výživovou gramotnost žáků a ovlivnit jejich
pohybové a výživové chování. V oblasti
pohybu i výživy přitom zdůrazňujeme šest
priorit (6 P): pravidelnost, pestrost, přiměřenost, pravidla přípravy, pravdivost informací a pitný režim přiměřený aktuálním
potřebám dětí. Uplatnění šesti P v režimu
dětí je v reálných možnostech školy i rodiny.
Jaké jsou konkrétní způsoby plnění šesti P ve školním i mimoškolním režimu
žáků?
Škola by měla nabídnout žákům vedle tělesné výchovy další formy pohybových aktivit:
tělovýchovné chvilky, učení spojené s pohybem, pohybově rekreační přestávky, vycházky,
různé formy výuky v přírodě aj.
Zapojení Základní a Mateřské školy Střílky do čerpání finančních prostředků
z EU.
V roce 2016 vyhlásilo MŠMT výzvu
k zapojení škol do čerpání prostředků z tzv.
ŠABLON. Školy, které se chtěly zapojit, musely vyplnit dotazník, jehož cílem bylo zjistit
aktuální stav v jednotlivých tázaných oblastech. Na základě výsledků dotazníku, které
zpracovávalo MŠMT, byly školám „na míru“
doporučeny oblasti rozvoje. Žádost o finanční podporu musela obsahovat již konkrétní návrh na rozvoj školy. Podařilo se
získat 677 000 Kč, které jsou příjemným
obohacením našeho rozpočtu.
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Výzva má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické
gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také
podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje
realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání
v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení škol
a pedagogů a personální podporu škol.
Na jaké konkrétní aktivity budou prostředky použity:
Celý pedagogický sbor projde školením „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“
v časové dotaci 80 hodin (+ IT vybavení).
Dvě pedagožky z MŠ a dvě pedagožky ze ZŠ projdou školením Matematika podle prof.
Hejného v letním týdenním kurzu v rozsahu 32 hodin (příští rok zařadíme prvky
do výuky).
Jedna pedagožka z MŠ se vzdělá v logopedii.
Ve školním roce 2017/2018 otevřeme 4 kluby deskových her pro rozvoj logického myšlení a 3 čtenářské kluby pro rozvoj čtenářské gramotnost.
Naši pedagogové se budou učit vzájemně, budou si předávat zkušenosti.
Na 12 měsíců bude zřízen asistent MŠ (+ IT vybavení).
Navštívíme MŠ a ZŠ Řeznovice pro vzájemné sdílení pedagogických zkušeností.

EDUKATIVNÍ SKUPINKY PRO PŘEŠKOLNÍ DĚTI
V letošním roce jsme poprvé nabídli edukativně
stimulační skupinky. Ty mají za úkol usnadnit dětem
přechod z mateřské školy do školy základní. Děti se
za přítomnosti rodičů nejen seznamují se školním
prostředím, ale zároveň se hravou formou připravují
na vstup do školy. Pod odborným vedením si budoucí prvňáci procvičují prostorovou a pravolevou
orientaci, grafomotoriku, správný úchop tužky, analýzu a syntézu slov, řeč, komunikaci, poslech.
Do skupinek se přihlásilo devět dětí. Tématem
prvního setkání byla „Voda“. Na úvod se děti zaposlouchaly do Smetanovy symfonické básně Vltava. Zkoušeli jsme na krásnou hudbu tančit.
Byla jim přečtena pohádka o hříbku a zvířátkách. Silným štětcem namočeným do vody
kreslily děti vlnky na tabuli. To samé potom silnou tužkou na balicí papír. Do vlnek přibyly
rybky. A na závěr jsme skládali loďku. Ještě, že si maminky z dětství vzpomněly, jak se
lodička skládá.
Druhým tématem byla zvířátka. Pohádka byla tentokrát O koblížkovi. Následovalo sestavení
kartiček posloupnosti. Na chodbě děti cvičily jako
zvířátka. Na velkém papíře si děti uvolnily ruku
kreslením cestičky z domu Koblížka až do lesa.
Každý si vylosoval zvířátko. Řekl na kolik je slabik, jakým začíná a končí písmenem. Děti zjistily,
že některá zvířátka musí být zavřená v kleci, aby
neutekla nebo je někdo nesnědl, a tak se učily
kreslit rovnou vodorovnou a svislou čáru a byla
z toho klec. Na závěr jsme si pustili vážnou hudbu od Charlese Camilla Saint-Saënse Karneval zvířat a hádali jsme, o jaké zvíře by mohlo v ukázce jít. Myslím, že jsme měli problém ho uhodnout.
Těším se na další setkávání – Mgr. Martina Raiserová, ředitelka ZŠ a MŠ Střílky
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ZÁTĚŽ JAKO VÝCHOVNÝ PROSTŘEDEK
Již delší dobu funguje na úseku výchovy mimo vzdělávání Výchovného ústavu Střílky skupina
se zvýšeným individuálním přístupem (ZIP).
Na tuto skupinu jsou přednostně zařazováni
chlapci s uloženou ochrannou výchovou, ale také
chlapci, kteří aktuálně nedokáží zvládat své stupňující se problémy, ať už se jedná o nadužívání návykových látek, zvyšující se útěkovost a z ní plynoucí
trestnou činnost nebo emoční nestabilitu, mnohdy
přecházející až v agresivní výpady vůči nejbližšímu
okolí. Skupina ZIP plní v ústavu funkci jakési brzdy, která si dává za úkol zastavit, nebo
alespoň zpomalit klientův pozvolný pád a pokud možno ho znovu nastartovat a namotivovat k realizaci žádoucích změn v jeho chování.
V programu skupiny ZIP je kladen zvláštní důraz na sebeobsluhu, zvládání osobní
hygieny, péči o ubytovací prostory a získání kladného přístupu k manuálním dovednostem. Toto je praktikováno každodenní přípravou vlastní stravy, pracovními činnostmi
v areálu zařízení či výkonem veřejně prospěšných prací v katastru obce Střílky. „Chlapci
sem nejsou umísťováni za trest, naopak naší snahou je nabídnout jim pomocnou ruku.
Podstatou pobytu dítěte ve skupině se zvýšeným individuálním přístupem je uvědomit si
svoji osobnost, definovat vlastní potřeby, hledat příčiny svých aktuálních problémů, stanovit si priority a pokusit se nacházet řešení své momentální situace,“ vysvětluje vedoucí vychovatel Vlastimil Malát.
Specifikem celoroční výchovné činnosti skupiny ZIP jsou zátěžové aktivity. Skupina
minimálně jednou měsíčně vyráží na vícedenní výlety se zaměřením střídavě na zátěžovou turistiku či agroturistiku.Na těchto aktivitách se chlapci učí poznávat přírodu, pojímat
práci jako nedílnou součást života člověka, učí se manuálním a sebeobslužným dovednostem, jednoduchým lesním či hospodářským pracím, učí se přežít v živé přírodě, stanování
nebo přípravě stravy na táborovém ohni.Cílem je vytrhnout chlapce z monotónního života
v ústavu a nabídnout jim alternativu, jak strávit pár dní v bezpečném prostředí, kde jsou
daleko od svých problémů, kde se můžou na chvíli od všeho oprostit a pokusit se přijít
na jiné myšlenky.
Během loňského roku se chlapci podíleli mimo jiné na čištění lesa v blízkosti horské
chaty Bumbálka na česko-slovenském pomezí, kde byli nápomocni při těžbě a zpracování
dřeva. Na biofarmě v Kozojedském dvoře u Nítkovic se opakovaně věnovali práci na statku, demontáži a opravě ohrad pro dobytek nebo sečení trávy. Jindy zase skupina kupříkladubivakuje uprostřed lesů daleko od civilizace. „Nejedná se o výlety v pravém slova
smyslu. Nechceme, aby kluci navykli tomu, že se budou jen válet na postelích a hrát playstation, zatímco dospělí budou kolem nich skákat. Na našich zátěžových aktivitách nedostanou nic zadarmo. Nejprve si musí odšlapat své kilometry lesním terénem, sami postavit
stanové tábořiště, nanosit dřevo a pokud chtějí jíst, tak si na ohni sami připravit večeři.
Učíme je, že si musí dokázat poradit sami, protože v budoucím životě za ně taky nikdo nic
dělat nebude,“ prozrazuje jeden z kmenových vychovatelů Jiří Klabal.
Za dobu činnosti skupiny prošlo programem ZIP již více než šedesát chlapců, kteří
se účastnili celkem desíti zátěžových akcí. „Přestože se aktivity konají i v zimních měsících často za dosti nepříznivého počasí a jejichž náplň není na první pohled příliš přitažlivá, kluci je hodnotí vesměs kladně. Paradoxně i po návratu na běžné skupiny se nám
mnozí hlásí, že by chtěli jet znovu. Možná je to tím, že zažijí věcí, s nimiž se ve svém dosavadním životě nesetkali. V neposlední řadě se jim snažíme nabídnout možnost zažít
pocit, že jsou někomu - ale hlavně sami sobě - prospěšní,“ dodává závěrem.
Mgr. Jiří Klabal
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LETEČTÍ MODELÁŘI STŘÍLKY
Modeláři se už těší na letovou sezónu po dlouhé zimě, kterou jsme prožili v naší modelářské dílně. Osm kluků od začátku září pracovalo nejenom na svých modelech, ale i
na společném díle – třímetrovém historickém modelu Sokol. Jedná se o model našeho
nejvýznačnějšího modelářského konstruktéra p. Radoslava Čížka (repliku modelu), který
je ověnčen řadou vítězství v 50. letech minulého století nejen u nás, ale i za hranicemi.
Stavebnici tohoto velkého modelu jsme před rokem zakoupili z peněz, které našemu
kroužku poskytla obec Střílky. Stavebnici vyrábí modelářská firma p. Vávry z nedalekých
Tupes. Tato firma vyrábí převážně stavebnice velkých motorových modelů skutečných letadel zmenšených v měřítku 1:3, s rozpětím křídel až 6 metrů, s motory o obsahu 50 až
250 cm3 (jako motory v Babetě nebo ve střední motorce).
Na stavbě tohoto velkého
modelu se podíleli všichni členové kroužku. Když měl někdo
přestávku, protože mu zasychalo lepidlo, hned dostal úkol
na stavbě velkého éra. Bylo to
náročné zejména na kontrolu,
protože hlavně ze začátku stavby nebyly některé úkony provedeny v potřebné kvalitě. Tento
nedostatek se nám dařilo překonávat a ke konci stavby kostry
modelu problémy téměř ustaly.
Vánocemi
přišel
Před
do dílny Ježíšek a každý si odnášel dvě závodní házedla.
Kromě toho se nám podařilo sehnat materiál na stavbu modelů, sehnat stavebnice modelů
a dokončit modely rozdělané v minulém roku.
Co se nám stále nedaří – nedaří se nám druhá stránka našeho koníčka – to je hlavně
lítání s postavenými modely. Vypadá to tak, že se kluci o svoje pracně zhotovené modely
bojí, mají strach, že model rozbijí. Nedaří se nám ani výuka lítání rádiem řízených modelů.
Tato výuka vyžaduje čas, sledování počasí s předpokladem možnosti lítání.
Máme překrásné modelářské letiště v Blišicích na kopci, kde bylo původně letiště
pro zemědělská letadla Čmeláky. Letiště nám závidí naši modelářští kolegové z okolních
klubů. Je tam nádherný výhled na okolní lesy i obce. Na začátku jara je vidět, jak se probouzí příroda, když přilétnou první skřivani, v případě dobré dohlednosti je vidět i Hostýn.
Velmi často nad letištěm prolítávají naši kamarádi – bývalí modeláři - ve svých skutečných
letadlech nebo na motorových padácích.
Letiště je mimo obytnou zónu, takže neobtěžujeme nikoho hlukem, ani není nebezpečí
úrazu při poruše nebo nezvládnutí modelu.
Výbavu pro výuku lítání máme a je většinou jen na rodičích, aby si pro svoje dítě udělali čas v době, kdy je výuka lítání možná. Jsou i výjimky potvrzující pravidlo, že když se
chce, tak to jde, i když je doma hodně práce. To potvrzuje náš nejmenší a i nejmladší modelář Štěpán Mozga i kluci Kuboškovi nebo Dalibor Tkáč.
Hodně kluků se zajede podívat na velké modelářské akce v Kyjově, Otrokovicích,
Kroměříži nebo v Holešově. Tam vidí, čeho se dá v modelářství dosáhnout.
Pomalu se začíná objevovat i další závažný problém, který postihl většinu modelářských klubů, a to je vedení kroužku. Ne, že bych to již dříve neřešil, ale vždycky, když
jsem si někoho začínal vychovávat jako budoucího vedoucího kroužku, tak zvítězily jiné
priority.
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Z potenciálních
vedoucích
kroužku jsou dnes inženýři, podnikatelé, advokát nebo studenti
na střední či vysoké škole. Příliš
náročná doba neřeší rukodělnou
budoucnost. Děti nemají ve škole
dílenské práce, rodiče jsou příliš
zaměstnáni nebo si myslí, že
živit se rukama je pod úroveň
doby.
Co říci závěrem? Je velmi
povzbuzující vidět, jak se kluci
mění, jak získávají návyky, zkušenosti i odpovědnost. Vždyť
někteří neuměli ani zametat
(doma to neděláme) a dnes ví,
jak si uklidit stůl, šetřit lepidlem i lakem, vytřít štětec, nebo – když se nesoustředím na práci, lupinková pilka mě trochu probere a příště si dám pozor.
Je chválihodné, že nám obec přispívá na činnost, ale mrzí nás, že se nikdo ze zastupitelů nebo vedení školy za námi nepřijde podívat, aby viděl, že se peníze nevyhodily oknem
a že slouží dobré věci.
Je zajímavé, že většina kluků nechodí jenom do modelářského kroužku. Mezi kluky
najdeme muzikanty, sportovce, mladé hasiče i jiné zájmy, kterými vyplní svůj čas. Tady
vidím, že to není jenom bloumání po ulici, sezení u počítače nebo hraní si s mobilem.
Na závěr bych chtěl poděkovat obecním zastupitelům, vedoucímu STS (bývalý Svazarm) panu M. Pluhařovi i spolupracujícím rodičům a vyslovit přání, že se přece jenom někdo obětuje a pustí se zatím se mnou do vedení modelářského kroužku.
Antonín Auf, vedoucí LMK mládeže Střílky

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítáme Tě mezi námi malý človíčku,
ať Tě zdobí v každé době úsměv na líčku……
V sobotu 1. dubna 2017 se uskutečnilo ve Střílkách již tradiční vítání občánků. Vítali jsme tři děti – Evičku,
Karolínku a Eduarda. Po úvodním přivítání vystoupily děti z Mateřské a základní školy Střílky, promluvil pan
starosta a rodiče se zapsali do pamětní
knihy. Od obce Střílky získali pro své
děťátko finanční dárek. Na závěr jsme
rozkrojili nádherný dort a pochutnali si
na něm u kávy a čaje. Byl krásný sluneční den, děti i rodiče byli šťastni
a spokojeni. Co si víc můžeme přát!
Kulturní komise OÚ
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Vážení spoluobčané, místo obvyklé úvahy předkládám výběr několika krátkých textů,
které mě potěšily. Kéž tedy přinesou útěchu a povzbuzení i Vám!

O LÁSCE A RODINĚ
Důležitá je schopnost vyjádřit to, co člověk cítí, aniž by druhého zraňoval; používat jazyk a způsob řeči, které mohou být druhým snadno přijaty nebo tolerovány, i když se sděluje náročný obsah; vyslovit svou kritiku, aniž si člověk vybije hněv mstivým způsobem, a
vyhýbat se moralizujícímu jazyku, jehož výlučným záměrem je druhého napadat, ironizovat, obviňovat a zraňovat.
Manželé, projevujte druhému pozornost a náklonnost. Láska překonává ty nejtěžší
překážky. Když můžeme někoho milovat nebo když vnímáme, že jsme druhým milováni,
dokážeme lépe pochopit, co chce vyjádřit a vysvětlit nám. Překonejte křehkost, která nás
vede ke strachu z druhého, jako by byl naším „konkurentem“. Velmi důležité je zakládat
svou jistotu na pevných rozhodnutích, přesvědčeních a hodnotách, a ne na tom, že vyhráváme v diskusích nebo že nám bylo dáno za pravdu.
/úryvek z encykliky papeže Františka „O lásce v rodině – Amoris leatitia“/

KDYŽ RODIČE ZESTÁRNOU
Moje drahé děti, až si jednoho dne všimnete, že jsem už starý a už asi nebudu takový
jako předtím, mějte se mnou trpělivost a snažte se mě pochopit.
Když se zašpiním při jídle, když už se nebudu schopen obléci, buďte trpělivý. Vzpomeňte si na ten čas, kdy jsem vás já tomu všemu musel naučit.
A když při rozhovoru s vámi tisíckrát opakuji to samé, nepřerušujte mě, ale trpělivě mě
poslouchejte. Vždyť když jste byli malí, před spaním jsem vám musel vyprávět do nekonečna stále stejnou pohádku, dokud jste neusnuli.
Nezahanbujte mě, když se nechci sprchovat, ani mi nenadávejte. Nezapomeňte na to,
jak jsem vás musel přesvědčovat, když jste byli malí, abyste se umývali.
Když zjistíte, že nerozumím novým věcem, nevysmívejte se mi, ale dejte mi čas, abych
vše pochopil. Naučil jsem vás tolika věcem… Dobře jíst, pěkně se oblékat, jak se postavit
k životu… Hodně z toho všeho je výsledkem úsilí a vytrvalosti, kterou jsme museli vynaložit.
A kdybych v některém okamžiku ztratil nit našeho rozhovoru anebo bych zapomněl,
o čem jsme mluvili, dopřejte mi čas, abych si vzpomněl. A když to nedokážu, nebuďte nervózní. Určitě to nebylo důležité. Pro mě je důležitější být s vámi. Chtěl jsem, abyste mě jen
poslouchali.
A když mi moje unavené nohy už nedovolí jít, podejte mi ruku, tak jako jsme to dělával
já s vámi, když jste zkoušeli první kroky.
Nezapomeňte, že i navzdory mým omylům a chybám jsem pro vás chtěl vždy to nejlepší. Snažil jsem se připravit vám cestu, po které budete kráčet.
Nyní, děti moje, je řada na vás, abyste mě provázely na mojí těžké cestě. Pomozte mi
projít moji cestu až do konce s láskou a především s vaší trpělivostí. Já sám to zaplatím
svým úsměvem a nekonečnou láskou. Mám vás rád, děti moje.
Váš otec
/převzato z Cyrilometodějského kalendáře 2013/
P. Jaroslav Štancl, farář
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VYNÁŠENÍ MORANY
Neseme Mařenu v oleji smaženů,
U vrchu červenů u spodku zelenů…
Jestli chcete, aby k vám do vesnice přišlo jaro, musíte
z ní vynést bohyni zimy Moranu. Vynášení Smrti nebo Morany je starodávná tradice, která se ze starých slovanských
časů dochovala až do dnešní doby. Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara velmi významnou událostí. To,
už u nás ve Střílkách, ví i děti v mateřské škole. Proto
ve středu 29. 3. 2017 uspořádaly vynášení Morany.
Hned ráno se všechny děti zapojily do výroby a zdobení
její loutky. Bylo obdivuhodné sledovat, jak nejdříve dva zkřížené klacíky získávaly podobu Morany. Na závěr dostala
věnec z barvených vajíček a nechyběly ani korále. Děti si
pak u ní zazpívaly a zatančily. Protože byl ve škole i Den
otevřených dveří, mohly se maminky, které si přišly prohlédnout se svými dětmi budoucí školku, podívat jak děti pracují.
Po svačince za zpěvu a při doprovodu kytary vyrazil průvod v čele
s Moranou. Tu nesly děti ulicemi Chaloupky a Hlavní
do Louček, kde byla připravena hranice. Po cestě měly milou zastávku u Foltýnů, kde pro ně paní Jindřiška
Foltýnová připravila pochoutky v podobě výborných
koláčů a buchet. Dětem samozřejmě moc chutnalo. A
cesta do Louček jim už rychle utekla. Tam byla pod
dohledem hasičů Morana spálena, s ní shořely i
všechny nemoci a zlé vlastnosti, jejichž názvy děti
dovnitř loutky schovaly. Snad to přinese všem lidem u
nás zdraví a budou se na sebe jen usmívat.
Mgr. Ludmila Ludvová
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VYNÁŠENÍ MORANY
V sobotu 1. dubna 2017 vynášela děvčata
z „krúžku“ také Moranu.
Tradice praví: Lidé vynesli ze vsi Moranu a za vsí
ji hodili do vody nebo spálili a zpět se vraceli se zeleným stromkem. Chodili od domu k domu a hlasitě
prozpěvovali.„Líto“ je malý smrček, na němž jsou zavěšeny všelijaké ozdoby: pestré papírové věnce, kytičky, obrázky svatých, různobarevné pentličky,
malovaná i bílá vyfouknutá vajíčka. Tak i děvčata
ve Střílkách (po vynesení Morany) chodila po koledě
a zpívala. Je to pěkný zvyk a tradice. Je dobře, že se
to zde dodržuje.
Smrt jsme vám odnesli, nové léto přinesli.
Vítej líto líbezné, obilíčko zelené!

HRKÁNÍ 2017
Zase nastal čas Velikonoc. Poznalo se to, že
v restauraci v KD nabízeli na Zelený čtvrtek zelené 14
stupňové pivo Lobkovic. Bylo výborné, ale silné. Jestli
i zákazníci po požití většího množství byli zelení, to jsem
se nedozvěděla.
Hospodyňky vařily špenát, ty odvážnější z kopřiv, aby
byli všichni zdraví. A hlavně kluci začali ve čtvrtek večer
klepat, protože utichly zvony (Prý odletěly do Říma?).
Zvon totiž zaznívá z věže a je slyšet po celé obci. Hrkačky
dělají také velký rámus, ale není je tolik slyšet, proto se
s nimi obchází všechny domy. V pátek ráno to bylo milé
probuzení už po šesté hodině, kdy hoši statečně klepali a choulili se v bundách. Vyfotila
jsem je až v poledne, to už bylo lepší počasí. Podle informací chodily letos ve Střílkách tři
party kluků, které měly rozdělenou vesnici na rajóny. Vzájemně si nesmí do nich chodit.
V sobotu v poledne po odhrkání si hrkači chodili po domech pro odměnu. Dostali sladkosti
a nějaké peníze. Vše si pak rozdělili, hlavní slovo přitom měl nejstarší z nich, kterému říkají stárek.
Dnes bývá křesťanský význam tohoto zvyku někde odmítán. Chraňme si toto dědictví
otců a nenechme ho ničím pokazit. Po vzoru našich věřících předků i my takto: „Poděkujme Kristu Pánu za každičkou jeho ránu".
Mgr. Ludmila Ludvová
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TAJEMSTVÍ CELOZRNNÉ MOUKY
Celozrnná mouka je zejména zajímavá díky své chutnosti
a dobrému vlivu na zdraví. Obsahuje vitamín E, komplex vitamínů B, hořčík, vápník, draslík, železo, zinek, selen, molybden a další minerály a stopové prvky. Stejně jako luštěniny
obsahuje celozrnná mouka i hrubou vlákninu, které má většina z nás ve svém jídelníčku
nedostatek. Dokonce se uvádí, že to je jeden z hlavních důvodů, proč se Česká republika
stále drží na předních příčkách v úmrtnosti na rakovinu tlustého střeva. Krásným přínosem
hrubé vlákniny je i to, že čistí střeva a to má pak vliv na naši štíhlou linii.

V Tilaku z těchto důvodů celozrnnou mouku samozřejmě používáme, to hned v Bio
kvalitě. Můžete si ji u nás vychutnat v pizze, koláčkách, knedlících a v dalších pečených
dobrotách.
Možná jste již celozrnnou moukou používat zkoušeli a zjistili jste, že to s ní není úplně
tak jednoduché a ne vždy se podaří, aby výsledek byl tak křehký a nadýchaný, jako když
pracujete s bílou moukou. Mnoho z Vás se nás totiž ptá, jak je možné, že naše jídla
v TILAKU jsou zdravá, ale hlavně tak dobrá a naše pokrmy z celozrnné mouky jsou krásně
měkké a křehké. Odpovědí je to, že za vším se skrývá mnoho zkušeností a především
předávání znalostí z generace na generaci. Rozhodli jsme se, že Vám naše kulinářské
tajemství odhalíme a Vy tak budete doma úspěšní. Naším cílem je ukázat, že je možné,
aby si nádherný gastronomický zážitek užil náš mlsný jazýček a současně z něho mělo
prospěch i naše tělo. Jídlo, které je plné vitamínů, minerálů, vlákniny, působí na naše tělo
jak balzám. Odvděčí se nám krásou, energií, vitalitou a zdravím.
Srdečně vás zveme na setkání s názvem:
„TAJEMSTVÍ, KTERÉ SKRÝVÁ CELOZRNNÁ MOUKA“
V sobotu 29. dubna 2017 od 10.00 do 12.00 hodin
v naší restauraci TILAK ve Střílkách.
Prozradíme Vám mnoho zajímavého; například to,
proč je dobré celozrnnou mouku používat, jak s ní
pracovat, abyste byli doma úspěšní. Jak celozrnnou
mouku používáme my, jaké jsou možnosti výroby své
vlastní celozrnné mouky a mnohé další.
Dále se můžete těšit na netradiční uvítací nápoj a
bohatou ochutnávku dobrot nejen z celozrnné mouky.
Cena za osobu 150 Kč.
Kapacita je omezená. Proto Vy, které pozvánka
zaujala, a chcete se zúčastnit, tak nám napište své
jméno na naše facebookové stránky, e-mail:
info@tilakrestaurace.cz, nebo osobně se přihlaste
u nás v restauraci.
Těšíme se na vás! Vaše Jana a celý tým TILAK
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Naši lektoři budou manželé
Eliška a Jaroslav Škvařilovi.
Kurzy zdravého vaření pořádají
již od roku 1984 a my strávníci
jim vděčíme za to, že se u nás
tak dobře vaří. Jinak řečeno,
informace a zkušenosti budete
mít opravdu z první ruky.

MYSLIVECKÉ JARO

Opět je tu jaro a s ním období každoročních mysliveckých statistik a plánování. Potřebné informace pro statistiky a z nich vycházející plánování samozřejmě získávají myslivci v průběhu celého mysliveckého roku. Základní statistiku určitě představuje počet
ulovených kusů jednotlivých druhů zvěře. Pro potřeby plánování se však nejedná jen
o zvěř řádně ulovenou, ale do těchto počtů se započítává také např. zvěř, která v době
lovu zahyne na silnicích. Vlastní lov zvěře představuje též jeden z důležitých informačních
nástrojů pro statistiky a plánování. Každému ulovení zvěře totiž předchází jeho často i
dlouhodobé obeznávání. Sleduje se zdravotní stav, celková tělesná kondice i věk a v případě společensky žijících druhů zvěře také poměr pohlaví a věková struktura tlupy. Zde je
nutno si uvědomit, že myslivec na lovu zpravidla mnohem více zvěře vidí, než kolik jí uloví.
Tak vlastně vznikají celoroční podklady pro další důležitou statistiku, kterou je jarní sčítání
zvěře. Termín jarního sčítání zvěře každoročně stanovuje státní správa na konkrétní den.
Zjistit co nejpřesnější počty zvěře během jediného dne je však dost problematické, takže
myslivci musí zvěř průběžně
sčítat během celého roku a
výsledky pozorování pak
srovnat s počty zjištěnými
během jarního sčítání. Výsledné počty je pak nutno
nahlásit a na jejich základě
vypracovat plány chovu a
lovu pro následující myslivecký rok. Plány pak stanovují kromě prostého počtu
kusů zvěře k odlovení také
počet loveckých psů, počet
zařízení pro přikrmování
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zvěře i počet plánovaných společných lovů. To vše na základě výsledků jarního sčítání
zvěře, které tak vlastně představuje nejdůležitější mysliveckou statistiku za celý rok.
Jarní plánování se samozřejmě neomezuje na pouhá čísla. Každý myslivecký spolek si
musí hned na začátku jara stanovit plán činnosti. Je nutno naplánovat většinu prací v honitbě počínaje dezinfekcí krmných zařízení, jejich opravy, případně přesuny. Plánují se
společné brigády na úpravy v honitbě za účelem ochrany zvěře a zlepšení jejího životního
prostředí. Podle aktuálního stavu zemědělského hospodaření se také plánují opatření
na omezení škod způsobovaných zvěří. Dále se plánují kulturní a společenské akce a stále důležitější je dnes práce s mládeží.
Na konec nemůže chybět trocha té myslivecké statistiky pro naši honitbu.
Od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 bylo v naší honitbě uloveno:
• 1 jelen, 2 laně, 4 kolouši
• 7 srnců, 2 srny, 1 srnče
• 1 kňour, 28 lončáků, 21 selat
• 27 lišek
• 4 kuny
K tomu ještě na silnicích byli usmrceni 2 jeleni, 4 srny a 3 srnčata.
Myslivosti zdar!
Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., myslivecký hospodář

UČÍME SE SPOLU – VÝROBA HRY PRO MŠ
V rámci praktických činností jsme se žáky
4. a 5. ročníku vyráběli jednoduchou logickou
hru. Děti si procvičily práci s kružítkem, což se
jim určitě bude hodit i do hodin matematiky a
geometrie. Aby naše práce nebyla zbytečná,
vzniklou hru jsme šli předat dětem do mateřské
školky. Mohli jsme si tak nejen pohrát, naučit
něco naše „malošky“, ale také zažít, že naše
snaha ze školních hodin byla k užitku a přinesla
někomu radost.

Bc. Michal Prchlík
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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2017
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se žáci a
učitelé naší školy zapojili do celostátní
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Počasí nám sice vůbec nepřálo, protože se po předchozích teplých dnech
prudce ochladilo, ale to nám na elánu
rozhodně neubralo. Ti nejmladší žáčci
sbírali odpadky v okolí školy, čtvrťáci a
páťáci uklízeli smetí v obci a žáci druhého stupně vyrazili do lesa. Jste zvědaví, co jsme vlastně sbírali? Všechno
to, co do přírody nepatří! Papíry, plasty
(hlavně PET lahve), pneumatiky, odpad ze staveb, staré matrace….ano,
tím vším dokázali lidé přírodu v okolí naší obce zaneřádit. Výsledkem naší společné práce
je nejen 400 kilogramů sebraného odpadu, ale především dobrý pocit z toho, že jsme přispěli k čistějšímu a zdravějšímu životnímu prostředí. Děkujeme také panu starostovi za
zajištění kontejneru!
A jaký názor na tuto akci mají žáci naší školy?
Bylo to super. Je to dobré pro ekologii, bavilo mě to#ukliďme Česko.
Bylo to dobrý, protože v lese už není tolik odpadků.
Bylo to moc super. Bavilo mě to! Prošli jsme skoro celé Střílky!
Mohlo by to být častěji, nasbírali jsme nejvíc a všichni jsme si to moc užili.
Bylo to super ☺
Bylo to skvělé, ale bolely mě nožičky.
Skvělý! ☺ OK!!
WOW ☺
#Jako vždy.
Moc se mi to líbilo.
Snad to pomůže přírodě! Úžasné ☺
Dávám 9/10.
#Super!
Bylo to dobré, až na to, že to bylo daleko.
Pěkně čisťounko, moc se mi to mňafíkovalo.
Bylo to super, uklidili jsme les a byli jsme spolu
jako třída.
Bylo to super, protože jsme mohli udělat něco pro přírodu.
Mělo to smysl, protože úklid Česka jen prospěje. Přece se nikomu nechce žít ve špinavém prostředí. Bylo to super.
Bylo to super a chtěla bych něco takového ještě jednou. Mělo to smysl, protože jsme
uklidili Střílky a konečně je tu čisto.
Myslím si, že to byla sranda. Byl to vlastně takový menší krok k sjednocení naší třídy.
Bylo to super, protože uklidit les mělo smysl. Už jsem se o to dlouho pokoušela a teď
se to povedlo.
Bylo to parádní! Příště i k nám na dvůr uklízet, když to všem tak šlo. Jízda na kárce –
moc se mi to líbilo.
Mgr. Blanka Šušlíková
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4. a 5. ročník

7. ročník

9. ročník

6. ročník

8. ročník

To je jen část nepořádku

Nejen žáci základní školy, ale i myslivci se letos opět zapojili do celostátní akce
Ukliďme Česko. I když má každý před domem popelnici, v obci jsou kontejnery na tříděný
odpad, obec objednává kontejner na objemový odpad, hasiči pořádají sběr železného šrotu. Stále se najdou tací, kteří raději odpady vyvážejí na dostupné polní cesty, aby pak hyzdily krajinu. Letos jsme kromě všudypřítomných PET lahví a jiného plastu nasbírali také
kompletní dřevěná okna, různé součástky z automobilů, elektrotechniku, deky. Sprchový
kout z loňska ale jen tak něco nepřekoná. Všem děkuji za účast, hlavně pak rodině Kubíčkové, která statečně sbírá v celé sestavě, také obecnímu úřadu, který zajistil odvoz tohoto
odpadu. Tak zase za rok!
Mgr. Bohdana Šohajová
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34

ÚVAHA VELIKONOČNÍ
Zdálo by se, že teprve Ježíšovo ukřižování nám
ukázalo jeho nekonečnou lásku k nám. Jenže On nečekal, až ho jeho nepřátelé ukřižují, ale nečekaně
„předběhl“ události Velkého pátku a v klidu poslední
večeře věnoval učedníkům a všem lidem svou blízkost, sám sebe. Nekrvavé sebe darování – „To je mé
tělo, to je má krev“ – předešlo to krvavé, svobodné
sebe darování předešlo „vynucené“. Apoštolové, kteří
jej později zradili a utekli, nekončili kajícně, ale obslouženi u stolu svým Pánem. I nohy jim umyl…Zítra mě zradíte a opustíte, ale už dnes
jsem Váš, už dnes – a na věky… Jak překvapivé, milosrdné a citlivé! Láska předchází
hříšníka! Ještě než zhřešil, než lituje, chystá se mu místo u Stolu.
Nyní už více chápeme, proč Ježíš mluvil rád o hostině, o svatební hostině; proč tak rád
sedal s lidmi ke stolu, i když oni nechápali. Jen hříšníci to chápali! Magdaléna,
celník Matouš a Zacheus. Své obrácení
oslavovali u hostiny s Kristem. Teď, dnes
a denně je tu kalich jeho Krve, která se
přelévá do našich životů a zvěstuje Kristův vztah lásky k nám. Jeho láska nás
často zaskočí.
Neodpouští se nejvíc tomu, kdo si
rve vlasy, kdo žaluje na sebe, kdo zapřísahává nebesa. Nejvíce se odpouští tomu, kdo řekne ze srdce „Ježíši, miluji
Tě“… Kdo poslechne, vezme a přijímá,
co Kristus nabízí u své Hostiny.
/upraveno podle knihy Jana Rybáře „Deník venkovského faráře“/
P. Jaroslav Štancl, farář

VELIKONOCE V KOSTELE
Velikonoce křesťané neslaví jen jeden den, ale Pána Ježíše doprovází už od Květné
neděle, při jeho vjezdu do Jeruzaléma.
Potom následuje velikonoční třídení.
Na Zelený čtvrtek si připomínáme Ježíšovu Poslední večeři a modlitbu
v Getsemanské zahradě. Při mši svaté
přestávají hrát varhany a zvonit zvony.
Na památku toho, že Pán Ježíš
umýval učedníkům nohy, byl tento obřad i u nás v kostele. Pan farář Štancl
umyl nohy dvanácti mužům. Velký pátek je dnem přísného postu, není mše
svatá, jen Velkopáteční obřady. Čtou
se pašije. (zpráva o umučení Páně) a
uctívá se kříž.
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Na Bílou sobotu se také neslaví mše
svatá. Lidé jen po celý den drží „stráž“
u Božího
hrobu.
Oslava
Ježíšova
zmrtvýchvstání začíná již v sobotu
po setmění vigilií. (Po setmění proto, že
pro křesťany začínal den předchozí den
po setmění a vigilie znamená bohoslužbu
v předvečer svátku). Venku se žehná oheň,
od kterého se zapálí nový paškál a vchází se
do tichého a tmavého kostela. Světlo svíce
představuje
zmrtvýchvstalého
Krista.
Od svíce si zapalují svíčky všichni lidé, rozsvítí se kostel a začíná slavnost. A ráno
o Neděli zmrtvýchvstání slavnost pokračuje.
Zpívají a hrají se velikonoční písně, zní slavnostní Aleluja, zpívá sbor a při mši svaté se
žehnají pokrmy. Děti, tak jako každou neděli,
chodí na modlitbu Otče náš do kruhu kolem
oltáře. A tak, jako jsme se na Velikonoce 40
dnů připravovali postní dobou, tak je i 40 dnů
slavíme až do Nanebevstoupení Páně.
Mgr. Marta Prachařová

UPOZORNĚNÍ!
Vzhledem k opakovanému porušování upozorňuji na platnost vyhlášky o regulaci hlučných činností.
Každý je povinen zdržet se o nedělích, velikonočních a vánočních
svátcích v době od 00.00 hod. do 24.00 hod. veškerých prací spojených
s užíváním zařízení a přístrojů způsobující hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Viktor Ganjuškin, starosta obce
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