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Vážení občané.
Přišel podzim, přinesl barevné listí, mlhy a konečně po dvou letech vytoužené houby.
Lidé chodili z lesa s koši plnými krásných hřibů, usmívali se a doma pilně sušili, zavařovali
a radovali se ze svých úlovků.
Politická scéna byla velmi bouřlivá, ovlivňovaly ji především letošní volby do parlamentu, a tak se politické strany předháněly ve svých slibech. Mnohé pobouřila kauza Lithium
aneb jak prodat naše národní bohatství. Díky ní si mnoho lidí zopakovalo periodickou tabulku a zjistilo si význam tohoto nejlehčího alkalického prvku.
Ale vraťme se k naší obci. Ta se také stále mění. Hlavně kulturní dům konečně přišel
na řadu a dostává zcela nový kabát. To je věc velmi potěšitelná. Horší už je to letos
s úrodou. Ovoce bylo velmi málo, a tak bečky u mnohých zůstaly suché, a kdo nemá staré
zásoby, musí přejít na víno, které je letos podle vinařů, díky sluníčku, velmi kvalitní. Příroda se pomalu připravuje na zimu a my také budeme víc odpočívat. Proto si i vy udělejte
chvíli na náš zpravodaj, ať víte, co se u nás událo.
Zdraví L. L.

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení a mílí spoluobčané!
Kolem Všech svatých slunce uroní ještě malou slzu babího léta.
Blíží se konec roku 2017 a je čas rekapitulovat. Co se událo v letošním roce?

Nový územní plán obce
Po roce a půl od zadání a zahájení zpracování byl dne 18. 8. 2017 zastupitelstvem naší obce schváleno Opatření obecné povahy číslo 1/2017 – změna č. 1 Územního plánu
obce Střílky. Územní plán obce je velmi důležitým dokumentem, který je podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce např. z hlediska ochrany životního prostředí,
rozmístění průmyslových ploch nebo komunikací či rodinných domků.
Hlavním důvodem změny bylo umístění, projednání a vyřízení všech připomínek či
námitek nové plochy pro výstavbu čistírny odpadních vod tak, abychom mohli pokračovat
v krocích k výstavbě nové čistírny odpadních vod.
Chci poděkovat všem, kteří se na zpracování územního plánu podíleli za poměrně
rychlé vyřízení změny.
Digitalizace katastrální mapy s místním šetřením (novým mapováním) provedená
pracovníky českého katastrálního a zeměměřického úřadu v Kroměříži
Výsledkem obnovy katastrálního operátu bude i nová digitální katastrální mapa, kterou
je nahrazena dosavadní katastrální mapa na plastové fólii. Při novém mapování, kdy je
průběh hranic pozemků v terénu nově zjišťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel
na základě měření nově určovány, dochází ke změně výměry u většiny parcel. Po skončení prací na obnově katastrálního operátu budete informování o jejich dokončení
s možností veřejného nahlédnutí na úřední desce obce. Poté dochází k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo
ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok
následující po roce, v němž tyto změny nastaly.
Předpokládám dokončení obnovy a vyhlášení platnosti obnoveného operátu intravilánu
naší obce v příštím roce.
Oprava kulturního domu
V letošním roce bude také dokončen projekt „Realizace úspor energií – KD Střílky“.
Bude provedeno zateplení pláště budovy, vyhotovení nové fasády, výměna oken, dveří a
vrat, zateplení stropů. Tento
program je realizován za přispění dotace z Operačního programu
životního
prostředí.
Souběžně s tímto programem
proběhne i výměna střechy přístavby kulturního domu, který
financuje obec z vlastních zdrojů. Věřím, že opravy budou co
nejdříve úspěšně dokončeny.
Kulturním dům získá nový
vzhled a bude se vám i návštěvníkům naší obce líbit. Také bychom měli uspořit nemalou část nákladů na vytápění
objektu.
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Oprava izolace suterénu základní školy
Účelem opravy izolace bylo zabránit průniku vody
do prostor suterénu pod kuchyní a částí učeben. Oprava také souvisí s plánovanou větší rekonstrukcí základní školy za přispění dotace, která by měla v příštím roce
navazovat. Oprava včetně podřezání vlhké zdi proběhla
v letních měsících a zdařila se. Voda i při nedávných
deštích do prostor nepronikla. Opravu provedla firma
Zess a.s. z Boršic.
Rozšíření a úpravy prostor místní knihovny
Vzhledem k zájmu čtenářů a návštěvníků obecní knihovny bylo provedeno její rozšíření o prostory, které byly dříve využívány základní školou a přímo sousedily s knihovnou.
Knihovna může nyní nabídnout více prostoru čtenářům, nebo návštěvníkům přednášek či
jiných akcí. Děkuji všem, kteří se na úpravě podíleli. Srdečně zvu všechny k návštěvě.
Rekonstrukce šaten a sprch ve sportovní hale
Šatny byly ve špatném stavu. Izolace byla prasklá a voda prosakovala do zdi. Byly odstraněny staré obklady a dlažba, otlučeny omítky. Celý prostor byl rozdělen na pánskou a
dámskou část, položeny nové hydroizolace, zhotoveny nové omítky, dlažba a obklady. Byly namontovány nové sprchy, umyvadla, okna a svítidla. Celý prostor byl vymalován.
Na chodbách byla položena nová krytina. Zázemí opět může sloužit svému účelu.
Oprava osvětlení a výměna trafostanice na náměstí
V letošním roce se podařilo realizovat výměnu 50 svítidel v naší obci. Také byla doplněna svítidla na místa, kde bylo osvětlení nedostatečné. Týká se to téměř všech ulic. Větší
doplnění proběhlo na ulici Zámecká, Koryčanská, Chaloupky a v prostoru náměstí. Cílem bylo
vyměnit stará svítidla za nová s poloviční spotřebou a zvýšení bezpečnosti chodců. Doplnění
svítidel proběhlo hlavně v místech zvýšeného
pohybu chodců na vozovce, hlavně u silnice
II. třídy 432.
Také byla provedena výměna kabelů v délce
okolo 500 m na problematických úsecích vedení. Hlavní ovládací a řídící panel byl přemístěn
(v souvislosti provedenou výměnou trafostanice)
na náměstí na budovu při vstupu do areálu fotbalového hřiště.
Barokní hřbitov ve Střílkách
Tak jako každým rokem i v letošním roce pokračovaly opravy v areálu barokního hřbitova. Letos bylo opraveno nástupní schodiště před kaplí. Byly vyměněny nejvíce poškozené kusy schodnic, doplněny poškozené části, provedena obnova povrchu a impregnace
hydrofobními přípravky. Byly otlučeny veškeré sanační omítky v prostoru točitých schodišť
do krypty a v prostoru předsálí krypty. Větší část prací na exteriéru je hotova a opravený
hřbitov přivítal v letošním roce více než 3000 návštěvníků ze všech koutů České republiky
i Evropy.
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A CO PLÁNUJEME V ROCE 2018?
Rekonstrukce základní školy
V případě vyhovění žádosti naší obce o dotace z programu Ministerstva pro místní
rozvoj - Infrastruktura základních škol bude realizována akce s názvem „Rozvoj infrastruktury v ZŠ Střílky“. Podpora je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené
s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to
ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových
kompetencí či budování bezbariérovosti škol. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako
doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky.
Rekonstrukce plynové kotelny zásobující teplem základní a mateřskou školu, obecní
úřad a sportovní halu.
Projekt rekonstrukce byl vyhotoven a současnosti je vyřizována dotace. Tento projekt
má moji prioritu, protože stará plynová kotelna již dosluhuje a myslím, že je velmi důležité
zajistit plynulé vytápění základní školy, mateřské školy, obecního úřadu a služeb doktorů a
pošty. Zatím není jisté, že dotace bude vyřízena.
Pořízení nového dopravního automobilu zásahové jednotky obce
Dotace již byla přislíbena jak Generálním ředitelstvím
hasičského záchranného sboru ČR, tak Zlínským krajem. Automobil by měl sloužit k přepravě členů zásahové jednotky
obce a sportovním akcím mladých hasičů, případně při živelných pohromách.
Čistírna odpadních vod Střílky
Jak už jsem zmínil v úvodu, byl v letošním roce schválen a nabyl právní moc nový
územní plán naší obce a tím byl vytvořen základní předpoklad pro vybudování čistírny odpadních vod. V současnosti jsou dokončována všechna potřebná povolení tak, aby mohla
být v lednu příštího roku podána žádost o dotaci. V případě přidělení dotace je možné provést výběrové řízení na zhotovitele a spustit realizaci. Přepokládám, že práce spojené
s vyřízením dotace a výběrem zhotovitele zaberou celý rok 2018.
Schodišťová plošina
Vzhledem k tomu, že doktoři ordinují v prvním patře obecního úřadu, bych rád nechal
instalovat schodišťovou plošinu umožňující zvláště starším či pohybově handicapovaným
občanům výtah do prvního patra. Za tímto účelem jsem nechal vyhovit technickou specifikaci řešení a cenovou nabídku, kterou předložím k projednání zastupitelstvu obce.
Přeji vám klidný konec letošního roku.
Viktor Ganjuškin, starosta obce
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KROJOVANÍ OSLAVILI 10. PÚŤ
Letošní střílecká pouť se nesla
v obzvlášť slavnostním duchu. Uplynulo
totiž přesně 10 let od doby, kdy poprvé
na pouťovou sobotu spatřil světlo světa
nově ušitý místní kroj. K oslavám tohoto
výročí připravila chasa Súsedé ve spolupráci s rodiči a příznivci v kulturním domě
výstavu fotografií, přizvala k vystupování
dětský soubor Omladinka z Uherského
Hradiště, v němž tancují také Roman a
Josef Niedermeierovi. Šárka Hromková
vyrobila knížku mapující uplynulé desetiletí. Paní Kryštofová připravila výstavu
s fotografiemi a dokumenty z uplynulých deseti let v KD Střílky.
Pojďme si ale nejprve trošku zavzpomínat. Je polovina srpna roku 2008.
Počasí příliš nepřeje. Ani déšť však nezabrání čtyřem krojovaným párům, aby
se posadily na vůz tažený koňmi Petra
Janáska z Lískovce. Krojovaní objeli se
zpěvem Střílky se a následně i lidem něco zatančili. Hlavními aktéry této v obci
dosud nevídané akce (pro kterou, přiznejme si, stále někteří nenašli úplně
pochopení)
jsou
Marek
Sukovitý
s Monikou Mertovou (dnes Sukovitou),
Pavel Sukovitý s Janou Mertovou (dnes Sukovitou), Petr Kryštof s Petrou Kovářovou
(dnes Kryštofovou) a Pavel Kohoutek,
k němuž se narychlo do páru sehnala Bohdana Králová (dnes Šohajová) jako náhrada
za nemocnou Dominiku Hromkovou.
Po poměrně divoce zorganizovaném prvním ročníku se věci daly rychle do pohybu.
Do chasy přibyli další členové. Uspořádalo se
veřejné tancování pod taktovkou Andreji Kryštofové a Roberta Botka z cimbálové muziky
Velehrad. Právě tato muzika chasu dalších
osm let doprovázela. Jelikož v kroji chodili Střílečáci i Zástřizláci, pojmenovala
se chasa Súsedé.
Na velikonoční sobotu se zavedla
tradice výšlapu na hrad při rozbřesku.
Cestou zpátky byla utržena dubová haluz, kterou mají Střílky ve znaku. Když už
Slunce svítilo vysoko na obloze, sešla se
chasa na výletiště a všichni noví členové
větev třikrát přeskočili a dívky se třikrát
podtočily. Rovněž se volili stárci a pod5

stárci. U nich se pak na pouť zpívalo,
tancovalo a veselilo. Do pouťového programu
přibyla
mše
u
kapličky
v Zástřizlech, průvod oběma vesnicemi,
stejně jako vystoupení v obou obcích.
A aby toho nebylo málo, začali Súsedé
v Zástřizlech pořádat košt pálenek.
Za těch 10 let se ale taky mnoho
změnilo. Hodně členů kroj vrátilo, hodně
si o něj požádalo. Ušily se kroje pro vdané ženy. Hlavní program se omezil jen
na vystupování na výletišti ve Střílkách.
Podstatnou část chasy teď tvoří ti, kteří
před 10 lety byli rádi, že se naučili tancovat alespoň „Kolo kolo mlýnský“. Právě
oni letos před hojným publikem (v onu
srpnovou sobotu) přeskočili nebo se podtočili pod dubovou větví. Program moderovali Vendula Gejdošová a Roman
Niedermeier. Poté, co si vyptali od starosty Viktora Ganjuškina právo k hodování,
vyzvali ostatní ke společnému vystoupení.
To vše se konalo za doprovodu cimbálové
muziky Kunovjané, jež sklidila úspěch už
předchozího večera na faře.
Děti z hradišťské Omladinky všechny
přítomné ohromily pečlivě vypilovanou choreografií. Pro ně však zřejmě největším zážitkem byla možnost projet se na koňském povoze. Střílecké a zástřizelské děti je rády nechaly, protože přece takový zážitek mají každý rok už 10 let. A dá-li pan farář požehnání a
pan starosta povolení k hodování, dočkáme se za rok další pouti.

Dominika Hromková
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Léto bylo krásné, plné slunce, každý z nás si to prožil po svém. Teď už nám zůstaly
pouze vzpomínky.

ZDRAVÍM TĚ MOŘE
Zdravím tě, moře,
velikáne vod, co se vždy řítíš o překot –
tam někde z hlubin.
Tak pluje vlna za vlnou
a ty nad vodní hladinou
sníš o tom, kudy loď má plout
a nový ostrov naleznout.
Zdravím tě, pláži, s pískem ze zlata,
paprsky slunce celá prohřátá.
Boříš se do ní stále raději,
protože s sebou nosí naději,
že stopy moře smyje, nic se nepozná,
kdo po ní šel sám, či ve dvou zas
a prožíval ten krásný čas.
Být tady s mořem, velikánem vod,
co se vždy řítí o překot – tam někde z hlubin.
Na tebe vzpomínám tu každý den
a zase sním svůj krásný sen, být s tebou moře.
Cítit tvoji sílu a slanou chuť přílivu za úsvitu,
kdy slunce přinese to teplo plné citu.
Vlna za vlnou vyplaví na pláž mušle a malé kamínky,
a ty jsou jako vzpomínky, perličky nadějí,
že se tam vrátím ještě raději.
Z dálky ti mávám, moře, velikáne vod,
co se vždy řítíš o překot – tam někde z hlubin
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Mgr. Ludmila Ludvová

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Léto uteklo jako voda a děti se vrátily
do školy po dvouměsíčním odpočinku opálené,
spokojené a s mnoha zážitky, ale s myšlenkami
ještě na prázdniny.
Aby pro ně byl začátek školního roku příjemnější, připravily pro ně paní učitelky naší základní školy již tradiční akci s názvem
„Rozloučení s prázdninami“. Ta se konala jedno
zářijové nedělní odpoledne na prostranství
u fotbalového hřiště.
Přes původně negativní předpověď počasí a
obavy, že budeme muset rozloučení
zrušit, nastal nakonec (jak už to bývá
) příjemný, slunečný den, a tak si
děti mohly užít zábavné odpoledne.
Součástí programu byly různé tradiční i netradiční soutěže a hry.
K pozitivní atmosféře přispěla i hudební kulisa oblíbených dětských písniček.
Nejvíce se dětem líbilo tančení
pod provazem, hry s míčem, běhací a
taneční hry. Radost jim udělaly i soutěže spojené s výhrou sladkostí.
Závěrečný táborák s opékáním špekáčků,
zpěvem a hrou na kytaru byl příjemnou tečkou
za hezkým dnem. Velmi milým gestem byla i
návštěva bývalých žáků 9. ročníku, kteří se
za námi přišli podívat, popovídat s pedagogy a
pomoci při organizaci soutěží.
Ráda bych poděkovala všem účastníkům,
zvláště dětem, za aktivní přístup a vytvoření
příjemné atmosféry, rodičům za pomoc při soutěžích i chystání ohně, paní Nábělkové a kol.
za vstřícnost a pomoc při uskutečnění akce a
paní učitelce Drápalové za sponzorský dar
ve formě sladkostí pro děti.
Vzhledem k oblíbenosti akce a vzájemné radosti ze setkávání pedagogů, dětí a rodičů,
je naším záměrem do budoucna se opět znovu sejít a užít si společnou zábavu.
Michaela Marková

MILÉ SETKÁNÍ
Najednou stáli na školní chodbě, jako by ani
neodešli na střední školy. Usměvaví, stále
dobře naladění a hned spustili: „Brý den pančelky, máme se dobře, ale rádi na vás vzpomínáme.“ Své vzpomínky na poslední týden
v devítce hned Julča, Pavel, Tonda, Mano,
Vendy a Áďa sepsali.
8

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ VÝLET
25. 6. 2017 jsme se vydali pěšky na Kamínka. Cesta vedla přes Bunč, kde jsme se
dobře naobědvali a rádi trochu odpočinuli. Na Kamínka jsme dorazili kolem třetí odpoledne, ubytovali jsme se v chatkách po čtyřech. Večer bylo povídání, zpívání a tancování
u táboráku. Druhý den po snídani jsme sešli na autobusovou zastávku do Roštína a autobusem odjeli domů. Bylo to super, doufáme, že se takhle ještě někdy sejdeme.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
Se školou jsme se rozloučili 30. 6. 2017. Ve třídě jsme dostali poslední vysvědčení a
pamětní list. Ve školní jídelně to bylo hodně slavnostní. Jako vzpomínku na základku jsme
obdrželi šerpy a přání šťastného vykročení do nového života. Naposled jsme si společně
zazpívali a s dojetím jsme shlédli video, na kterém jsme pracovali poslední týdny. Nakonec
přišlo překvapení ve formě vynikajícího dortu, který jsme snědli společně s učiteli. Rozloučili jsme se a rozešli, ale na naši základku nikdy nezapomeneme.
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POHÁDKA PRO DĚTI – O JIRKOVI Z CHALOUPEK
V dřívějších dobách byly ve Střílkách v ulici Chaloupky malé domky, ve kterých žili
obyčejní prostí lidé. Většinou to byli řemeslníci, tesaři, dřevorubci, kameníci, stolaři, kováři,
sedláři, krejčí, zedníci. Právě v jednom z těchto domků žil dřevorubec se svou ženou a
synem Jirkou. Tatínek kácel dřevo v lese, maminka chodila na klestí a starala se o malé
hospodářství, kozu, dvě ovce, králíky a slepice. V tom ji samozřejmě pomáhal i syn Jirka.
Žili skromně a spokojeně až do doby, kdy maminka těžce onemocněla. Všechny naspořené peníze vydali za lékaře a léky, ale nic nepomáhalo. Jednoho srpnového dne, kdy maminka usnula, vyběhl jí Jirka nasbírat trochu ostružin do lesa do džbánku.
Sbíral a sbíral, až se najednou ocitl na kopci u Čertových kamenů. Protože byl horký
letní den, rád si zde ve stínu odpočinul. Seděl zrovna u toho kamene, kde ve vyhloubeném
otvoru je slyšet voda. Někteří říkají, že je tam slyšet čerty, jak vaří vodu, ale kdo rozumí
přírodě, odhaduje, že je to nějaký podzemní pramen. A jak všichni víme, podzemní voda
bývá často velmi léčivá, třeba by mamince pomohla. Tak přemýšlel i Jirka.
Najednou, jakoby to způsobila jeho myšlenka, skála se s rachotem otevřela a v otvoru
se objevilo schodiště vedoucí dolů do ní. Jirka se po něm vydal a stále silněji slyšel podzemní pramen. Když přišel k němu, stála u něho krásná paní. On ji pozdravil a zeptal se,
zda si může, výměnou za natrhané ostružiny nabrat vodu. Paní přikývla a podala mu misku. On do ní nasypal ostružiny a džbánek jí podal. Vtom paní promluvila: „ Jsem vodní víla, strážkyně pramene. Pro koho chceš naši vodu?“. „Vodu chci pro mou nemocnou
maminku, moc tě o ni prosím,“ odpověděl Jirka. Víla mu vodu nabrala a podala plný džbánek a řekla: „ Nikomu neprozraď, kde jsi vodu získal, ztratila by svou léčivou moc.“ Pak se
ještě ohnula, nabrala do hrsti trochu kamínků od pramene a podala je Jirkovi se slovy:
„Vezmi si je na památku, a teď běž! Skála
se otevírá jen jednou za sto let a to jen na
chvíli.“ Jirka utíkal, co mu nohy stačily.
Sotva však vyběhl ze skály, ta se s rachotem zavřela.
On však svíral v rukou džbánek
se vzácnou vodou. Doma už po něm byla
sháňka, protože několik minut v podzemí
znamenalo celý den na Zemi. Protože bylo
horko, maminka vypila džbánek s chladnou
vodou s chutí a ihned usnula. Nejinak i Jirka, znaven událostmi, také usnul. Když se
ráno probudil, maminka byla zdravá, chystala jemu a tatínkovi snídani. Byl to zázrak,
kterému už nikdo nevěřil. Jirka si oblékal
kalhoty a vtom mu něco v kapse zacinkalo.
Vzpomněl si na dárek od víly. Vytáhl kamínky z kapsy. Obyčejné oblázky z křemene se
změnily v drahé kameny. Radost neznala
konce. Rodiče přikoupili koníka, kravku, kus
polí a lesa a pak už se jim vedlo dobře. Jirka
nikdy nikomu neprozradil svou návštěvu
v podzemí. Jen své děti a později vnoučata
učil lásce k přírodě, vážit si vody, pramenů a
studánek. Voda, znamená život!
Ilustrace Karel Žíla
Mgr. Ludmila Ludvová
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CO NOVÉHO VE VÝCHOVNÉM ÚSTAVU?
Velké letní prázdniny nastartovaly všechny skvěle do nového školního roku. Všichni
řádně odpočatí, vrháme se opět do dění nového školního roku. Nejprve se začíná proškolením z BOZP, školením řidičů a následují porady – rozdělení vychovatelů k jednotlivým
skupinám, zkrátka takové každoroční nezbytné „martýrium“. Poté se konečně s klidným
svědomím, že je vše papírově v pořádku, můžeme pustit do práce.
Všechny skupiny se snaží vylepšit na začátku školního roku prostředí, a tak se opravuje, maluje, až je vše pořádku. Plánuje se také spousta výletů a soutěží. Právě těm se budu
věnovat dále v textu.
Ještě dříve než vzpomenu akce tohoto roku,
chtěl bych upozornit na jednu z toho loňského. Dne
27. 4. 2017 jsme se zúčastnili gastronomické soutěže ve Višňové. Soutěže se zúčastnila dvou a
tříčlenná družstva z Višňové, Moravského Krumlova, Olešnice, Velkého Meziříčí, Brna a Střílek. Soutěž byla zaměřena na kuchařskou část, kde se vařil
hovězí guláš. Maso bylo dodáno pořádajícím ústavem, jinak ostatní suroviny jsme si museli zajistit
sami. Další částí bylo stolničení, kde se zakládal
stůl pro dvě osoby, včetně úpravy a dekorace.
Rovněž inventář a dekoraci si musel zajistit každý
z účastníků. Tentokrát jsme si zvolili téma
MYSLIVOST. Hodnotící komise byla sestavena
z přítomných učitelů každého ústavu. Hodnotila se
chuť a vzhled guláše. U stolu se hodnotila vkusnost, uspořádání inventáře, založení a menu.
Za vaření a stolničení se udělovaly body, které byly
vyhodnoceny. Všichni byli spokojeni jak s přípravou
založení stolů, tak i s gulášem. Samozřejmě byl
každý guláš jiný. Opět si chlapci mohli porovnat své
znalosti a své získané zkušenosti. Naši chlapci tentokrát dosáhli 2. místa. Dík patří chlapcům za výkon
i pí. Hudečkové za odbornou přípravu.
Hups a je tu první povedená akce tohoto školního roku. V termínu od 4. 10. 2017 do 5. 10. 2017
jsme se zúčastnili 30. ročníku branného závodu
„O pohár ředitele VÚ SŠ a ŠJ Višňové“. Naši
chlapci obsadili první místo v nohejbale. Následující
den pokračoval hlavní sportovní disciplínou – branným závodem. Kluci se snažili, co to dalo, ale byli
tu i lepší – umístili jsme se na třetím místě.
Další povedenou soutěží byl 22. ročník „Olešnických her“. Jedná se o akci výchovného ústavu
Olešnice. Letos probíhala v termínu 6.–7. 10. 2017.
Jeden den se soutěží ve fotbalu a druhý ve florbalu. Fotbal se nevyvedl úplně podle našich
představ, ale 3 místo je super a pořád je to ještě „na bedně“! Druhý den následoval florbal
a tam naši kluci excelovali. Stoprocentní sportovní nasazení bylo odměněno 1. místem.
Soutěž je pro pořadatele poměrně náročná na organizaci. Jednak se jí účastní hodně kluků (letos 5 týmů), také se musí zajistit ubytování, stravování apod. Tímto musím vyslovit
pochvalu organizátorům. Mimochodem předchozí ročníky se nocovalo na hradě Svojanov
a byla to romantika jako hrom.
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Pravda je, že ne všechny sportovní disciplíny klukům jdou, a záleží hodně na tom, jak
se kterému sportu věnujeme. Jinými slovy – bez řádného tréninku to nejde. Příkladem je
účast na střelecké soutěži „ O putovní pohár ředitele DDŠ“ v Bystřici pod Hostýnem. Pravda je, že sychravé počasí nebylo zrovna ideální pro střelbu, ale konec výmluv, podmínky
jsou pro všechny stejné. Soutěžilo se v jednotlivcích střelbou na čtyři terče – pěti ranami
na terč. Dále soutěž pokračovala rozlosováním týmů. Následovala střelba na biatlonový
terč. Střílelo se na soupeřův terč a vyhrál ten, kdo sestřelil soupeři více terčů. Při shodném
výsledku rozhodoval čas. Chlapci se snažili, ale výsledek odpovídal přípravě – takže žádná cena pouze účast. Mimochodem soutěží se o putovní pohár, který z Bystřice ještě nikdy nevyputoval. Místní kluci mají fakt hodně nastříleno, asi bych se vůbec nebál
stoupnout si na střelnici s jablkem na hlavě.
Hned následující akce byla však úspěšnější. Dne 11. 10. 2017 jsme se zúčastnili turnaje v malé kopané pořádané VÚ Dřevohostice. Naše družstvo se probojovalo do finálové
skupiny, kde se po náročném výkonu umístilo na 1. místě. Všechny děti z našeho ústavu
příkladně reprezentovaly zařízení, nejen vynikajícím sportovním výkonem, ale i vzorným
chováním.
Samozřejmě, že nejezdíme jen po soutěžích, využívají se i místní možnosti. Především vycházky do okolí, cyklistika a nově i běh. Jak to jen jde a dokud to počasí dovolí,
snažíme se být venku. Jednotlivé skupiny vyráží na různé výlety. Někdy jde pouze o poznávací turistiku, jindy o náročnou zátěžovou turistiku, nebo výlet spojený s prací v lese.
Nemohu psát o všech výletech, tak alespoň napíšu o výletě, který jsem absolvoval
s chlapci já. Byl to výšlap na Kelčský Javorník. Naše cesta, vedla autem do Podhradní
Lhoty, kde jsme zaparkovali. Odtud jsme šli po zelené značce, která vedla až na rozhlednu
Kelčský Javorník, který měří 864,7 m. Během cesty bylo možné lehce odbočit na dva hrady, které ležely na trase. Zub času však na stavbách zapracoval tak dobře, že byly
k vidění pouze nákresy. Upřímně, tahle trasa není moc atraktivní, v lese se hodně kácelo a
část cesty připomíná měsíční krajinu. Nicméně cesta je to opravdu pro zdatného turistu.
Mapa ukazuje pouze asi kolem pěti kilometrů, ale výškový rozdíl 479 metrů! Počasí nám
bohužel nepřálo a v době našeho příchodu k rozhledně byla stále ještě mlha. Přesto se
někteří chlapci vydali až na vrchol. Ostatní byli zaměstnáni rozděláním ohně, neboť špekáčky byly naším hlavním obědovým menu. Po náročném výšlapu nezbyl špekáček ani
jeden.
Doufám, že jsem ty hlavní akce a výlety popsal správně. Pokud to není úplně přesné
nebo jsem něco opomněl, kolegové mi určitě prominou. Jak bude něco nového, rád napíšu.
Mgr. Polášek Leoš

NĚCO MÁLO O KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ VE STŘÍLKÁCH
Mladí hasiči z našeho sboru ve Střílkách,
mimochodem si říkají Soptíci , se stále zdokonalují v různých oblastech. Když to není
zdravověda, tak orientace v přírodě neboli
(topografie), požární ochrana, kde musí znát
jaký hasící přístroj je vhodný pro hašení různých hořlavých materiálů.
Náš kroužek má k dnešnímu dni 14 mladých hasičů a 4 dorostence. V letošním roce
jsme přijali do hasičského kroužku tři školačky: Emmu Kapličnou, Adélu Mikulčíkovou a
Michaelu Endlicherovou.
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Věřím, že se jim u nás bude líbit a
dobře nás budou reprezentovat
na soutěžích.
V roce 2017 začala první soutěž
27.
března
v Trávníku.
Dále
8. května, na okrskovém kole mužů
v Koryčanech, skončili naši mladí na
prvním místě. 13. května proběhlo
druhé kolo ročníku 2016–2017 hry
Plamen v Chropyni. Moc nám nevyšlo první kolo této soutěže, a proto
v druhém kole museli mladí hasiči
pořádně zabrat. Ze šestnácti sborů
jsme se umístili na jedenáctém místě.
30. září na branném závodě
v Morkovicích byly výsledky již o krůček lepší. Na trať vyběhly dvě hlídky starších a jedna mladší. Starší se umístili na 6. a
13. místě z 32 hlídek. Mladší družstvo skončilo na 11. místě z 23 hlídek.
13. října proběhlo v Loukově první kolo ročníku hry Plamen 2017–2018. Tato soutěž
se skládala z branného závodu a požárního útoku CTIF. Výsledky budou opět známy až
po skončení druhého kola.
21. října mladí hasiči zakončili soutěže na netradičním branném závodě
v Koryčanech. Soutěžilo 13 hlídek a my jsme se umístili na 4. a 9. místě.
Nejen na soutěže, ale také i na odbornou přípravu musíme mládež připravovat.
Zkoušky z odbornosti proběhly 29. dubna – preventista, strojník a kronikář. Komise ve složení – velitel okrsku Miroslav Vrba a preventista okrsku Stanislav Gajdoš ml. – vyzkoušela
mladé hasiče. Zkoušky všichni úspěšně udělali.
Také pro dorostence proběhla 14. května hra Plamen v Chropyni. Na startovní čáru
se postavila Bára Pluhařová, která běžela za družstvo Lutopecen. Ostatní dorostenci nemohli soutěž absolvovat.
Abychom mohli náš sbor
reprezentovat, je zapotřebí i nějaká finanční podpora. Velmi nám
pomáhá obecní úřad, který
v letošním roce zakoupil nové
přilby v hodnotě 6 098 Kč. Tímto
bych chtěl všem na obecním úřadě poděkovat. Nesmím také zapomenout na náš SDH Střílky.
Všem ještě jednou děkuji.
A ještě něco o našich dvou
členkách. Obě děvčata reprezentovala mladé hasiče i dorostence
celých 8 let.
V únoru dovršila
osmnácti let Nikola Coufalová a
v prosinci bude vstupovat do řad
plnoletosti Renata Vránová. Oběma přeji, aby se jim přestupem mezi dospělé členy dařilo
a plně se zapojily do další činnosti sboru. Jejich osobní život ať je jen pozitivní!
To bylo jen krátce o naší činnosti. Všem dětem děkuji a věřím, že se pilně připravíme na další ročník soutěží.
Krejčiřík Milan, vedoucí mládeže SDH Střílky
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ZPRÁVIČKA OD HASIČŮ
Opět se s vámi čtenáři zpravodaje setkáváme téměř na sklonku tohoto roku.
Co se u nás dobrovolných hasičů odehrálo? Třetí červnový víkend jsme poskytli pomoc
při organizaci okresního kola požárního sportu v Kroměříži.
V říjnu členové sboru spolu
s rodinnými příslušníky absolvovali zájezd do „Hanáckých Athén“
– do Kroměříže. Na programu
byla návštěva Arcibiskupského
zámku, arcibiskupských vinných
sklepů a pivovaru Maxmilián.
V krátkosti bych se zmínila něco
málo o městu, které leží na řece
Moravě při jižním konci Hornomoravského úvalu a zároveň
na jižním cípu úrodné Hané. První písemná zpráva pochází
z roku 1110, v roce 1998 byl Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada zapsána na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Arcibiskupské vinné sklepy byly založeny roku 1266, víno pil i císař
Karel IV. a sám v roce 1345 udělil, jako jediným sklepům v celé Evropě, výsadu vyrábět
mešní víno. Zajímavostí ve sklepích je nejstarší sud z roku 1805 a největší sud o objemu
19 208 l. Výletníci zakončili své poutě po památkách večeří a zahráli si bowling. Já sama
jsem na výletě nebyla, ale podle manžela a později i ostatních se výlet velmi vydařil. Byli
nadšeni a spokojeni, měli plno zážitků ze zájezdu.
11. listopadu (úplně přesně na den svátku Martina) bylo uspořádáno již tradiční Martinské posezení v kulturním domě. Sice se husa nepodávala a víno nebylo, ale v kotlících
bublaly zabíjačkové pochoutky a čepovalo se kvalitní pivo. Doufali jsme, že se opět
sejdeme v hojném počtu a dobré náladě jako každý rok, ale sešlo se nás málo.
Dále do konce roku nás čekají Výroční valné hromady okolních sborů a příprava
Hasičského plesu.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů, bych Vám čtenářům zpravodaje, chtěla popřát
do roku 2018 – zdraví, spokojenost a krásný každý den v roce.
Jana Mertová

NAŠI DIVADELNÍCI
Tuto divadelní sezónu připravují naši střílečtí ochotníci hru od Wiliama Shakespeara
„Veselé paničky windsorské“. Veselohra je umístěna do Shakespearovy současnosti,
do městečka Windsor nedaleko Londýna. Vystupují zde obyčejní měšťané, jejich sloužící
i zchudlí šlechtici, žádný velmož nebo významný šlechtic. Svou pointou a některými příhodami hra připomíná zábavné středověké historky o tom, jak potrestat někoho, kdo se chová namyšleně a chce odloudit ženu jinému. Přitom nikomu nehrozí poprava, ale veřejná
ostuda a zesměšnění. Dílo zahrnuje i mnohé aktuální narážky a komediální atmosféru.
Divadelní soubor pod vedením Jiřiny Krejčiříkové má 28 členů a přímo letos jich hraje
19. Určitě to zvládnou nacvičit opět bravurně a my se máme zase na co těšit. Představení
plánují na 17. února 2018, kdy bude premiéra. Nezapomeňte si to zapsat do svého kalendáře, ať na toto důležité datum nezapomenete.
L.L.
14

KONEČNĚ ROSTOU
Loňský rok nebyl na houby v našem
kraji nijak hojný, kdo promeškal asi 14 dní,
kdy ještě něco rostlo, neměl ani na vánoční
polívku. Letošní rok však také nevypadal
nijak optimisticky. Počátkem léta pár hříbků.
Radost veliká – navzdory úplně červivým
stopkám. Trošku lepší je to u hřiba kováře,
tomu se červíci celkem vyhýbají. Všichni ale
tuto houbu neznají, nebo ji nesbírají. Většinou končí první radost z nalezení této houby
tím, že se utrhne, zjistí se, že má červenou
nožku, a tak se pohodí na zem, což je škoda. Proběhlo léto a bylo sucho, sucho a sucho. Celou věčnost brousím nožík a napjatě
sleduji počasí. Pořád nic a malé přeháňky nestačí ani dopadnout na zem, stačí je vypít
listy stromů. Les je úplně vyprahlý. Nikde není ani žabina. Smutný to čas pro vášnivého
houbaře.
Léto pomalu končí a pomalu nastupuje to babí. Už jsem ani nedoufal. Najednou je
to tu. Prší! Dokonce tolik, že by to snad mohlo na nějakého toho hříbka stačit. Déšť sice
přišel, ale v lese to ještě chvíli vypadalo, že snad opravdu nic neporoste. Tak nevím, porostou nebo ne? „To půjde, neboj“, říká pan Merta, „chce to čas.“ Podhoubí, než naroste,
to chvilku trvá. A tak mu věřím a netrpělivě čekám dál.
Pak to ale přišlo! Zpočátku jen nesměle pět hříbků tam, pět támhle. Radost ovšem
veliká. Zítra určitě půjdu znovu. Druhý den nemůžu dospat, lehce posnídám a šup do lesa.
Košík se plní čím dál rychleji. Zachvacuje mne houbová horečka. Sundávám sítě z oken,
abych měl na čem sušit. Pohodlí musí stranou, říkám v momentě, kdy syn bručí, že nám
v obýváku lítají masařky. Samozřejmě, že jak můžu, tak jsem znovu v lese a záplava hub
nemá konce. Houby rostou i tam, kde jsem dříve nic nenašel. Nemám trpělivost ani čas
vše zpracovat, tak většinu rozdávám. Stejně je nejlepší to sbírání a pohodička v lese.
Správně! Sbírání! Už nemusím nic hledat, pouze sbírám. Začínám si vybírat a žádné větší
houby neberu, nechávám je lesu. Najednou se podařilo, že jsme doma všichni, tak vyrážíme na houby celá rodina a nacházíme krásné místečko. Krakonošova zahrádka! Asi tu
ještě nikdo nebyl, protože je tu spousta přerostlých hřibů. Dělám výjimku a jednoho velikého beru. Stejně se chystám na výstavu hub na Salaš, tak jim tam nechám hezký exemplář.
Výstava byla moc hezká, hodně různých druhů i obrázků. Příjemná byla také možnost
konzultace s mykologem kuchyně. Menu bylo
samozřejmě výhradně houbové – houbový
guláš, houbová sekaná apod. Bonusem pak
pro mne bylo třetí místo za hřiba, které jsem
donesl. Měl 850 g (mimochodem nebyl to ten
největší, bral jsem toho nejhezčího).
Obdarovávám všechny příbuzné, kteří
k jejich škodě, nemají čas jít do lesa. Následně sousedky a kolegy z práce. Naposledy
také ty, kteří tvrdí, že by našli hřiba, jen kdyby měl metr a hrál na harmoniku. Myslím, že
letos kdo chtěl najít, tak našel. Zbývá jen
spokojeně čekat na další sezónu a během
zimy brousit nožík…
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Protože letos byly takové houbové žně, vyzkoušel jsem řadu různých receptů, o jeden z nich se rád podělím. HOUBOVÝ PEKÁČEK.
Záměrně neuvádím množství, to si určete sami podle velikosti pekáčku
Suroviny: Houby, slanina, cibule, smetana, koření, sůl. Pečivo.
Recept je jednoduchý – na kostičky pokrájíte slaninu a osmahnete lehce na pánvi. Třetinu
slaniny dejte do pekáčku. Poté naskládejte vrstvu na kolečka pokrájené cibule. Houby nakrájejte na větší kousky a osolte, pustí malinko vodu a budou na sobě lépe držet koření.
Po chvilce posypte všechny houby kořením dle chuti (doporučuji drcený kmín a papriku).
Naskládejte vrstvu hub na cibuli. Pak se udělá ještě jedna vrstva. Takže slanina, cibule,
houby, nahoru zbytek slaniny a vypečeného tuku. Pak vše rovnoměrně zalít smetanou.
Pekáček dát do trouby rozehřáté na 170 stupňů a péct asi hodinu – vše by mělo zhnědnout. Po upečení je fajn k zakousnutí bagetka nebo jiné pečivo. Přeji dobrou chuť!
Napsal: Mgr. Leoš Polášek
Foto: David Polášek

AFRICKÝ MOR PRASAT
Každoroční rutina opakujících činností v honitbě
v průběhu roku byla letos poněkud narušena velmi nepříjemnou zprávou. Na začátku letošního léta byl totiž
v naší republice poprvé v historii zjištěn výskyt afrického moru prasat. Vzhledem k tomu, že tato zpráva
se objevila na počátku "okurkové sezóny", dostala se
okamžitě do všech médií. Jak už to ale s našimi médii
bývá, v honbě za senzací došlo k totálnímu překroucení veškerých informací. Ve výsledku prakticky jedinou
pravdivou informací zůstalo to, že africký mor prasat
se u nás opravdu vyskytuje. Nákaza byla totiž zjištěna u prasat divokých. Celá věc se
hned od začátku týkala v první řadě myslivců. Navíc, nákaza byla zjištěna u Zlína, takže
nedaleko od nás. Dovolte mi proto se na tomto místě stručně podělit o několik hlavních
informací, současně přinést pohled myslivecké veřejnosti a třeba i několik věcí uvést
na pravou míru.
Hned na začátku musím upozornit, že nehodlám spekulovat nad, mírně řečeno, podezřelým způsobem, jakým se do naší republiky nákaza dostala.
V současné době můžeme situaci okolo afrického moru považovat za stabilizovanou.
Nebylo tomu tak ale od počátku. V první řadě si musíme uvědomit, že v naší republice
máme hodně přísné veterinární předpisy. Systém zvládání vážných nákaz jako je africký
mor prasat není sám o sobě jednoduchý. V tomto případě byla nutná součinnost několika
různých složek státní správy. Do toho značnou komplikaci představují vysoké počty dlouhodobě přemnožené černé zvěře. Podle aktuální situace se měnila jednotlivá opatření.
Protože nákaza se vyskytla tak nějak hodně daleko od Prahy, ne všechna opatření byla
v praxi reálně proveditelná. Takže docházelo k jejich úpravě nebo rušení. Změny a nová
opatření se vydávala prakticky každý den. Myslivci bohužel byli až na konci pomyslného
informačního řetězce, a tak se pro nás stala situace v počáteční fázi dosti nepřehlednou.
Do toho tu byl ještě neustálý informační šum od novinářů, kteří se poctivě drželi hesla: je
jedno, že to není pravda, hlavně že je o čem mluvit. Na myslivce přitom ve skutečnosti padl největší podíl aktivní práce na zvládání nákazy. Má to sice svou logiku, protože myslivci
s černou zvěří dlouhodobě hospodaří a přicházejí do kontaktu, ale je nutno si uvědomit, že
myslivost je stále činnost dobrovolná a ne každý má možnost se jednoduše uvolnit z práce
a řešit nákazovou situaci. Jaká tedy byla a jsou ona opatření?
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Předně byly definovány určité zóny podle úrovně nebezpečí rozšíření nákazy. Naše
honitba od počátku patří do zóny s intenzívním odlovem. To znamená, že máme nařízen
maximální odlov černé zvěře bez ohledu na věk, pohlaví nebo velikost, a to i za použití
zakázaných způsobů lovu. Vzhledem k tomu, že v naší honitbě se k lovu černé zvěře přistupuje dlouhodobě zodpovědně a co do počtu ulovených kusů se už několik let řadíme
na první místa v rámci okresu Kroměříž, tak toto opatření pro nás nepřineslo příliš nového.
Větší komplikace ale pro nás nastaly v letním období z hlediska prvotního ošetření ulovených kusů. Podle nařízení, které už momentálně neplatí, musely být veškeré živočišné
zbytky jako vnitřnosti, kůže a kosti likvidovány v kafilérii, přičemž odvoz se měl zajišťovat
až při větším množství. Asi každý si dovede představit, co udělá během pár hodit hromada
vnitřností v parném létě. Při tom ještě musela být zajištěná minimální kontaminace prostředí. Docela vážný problém, který museli myslivci řešit.
V současné době už není nařízení
ohledně zbytků tak přísné, ale stále je nutno
dodržovat určitá hygienická pravidla, aby se
minimalizovalo nebezpečí případného přenosu nákazy. Poslední zásadní opatření je
navýšení počtu vzorků odebíraných z každého uloveného kusu. Kromě dříve odebíraných vzorků na svalovce je nyní nutno
odebírat také vzorky na africký mor a do doby vyšetření vlastně není možno zvěřinu
zpracovat. Aktuálně se tedy veterinářům
předávají dvě sady vzorků společně s třemi vyplněnými tiskopisy. Celá situace okolo afrického moru samozřejmě přináší hromadu administrativy a papírování.
Jak jsem uvedl, v současné době je situace stabilizovaná a k rozšiřování nákazy nedochází. Nicméně, předpokládá se, že současná opatření budou platit ještě dlouhou dobu.
Zásadní bude stav na jaře, který bude hodně závislý na průběhu zimy. Nezbývá, než doufat, že situace se bude už jen zlepšovat.
Na závěr ještě musím uvést aktuální stav lovu černé zvěře. Od 1. 4. 2017 do současnosti, máme v naší honitbě uloveno 82 kusů černé zvěře.
Myslivosti Zdar!
Ing. Pavel Šohaj, Ph.D.

ZPRÁVA O ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO KROUŽKU VE ŠKOLNÍM ROCE
2016 – 2017
Do mysliveckého kroužku v školním
roce 2016-2017 se přihlásilo 12 dětí – Jarošová Anička, Filipi Karolinka, Pácl Josef,
Liška Jarek, Liška Radek, Konečná Adélka, Kučera Tomáš, Vylášek Erik, Filipi
Samuel, Vylášek Dominik, Pácl Miroslav,
Janík David.
Kroužek za školní rok se sešel 25x,
vždy ve středu od 14.00 do 14.30 hod.
V kroužku jsme probírali zoologii zvěře
(nejběžnější druhy zvěře – popis, kde žije,
potrava, mláďata), mysliveckou výchovu –
historie, zákony, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice, péče o zvěř (chov a
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ochrana zvěře, myslivecká zařízení v honitbě, druhy krmiva, nemoci zvěře), mysliveckou
kynologii (lovecká plemena psů, charakteristika plemenných skupin), lovecké zbraně, lovectví, botaniku (lesní stromy, lesní byliny, ochranu přírody (význam ochrany přírody, druhy chráněných území, chráněné rostliny a živočichové). Dostatečnou pozornost jsme
věnovali i střelbě ze vzduchovky.
Vyvrcholením našeho snažení byla účast v okresním kole Zlatá srnčí trofej. Soutěž
proběhla dne 10. 6. 2017 na myslivecké střelnici Hvězda – Kotojedy za účasti 17 dětí
z celého okresu. Z tohoto počtu 9 dětí reprezentovalo ZŠ Střílky s nemalým úspěchem.
V kategorii I. – nejmladší žáci Pácl Josef skončil na 2. místě, Filipi Karolinka
na 3. místě, Jarošová Anička na 4. místě.
V kategorii II. – mladší žáci – Liška Radek
se umístnil na 1. místě, Liška Radek
na 2. místě, Konečná Adélka na 3. místě, Vylášek Erik na 4. místě, Kučera Tomáš
na 6. místě.
V kategorii III. – starší žáci Filipi Samuel
obsadil 7. místo.
Žáci, kteří se umístnili na 1. až 3. místě,
obdrželi diplom a všichni zúčastněni hodnotné
věcné ceny.
O jejich úspěšné reprezentaci se můžete
dočíst i v časopisu Myslivost č. 11/2017,
str. 135.
Závěrem mohu konstatovat, že žáci prokázali velmi dobré znalosti a vzorně reprezentovali ZŠ Střílky.
Ing. Viliam Bazsó, vedoucí mysliveckého kroužku

JEDNA SMUTNÁ ZPRÁVA ZE ZÁMECKÉHO PARKU
Přes 200 let byl dominantou parku krásný červený buk. Když jsme před dvaceti lety
zámecký park viděli poprvé, stál tam jako němý strážce. V každém ročním období byl
nádherný – jednou zlatý, jednou oranžový, jednou sytě zelený. Patřil do parku a patřil
k nám.
Byl tu od nepaměti, byt tu pořád. Krásná dominanta zámeckého parku. Ale – jak se říká – nic neroste do nebes, nic netrvá věčně. Jednoho letního rána, po velké noční bouřce,
nás v parku čekal smutný pohled. Z velkého, krásného a mocného buku zbylo jen torzo.
Vichřice udělala své. To, co nám přišlo samozřejmé a neměnné, je najednou pryč.
I když to byl „jen“ strom, zjistili
jsme, že to prázdné místo není jen
v pohledu na park, ale vlastně i
v našich srdcích. Naštěstí, tak jako
naděje, i náš krásný buk žije dál ve
spoustě malých semenáčků, které
po něm zůstaly.
Takže to vlastně není zas až
tak smutná zpráva, možná, že ne
my, ale naše děti, nebo spíš děti
našich dětí, jednou zase uvidí
v zámeckém parku velký, krásný a
mocný buk.
Mgr. Michal Prchlík
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PODZIM VE ŠKOLCE JE BAREVNÝ A PLNÝ ZVÍŘÁTEK
Na podzim barví přírodu skřítci podzimníčci
krásnými barvami a návštěvě lesa nejde odolat.
Děti sbírají zbarvené listy, šišky, žaludy, kůru,
dřívka, které jim potom ve třídě poslouží ke hře
nebo tvoření. V lese pak postaví z přírodnin třeba
draka a hlavně domeček pro skřítky, do kterého
letos přidaly i poštovní schránku plnou obrázků.
Od skřítků pak dostaly jako poděkování sladkou
odměnu.
Jednou z krásných podzimních barev je oranžová, které jsme věnovali opět celý den. Děti přišly
v oranžovém tričku, přinesly si oranžovou hračku
a tvořily s oranžovou barvou. Další z pravidelných
akcí je také dílna s rodiči. Tu letošní podzimní
jsme věnovali výzdobě chodby naší školky. Děti
poctivě nosily přírodniny, ze kterých pak
s maminkami vytvořily krásné ozdobné řetězy.
V měsíci říjnu jsme si pozvali do školky školáky z 2. a 3. třídy s paní učitelkou Drápalovou, aby
nám v rámci projektu Celé Česko čte dětem přečetli nějakou krásnou podzimní pohádku. Děti si
tak poslechly nejen příběh o veverce, ale také měly za úkol určit, co veverka jí a nějakou potravu jí
nasbírat. Dozdobily si veverky od školáků a společně všem veverkám postavily domeček.
Nebylo to ale poprvé, co k nám školáci zavítali. Společně s prvňáčky si k nám přišli poslechnout
písničkový program „Zpívánky“.
Kromě toho všeho si děti zkusily zahrát také
pohádku „Boudo, budko“. Děti si vybraly masky
zvířátek, a kdo nechtěl hrát, dělal „křoví“ se stromečkem nebo větřík.
A co nás čeká v listopadu a prosinci?
 Třeba nás přijde navštívit myslivec, se kterým
před vánočními prázdninami půjdeme nakrmit
zvířátka.
 Zelený den.
 22. 11. 2017 den otevřených dveří.
 13. 12. 2017 Vánoční besídka.
 A možná, než se rozejdeme na vánoční prázdniny domů, nám Ježíšek nadělí nové hračky i
ve školce.

Mgr. Bohdana Šohajová
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STŘÍLECKÉ VARHANY – SEN SE STAL SKUTEČNOSTÍ
Když se v minulém roce podařilo zprovoznit naše střílecké varhany, domnívali jsme se, že dokončení opravy je na dosah. Cesta k dokonalému
výsledku ale bývá dlouhá, a nejinak tomu bylo i našem případě. Projevilo se několik menších i větších
závad, které provázejí vznik každého díla. Nesmíme zapomenout, že renovujeme nástroj, který je
starý bezmála 250 roků. Navíc bdělé oko dozorového orgánu památkové péče dovolilo vyměnit jen
opravdu nepoužitelné a většinou červotočem poškozené součásti. Skládáme šroubek po šroubku,
píšťalu po píšťale ušlechtilý stroj z roku 1771. Jen tak mimochodem, těch píšťal obsahují
naše varhany celkem asi 550, od píšťal zcela nepatrných rozměrů, až po velké basové
píšťaly délky několika metrů.
Kromě odstranění zmíněných závad bylo nutné celý nástroj stále znovu a znovu ladit.
Abychom si udělali představu, jak ladění probíhá, můžeme si pomoci přirovnáním k práci,
třeba úklidu: stále dokola. Varhanní píšťaly se ladí stále dokola, chvíli se nechají vychladnout, a pak znova, až do úplné dokonalosti. Proč vychladnout? Protože i změna teploty,
když ladič ladí píšťalu a bere ji do ruky, má velký vliv na intonaci a naladění píšťaly. Je
zcela jasné, že je to práce zdlouhavá, náročná na čas, trpělivost a umění toho, kdo ji dělá.
Navíc jsou k této činnosti potřeba dva lidé. Jeden tiskne klávesy a druhý na lešení u varhan ladí jednotlivé píšťaly.
Jsme velice rádi, že této poslední a skoro nejnáročnější etapy dokončení varhan – ladění, se ujal pan Ivan Bok z Krnova. Zastoupil tak pana varhanáře Valentu, který byl po
většinu roku zaneprázdněn stavbou varhan ve Štěpánově. Když jsem se jej ptal, co ho přivedlo k tomu, že přijal nabídku naladit střílecké varhany, odpověděl, že naše varhany mají
neopakovatelný zvuk a se souzvukem v prostředí našeho kostela znějí fantasticky. Když si
přehrával jednotlivé tóny, pravil, že se sice jedná o takové jalové zvuky, ale v souzvuku
znějí překrásně. Prostě jsme v panu Bokovi našli odborníka, který své řemeslo zvládá
na nejvyšší úrovni, a na zvuku varhan je to znát.
Když jsem slyšel poprvé při mši svaté znít
naladěné varhany, nejenže jsem si toho hned
všimnul, ale byl jsem tím krásným souzvukem
uchvácen. Stává se mi, když stojím vedle varhan, na které někdo hraje pouhé obyčejné akordy, že mi běhá mráz po zádech.
Dokončení varhan je tedy na dosah. Všechny
práce proběhly, varhanní skříň dostala novou
patinu, píšťaly byly pečlivě intonovány a naladěny. Nyní zbývá poslední tečka, kterou doufám
udělají odborníci organologové a pracovníci památkové péče na kontrolním dnu 20. listopadu. Poté budou varhany, doposud v záběhu,
předány k plnému provozu nejen při bohoslužbách, ale i pro pořádání koncertů a jiných
slavnostních příležitostí. Doufám, že naše střílecké varhany najdou své nové obdivovatele
z řad odborné i laické veřejnosti, a budou pro svou krásu a ušlechtilost vyhledávanou pozoruhodností celého našeho kraje i naší obce. Děkuji všem, kteří nám po devítiletou dobu
opravy varhan zachovali svou přízeň i všem štědrým dárcům, kteří nám pomohli náš sen
opravy varhan uskutečnit.
Jaroslav Štancl, farář
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DEN VĚŘÍCÍCH DĚTÍ
Dne 15. 9. 2017 v Kroměříži konal Den věřících dětí
(DVD). Zúčastnily se ho děti z náboženství od 2. do 9.
třídy.
Počasí nám přálo, a tak se děti po mši svaté
v kostele sv. Mořice rozešly na svá stanoviště.
 2. až 4. třída měla program a hry ve velkém skleníku Květné zahrady.
 5. až 7. třída v kolonádě Květné zahrady a okolí.
 8. a 9. třída navštívila ve skupinách tři křesťanské
sbory a zámek.
Pro všechny byl připraven oběd a po adoraci a požehnání se děti spokojeně vracely domů.

TÁBORÁK
Dne 28. 9. 2017 se na farní zahradě uskutečnil
táborák a hry nejen pro děti. Do vědomostních soutěží se totiž s chutí pouštěli i dospělí a všichni se dobře
bavili.

MISIJNÍ NEDĚLE
Tak jako každý rok, i letos se konala Misijní neděle. Připadla na 22. října 2017. Věřící se ve všech
katolických farnostech světa během tohoto dne
společně modlí a finančně přispívají do světového
fondu solidarity.
Děti letos opět s pomocí rodičů napekly buchty
a jiné dobroty a po mši svaté tácky s cukrovím prodávaly.
Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty,
jimiž je podporováno šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule,
proto dětmi získané peníze byly odeslány dětem v misiích.

BIBLE A MY
Na začátku října 2017 proběhlo ve škole základní kolo soutěže Bible a my. Test psali
děti 4. až 9. ročníku. Do okresního kola, které se koná 23. listopadu 2017 v Kroměříži, se
probojovalo šest dětí.
A jak jsme dopadli v Kroměříži, to vám prozradíme až v příštím čísle zpravodaje.
Mgr. Marta Prachařová

POZVÁNKA
Dne 26. 12. 2017 bude hrát v kostele od 15.00 hod. cimbálová muzika Kunovjané,
od 16.30 hod. si ji můžete poslechnout na kaplance.
V kostele bude instalován nový betlém. Přijďte se podívat.
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO ZÁCHRANU BAROKNÍHO HŘBITOVA
VE STŘÍLKÁCH
Střílky v roce 1258 v archivních záznamech připomínají, že pán Smil
brumovský purkrabí a zeměpisný kastelán
na
královských
hradech
v Brumově a v Přerově, byl zakladatelem stříleckého hradu a jeho jméno se
objevuje s přídomkem Smil ze Střílek.
Od poloviny 13. století a od tohoto data
začaly se psát dějiny našeho městečka.
Byly vydány dvě knihy autorů Antonína Skřítka a Marie Skřítkové „Městečko Střílky“ a „Městečko Střílky 2.“
Vydání obou knih je rozebráno, je o ně
velký zájem. Obec Střílky v příštím roce má zájem o vydání obou knih v roce 2018 a přispělo by to ke znalostem historie Střílek.
V roce 2001 bylo založeno Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve
Střílkách z. s. Za 17 let aktivní činnosti Sdružení významně přispívá k popularizaci významu stříleckého hřbitova ve všech médiích a soustavně informuje veřejnost o výjimečné
architektuře a umělecké hodnotě sochařské výzdoby hřbitova.
Střílecký hřbitov je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR
pod číslem 6 155. V roce 2010 vládou ČR byl střílecký hřbitov prohlášen národní kulturní
památkou.
Pomáháme zajišťovat finančně obnovu hřbitova sponzorskými dary od sponzorů.
Na činnost „Sdružení“ přispěl KÚ Zlínského kraje 20 000 Kč, město Kroměříž 10 000 Kč,
majitel restaurace „Samota“ Fr. Hanák 3 500 Kč, Ing. Petr Galatík 5 000 Kč, Ing. Milan Urbášek 2 500 Kč, Motrans Střílky 2 000 Kč.
V letošním roce „Sdružení“ zajistilo úspěšný průběh turistické sezóny od 1. 5. 2017
do 30. 9. 2017, kdy areál hřbitova je zpřístupněn k prohlídce pro veřejnost. Pro návštěvníky
se zajistila služba v informačním středisku
u hřbitova od 9.00 hod. do 18.00 hod. včetně
sobot a nedělí. Členky „Sdružení“ Marie Skřítková a Hana Holásková prováděly výklad
o historii hřbitova a symbolech barokních
soch. V návštěvní knize jsou pochvaly o hodnotných výkladech průvodkyň.
Je zajištěna čistota a údržba areálu a okolí
hřbitova. Tyto práce provádí členka “Sdružení“
paní Ludmila Švagerová.
Předsedkyně „Sdružení“ obdržela ocenění Zlínského kraje za mimořádný přístup
k památkám v regionu PROMICIS MUSAE.
Do „Sdružení“ se přihlásila paní PhDr. Blanka Karlsson a pan Stella Karlsson ze Švédska. Předsedkyně s nimi v Praze navázala osobní kontakt při účasti na mezinárodní konferenci Čechů žijících v zahraničí. Členové „Sdružení “ze Švédska je pro nás velkým
přínosem.
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V letošní turistické sezóně přicházeli na hřbitov nejen
návštěvníci od nás z České republiky, ale i ze zahraničí –
ze Slovenska, Rakouska, Itálie, Kanady, Slovinska, Německa, Ameriky, Chorvatska, Rumunska, Austrálie.
Areál hřbitova si v letním období turistické sezóny prohlédlo 3 295 návštěvníků.
Dne 15. června 2017 navštívil Střílky hejtman Zlínského
kraje pan Jiří Čunek. Prohlédl si se zájmem areál hřbitova
a slíbil, že podpoří naši snahu, aby obnova stříleckého barokního hřbitova byla úspěšně dokončena.
Dne 9. listopadu 2017 v 16.00 hod. se v areálu restaurace Tilak ve Střílkách konala valná hromada Občanského
sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách z. s.
Majitel restaurace připravil pro přítomné na valné hromadě
“Sdružení“ pohoštění, dívky z pěveckého kroužku ZŠ Střílky pod vedením Mgr. Blanky Šušlíkové zazpívaly písně.
Všichni přítomní svou účastí podpořili naši snahu, aby střílecký barokní hřbitov – národní kulturní památka – byl pro budoucí generace zachován
v jeho umělecké kráse.
Marie Skřítková, předsedkyně „Sdružení“

VE ŠKOLE ZAVÁDÍME ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Škola jako vzdělávací instituce má mnoho funkcí a mnoho úkolů. Jedním z pramenů
vzdělávání je naše historie, naše krásné národní tradice a naše bohatá kultura. Škola má
ale zároveň reagovat na přítomnost a mířit
také do budoucnosti.
Když se zamyslíme nad světem
v přítomnosti a nad budoucností, určitě si
všimneme, jakou velkou a stále větší roli hrají
v našich životech média a komunikační technologie. Používání emailů, mobilních telefonů
a internetu se pomalu ale jistě stává součástí
každodenního života většiny z nás.
Je jasné, že technologie, internet a moderní media nejsou spásným řešením všech problémů a někdy jsou spíš zdrojem dalších
starostí, ale na druhou stranu určitě chápeme, že je mnoho oblastí, kde opravdu pomáhají
a usnadňují nám život.
S tímto přístupem a s jasnou vizí otevřenosti vůči žákům i rodičům chceme využít všeho, co by pomohlo škole lépe vzdělávat žáky a komunikovat s rodiči. Proto jsme se rozhodli zavést elektronický informační systém.
O co jde?
Jde nám o to, abychom jasně, přehledně a dobře komunikovali nejen s žáky ve škole
(to děláme i bez počítačů a technologií), ale především s rodiči a zákonnými zástupci.
Chceme využít toho, že naprostá většina rodičů již dnes aktivně využívá internet a komunikační technologie a nabídnout jim možnost jasného přehledu a podrobných informací
o „školním životě“ jejich dětí.
Co všechno postupně najdou žáci a rodiče v informačním systému?
 Známky (včetně případných komentářů a doporučení od vyučujících).
 Přehled absence a omluvenek.
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Učivo jednotlivých hodin.
Zadání domácích úkolů.
Přehled i podrobnosti o školních akcích.
Aktuální rozvrh včetně případných změn.
Plánované testy a písemky (pokud jsou oznámeny předem).
Zprávy a oznámení ze školy.
I pro učitele je to novinka, a tak budeme jednotlivé části informačního systému zaplňovat postupně tak, abychom si na jeho používání všichni zvykali.
Jak to funguje?
Rodiče potřebují jen počítač, či jakékoliv jiné zařízení s přístupem na internet (chytrý
telefon, tablet, dnes se na internet dostanete dokonce i přes chytrou televizi) a vlastní
emailovou adresu. Na Vaši adresu Vám přijde odkaz na přihlášení, kde si nastavíte své
tajné heslo. Pak už se Vám otevřou brány informačního systému v podobě přehledného
rodičovského portálu, kde najdete všechny informace ze školy. Rodiče dostanou ještě
podrobné instrukce. Pro zájemce budeme pořádat krátká školení. Celý systém je ale velmi
přehledný, a pokud zvládnete třeba Facebook, určitě zvládnete i školní informační systém.
Děti se mohou do informačního systému dostat přes svůj žákovský portál a samozřejmě
platí, že veškeré informace, které dostávají děti, automaticky dostávají i jejich rodiče.
Slyšeli jste o elektronické žákovské knížce - je tohle to samé?
Ano a ne. Elektronická žákovská je jen částí našeho systému. V našem systému toho
bude daleko víc – přehled o učivu, možnost posílání zpráv vyučujícím, informace o akcích,
informace o platbách. Učitelé také mohou nahrávat kopie pracovních listů a jiných učebních materiálů.
Ještě jednou! K čemu že to vlastně celé je?
Jako rodiče (zákonní zástupci) máte jedinečné a
krásné poslání – být součástí života vašich dětí.
K tomu ale potřebujete také informace. Informační systém je další možností, jak vám škola může tyto informace poskytovat.
Věříme, že nám všem informační systém pomůže
zvládnout tu technickou část učení (zapisování, omlouvání, oznamování známek atd.) a jak žáci a učitelé, tak
rodiče se budou moci více soustředit na to, co je ve
vzdělávání důležité – pracovat s vědomostmi, rozvíjet
schopnosti i dovednosti a objevovat hodnoty.
Mgr. Michal Prchlík

ČTU, ČTEŠ, ČTEME
V letošním roce mají žáci možnost navštěvovat čtenářské kluby.
Jsou určeny nejen pro zdatné čtenáře, ale hlavně těm, kteří se čtení
snaží vyhýbat. V klubu se nejen čte, ale i povídá o knihách, filmech,
autorech a vlastně o všem, co nás zajímá. Čtení rozvíjí fantazii a podporuje touhu poznávat něco nového, proto jsme rádi, že se žáci
s nadšením účastní klubových setkávání. Rádi přivítáme i nové členy.
Mgr. Jana Páclová

DIVADELNÍ KROUŽEK NA ZŠ
V letošním školním roce dramatický kroužek opět nacvičuje divadelní hru s nadšenými malými herci.
Určitě je na co se těšit. Uvidíme se v květnu 2018 na premiéře.
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CO SE VE ŠKOLE POVEDLO, ANEB FINANČNÍ GRAMOTNOST V PRAXI
V loňském školním roce začala ve škole fungovat žákovská samospráva „školní parlament“. Hned na prvním setkání zástupců žáků jednotlivých tříd padla spousta nápadů
na různé aktivity, které bychom mohli uspořádat. Největším přáním byly výlety za hranice
našeho okresu. Nápadů, kam by se žáci rádi podívali, bylo mnoho. Nakonec se všichni
shodli na našem hlavním městě. Začalo plánování. Jak se do Prahy pojede? Co chceme
vidět? Kolik to všechno bude stát? Cena autobusu byla značně vysoká. Dalo by se na cestu přispět jinak než z rodinného rozpočtu?
Co máme ve Střílkách k dispozici? Kulturní dům. Budeme pořádat akce pro širokou veřejnost, vstupné bude dobrovolné, a pokud se nějaké peníze sejdou, použijí se na výlet
do Prahy. Navíc si žáci chtěli vyzkoušet, jak náročná je příprava takové akce od propagace, zajištění programu a hudby, po závěrečný úklid. Určitě se do organizace nepouštěli jen
kvůli financím, ty byly jen přidanou hodnotou. První akcí byla Halloweenská párty, kde bylo
do pokladničky vhozeno neuvěřitelných 3 648 Kč. Byl to nečekaný úspěch. Další akcí byla
Čertovská párty, vybráno bylo 1 800 Kč. Úspěšný Žákovský ples ukryl ve své pokladničce
9 010 Kč. Musela se ovšem odečíst částka 1 758 Kč na výzdobu a další přípravu. Z jarní
diskotéky si žáci 1 200 Kč ponechali jako příspěvek na školní výlet. I zbylé dvě třídy, které
měly jednotlivé kulturní akce pod patronací, dostaly příspěvek na svůj třídní výlet. Podtrženo, sečteno! Výlet do Prahy si žáci svým vlastním přičiněním zlevnili o 8 700 Kč.
V letošním školním roce se chystáme do Vídně.
Dobrovolné vstupné z vánoční besídky v hodnotě 2 249 Kč a finanční částka 6 363 Kč
z celoročního sběru papíru byly použity na nákup sešitů pro všechny žáky naší školy.
V květnu proběhla ve škole aukce obrazů
žáků naší školy. Jejím cílem bylo získat finanční prostředky na výtvarné potřeby pro nově vznikající výtvarný ateliér. Podařilo se
získat 6 000 Kč. Celý obnos byl použit na nákup těchto pomůcek.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na realizaci jednotlivých akcí, tedy pedagogům a žákům, ale také těm, kteří
nás podporovali, tedy rodičům, přátelům školy
i široké veřejnosti.
Mgr. Martina Raiserová, ředitelka školy

PODNIKNĚTE S NÁMI CESTU ZA PREHISTORICKÝMI ZVÍŘATY!
V rámci hodin přírodopisu připravujeme projekt Triops – Listohon. Na vědeckou sadu pro chov prehistorických listonohů jsme si zajistili finanční prostředky sami a
to prodejem výrobků ve stánku na školní akci. Díky této
skvělé vědecké sadě budeme sledovat a dokumentovat
život listonohů v akváriu přímo ve své třídě. O pořízenou
dokumentaci o chovu i fotografie se rádi podělíme se
všemi, kdo projeví zájem. Příspěvky o průběhu chovu
budeme pravidelně zveřejňovat na školních stránkách.
Žáci 6. ročníku ZŠ Střílky
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NĚCO O SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY STŘÍLKY
Spolek rodičů byl založen v minulém školním roce. Dalo nám to trošku práce, než jsme
dali pár lidí dohromady, ale teď už se začínáme scházet poměrně pravidelně. Oficiální název spolku jsme si stanovili na naší poslední schůzce. Název spolku je Spolek rodičů
a přátel školy Střílky (SRPŠ Střílky). Naším
hlavním úkolem je pomoc škole a komunikace rodičů se školou. Pořád se ještě učíme a zjišťujeme, jak můžeme škole pomoci.
V minulém školním roce jsme s pomocí
ostatních rodičů vybudovali u školy malou
zahrádku a bylinkový záhon. Děti si na zahrádce sice stihly zasadit zatím jenom
brambory, ale zároveň tím daly základ nové
akci, kterou byl 25. 10. 2017 projektový den
o bramborách.
Další akcí, kterou jsme si vyzkoušeli,
byla červnová školní olympiáda na fotbalovém hřišti. Olympiády se zúčastnily všechny
děti, včetně dětí z mateřské školy.
V letošním školním roce jsme zatím zvládli školní sběr papíru a hliníku, ale věřím, že
další spolupráce se školou nás čeká. Tímto bych také ráda poděkovala všem, kteří přispěli
do sběrové akce. Výdělek z této akce poslouží škole na nákup pomůcek pro výuku. Budeme rádi, když nám se sběrem papíru budete pomáhat i nadále. Kontejnery jsou přistaveny na hřišti mateřské školy a papír můžete nosit v průběhu celého roku rovnou do těchto
kontejnerů.
Další nejbližší akce, které nás čekají, se budou týkat příprav na Mikuláše a vánoční
dílny. Škola určitě uvítá rodiče, kteří by měli možnost pomoci s kroužky.
Nově (po dohodě s paní ředitelkou) bude spolek fungovat aspoň s jedním zástupcem
z každé třídy. V poslední době jsme se bohužel scházeli téměř jako zástupci z jedné třídy.
Určitě rádi uvítáme další rodiče s novými nápady. Spolek nefunguje jako uzavřená společnost, takže se určitě nemusíte obávat mezi nás kdykoliv přijít. Rádi uvítáme nové nápady a
připomínky.
Šárka Kučerová

INFORMACE
V měsíci listopadu bude obecní úřad opět vydávat nástěnné kalendáře na příští rok. Nové provedení včetně fotografií s tématikou naší obce bude
obsahovat užitečné informace o kulturních či společenských akcích v obci a další praktické údaje.
Kdo z občanů bude mít zájem, může si jej zakoupit na Obecním úřadě ve Střílkách v obvyklou
dobu.
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POHYB A POZNÁNÍ
Tyto dvě aktivity spojili žáci 6. třídy během svého výletu
do Brna. Krásného slunečného dne 19. 10. 2017 vyrazili
za doprovodu třídní učitelky J. Páclové a pana učitele M. Prchlíka. Nejprve navštívili JumpPark, kde se dostatečně vydováděli
na trampolínách, a poté následoval program Země v pohybu
v Planetáriu v Brně.
Program v planetáriu byl úchvatný, jak projekce noční oblohy s obrazci souhvězdí viditelných na podzimním nebi, tak projekce filmu, kde jim mimo jiné proplouvala velryba přímo
nad hlavami. Výlet přinesl mnoho nových zážitků a poznatků.
Všem se akce velmi líbila.

Mgr. Jana Páclová

BRAMBOROVÝ DEN
Všechno začalo už na jaře, kdy rodiče
připravili u školy pozemek a zasadili
brambory.
Začátkem
října
chlapci
v pracovních činnostech brambory sklidili
a začali jsme přemýšlet, jak s úrodou naložíme. Na středu 25. 10. 2017 jsme
pro naše žáky připravili čtyřhodinový projekt s názvem Bramboriáda. Tady je několik postřehů od našich nejstarších žáků.
První hodinu se vyučovalo podle rozvrhu a potom to začalo. Každá třída si
sama vytvořila projekt o bramborách, který
se skládal z informací o pěstování, sklízení nebo historii brambor. O bramboře jsme
měli složit i básničku, nebo vymyslet slovní úlohu. Také jsme si vyzkoušeli zajímavý
kvíz na počítačích.
Každý z nás dostal za úkol připravit si
hranolky, takže jsme si oloupali a nakrájeli
brambory, které jsme potom připravili
v hranolkovači bez tuku. Potom už jen
zbývalo trpělivě čekat, než se hranolky udělají. Naložili jsme je na talíře a vychutnali si
zdravě připravenou svačinu.
Žáci devátého ročníku
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SVĚTÝLKOVÁ PÁRTY
V sobotu dne 21. 1. 2017 uspořádala devátá
třída v Kulturním domě ve Střílkách Světýlkovou
párty pro děti.
Párty začínala v 15.00 hod., ale protože jsme
potřebovali sál dozdobit a připravit občerstvení
na stoly, sešli jsme se už ve 14.00 hod. Výzdoba
se opravdu podařila. Vyrobili jsme papírové netopýry, pavoučí sítě a pavouky. Na pódiu a na stolech stály sklenice, ve kterých byly rozsvíceny
svíčky. Když se k večeru setmělo, získal sál tu
správnou halloweenskou atmosféru. U vstupu se
prodávala štěstíčka. Šesťáci si otevřeli vlastní stánek a za utržené peníze si chtějí do třídy pořídit
listonoha.
Když bylo vše nachystáno, začaly se scházet
děti v maskách a jejich rodiče. Tancechtivých dětí
přišlo opravdu hodně a mnohé se blýskly nápaditými maskami. Počkali jsme, než se sál trošku naplní a párty začala. Po přivítacím proslovu začala
hrát hudba. Zpočátku se děti styděly a nikomu se
nechtělo jít na taneční parket jako první. To se ale
po chvilce změnilo. Děti vesele poskakovaly a
tančily. Pro návštěvníky bylo připraveno malé pohoštění na stolech, hudba k tanci i poslechu, několik soutěží a dokonce zaznělo i několik písní
na přání. Nejlepší masky byly odměněny pěknými
cenami. Odvážlivci, kteří se zúčastnili soutěží, byli
odměněni sladkostmi.
Málokdo však ví, jaké jsme měli štěstí. Po vydatném nedělním dešti totiž do kulturního domu
začalo zatékat, takže o den později bychom si tam
už asi nezatančili. Přes počáteční těžkosti se nám
podařilo vše zvládnout, párty se líbila a návštěvníci nešetřili chválou.

Žáci 9. ročníku ☺
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VÁNOČNÍ CUKROVÍ Z TILAKU
I letos pro vás pečeme cukroví ze zdravých
a pečlivě vybraných surovin. Používáme například Bio
celozrnnou mouku, nebo Bio kokosový olej pro lepší chuť
a nutriční hodnotu. Můžete si vybrat hned ze dvou variant,
buď klasiku s máslem, medem a mlékem, nebo veganskou bez mléka živočišných surovin.
Deset druhů cukroví si můžete objednat v balení:
 750 g za 450 Kč
 400 g za 270 Kč.
Cukroví si objednejte nejpozději do 2. 12. 2017.
Můžete si ho vyzvednout od 15. 12. 2017

Objednávejte na:
 www.tilakrestaurace.cz/cukrovi
 info@tilakrestaurace.cz

PRVNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE TILAKU V ROCE 2018
„Zdraví, které máme pevně ve svých rukou“ se bude konat v sobotu 20. ledna 2018
od 9.00 hod. do 11.30 v restauraci Tilak
V dubnu letošního roku se uskutečnila v Tilaku velice úspěšná akce pod názvem: „Tajemství, které skrývá celozrnná mouka“, vedli ji manželé Škvařilovi. Úspěšnost akce byla
měřena dotazníkovou metodou, která ukázala, že spokojenost výrazně předčila očekávání
účastníků.
Z nabídky nových témat účastníky
nejvíce zaujala problematika zdraví,
kterou probereme na tomto kurzu.
Všichni tušíme, že není všechno
zcela v pořádku, když 80 % populace
předčasně umírá na srdečně cévní choroby a rakovinu. Dalších 10 % populace
sužují již od středního věku neduhy jako cukrovka, osteoporóza, snížená pohyblivost kloubů a bolesti zad, atd. Na
druhé straně se pak dovídáme např. o
Hunzech, obyvatelích údolí řeky Hunza
v Pákistánu, mezi pohořími Karákóram
a Hindúkuš, kteří se se dříve dožívali v průměru 120 let a jejich ženy rodily až do věku
65 let. Dnes se nám přiblížili, jak životním stylem, tak i nárůstem našich onemocnění
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Podklady k tématu budou manželé Škvařilovi čerpat nejen ze svých bohatých životních
zkušeností, ale především jimi ověřených poznatků starobylých kultur. V názoru na kvalitu
života a zdraví podporující životní styl byly tyto
starobylé kultury jednotné. To, co dnes nazýváme wellness definovala staroindická kultura
ve svých védách jako sattvický stav a staroperská kultura nám předala svoji zkušenost v
učení Essenských. Možná mnozí z čtenářů
stříleckého zpravodaje budou znát Evangelium Essenských, které je jedním ze zdrojů
Naši lektoři budou manželé Eliška
těchto poznatků a je běžně dostupné na intera Jaroslav Škvařilovi.
netu.
Tyto starobylé kultury mají chápání zdraví
a nemoci společné se současným akademic- Kurzy zdravého vaření pořádají již
kým oborem Psychologie zdraví. Společně od roku 1984 a my strávníci jim
považují všechny nemoci za psychosomatic- vděčíme za to, že se u nás tak dobře
ké, protože žádné onemocnění není prosté vaří. Jinak řečeno, informace a zkupsychických vlivů.
šenosti budete mít opravdu z první
Cílem setkání nad tématem zdraví proto
bude staronový pohled na podstatu nemoci a ruky.
cestu ke zdraví, kterým budeme rozlišovat příčiny nemoci nejen v oblasti tělesné, ale i duševní a duchovní.
To moderní, co nám přináší dnešní medicína, je možnost dostupná pro každého občana: měřit a měřením kontrolovat úroveň svého zdraví a kvalitu svého životního prostředí.
Tím získáme zpětnou vazbu, sebereflexi, kterou dříve lidé neměli. Díky starým poznatkům
a novým možnostem můžeme vzít zdraví pevně do svých rukou.
Cena za osobu je 250 Kč.
Můžete se těšit na zkušené lektory, bohatou ochutnávku a uvítací nápoj.
Kapacita je omezená. Proto vy, které pozvánka zaujala, a chcete se zúčastnit, nám
napište své jméno na naše facebookové stránky, e-mail: info@tilakrestaurace.cz, nebo
osobně se přihlaste u nás v restauraci.
Tilak zve všechny zájemce o řízení svého života v oblasti zdraví na svoji první
akci v roce 2018.

Eliška Škvařilová
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MEZINÁRODNÍM CENTRU JÓGY 2017
U příležitosti letošního již třetího ročníku Mezinárodního dne jógy, který
celý svět oslavuje vždy v první letní
den, se široké veřejnosti, nejen jógové, otevřel v sobotu 17. června 2017
areál zámku ve Střílkách, kde se nachází mezinárodní centrum Jógy
v denním životě.
Na návštěvníky čekala komentovaná prohlídka zámku anebo cvičení
jógy pro všechny věkové kategorie a
proti bolestem zad. Pro děti pak bylo
připraveno zábavné cvičení a také hry
nebo veselé kreslení. Velkým lákadlem byla i letos přednáška o kvalitní stravě jako cestě
ke zdraví včetně ochutnávky různých zdravých jídel. Všichni přítomní využili možnost naučit se připravovat originální indické placky.
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 českých a moravských lidových písní.
Během dne navštívilo slavnostní program na zámku a přímo se do něj zapojilo přes sto
padesát zájemců o jógu a zdravotní životní styl. Organizátoři ze Sdružení Jóga v denním
životě Střílky se již nyní těší na další rok, kdy bude nabídka činností a jógová ochutnávka
ještě pestřejší.
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
i právě ve Střílkách. Po celé Indii i
ve světě slaví vždy miliony milovníků
starého indického cvičení. Centrální
ulice 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.
Sdružení Jóga v denním životě Střílky, organizátoři akce
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TŘÍDNICKÁ HODINA V TERÉNU
Žáci 7. ročníku měli neobvyklou třídnickou
hodinu se skvělou možností se o sobě navzájem něco dozvědět a užít si mnoho zábavy.
Děkujeme všem obětavým rodičům, kteří se
do našeho dne zapojili.
Více o tom píše jedna ze zúčastněných.
Dne 2. 10. 2017, tedy v pondělí, jsme měli
podzimní třídnickou hodinu. Hned po škole jsme jeli autobusem do Lískovce k Paligům
(Davidovým rodičům) na koně. O koních jsme se od paní Paligové dozvěděli mnoho zajímavých věcí, ukázala nám drezúru, a kdo chtěl, mohl se i svézt. Moje maminka tam přivedla našeho psa jménem Matty, ale my mu říkáme Mety. Ukázala nám i to, jak vypadá
průkaz čistokrevného psa. Potom jsme šli pěšky do Koryčan. Stavili jsme se u Tadeáše
podívat se na jeho pejska a už jsme se všichni těšili k Čestmírovi. Měl tam červenou užovku obojkovou a obřího pavouka. A protože jsme se my, holky, ze začátku bály, tak Čestmír
nám přinesl koťátko. Potom jsme měli rozchod a ti, kteří byli ze Střílek a dál, jeli autobusem domů. Nebyla to jenom třídnická hodina, ale i krásná procházka a navíc jsme si i
dobře popovídali a bylo i poslední den krásné počasí. Někdo za výlet považuje odcestovat
do jiného státu, ale my jsme si užili i výlet do sousedního města.

Ludmila Janásková

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družinu navštěvuje 20 dětí. Společně se
věnujeme čtení, tvoření, hraní společenských her,
zpívání a tancování. Často chodíme do tělocvičny
hrávat vybíjenou. V rámci celoročního projektu „Řemesla“ si děti prakticky vyzkoušely první řemeslodrátenictví (byly moc šikovné, každý si udrátoval svůj
prstýnek).
Na naší škole je nově otevřen Klub deskových
her. Navštěvovat ho mohou děti každý den (kromě
středy) v době 12.30 hod. – 14.00 hod. K dispozici
máme dostatek her různé obtížnosti. Jsou zaměřeny
na znalosti (př. Svět v kostce, Česko...), logiku (šachy, Kris kros...)a strategii (Carcassonne, Malý
princ...).
Mgr. Petra Tkáčová
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UČEBNA DÍLEN V ZŠ STŘÍLKY
„Co to tady máte? Dílny? To na škole existuje? Co v nich kluky učíte? Baví je to?“
Tatínkové, kteří byli žáky naší školy, se zase dotazují: „Jsou na škole ještě dílny? Kde
jsou umístěny? Chodíte tam? Jak vypadají? Za nás byly ….., vzpomínají, vypráví.
Na tyto otázky odpovídám již druhý rok, když si rodiče vyzvedávají své děti z družiny a
vidí přicházet chlapce na praktické činnosti do dílen, nebo když se účastní nějaké školní
akce, náhodou se ve škole zastaví, čekají na své dítě.
A já nyní také zavzpomínám. Asi před patnácti lety se tehdejší paní ředitelka učitelů
ptala, kdo by chtěl vyučovat chlapce tzv. praktické činnosti a jejich součást dílny. Od malička jsem byla „kutil“, proto jsem se tenkrát rozhodla, že se pokusím naučit
chlapce pracovat se dřevem. Dodnes na
chvíle v dílně vzpomínám. Chlapci byli
bezvadní. Od práce je neodradila ani prosakující a stojící voda na podlaze, zápach
z odpadu. I po letech vidím některé výrobky – zejména asi metrové nákladní auto,
lodě, vláčky a jiné hračky. Mám radost, že
někteří z nich si zvolili práci se dřevem
jako své povolání. Jsou mistři ve svém
oboru, dovedou „vykouzlit“ nádhernou novou střechu, vyrobit nábytek.
Později převzal praktické činnosti pan
učitel Bazsó, který s chlapci vyrobil
všechny dřevěné směrové tabule na stříleckou naučnou stezku. Protože věděli, že
se mezi námi najdou lidé, kteří mají potřebu práci druhých ničit, vyrobili i náhradní
tabule. Jsou schované v dílně a postupně
budou nahrazovat poničené, aby turisté
na trase nebloudili.
Od loňského roku zase učím chlapce
praktické činnosti a pracovat se dřevem.
Je už trochu jiná doba, počítače jsou na
prvním místě, řemesla upadají. Je jasné, že tedy chlapci nebyli prací v dílnách moc nadšeni, ale snažili se. Školní dílna je nevyhovující, její vybavení
je velmi špatné. Často chlapci přemýšleli a řešili, jak je možné, že nářadí 30 let staré je stále funkční, ale pilky 4 roky
staré jsou rozbité, nejde s nimi řezat. Museli občas zatnout
zuby a ze všech sil se snažili dřevo řezat. Na konci roku
jsme zase měli sbírku výrobků.
Nastal nový školní rok a já jsem každou středu odpoledne hledala, vymýšlela, čím chlapce ve čtvrtek odpoledne zaujmout v praktických činnostech. Letos jsou netradičně
spojeni – chlapci 6. ročníku s 8. ročníkem a chlapci 7. ročníku s 9. ročníkem.
Začali jsme prezentací nářadí, videoukázkami o práci se
dřevem, kovem, vyplňovali jsme osmisměrky, následoval
test.
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Den D nastal 19. 10. 2017. Šla jsem
s obavami do školy – čtvrtek, sedmá vyučovací hodina, praktické činnosti a jdeme poprvé do dílen. Rozložila jsem několik
vytištěných papírů s ukázkami výrobků ze
dřeva. Vysvětlila jsem postup práce, doporučila nářadí, připomněla bezpečnost při
práci. Byla jsem velmi mile překvapena, nevěřila jsem svým očím. Kluci se s nadšením
vrhli do práce – řezali, pilovali, vrtali.
Bylo mně jich však líto, když jsem je viděla zápasit se špatným a nekvalitním nářadím v neútulném prostředí. V ten den se na
nás přišla podívat i paní ředitelka, nešetřila
chválou. Nejvíce nás potěšila slova – musíme sehnat nové nářadí, vybavit a vylepšit
prostor dílny, aby se vám dobře pracovalo.
S úpravou dílen se začalo již o prázdninách. Byla provedena oprava izolace, už by
neměla v dílnách stát po dešti voda. Tatínkové – L. Mozga a J. Uhlík – nám darovali
zbytky dřeva, můj manžel nám opravil staré ruční vrtačky, některé pilky.
Chceme s vylepšováním dílny pokračovat, ale bohužel nám chybí v rozpočtu školy peníze.
Obracím se tedy na čtenáře tohoto článku. Pomozte nám s vybavením naší dílny,
např. finančním darem, zakoupením pilky, rašple, pilníku, darováním zbytků dřeva, …….
Pokud chceme, aby v budoucnu nezanikla řemesla, měli bychom je podporovat již na
základní škole. Můžeme pak říkat: „Řemeslo má zlaté dno.“
Mgr. Jana Drápalová

FIRMA BIOPAS OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE V ROCE 2018 BUDE SVOZ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PROVÁDĚT KAŽDÉ ÚTERÝ
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Volby se konaly 20. 10. až 21. 10. 2017
Seznam voličů v členění podle volebních okrsků: 523
Počet voličů: 341
VÝSLEDKY VOLEB V NAŠÍ OBCI
Umístění

Procenta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.
11.
11.
15.
16.
16.
16.

25,51 %
12,90 %
11,14 %
9,67 %
8,50 %
7,62 %
7,62 %
7,33 %
1,76 %
1,47 %
1,17 %
1,17 %
1,17 %
1,17 %
0,58 %
0,29 %
0,29 %
0,29 %

Název strany
ANO 2011
SPD
KSČM
Česká pirátská strana
ČSSD
STAN
KDU-ČSL
ODS
Zelení
TOP 09
Radostné Česko
Referendum o EU
Sportovci
Strana práv občanů
Cesta odpovědné společnosti
Strana svobodných občanů
Sdružení pro republiku
DSSS

Číslo strany

Počet hlasů

21
29
8
15
4
7
24
1
9
20
6
19
27
30
3
12
23
28

87
44
38
33
29
26
26
25
6
5
4
4
4
4
2
1
1
1

Účast voličů: 65,20%
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR V CELÉ ČR
Umístění

Procenta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

29,64 %
11,32 %
10,79 %
10,64 %
7,76 %
7,27 %
5,80 %
5,31 %
5,18 %

Název strany
ANO 2011
ODS
Česká pirátská strana
SPD
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL
TOP 09
STAN

Volební účast: 60,84 %
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Číslo strany
21
1
15
29
8
4
24
20
7

Počet
poslanců
78
25
22
22
15
15
10
7
6

PLÁNOVANÉ AKCE
22. 11. 2017
3. 12. 2017
9. 12. 2017
13. 12. 2017
15. 12. 2017
20. 12. 2017
26. 12. 2017
26. 12. 2017
13. 1. 2018
14. 1. 2017
27. 1. 2017
20. 1. 2018
9. 2. 2018
10. 2. 2018
14. 2. 2018
17. 2. 2018
18. 2. 2018
21. 3. 2018
21. 3. 2018
4. 4. 2018
2. 5. 2018

Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ.
Tradiční zahájení adventu a rozsvěcení vánočního stromečku.
Mikulášská párty – pořádají žáci 8. ročníku ZŠ.
Vánoční besídka dětí MŠ.
Vánoční dílny s rodiči v ZŠ.
Vánoční besídka – tradiční vánoční program žáků ZŠ.
Štěpánská zábava pořádaná MS Střílky-Zástřizly, z.s.
Cimbálová muzika Kunovjané v kostele a na kaplance
Ples SDH.
248. výročí posvěcení kostela.
Farní ples – Chvalnov.
Valná hromada SDH.
Školní ples.
Ostatky.
Popeleční středa
Divadelní představení stříleckých ochotníků sezónu – hra „Veselé
paničky windsorské“.
Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ.
Jarní diskotéka žáků ZŠ
Zápis do 1. ročníku.
Zápis do MŠ.
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