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Vážení občané,
uplynuly už téměř čtyři roky, kdy nové zastupitelstvo zasedlo ke své práci. Je třeba říci, že
v této době se ve Střílkách mnoho změnilo. Kulturní dům konečně vypadá kulturně, u Střílečáku je chodník, po kterém chodí nejen děti do školy, ale i občané. V celé obci je zákaz
podomního prodeje. Ochotníci mají své zázemí, knihovna má území zvětšené o čítárnu a
dokonce konečně stříšku nad schody. Do Louček vede nová silnice pro auta i lidi, protože
ty „díry“ už byly neúnosné. Cizí návštěvníci už ví, kde je obecní úřad, škola, pošta, kavárna Gól, hřbitov, kulturní dům, protože dřív, to nebylo potřeba. Děti mají každý rok karneval,
jsou vítáni do života a Obecní zpravodaj Vás informuje o dění v obci. Hřbitov a kaple se
také stále zdárně opravuje. Zastupitelstvo podpořilo Súsedy, chasu, krůžek především
na „Střílecké púti“. Nesmíme zapomenout na kavárnu Gól, kam také byla dána nemalá
investice, zase díky některým zastupitelům, na opravu WC. Vybuduje se čistička odpadní
vody, nová kanalizace, upraví se prostor u obchodu u hřbitova. Koupí se nové vozidlo
pro hasiče a dokonce dětem u bytovek nové fotbalové branky. Přesto stále ještě máme
rezervy, které je třeba v budoucnu splnit. Místnost, kde by občané mohli pořádat rodinné
oslavy, se nabízí na Góle i KD. Dále nás čeká hřiště u školy, zahrádka u KD, pojmenování
ulic a další. Za to, co bylo zbudováno, patří dík všem zastupitelům. A věřte, že někdy nebylo lehké „to“ vybojovat, pouze se o tom neví.
Vaše zastupitelka Ludmila Ludvová

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané!
V sobotu jsem navštívil poslední letošní představení stříleckých ochotníků s názvem
Veselé paničky windsorské na Starých Hutích. Nemohl jsem si toto představení nechat
uniknout, protože chodím každý rok, ale letos jsem premiéru u nás ve Střílkách nestihl.
Představení bylo skvělé, všichni přítomní se výborně bavili. Je vidět, že za ty roky už herci
získali zkušenosti, skvěle improvizují, když je potřeba a s publikem to umí.
Proč o tom píšu? Někdy je činnost zájmových a neziskových organizací chápána jako
činnost malé skupiny občanů uspokojujících své úzké zájmy či koníčky. Ve skutečnosti
tyto spolky a jejich aktivity vytváří podmínky pro naplňování volnočasového prostoru našich občanů tak, aby se tady cítili dobře a chtěli v naší obci žít. A to je důležitý předpoklad
k tomu, aby nedocházelo k postupnému vylidňování našeho kraje, naší obce.
Děkuji a přeji našim ochotníkům i
všem ostatním, kteří se podíleli
na přípravě, vše nejlepší, protože ne
každý je ochoten věnovat svůj volný
čas takovýmto aktivitám.
V příštím Zpravodaji již budete informování o novém složení zastupitelstva naší obce, o kterém svými
hlasy rozhodnete v komunálních volbách v říjnu letošního roku. Dovolte
mi proto jménem zastupitelstva obce i
jménem svým, Vám občanům naší
obce poděkovat za veškerou práci,

kterou jste v průběhu dobíhajícího
lebního období – v rámci svých možností – přispívali k rozvoji a dobrému
jménu naší obce.
Za uplynulé volební období se podařilo získat okolo 9 mil. Kč dotací a
realizovat investiční či neinvestiční akce za 13 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější
realizované akce patří oprava kulturního domu, výměna střechy přístavby i
hlavní střechy, rekonstrukce zázemí a
šaten kulturního domu, rekonstrukce garáže a plynové kotelny kulturního domu, výstavba
chodníku na ulici Hlavní, oprava fasády kaple a krypty barokního hřbitova, oprava nástupního schodiště do kaple, rekonstrukce a rozšíření osvětlení, oprava silnice v místní části
Loučky, rekonstrukce plynové kotelny na hřišti, oprava sociálního zařízení v kavárně Gól,
oprava zázemí a sprch ve sportovní hale, oprava hasičské zbrojnice, rozšíření a úpravy
místní knihovny, oprava Malíškova kříže a mnohé další. Myslím, že se podařilo udělat kus
dobré práce a posunout naši obec dále.
Mnoho uvedených akcí jsme realizovali za pomocí pracovníků obce i pracovníků
z úřadu práce a ušetřili tím nemalé finanční prostředky. Jejich práce si vážím a děkuji jim
jménem svým i jménem naší obce.
Dovolte mi také, touto cestou poděkovat
všem členům místních aktivních spolků,
členům
zásahové
jednotky
obce
a zájmovým neziskovým organizacím za
jejich práci, pracovníkům a zaměstnancům
mateřské a základní školy za výchovu naší
nejmladší generace. Děkuji zastupitelskému sboru, členům zřízených výborů
a komisí i zaměstnancům obecního úřadu
za aktivní a pozitivní přístup k plnění úkolů
pří správě obce.

INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2018
Oprava plynové kotelny Základní a Mateřské školy ve Střílkách
Oprava bude provedena v měsíci červenci a srpnu tak, aby probíhala mimo školní rok
a bez přítomností dětí a personálu. Jak už jsem se zmiňoval ve Zpravodaji dříve, jedná se
o nezbytnou výměnu dosluhujících plynových kotlů a technologie za nové, protože tato
kotelna zásobuje teplem a teplou vodou základní a mateřskou školu, sportovní halu
i obecní úřad. Nové technologie jsou šetrnější a opět bychom měli ušetřit alespoň 20 %
nákladů na vytápění, které pak můžeme použít jinde. Podle projektové dokumentace by
rekonstrukce neměla překročit 2 mil. Kč.
Kompostéry a štěpkovač
Loni naší obci nebylo s dotací na kompostéry vyhověno. Letos se nám dotace podařila
vyřídit a kompostéry budou. Spolu s nimi bude pořízen i mobilní motorový štěpkovač
na podvozku přívěsného vozíku. V současnosti probíhá výběrové řízení tak, abychom,
Vám, občanům mohli tyto kompostéry dodat co nejdříve. O době a způsobu výdeje budete
včas informováni. Pořízení kompostéru a štěpkovače bude stát okolo 1 mil. Kč, obec zaplatí asi 15 % z ceny. Kompostéry jsou jedním z opatření k předcházení vzniku odpadů
a jejich ukládání na skládku.
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Schodišťová sedačka ve zdravotním středisku
Hlavně starší lidé a občané se sníženou pohyblivostí mají od měsíce dubna možnost používat nově instalovanou schodišťovou sedačku ve zdravotním středisku v naší obci. Sedačky jsou skvělou volbou
na překonání schodišťových bariér. Za určitých okolností může být
sedačka použita i pro vozíčkáře. Ovládání je jednoduché – stačí si
sednout, vychýlit a držet malý přepínač v pravé podpěrce – doleva či
doprava podle směru jízdy. Přivolání sedačky (v případě, že sedačka
není na místě) je jednoduché – stačí stisknout tlačítko na zdi.
Dopravní automobil pro zásahovou jednotku obce
Podařilo se nám také vyřídit dotaci na dopravní automobil pro zásahovou jednotku naší obce – 400 000 Kč
přispělo GŘ HZS (stát) a 300 000 Kč přispěl Zlínský kraj,
za což velmi děkujeme. Zbytek ve výši 300 000 Kč doplatí obec Střílky. V současnosti je podepsána smlouva
s dodavatelem a čekáme na dodání vozu, které nebude
dříve než v měsíci záři tohoto roku.
Opravy barokního hřbitova
V letošním roce budou probíhat opravy dvou vřetenových schodišť vedoucích do krypty a vstupního záklopového portálu do krypty v přední části hřbitova. Žádám
všechny návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti, hlavně při provádění oprav v přední části hřbitova. Dále bude
provedena oprava výmalby a štuk v interiéru kaple.
Čistírna odpadních vod Střílky
V měsíci lednu byla investorem firmou VAK Kroměříž, a.s. podána žádost o dotaci.
Žádost je nyní posuzována a výsledek je možný očekávat v druhé polovině letošního roku.
Sběrné místo odpadu Loučky
Tento projekt by měl sloužit vám občanům Střílek k uložení biologicky rozložitelných
odpadů (tráva, větve apod.) vzniklých ve vašich domech tak, abychom snížili ukládání odpadů do popelnic a komunální skládky odpadu. V areálu budou také kontejnery na velkoobjemový odpad, který budete moci průběžně ukládat. Je možné předpokládat i využití
pro další druhy tříděného odpadu i jako manipulační místo obce pro nakládání s odpady.
Projekt je předložen na Stavebním úřadě v Koryčanech, kde je posuzován a jsou doplňována potřebná povolení a vyjádření. Pozemek bude oplocen, bude provedena instalace
osvětlení, plocha bude zpevněna, příjezdová komunikace s mostkem opravena. K zajištění
zázemí bude postavena garáž.
Opravy komunikací
Na základě připomínek občanů budou v letošním roce realizovány opravy místních
komunikací v ulici Komná (část ulice se starým asfaltovým povrchem), Hradská, Nová
(bude provedena výměna odvodňovacích žlabů a oprava povrchu) a příjezdové komunikace ke škole.
Viktor Ganjuškin, starosta obce
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VZPOMÍNKA NA VÁNOCE – BETLÉM
K pravé vánoční atmosféře patří
nejen vánoční stromek, dárky, štědrovečerní večeře, ale také betlém
znázorňující Narození našeho Spasitele. Při pohledu na betlém se
v každém z nás znovu probudí
vzpomínky dětských let, kdy jsme
hleděli s dojetím na dítě narozené
v jeslích. I v kostele bývá betlém,
zpravidla větší, než jaký máme doma. Právě takový si mohli návštěvníci
našeho stříleckého kostela poprvé
prohlédnout během vánočních bohoslužeb. Betlém tvoří celkem 11 postav velikostí kolem 60 cm, takže jsou dobře viditelné.
Nic na tom nemění skutečnost, že jsou vyrobeny z umělé hmoty, jako mnoho podobných
věcí, které jsme zvyklí kolem sebe vídat nebo je používat. Trocha historie: původní střílecký betlém uchovávaný v kostele byl, jako mnoho jiných pamětihodností naší obce, odcizen
při vloupání do kostela na jaře roku 1996. Kromě betléma si tehdy zloději odnesli i sochu
Pražského Jezulátka a sochu sv. Floriána, která byla právě v kostele uschována před nenechavci z kapličky sv. Floriána. Bohužel se žádnou z ukradených věcí nepodařilo nalézt.
Tak nám z původního betléma zbylo pouhé torzo a soška slona, který doprovázel jednoho
ze tří králů. Odcizený betlém poté nahradil betlém keramický, který pro náš kostel byl vyroben na zámku. Ale postupem času jednotlivé postavičky utrpěly různá poškození, a nastal čas se poohlédnout po novém betlému. Náš nový betlém není žádný originál, spíše
sériová výroba, ale to nám vůbec nevadí. Svou hlavní úlohu, představovat betlémskou
scénu Narození Krista, plní na výbornou a věřím, že i Vám se líbí.

PÁSMO KOLED A CIMBÁLOVÁ MUZIKA, ŽEHNÁNÍ BETLÉMA
Na druhý svátek vánoční zahrála v kostele
cimbálová muzika pod vedením Jiřího Potyky
pásmo vánočních koled, do kterého se svým
zpěvem a recitací textů zapojily děti ze Základní školy ve Střílkách. Pro kostel trochu
nezvyklé muzicírování přineslo pro všechny
posluchače a návštěvníky nevšední hudební
zážitek. Svátek sv. Štěpána, který slavíme
právě na druhý vánoční sváteční den, přímo
vybízí k tomu, abychom vyšli a s ostatními se
podělili o radost vánočních svátků. Příprava
na svátky bývá náročná a hektická, a každý si
rád o svátcích trochu odpočine. Ale zahálet
nedokážeme dlouho! Proto už na první vánoční svátek navštívíme svoje příbuzné a známé, pokračujeme v tom i o druhém vánočním svátku. Setkání v útulné atmosféře setmělého kostela, za hraní a zpěvu krásných slováckých vánočních koled, je to pravé místo pro vnímání té krásy a pohody vycházející
z radostné zvěsti o narození našeho Spasitele. Doufám, že se Vám u nás líbilo, že se Vám
líbil i náš nový betlém, který byl během koncertu požehnán. Ať toto žehnání je i pro nás
stálou připomínkou, že i náš život se má stát pro druhé požehnáním…
J. Štancl, farář
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ABSOLVENTSKÝ PLES

Absolventský ples našich žáků, který se uskutečnil v pátek 9. února 2018, se vydařil
na jedničku. A jaké jsou dojmy našich tanečníků a návštěvníků plesu?
Na ples se žáci 9. ročníku společně s učiteli chystali už tři měsíce. Pro tuto slavnostní
příležitost nacvičili tradiční polonézu, kdy dívky byly oblečeny do bílých šatů. Sál byl vyzdoben balonky a velkými květy na stolech. Vše bylo sladěno do vínové a bílé barvy, proto
chlapci tančící polonézu doplnili své obleky vínově červenými kravatami. Naučili jsme se
základům taneční etikety, ale nejtěžší byl valčík, který jsme pilovali i o přestávkách
na školní chodbě. S přípravou akce bylo mnoho práce, proto doufáme, že se všem líbila.
.
Leona Kapličná
S přípravou plesu jsme začali už v listopadu. Celou choreografii polonézy vymýšlela
Lea. Některým to ze začátku moc nešlo, ale trénovali jsme pravidelně každý týden, tudíž
jsme se postupně zdokonalovali. Taky nám každý týden nám přibývaly nové kroky. Bylo
těžké se je naučit a zapamatovat si je, ale zvládli jsme to!
Tomáš Rozkydal
Když tančili, tak to byla přenádherná podívaná a bylo vidět, jak jsou páry skvěle sladěny.
David Janík
Myslím si, že polonéza byla moc hezká a všem se líbila. Ples se mi celkově líbil a moc
jsem si to užila.
Denisa Janušová
Akce měla příjemnou atmosféru a lidé se dobře bavili. Na plese bylo možné vyhrát
v tombole různé ceny, jako například dárkové koše, kosmetické přípravky a podobně.
Podle mého názoru se ples povedl a určitě dorazím i příští rok.
Viktor Mozga
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KNIHOVNA V NOVÉM
Vážení spoluobčané. Ráda bych
vás několika řádky informovala o činnosti obecní knihovny v roce 2017.
Tento rok byl pro naši knihovnu
velmi významný, protože zastupitelstvo
obce schválilo finanční prostředky
na úpravu a rozšíření knihovny. Tímto
nám vznikl nový prostor pro dětské
oddělení, byla vyměněna ve všech
prostorách podlahová krytina a vymalováno. Rekonstrukce si vyžádala necelých 52 000 Kč. Byla s tím spojena
spousta práce, ale určitě to stálo za to.
Přijďte se přesvědčit.
V loňském roce jsem opět nakoupila 248 knih v celkové hodnotě 20 000 Kč. Nyní knihovní fond čitá 2 226 knih různých žánrů. Kromě našeho knižního fondu máme 475 knih půjčených z výměnného fondu Knihovny
Kroměřížska, které se za rok mění. Dle konkrétních požadavků čtenářů jsem půjčila a přivezla 85 knih přímo z Knihovny Kroměřížska.
Knihovna měla 137 registrovaných čtenářů, kteří navštívili knihovnu 1 258 krát a celkem bylo půjčeno 2 617 knih a periodik. Nejlepšími čtenáři byli opět paní Konečná Helena
– 126 knih a Tomášek Skoupý – 41 knih.
Ještě bych vás chtěla znovu upozornit na webové stránky knihovny a elektronický katalog, kde si můžete prohlédnout náš knižní fond, emailovou adresu knihovny – knihovna.strilky@seznam.cz, po otevírací dobu veřejně přístupný internet a připravuji pro děti
jako novinku zapůjčení deskových
her, které si budou moct půjčit a zahrát si v době otevření knihovny.
Velmi ráda touto cestou děkuji zastupitelstvu a specielně starostovi panu Ganjuškinovi za vstřícný postoj a
věřím, že oceníte naši snahu a práci
a přijdete navštívit naši knihovnu jako
noví čtenáři.
V této uspěchané době se zastavte, začtěte se do tajemných příběhů,
rodinných ság, historických událostí.
Třeba v nich najdete poučení, informace a třeba i sami sebe. Přečtěte
dětem večer pohádku. Budou vám
za to vděční. Učte je milovat knihy.
Jak řekl Oskar Wilde: „Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte,
má jen ten svůj.“
Na Vaši návštěvu se těší Milada Ševčíková – knihovnice
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POSEZENÍ NAD KRONIKOU, ZAJÍMAVOSTI POČASÍ V ROCE 2017
Rok 2017 by se dal charakterizovat jako teplotně
nadprůměrný a srážkově velmi podprůměrný. Nejchladnější den by 7. leden, klesla ráno teplota na –22,1 °C.
Koncem měsíce března teploty vystouply až nad 20 °C a
počasí přešlo spíše do letních teplot. Nejteplejší den byl
29. březen, teplota dosáhla až 22,4 °C. Vysoké teploty
pokračovaly i v začátku dubna. Především 1. a 2. dubna
teplota dosahovala až 22,9 °C. Samozřejmě to způsobilo, že stromy rozkvetly a posléze až se ochladilo, květy
zmrzly, a tak nebylo téměř žádné ovoce. Teplota totiž
21. dubna dosahovala ráno až –3,6˚C.
Komu květy na stromech nepomrzly, stejně je čekala
další pohroma, která přišla 13. května 2017. Bylo to
v sobotu odpoledne.
Náhle se zatáhlo, i náš pes, přestože je stále na dvoře,
se tlačil do domu. Nechali jsme ho uvnitř, protože začalo hřmět. Za chvíli se spustil déšť a vzápětí kroupy. Byly
velké až 2,5 cm. Při dopadu na střechu i na okna – to
byly strašné rány. Lidem kroupy rozbily skleníky, střechy z lexanu, otlouklo ovoce, které po mrazech ještě
zbylo a zničilo na zahradě, co se dalo. Část Střílek byla
pokryta asi 3 hodiny souvislou bílou ledovou vrstvou.
Léto bylo horké, nejteplejším dnem byl
3. srpen, teplota dosáhla 35,3 °C. V září už pak
začalo pršet a díky tomu už byl hlavně v říjnu
dostatek hub. Říjen však přinesl i ničivou vichřici
a místy i orkán Herwart. Stalo se to 29. 10.
2017. Tento orkán způsobil škody za stamiliony
korun, vyžádal si čtyři životy, bez elektrické
energie byly statisíce lidí. V celé České republice se vyvrátily stovky stromů, které blokovaly
silniční i železniční dopravu. Při vichřici došlo
k poškození střechy našeho kostela. Vytvořila
se zde asi 1m2 díra. Havarijní událost byla nahlášena pojišťovně a ve čtvrtek 16. 11. 2017 proběhla oprava. Bylo nutné sjednat vysokozdvižnou plošinu s dosahem minimálně 27 metrů. Samotné opravy se ujali pracovníci
firmy Pyrus, která před lety střechu opravovala. Práce probíhaly za relativně příznivého
počasí (na tuto roční dobu) skoro celý den,
byla prohlédnuta celá střecha, chybějící bobrovky a hřebenáče byly doplněny.
30. 11. 2017 nás svatý Ondřej probudil
první nadílkou sněhu v tomto roce. Napadlo asi
2 cm a stále padalo dál. Za celý den pak napadlo 25 cm. Sníh se pak udržel se i další dny.
Během dne teploty vystoupaly jen málo
nad nulu. Velké množství sněhu způsobilo
zkrat elektrického vedení. Odpoledne šla
v domácnostech elektřina jen na dvě fáze. Měli
jsme pracovní schůzku obecního zastupitelstva
k rozpočtu na rok 2018. Zírali jsme do čísel
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při blikavém osvětlení, až docela zhaslo. Svítili jsme si baterkami v mobilech, abychom
schůzi dokončili. Večer ve 21 hodin byla porucha opravena a světla se konečně naplno
rozsvítila.
To jsou největší zajímavosti počasí za loňský rok.
Následkem velkého sucha, kdy prameniště v Petýlku (jsou zde 3) téměř nedávaly žádnou vodu, byl plně využit vodovodní přivaděč z Koryčan. To nás zachránilo.
VODOVODNÍ PŘIVADEČ VODY Z KORYČAN
Měsíc

Množství vody v m3

leden

468

únor

397

březen

206

duben

253

květen

601

červen

1364

červenec

2954

srpen

3981

září

3631

říjen

792

listopad

344

prosinec

261

Celkem

15 288

Mgr. Ludmila Ludvová – kronikářka obce

LMK MLÁDEŽE STŘÍLKY
Jako vždycky – nejhorší je
začít. V minulém Zpravodaji nebyl příspěvek o činnosti modelářského
kroužku.
Nebudu
rozebírat důvody, zkrátka se situace tak vyvinula. Přesto
všechno, kromě jednoho měsíce, kroužek dál pracoval a dál
pracuje. Je nás však méně.
Lákadla stávající doby a nechuť něco tvořit manuálně,
podřídit se určité povinnosti jed9

nou za týden navštívit dílnu nebo jít na letiště, bylo nad síly některých kluků a snad i rodičů. Vím, zatím se v dílně netvoří prakticky využitelné výrobky, ale pro budoucnost jsou
nabyté zkušenosti určitě víc než nevyužitý volný čas.
Od měsíce září jsme pokračovali se stavbou rozestavěných modelů. Házedla jsme dokončili, zalítali a kluci si je vzali domů. Snad nezůstávají jenom někde pověšené a jsou
zdrojem aktivní zábavy.
Pokračujeme ve spolupráci s výrobcem stavebnic firmou Hiesbök z Hlinska v Čechách.
Výrobce si v našem kroužku ověřuje, jaká je pracnost jeho stavebnic, jak se staví a jak
hotové modely lítají. Za tuto činnost nám prodává stavebnice se značnou slevou. Firma
patří mezi špičku výrobců modelů pro děti a mládež nejenom v Evropě. Jejich stavebnice
jdou nejen na západní trhy, ale i
do arabských zemí. Stavebnice
jsou vyráběny pro děti od 6 let.
V našem kroužku kluci v dílně
začínají stavbou s těmi nejjednoduššími. Je důležité, aby byl
první model postaven a zalítán
hned na první schůzce. Další
model trvá trochu déle. Během
prvního roku si kluci postaví minimálně 3 modely.
Dříve jsem polotovary stavebnic připravoval sám. Bylo to časově velmi náročné a ani
cena materiálu nebyla výrazně nižší, než za jakou cenu stavebnice pořídíme u zmíněné
firmy. Je velmi potěšující, že představitelé obce nás v této práci finančně podporují.
Při setkání s modeláři a vedoucími kroužků na jiných letištích nám podporu obce mnozí
závidí.
Začíná modelářská sezona. Letiště v Blišicích je zase zničeno motorkáři a bude zapotřebí hodně práce, než plochu letiště uvedeme do původního stavu. Věřím, že nám opět
pomůže firma Romana Bubeníka, na jehož pozemcích letiště více jak 25 roků provozujeme. Tímto bych Bubeníkovým chtěl poděkovat.
Pro sezonu máme připravených asi 15 modelů. Každý
z kluků má na zalítání nejméně
jeden svůj model letadla. Jsou
připraveny modely pro výuku
lítání se dvěma aparaturami –
učitel – žák. Kluci se seznámí
nejen s modelem, ale i prostorem, zjistí, že je to trochu jiné
než na počítačovém simulátoru.
Vidět ve vzduchu a řídit svůj
model patří zejména v začátcích
k nezapomenutelným zážitkům. To neplatí jenom pro kluky, ale většinou i pro jejich tatínky. Snad se i ti rodičové, kteří zatím neměli čas na letiště svoji ratolest dovézt, se mezi
námi objeví a třeba si i zkusí model letadla řídit. Potom určitě pochopí, že tato zábava má
smysl, že doba v dílně a na letišti není ztraceným a promarněným časem.
Antonín Auf, vedoucí LMK mládeže Střílky

10

NĚCO MÁLO O ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ VE STŘÍLKÁCH
Uplynulá zima byla trošku
dlouhá a potrápila nejen dospěláky, ale i nás mladé hasiče. Máme
před sebou další rok, a tak je zapotřebí se stále v naší činnosti
zdokonalovat.
V našem kroužku se scházíme,
již
tradičně
každé
pondělí
ve zbrojnici v naší krásné klubovně. Někdy jsme využili sál
v kulturním domě, kde pro nás byl
větší prostor na realizaci her. Tímto děkuji obecnímu úřadu za
vstřícnost.
Od začátku roku již máme
za sebou některé akce.
První účast nás mladých byla
na valné hromadě našeho sboru a
to 20. ledna. Kulturní komise
při OÚ Střílky pořádala 3. února 2018 dětský karneval. Přišli jsme pomoct při výzdobě sálu
a některé děti se pobavily i přímo na karnevalu.
Větší účast byla 10. února při vodění medvěda – tzv. ostatkový průvod. Jak již bývá
tradicí, nenechali jsme si ujít i divadelní představení našich ochotníků – Veselé paničky
windsorské, kde většinu hrají i naši starší hasiči.
Po kulturních akcích jsme jeli 3. března na první soutěž do Trávníku. Na trať vyběhly
dvě hlídky starších ve složení: Stanislav Pluhař, Vojtěch Pluhař a Kristýna Janíková. Z 23
družstev se umístili na 14. místě. Druhá hlídka: Markéta Ganjuškinová, Zuzana Kociolková
a Michaela Endlicherová se umístily na 12. místě z 23 hlídek. Za hlídku mladších startovali: Tomáš Kučera, Emma Kapličná a Adéla Mikulčíková. Z 18 hlídek skončili na 6. místě.
Zkoušky odbornosti byly 26. března, a
to preventista, kronikář a strojník. Účastnili
se tito mladí hasiči: Michaela Endlicherová,
Emma Kapličná, Markéta Ganjuškinová,
Tomáš Kučera a Vojta Pluhař. V komisi zasedli velitel okrsku Miroslav Vrba, preventista okrsku Stanislav Gejdoš ml. a vedoucí
mládeže okrsku Milan Krejčiřík. Mladí hasiči
zkoušky úspěšně zvládli.
A co nás čeká v blízké době? 5. května
2018 se účastníme mše svatého Floriána
u kapličky a první důležité soutěže
12. května hry Plamen v Chropyni. Věřím,
že budeme o něco lepší – jak v loňském
roce.
19. května 2018, na okrskovém kole mužů ve Střílkách, bychom chtěli obhájit první
místo z loňského roku.
To bylo krátce o naší dosavadní činnosti a dětem přeji hodně úspěchů na soutěžích,
které nás čekají.
Vedoucí mládeže Krejčiřík Milan
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ZPRÁVIČKA OD HASIČSKÉHO SPOLKU
Nástup nového roku zahájili hasiči již tradičním plesem, který se konal 13. ledna 2018,
k tanci a poslechu zahrála skupina ATI. Účast byla hojná, zatancovat si přišly mladší
i starší ročníky. Taneční kreace trvaly až do brzkých ranních hodin.
Letošní ostatkový rej za doprovodu muziky z Koryčan procházel obcí 10. února 2018.
Masky byly velmi nápadité a sešlo se jich hodně
– přes 30 namaskovaných. Lidé vycházeli
ze svých domů, aby si s nimi zatancovali a nechali pomalovat obličeje. Koblihy nechyběly
snad u žádné hospodyně, s vejci to bylo horší
☺– slepice měly „klidové“ období. Doufám, že
se letošní ostatky, masopust, fašank či šibřinky
vydařily.
Přišlo jaro a hasiči se opět dali s plnou silou
do společné práce. 28. dubna 2018 proběhl
sběr železného šrotu. První květnovou sobotu
5. května 2018 byla mše u kapličky sv. Floriána
v Koryčanské ulici.
Svatý Florián je katolický světec a mučedník, patron profesí, jež souvisejí s ohněm – hasiči, pekaři, hrnčíři či
kominíci. V ikonografii je obvykle znázorňován v oblečení římského
důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho
kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požárům. Katolická církev si jeho památku
připomíná 4. května, jelikož byl toho dne v roce 304 popraven utonutím ve věku 53–54 let. Jedné z posledních tradic je zmínka
z Hané, kde ještě na počátku první poloviny století hlásil ponocný:
„Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše, jeho Syna. Odbila desátá
hodina, milý svatý Floriáne, tohoto městečka patrone, chraň nás od
ohně….“
Čekají nás krásné akce:
− 19. 5. 2018 v 10.00 hod. proběhne na fotbalovém hřišti ve Střílkách1. kolo soutěže
v požárním sportu.
− 2. 6. 2018 ve 13.30 hod. budou mít děti na fotbalovém hřišti a v zámeckém parku
ve Střílkách Dětský den.
− 16. 6. 2018 – ukázka hašení s veteránem v Dobročkovicích
− 23. 6. 2018 – bude celý den věnován 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Střílkách. Schůze v sále KD, ukázky hašení u hřbitova, taneční zábava na výletišti.
− 14. 7. 2018 – ukázka s veteránem a hašení „po staru" v zámeckém parku v Holešově.
− 21. 7. 2018 – oslavy 120 let založení hasičského sboru ve Chvalnově – ukázka hašení
s veteránem.
− 11. 8. 2018 – účast v soutěži Srandamatch pod Buchlovem.
18. 8. 2018 – 11. krojovaná Střílecká púť, hodová zábava na výletišti.
Na všechny akce Vás všechny zvu v předstihu již teď.
Všem čtenářům přeji krásné jarní dny.
Jana Mertová
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DĚTSKÝ KARNEVAL 2018
Největšímu křesťanskému svátku, Velikonocím, předchází čtyřicetidenní půst. Ale ještě předtím je třeba
se pobavit a potěšit. Až do popeleční
středy je čas pro radovánky a karnevaly. Název karneval se ustálil koncem jedenáctého století v italských
Benátkách. Tam se v té době každoročně konaly zábavy zvané carmen
levare, což znamená zpívat a veselit
se. I naše kulturní komise zase pořádala pro děti ve Střílkách karneval.
Letos to bylo v sobotu 3. února 2018.
Ve čtvrtek hasiči pro nás vyzdobili
sál, opět jim to šlo velmi dobře.
V sobotu nastal ten pravý rej. Trochu jsme musely děti nejprve k tanci popostrčit, ale
pak už se to rozjelo. Tančilo se, soutěžilo, pak přišla na řadu tombola, kdo vyhrál, byl rád,
kdo ne, dostal aspoň cenu útěchy. A na závěr balonek. Dík patří všem, co nám pomohli,
především hasičům.

Kulturní komise OÚ

CO DÁVÁ NAŠEMU ŽIVOTU PRAVÝ SMYSL
Co myslíte, že dává našemu životu smysl? Během mých farářských setkání se mě na
to lidé často ptají. Nebo se zase ptají, co si o tom, co dělají nebo čím žijí, myslím. Snad
aby dosáhli ujištění, že právě toto je onen smysl života, o kterém sami pochybují a neustále ho hledají. Odpovědi bývají různé. Pro někoho znamená smysl života zajištěnost, na
které celý život pracujeme, abychom se my i naše děti měli dobře. Pro druhého je to seberealizace, aby mohl uplatnit svoje vlohy a nadání. V tom spatřuje smysl života. Další si
možná myslí, že nejvyšší hodnotou je uznání a ocenění od druhých. Pak se člověk dobře
cítí, když ho druzí chválí.
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Pravda, někdo si prostě jen užívá života a
o smyslu života zatím moc nepřemýšlí. Rád
bych napsal, že pro někoho je smyslem život
Bůh, ale toho přece stále hledáme a nenacházíme a ještě jej nemáme, a proto v tomto významu smyslem života není. Řekl bych, že
smyslem života je to, co nám způsobuje dlouhotrvající radost a nás otevírá novému životu.
Je to tedy hodnota spíše duchovní, vyjadřující
dobrý pocit z našeho nesobeckého jednání,
které druhým přináší určitou kvalitu. Například
to může být radost z početí a narození dítěte,
nebo radost z toho, že jsem odpustil a přeji
druhému dobro, že se nasazuji pro dobro druhých. Radost z toho, že jsem našel člověka,
se kterým se odvážím vstoupit do trvalého vztahu, do manželství. Někomu, jako třeba
mně, dává smysl života objevování Božích otisků a stop v lidech a událostech kolem nás.
Jistě jsou chvíle, kdy smysl našemu životu dává víra, ať už víra v Boha, kterému se odpovídám, nebo víra v člověka, za kterého nesu odpovědnost. Čili odpovědnost za to, kým
jsem pro druhého, že jej nemohu jen tak hodit přes palubu.
Samozřejmě, je možné naopak mít radost a nacházet smysl života v působení špatných a zlých věcí. Ale stejně tak dobro jako i zlo se rozmnožuje podle toho, jak s ním člověk zachází. Proto bych zakončil moudrou radou z Knihy knih: „Co nechcete, aby lidé
dělali vám, ani vy jim nedělejte“, a také: „Přejte dobro, k tomu jste byli přece (Bohem) povoláni“. Přeji Vám k nacházení smyslu života především odvahu a bohatou pozitivní inspiraci!
J. Štancl, farář

BIBLE A MY

23. listopadu 2017 se konalo v Kroměříži okresní kolo soutěže Bible a my. Naši školu
reprezentovalo šest soutěžících. A jak se umístili?
I. kategorie – Anička Glacová obsadila 2. místo a postoupila do celostátního kola.
Jaroslav Glac – 7. místo
II. kategorie – Samuel Filipi – 3. místo
Ludmila Janásková – 9. místo
III. kategorie – Rostislav Koutný – 5. místo
Antonín Vrána – 7. místo
Celostátní kolo soutěže se konalo 23. března 2018 ve Strážnici. Anička se sice neumístila na předních místech, ale stala se úplně nejmladší soutěžící a nasbírané zkušenosti
určitě využije i v dalších ročnících soutěže.

Mgr. Marta Prachařová
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Čas rychle ubíhá a za pár měsíců budou
prázdniny. Předškoláčci, kteří ještě letos navštěvují mateřskou školu, budou brzy školáky.
Proto je jim ve školce věnována obzvláštní pozornost a péče. Děti mají stále dostatek prostoru pro hru, ale mají také možnost procvičovat si
např. předmatematickou gramotnost s prvky
tzv. Hejného metody. To je způsob výuky,
o který se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku,
Švédsku, Polsku či v Kanadě. Hejného metoda
je založena na respektování 12. klíčových principů a to tak, aby dítě objevovalo matematiku
samo a s radostí.
Předškolní děti jsou také díky různým aktivitám nenásilně seznamovány s prostředím
školy, kam budou ze školky přecházet. Spolupráce se základní školou je v tomto směru příkladná. Děti mají možnost se spolu s rodiči
pravidelně účastnit tzv. edukativních skupinek,
což je program na rozvoj grafomotoriky, uvolňovacích cviků, správného úchopu tužky či
analýzy a syntézy potřebných pro pozdější čtení a psaní. Předškoláčci byli také pozváni přímo do vyučovací hodiny prvňáků, kde si spolu
se školními kamarády pod vedením paní ředitelky vyzkoušeli, jaké to asi bude, až těmi školáky opravdu budou. Některé děti by ve škole
nejraději rovnou zůstaly, jiné byly zase rády, že
se ještě mohou vrátit do své školky, hrát si
a dovádět.
Další zajímavou akcí, která může pomoci
k plynulejšímu přechodu ze školky do školy,
byla velikonoční dílnička v základní škole, které
se předškoláčci také zúčastnili. Celí nadšení
ze společného tvoření se školáky měli ještě
dostatek energie na zhotovení si podobně
krásných výrobků i ve školce.
Jinak každodenní život ve školce probíhá
v poklidu a radosti. Po ranním příchodu
do školky je dětem nabízena řada činností, jako
jsou výtvarné a tvořivé, konstruktivní a manipulační.Děti mají možnost listovat si v encyklopediích a obrázkových knihách, předčtenářskou a
předmatematickou gramotnost procvičovat vyplňováním různých pracovních listů apod.
K rozvoji řečových schopností využíváme dramatického ztvárnění pohádek, zvláště těch klasických a v neposlední řadě také nácviku
jednoduchých říkanek, ale i složitějších básniček. Dětem je nabízeno také procvičování
v rámci logopedické prevence.
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Aby se děti pohybově rozvíjely, máme
umožněno navštěvovat školní tělocvičnu. Nejději však volíme pobyt na čerstvém vzduchu na
školní zahradě. Krásná příroda v okolí Střílek
pak přímo vybízí k vycházkám a dobrodružným
výpravám – obzvláště teď na jaře.
Z akcí, které v poslední době ve školce proběhly, je to např. loutkové divadlo o první pomoci, loutkové divadélko s předvedením
pohádky Bajaja, zimní olympiáda v tělocvičně,
masopustní týden zakončený karnevalem, otevřený den ve školce nebo třeba návštěva statku
u Coufalů.
Výhodou jednotřídní školky je, že starší děti
se učí pomáhat těm mladším, "malošci" se zase
nápodobou učí dovednostem od těch starších.
Vzájemně se pak učí respektu a ohleduplnosti.
Pokud má někdo zájem dovědět se o naší školce více informací, má možnost se po předchozí
domluvě přijít do školky podívat.
Všichni jsou srdečně vítáni. Přidat se k nám
můžete také na facebooku.
Denisa Nezdařilová

EDUKATIVNÍ SKUPINY MĚLY ÚSPĚCH I V ROCE 2018
Smyslem edukačně stimulačních skupin dětí předškolního
věku je příprava budoucích prvňáků na bezproblémový vstup
do školy. Děti si rozvíjí jednotlivé
schopnosti pro úspěšné zvládnutí
čtení, psaní a počítání, rozvoj
myšlení, řeči, soustředění, pravolevou orientaci. Učí se také
správný úchop tužky, uvolňovací
cviky nejdříve mokrým štětcem
na tabuli a následně tlustou tužkou na velký papír. Velkým přínosem těchto setkávání je
seznamování se školním prostředím a vzájemné poznávání rodičů, dětí a pedagogů.
V letošním školním roce se uskutečnilo pět setkání od konce února do konce března.
Skupiny navštěvovalo osm dětí se svými rodiči, prarodiči a sourozenci. Všichni dětští
účastníci byli přihlášeni do naší školy k základnímu vzdělávání. Už se na ně v září těšíme.
Mgr. Martina Raiserová
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VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Tuto divadelní sezónu připravili naši střílečtí
ochotníci hru od Wiliama Shakespeara „Veselé
paničky windsorské“. Zabývala se problémem,
který pronásleduje lidi po staletí a tím je nevěra,
žárlivost a potrestání člověka, který se chová namyšleně a chce odloudit ženu jinému.
Komediální zápletku opět rozehráli herci skvěle hned od začátku. Celý sál přímo hltal jejich komické výstupy a dialogy. Již úvodní píseň mistrů
pěvců windorských v podání čtyř zkušených bardů
– M. Maštalíře, S. Pluhaře, L. Poláška a R. Voláka
– nás uvedla do děje a reality.
Pak se nám postupně představily jednotlivé
postavy. Úctihodní měšťané pan Vodička v podání
Milana Maštalíře, pan Hošek alias Staňa Pluhař a
jejich krásné a věrné ženy: Vodičková – Lenka
Voláková, Hošková – Lenka Kašíková a jejich samozřejmě také, krásná dcera Anička. Všichni byli
ztvárněni přímo profesionálně. Za Aničkou brousí
nejen Fenton, mladý šlechtic – Pavel Drozd, kterého miluje, ale i Cajus, francouzský lékař – Luboš
Polášek. Ten se chudák musel po večerech učit
francouzsky, aby tuto roli, tak perfektně zvládl.

To ještě není s výčtem nápadníků konec. Dalším je Věchýtek – Pavel Šohaj, synovec soudce Bluma – v podání Radka
Voláka. Ten by ho rád také oženil s bohatou nevěstou Aničkou. Jemu přeje i její otec pan Hošek, protože je to také bohatý
ženich. Je sice bohatý, ale mdlého rozumu a Pavel Šohaj ho
opět předváděl znamenitě. Paní Hošková zase straní francouzskému lékaři, který ji imponuje svým vzděláním. Tak se
rozehraje komedie.
Do děje vstupuje důležitá osoba Čiperná – hospodyně
v podání Anety Coufalové, která je nejen poslíčkem lásky, ale
vždy dobře, ve svém skvělém podání, zamíchá dějem. Nesmíme zapomenout na výbornou komediální postavu Huga
Veleby, faráře alias Tomáše Bazalky, který ji ztvárnil opravdu
skvěle včetně spáleného patra, kvůli němuž nemohl říkat hlásku p. Při některých jeho slovech řvali diváci smíchy.
A teď přichází na řadu náš první milovník a herecký proutník Mirek Vrba v nezapomenutelné roli sira Jana Falstaffa. Nic
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komediálního mu není cizí. Je to prostě komik od přírody a
tyto role jsou přímo pro něho určeny. Líbilo se mi, jak obecenstvo reagovalo. Tleskalo i při některých momentech přímo během hry.
Plejádu postav doplňovala opět skvěle Jarmila Mikulášková v podání hospodské, Karel Merta jako sluha Flanděra
byla také důležitá role. Zvláště mu to slušelo v závěrečné
scéně v těch zelených šatech. Sem tam se objevila služebná
Nanynka – Anna Vrbová, Pepan, sluha u Vodičků – Radomír
Vrba, místní krejčí – Zdeněk Nábělek a scénu doplnili hospodští hosté Milan Krejčiřík a
Pavel Merta ml.
Některé momenty si člověk dlouho uchová v paměti; například, jak se učili sir Jan Falstaff s panem Patočkou – převlečeným
Milanem Maštalířem troubit jako jeleni
nebo hovory pana faráře Veleby, kterého
musel překládat pan Hošek. Uchu lahodil
dokonalý francouzský akcent pana doktora Cajuse, nemluvě o Čiperce, jak se
chtěla propadnout do západního Německa. Prostě všechny výkony byly
skvělé. Zlo bylo potrestáno a láska zvítězila.
Diváci odměnili herce bouřlivým potleskem za opravdu, opravdu vynikající představení. Samozřejmě největší dík patří paní
režisérce Jiřině Krejčiříkové. My ani nevíme, jaký talent nám tady ve Střílkách dřímá!
Také poděkování si zaslouží i všichni co se na představení podíleli; Karel Žíla za výtvarnou dekoraci, kluci, co stavěli kulisy, pouštěli světla – Jirka Prachař ml., Milan Krejčiřík,
Pavel Merta ml., Tomáš Bazalka. Krásnými je učinily v kostýmech Milada Gejdošová,
v líčení Lenka Voláková. Hudbu a písně vytvořili Luděk Čihánek a Milan Maštalíř. Když
něco zapomněli, text sledovaly Jana Mertová a Ludmila Cveková. O vstupné a programy
se starala Mgr. Alena Foltýnová.
Slávu stříleckého divadla šíří ochotníci dál ve Zdounkách, Koryčanech, na Starých Hutích a v Nitkovicích. Patří jim všem velký dík za to, že věnují svůj volný čas divadlu, což je
opravdu krásný a ušlechtilý koníček.

Mgr. Ludmila Ludvová
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ZA JÓGOU NA MORAVU
Vymknuta z kloubů doba šílí, pravil Shakespeare ústy prince
Hamleta už před hodně dlouhou dobou. Tato věta mi na mysl přichází nebezpečně často, tak si říkám, že musím něco podniknout,
než zešílím já. Hledat klid a uvolnění vyrážím na Moravu, kde se
na úpatí chřibských lesů v malebné vísce Střílky nachází mezinárodní středisko Jógy v denním životě - Maháprabhudíp ášram. Jóga se tu cvičí přes 20 let, tak hádám, že ji budou umět dobře.
Mé vědomosti o józe briskně vyjadřuje osmiletá Helenka
v populární knížce Ireny Douskové Hrdý Budžes: "Jóga, to je takový cvičení, při kterým člověk vezme jednu svou ruku a jednu nohu, zaváže je na uzel a
musí to půl hodiny vydržet." Moje konzervativní babička doplnila tuto definici o představu
chůze po žhavém uhlí a fakírském loži z ostrých hřebíků. Mé obavy rozptyluje vlídná slečna recepční. Dostávám měkkou, čistě povlečenou postel v docela normálním pokoji. Žhavé uhlí prý najdu jedině v kamnech nebo v ohništi u táboráku.

První večer trávím s ostatními účastníky semináře v prostorné meditační hale, kde panuje nesmírně uklidňující a duši lahodící atmosféra. Náš cvičitel klidným, trpělivým hlasem
uvádí mé bujné představy o józe na pravou míru.
Jóga je holistický systém fyzických, dechových a mentálních cvičení. Nejde jen o složité propletence nohou a rukou, ale také o práci s dechem, zklidňování mysli a prohlubování
koncentrace; vegetariánství a etický přístup k životu, vědomé prožívání přítomnosti. Je to
celistvá životní filozofie. V Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách se cvičí podle systému,
který se jmenuje Jóga v denním životě. Jde o propracovaný
systém tradičních jógových cvičení a očistných technik, přizpůsobených potřebám západního člověka. Cvičení jsou
odstupňována podle složitosti, od úplně jednoduchého protahování svalů, až po náročné pozice s dlouhou výdrží.
Stejným způsobem jsou zpracovány i ostatní techniky, zájemce krůček po krůčku pronikne do tajů koncentrace a
meditace, postupně si prohloubí dech a prostřednictvím
očistných technik nazývaných hathajógové krije pročistí
vnitřní orgány. Systém jóga v denním životě se také věnuje
zdravé výživě a etickému přístupu k životu. Jak už název
Systému napovídá, nemusíte nijak radikálně překopat svůj život, abyste jógu začali cvičit.
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Podle jasných pokynů jednotlivá cvičení prostě harmonicky zařadíte do své každodenní
rutiny. Začít může kdokoliv, v jakékoliv fyzické či psychické kondici.
Autorem Systému JDŽ je višvaguru paramhans
svámí Mahéšvaránanda, který Střílky několikrát do roka
navštěvuje a vede zde semináře s mezinárodníúčastí.
Višvaguru se narodil v Indii, stal se žákem a později
také "knězem" neboli svámím tradiční linie jógových
mistrů, jejíž kořeny sahají do daleké historie. Učení jógy
je totiž v Indii předáváno z mistra na žáka. Díky tomu
vzniklo a stále vzniká množství jógových směrů a to
nejen v Indii ale po celém světě. Jógové školy s dlouhou tradicí mistrů však vždy platily za vážené a respektované.
Mladý svámí Mahéšvaránanda se coby osmnáctiletý mladík vydal do Evropy poznávat zdejší poměry. Záhy pochopil, s čím se v Evropě a potažmo na západě
potýkáme. Jak nás od dlouhého sezení u počítače bolí
záda, jak neustále nestíháme termíny, z čehož jsme
podráždění a obden nás bolí hlava, jak k obědu místo
klidného posezení u lahodného, nutričně vyváženého
jídla tlačíme ve stoje jakousi v mikrovlnce ohřátou hmotu neznámého původu. To všechno měl na mysli, když sestavoval jednotlivé kousky skládanky zvané Systém jóga v denním životě. Svámídží se věnuje také dalším aktivitám, je
iniciátorem velké řady humanitárních projektů všude po světě. Je uznávanou duchovní
kapacitou jak doma v Indii (zde získal řadu vysokých duchovních titulů, jako jsou mahámandaléšvar ši višvaguru), tak ve světě.
Jako řečník promlouval v OSN, setkává
se s politiky a prezidenty mnoha zemí.
Systém Jóga v denním životě si
pro svou geniální propracovanost záhy
získal řadu přívrženců. Své původní působiště v Rakousku rozšiřoval svámí Mahéšvaránanda po celé Evropě a posléze i
po ostatních kontinentech. Dnes najdete
centrum Jógy v denním životě téměř
v každé zemi a v každém větším městě.
Maháprabhudíp ášram ve Střílkách je
mezinárodním jógacentrem, kde se několikrát ročně konají semináře Systému Jógy
v denním životě s mezinárodní účastí. Jógacentrum sídlí v areálu někdejšího barokního
zámku, ke kterému přiléhá prostorný zámecký park. Celý areál je majetkem neziskové organizace Nadace Živoucí světlo Maháprabhudíp satsang. V areálu zámku se
podařilo vytvořit klidné a harmonické
prostředí, kde se můžete v klidu a nerušeně věnovat vnitřnímu zklidnění a načerpání nových sil. Za tímto účelem se
zde pořádá řada víkendových či týdenních seminářů zaměřených na zdravý
životní styl a osobní rozvoj. Pro děti
Ášram pořádá letní stanové tábory a
víkendové akce během celého roku.
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Zájemci se sem můžou přijet učit vařit vegetariánskou
stravu, zkusit intenzivní meditační víkend nebo jen tak
„vypnout“ při relaxačních programech se cvičením a
cházkami v lese.
Posledně jmenovaný typ
programu jsem zvolila i já.
A můžu vám říct, že máloco
se vyrovná třem dnům stráveným tak akorát náročným cvičením, procházkami v přírodě, zpíváním manter a relaxací
v zámeckém parku pod větvemi rozložitého buku. K tomu nám
vařili báječné vegetariánské pochoutky a vůbec byli velmi příjemní a ochotní.
V létě jsem tu zas. A to minimálně na týden :-)
Lucie Štěbrová

MAHÁPRABHUDŽÍHO ÁŠRAM NABÍZÍ
Prohlídka budovy zámku a parku
Přijměte naše srdečné pozvání do Maháprabhudžího
ášramu na komentovanou prohlídku historické budovy
zámku a přilehlého parku.
• Prohlídky se konají každou sobotu od 13.30 hodin
v období 28. 4. 2018 až 12. 8. 2018.
• Délka okruhu je 30 minut za základní vstupné 30 Kč,
snížené vstupné 20 Kč platí pro děti do 10 let, důchodce, studenty do 26 let a držitele průkazu ZTP.
• Na prohlídku se prosím hlaste předem na uvedený
kontakt – telefon: +420 733 686 008
email: mantradevi@yoga.cz
Víkendové stravování v ášramu
Pro zájemce je o víkendech otevřená možnost stravování v ášramu. Vaříme vegetariánská jídla podle principů
zdravého stravování. Místní speciality jsou inspirovány
rozmanitými kulinářskými recepty indické kuchyně a využívají převážně výpěstků z vlastní BIO zahrady a ovoce a
zeleninu z farem v blízkém okolí.
Obědové menu je za částku 90 Kč (platba na účet).
Rezervace je nutná předem, vždy ve středu do 12 hodin,
− nejlépe emailem na mantradevi@yoga.cz,
− telefonicky 733 686 008 – k dispozici jsou rovněž
podrobnější informace k platbě.
Těší se na Vás kolektiv ášramu.
Marcela Mojžíšová
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LETOŠNÍ KOŠT NABÍDL PÁLENKY Z KONOPÍ, MÁTY NEBO MALIN
Po roční odmlce střílecko-zástřizelská chasa
Súsedé uspořádala v sobotu 19. března 2018 Košt
domácích pálenek. Byl to v pořadí už osmý košt,
který se v Domě kultury v Zástřizlech konal. Návštěvníci na něm mohli ochutnat celkem 177 vzorků. Mezi nimi i poněkud netradiční příchutě. Údiv
vyvolávala například výrazně zelená pálenka
z máty nebo červený malinový likér. O tom, že
vypálit lze opravdu téměř cokoliv, svědčil vzorek
smíchaný z banánu a limetky, další byl z kávy a
nechyběl ani experiment z konopí.
Návštěvníci, kterých bylo něco přes stovku, ale
při ochutnávání sázeli raději na jistotu. Největší zájem byl tradičně o šampiona koštu. Tím
se letos stal vzorek z roku 2015 z durancie a trnky věnovaný Františkem Martykánem
z Ořechova.
Kromě šampiona se udělovali ceny
pro vítěze v jednotlivých kategoriích.
V kategorii modrých pálenek zvítězil
Miroslav Tiefenbacher z Koryčan, mezi
meruňkami byla nejlepší pálenka od Iva
Hlisnikovského z Kroměříže. Kategorii
jablka ovládl Milan Mikulášek, z hrušek
zaujala nejvíce porotu pálenka z Blišic
od Stanislava Kaluže. Ve směsích zvítězil František Sukovitý ze Zástřizel
za vypálení hrušek dohromady s jablky.
V likérech bodovala Oldřiška Mertová
ze Střílek s černým bezem a kávou.
Poslední kategorií byly ostatní pálenky a macaráty. Za vzorek kdoule si vítězný diplom a
památeční skleněnou láhev v této kategorii odnesla Veronika Kočová z Kroměříže.
O hodnocení jednotlivých vzorků rozhodovala anonymně 21členná komise dva týdny před samotným koštem. Pozvání do poroty přijali zástupci z osmi obcí. Jako
každý rok na ně dohlížel zkušený degustátor Jaroslav
Provazník z Kyjova.
Součástí koštu byla i tombola čítající necelou stovku
cen. K poslechu a tanci hrála Cimbálová muzika Velehrad, která v minulých letech doprovázela chasu i v létě
při pouťovém průvodu. Tanečníci z řad návštěvníků se
osmělili až k večerním hodinách, i když moderovaný program oficiálně skončil už kolem šesté hodiny večerní,
zábava pokračovala do noci.
Chasa Súsedé by proto touto cestou ráda poděkovala všem, kteří si letošní košt nenechali ujít. Věří, že pokud
se bude zájem stále držet na takové úrovni, brzy oslaví
jubilejní (desátý ročník), podobně jako tomu bylo loňské
léto s krojovanou poutí.
Dominika Hromková
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CO SE DĚJE VE VÝCHOVNÉM ÚSTAVU
„Hurá, konečně skončila zima,“ říkají si
vychovatelé našeho zařízení. Vymyslet
totiž
nějakou
smysluplnou
činnost
pro chlapce v tomto období, není nic jednoduchého. Máme už sice jaro v plném
proudu, ale nemůžu ještě zimu úplně odhodit. Chlapci se v zimním období postupně účastnili jednodenních lyžařských
výletů a v nabídce byl i týdenní výcvikový
kurz. Tento kurz se konal ve dvou turnusech v Jeseníkách, konkrétně v lyžařském
středisku Kopřivná. Lyžařské podmínky
byly letos skvělé. Nic tedy nebránilo chlapcům, aby si pod vedením proškolených vychovatelů osvojili základy lyžování. Vyzkoušet si mohli vše: lyže, snowboard i běžky. Všechny
získané dovednosti byly pak využity v pravidelné účasti na 45. Zimní olympiádě ve Vrchlabí.
Zima má sice svoje kouzlo, ale když trvá příliš dlouho, tak už to jednoho nebaví. Nejhorší je období mezi zimou a jarem. Venku je sychravo a omezuje to možnosti co dělat
s chlapci. Pokud je pěkně, je to jednoduché. Nabízí se vycházky, vyjížďky na kolech nebo
se vezme míč a o zábavu je postaráno. Snažíme se proto v tomto období nabídnout
chlapcům činnosti nahrazující omezení, které připravuje počasí. Konají se tedy různé soutěže. Každý týden alespoň jedna. Nabídka je pestrá – florbal, stolní tenis, kulečník, silová
soutěž, výtvarné soutěže nebo soutěž pro chytré hlavy.
Toliko k zimě, ale jedeme dál. Rozjíždí
se každoroční kolečko soutěží, kterých se
naše zařízení účastní. Někdy je to perfektní a stojíme na bedně vítězů, jindy jde
pouze o účast. Jednou z takových pouze
účastnických soutěží byl turnaj v malé
kopané v Moravském Krumlově. Turnaje
se účastnilo celkem 6 týmů – Moravský
Krumlov, Střílky, Nový Jičín, Dřevohostice, Višňové a Olešnice. Hrálo se dle pravidel malé kopané, systémem dvou
skupin, z každé pak postoupily dva nejlepší týmy. Hrací doba jednoho zápasu
byla 2 x 10 minut. Našim chlapcům se bohužel nedařilo. Prohráli oba zápasy ve skupině a
zbylo na nás pouze hrát o 5. a 6. místo. Nakonec při nás stála štěstěna. Prohrávali jsme
už 0:2 s mužstvem Olešnice, ale podařilo se nám v posledních minutách vyrovnat. Zápas
tak skončil nerozhodně a tudíž musely rozhodnout pokutové kopy. Střílky je zvládly, a tak
jsme získali aspoň předposlední místo. Každý den holt není posvícení.
Lepší už to bylo na fotbalovém turnaji v Ostravě. Turnaje se zúčastnilo pět týmů,
včetně nás. Hrálo se dle pravidel malé kopané a utkání řídil kvalifikovaný rozhodčí. Hrací
doba jednoho zápasu byla 2 x 10 minut – systémem každý s každým. V mužstvu mohli
nastoupit 2 pedagogičtí pracovníci. Výsledky z malé kopané se započítávaly do probíhající
celostátní ligy 2017/2018. Ptáte se na výsledek? Tentokrát luxusní 1. místo.
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Není to však jen sport, kterým se chlapcům zaplňuje volný
čas. Důležité je také vedení k pracovním návykům. Příkladem
jsou pravidelné pracovní aktivity skupiny se zvýšeným individuálním přístupem. Akce tohoto typu jsou realizovány měsíčně.
Jedna z nich proběhla ve dnech 13. a 14. března 2018 – dvoudenní zátěžový výlet se zaměřením na agroturistiku.
Chlapci odcestovali na horskou chatu Bumbálka na československém pomezí a zde se pod
dohledem vychovatelů věnovali
čištění lesa, těžbě dřeva a skládání
palivového dříví do hranic. S majitelem byla domluvena pro chlapce
možnost výdělku formou brigády.
Postaráno bylo i o zábavu. Večer
proběhla
soutěž
ve
střelbě
ze vzduchovky. Poté si chlapci na táborovém ohni připravili
zakoupené uzeniny. Majitel horské chaty byl s prací chlapců
více než spokojen a dle jeho slov má zájem o další spolupráci
na podobné bázi. Jak chování, tak přístup k práci byly ze strany chlapců perfektní. Celková atmosféra pobytu byla po oba
dny velmi pozitivní.
Byla to taková malá ochutnávka z toho, co se u nás v zařízení děje. Vypíchnul jsem
snad to nejdůležitější. Loučím se s příznivci tohoto článku, příště další novinky.

DRUŽSTEVNÍK STŘÍLKY – ODDÍL KOPANÉ

Mgr. Leoš Polášek

V sezóně 2016/2017 se našim fotbalistům nedařilo a po nepovedené jarní části sestoupili
z okresního přeboru do okresní soutěže. Situace se
navíc zkomplikovala tím, že již předem avizoval
konec ve funkci náš dlouholetý trenér Pavel Mikulčík. Po pečlivém uvážení jsme oslovili našeho bývalého hráče a zkušeného trenéra pana Milana
Harvánka, který měl před sebou jednoznačný cíl:
návrat do okresního přeboru. Do přípravy se zapojil
poměrně vysoký počet hráčů, včetně několika nováčků. Tréninky byly náročné a už přípravné zápasy naznačily, že by nastávající sezóna mohla být úspěšná. V podzimní části naši fotbalisté
ani jednou neprohráli; získali 36 bodů a při skóre 55:14 mají v čele tabulky osmibodový
náskok. Doufáme, že se našim fotbalistům bude stejně dařit i v jarní části a dotáhnou své
snažení do úspěšného konce.
Nejvíce utkání odehráli:
Rotter, Posolda, Jančík, Hubr – 13
Vybíral, Kryštof, Hlaváč – 12
Jelínek, Vašák, Hanák – 11
Naši střelci:
Hubr – 23, Nezdařil – 8, Posolda – 6, Kryštof – 5, Holub – 4, Staněk, Zabloudil – 3, Jančík
– 2, Vašák – 1.
Michael Hubr se stal s 23 vstřelenými brankami nejlepším střelcem podzimní části soutěže.
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Výbor oddílu by chtěl poděkovat našemu dlouholetému trenéru Pavlu Mikulčíkovi za
jeho obětavou práci na postu trenéra, panu Milanu Harvánkovi, stávajícímu trenérovi, hráčům, Obecnímu úřadu Střílky a všem ostatním, kteří nám pomáhají a fandí.

ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE 2017/18 STŘÍLKY III.TŘ. SK. B
KOLO

DATUM

DEN

ČAS

SOUPEŘ

DOMA/
VENKU

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1.5.
1.4.
7.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
11.5.
19.5.
27.5.
3.6.
10.6.
16.6.

ÚT
NE
SO
NE
NE
NE
NE
PÁ
SO
NE
NE
NE
SO

16:30
15:30
15:30
13:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
13:30
14:00
16:30
16:30

Litenčice
Kyselovice
Bařice
Bezměrov
Šelešovice
Lutopecny
Roštín
Dřínov
Zborovice B
Zlobice
Žalkovice B
Rataje
Zářičí

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

ODJEZD

15:15
13:45
14:00
14:30
15:15
15:00
12:15
15:00

Zdeněk Nábělek, předseda oddílu kopané
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ZVEME VÁS DO WELLNESS RESTAURACE TILAK
Otevřeli jsme zahrádku
S příchodem krásného počasí otvíráme naši zahrádku. Přijďte
si posedět s přáteli a rodinou u dobré kávy a zákusku, nebo si
pochutnat na naší jedinečné pizze. Během oběda vám zase rádi
připravíme jedno z našich dvou výživných obědových menu.
Zmrzlina v prodeji
Sluníčko hřeje a naše zmrzlina zase chladí. Máme pro vás velmi kvalitní italskou točenou zmrzlinu. Vždy ve dvou příchutích, nebo jako míchanou. Mezi nejoblíbenější patří smetanová, kaktusová, mangová,
pistáciová, jogurtová, čokoládová, vanilková, meruňková.
Zmrzlinu vám rádi připravíme i jako jeden z našich famózních pohárů.
Malá zmrzlina do kornoutu:
Velká zmrzlina do kornoutu:
Maxi zmrzlina do kelímku:
Zmrzlinové speciality a poháry:

15 Kč
25 Kč
45 Kč
od 55 Kč

Zmrzlinu vám rádi zabalíme domů do termo vaničky 480 g za 99 Kč.
NOVINKA – Italské těstoviny
Krémové italské těstoviny i pro ty nejnáročnější zákazníky. Základem všech těstovin je
krémová omáčka z Hrašky, která jim dodá skvělou chuť i výživovou hodnotu. Všechny těstoviny vám umíme udělat ve vegan kvalitě s vegan parmazánem. Ten si sami vyrábíme,
jeho základem jsou pražené kešu oříšky. Těstoviny stojí od 99 Kč do 179 Kč.
Nezapomněli jsme ani na zákazníky s bezlepkovou dietou. Máme pro ně připravené
bezlepkové těstoviny. Jenom doba přípravy je delší, asi 30 minut.
Vyberte si jedny z našich vymazlených těstovin, např. špenátové, rajčatové, s grilovanou zeleninou, s medvědím česnekem, žampionové.

Italské těstoviny si nejlépe vychutnáte s jedním z našich výběrových nealkoholických vín.
Shanti Lusíková
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VÝTVARNÝ KROUŽEK PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE STŘÍLKÁCH
Od začátku školního roku 2017/2018 funguje ve škole výtvarný kroužek pro žáky 1. stupně,
v jehož vedení se střídáme se Šárkou Kozákovou. Scházíme se pravidelně každý čtvrtek odpoledne, děti se učí kreslit tužkou portrét a zátiší,
malovat barvami květiny a stromy. Poslední
tek v měsíci se pak děti věnují eko–tvoření
s paní ředitelkou Mgr. Martinou Raiserovou. Jak
se nám daří, se můžete přesvědčit na vlastní oči
na obrázcích nad schodištěm školy, kde visí studie lidských očí. Doufáme, že nám elán vydrží i
do dalšího období, nápadů máme my i děti
spoustu. Tak nám držte palce.

TÁBORÁK

Šárka Hromková

Život není jen o práci, ale také o setkáních, přátelství a komunikaci. To víme
i my tady ve Střílkách. Vždy se však musí
najít někdo, kdo akci zorganizuje a připraví. A tím je v tomto případě náš kamarád gurmán a mykolog Leoš Polášků.
Vymyslel to sám a je to už tradičně akce
skvělá.
Na velikonoční neděli se scházíme
u školních bytovek. Vstupním lístkem je
vánoční stromek, samozřejmě už odstro-

jený a báječná nálada. Každý rok se sejde
bezvadná parta lidí, pro které má Leoš vždy
nějaké překvapení. Tu medovinu na ochutnání, kapky od kašle z fialek, ořechy obalené
ve skvělém obalu a vrcholem bývá slivovice
v ledových štamprlích, které pro nás vyrobí.
Každý z nás také vždy něco přinese: domácí tekuté výpěstky, hospodyńkami upečené dobroty. Věruška, Leoškova žena, nám
připraví vždy něco zdravého, aby mělo radost
i naše tělo. Kdo zase tak na to zdraví nedbá
a má rád super dobroty si opeče špekáček
na ohni, protože ten je stejně nejlepší. Posedíme, popovídáme si a je nám s jarem dobře.
Za kamarády Liduška
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STŘÍLECKÝ HŘBITOV – NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Střílecký barokní hřbitov je unikátní kulturní památka z první poloviny 18. století. Byl zbudován
v letech 1730 –1743 tehdejším majitelem stříleckého a tovačovského
panství Amandem Antonínem Petřvaldským.
Svou originální architekturou a
sochařskou výzdobou je vzácné
umělecké dílo z doby baroka jedinečné nejen u nás v České republice, ale zcela výjimečné v oblasti
umění středoevropském.
Autorem projektu je biskupský technik Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu, který pracoval u Amanda Antonína Petřvaldského.
Autorem sochařské výzdoby je moravský sochař Gottfried Fritsch. Byl žákem a později
spolupracovníkem slavného sochaře Jiřího Rafaela Donnera, u něhož pracoval ve Vídni a
Bratislavě po svých studiích v Itálii.
Znalci umění Zdeněk Wirth a Karel Svoboda se vyjadřují: „Střílecký hřbitov je perla
z doby baroka.“
Dne 12. května 1743 byl střílecký hřbitov slavnostně vysvěcen a dán do užívání k pohřbívání. Od slavnostního vysvěcení uplynulo 275 let.
Hřbitov představuje jednoduchý kompaktní celek. Jeho plocha je 2 000 m2 a je situován v blízkosti stříleckého farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Obvodovou zeď hřbitova ukončuje parapetní
zídka z velkých kamenných kvádrů, je dělena podstavci pro sochy a sousoší a vroubí celý obvod hřbitova. Na pravé straně symbolizují barokní sochy
křesťanské ctnosti a na levé straně sedm hlavních
hříchů.
Od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018 bude na hřbitově
probíhat turistická sezóna, kdy areál hřbitova je
zpřístupněn k prohlídce pro veřejnost. Je zajištěna
služba od 9.00 hod. do 18.00 hod. – včetně sobot a
nedělí. Službu na hřbitově v průběhu turistické sezóny mají členky „Sdružení“ Marie Skřítková a Hana Holásková, které pro návštěvníky provádí výklad
o významu a historii hřbitova a výklad symbolů barokních soch, které jsou umístěny po obvodu hřbitovní balustrády.
V roce 2001 bylo ze stříleckého hřbitova odcizeno 10 vzácných barokních soch. Doposud do Střílek nebyly sochy vráceny. Stále ale věříme, že naše odcizené sochy se nám
vrátí. Byli bychom velmi šťastni.
Podařilo se zajistit dotisk knih Městečko Střílky 1 a Městečko Střílky 2 autorů Antonína
Skřítka a Marie Skřítkové. O knihy je velký zájem a budou k prodeji v letním období. Další
informace sdělí Marie Skřítková – telefonní spojení 721 818 884. Výtěžek z prodeje knih
bude věnován na opravy hřbitova. Máme zájem, aby opravy stříleckého hřbitova byly co
nejdříve úspěšně dokončeny.
Přejeme si, aby i v letošním roce si střílecký barokní hřbitov prohlédlo hojně návštěvníků nejen od nás z České republiky, ale i ze zahraničí.
Marie Skřítková, předsedkyně sdružení
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OD TRADICE K TRADICI
Na Smrtnou neděli děvčata
chodí
po
vsi
s ozdobeným zeleným májíčkem a pak vynášejí smrtku. Letos byla fujavice a byla
jsem přesvědčená, že nepůjdou. Ale kdepak! Přišly a
kroje navzdory počasí pořádně provětraly. Zababušené do vlňáčků a kožíšků stály
u dveří a zpívaly: „Neseme,
neseme
májíček“
nebo
„Smrtná neděla, kams klíče
dala“… A smrtka? Shořela
jen hlava ze slámy. Byla totiž
tak veliká, že se v silném
větru celá nemohla spálit, aby z toho nebyl požárový malér… Letošní „máječek“ se trefil
zrovna v době, když byl v Zástřizlech košt. Děvčata nelenila a zašla i tam, protože jejich
starší krojáci jsou pořadatelé. Nutno říct, že tuto úspěšnou akci mají několik let pod palcem bratři Sukovití. Je dobře vymyšlená a ostatní Chasa pomáhá, jak může.
A hrkání, to jste letos nepromeškali? Dlouhodobá tradice! To zase chodí po dědině
kluci s hrkačama a běda, kdo poruší daný rytmus! Na Bílou sobotu zabuší u dveří a hospodyně je odmění tu mlsem, tu korunkou. Kdysi dávno jsem se zeptala: „Co tady chcete?“
Kluci krčili rameny a překvapeně pohlíželi jeden na druhého. Vystoupil jeden zezadu a za
všecky spustil: „My klepání klepeme, tím památku činíme, že Kristus Pán za nás umřel a
na kříži pro nás trpěl… A přejeme pěkné svátky“. Letos jsem zrovna vytahovala z trouby
koláče, a tak klukům otevřel můj muž. Přáníčko mně vyřídil.
Další tradice, Velikonoční pondělí. Však víme, vyhrazeno pro kluky, mládence a chlapy.
Sotva jsem se vrátila ze mše, zadrnčel zvonek.
Letím po schodech zvědavá, kdo je tu nejdřív.
Otevírám bandě kluků, snad osmáků, a prý:
„Máte tu holky?“ Říkám si a já jsem co? Ale už
to zachraňuje Patrik a Pepa: „Stávaj ráno, Marijáno...“ Další se sborem přidávají. „Tak to ne,
hoši, každý jinou básničku, já vám dám, takto si
šlahačku ulehčit!“ Myslela jsem si, jak je doběhnu, ale doběhli oni mě. Jeden přes druhého chrlili básničky a mrskačky jen svištěly. Ještěže kluci
neměli jalovec, to by byly punčochy nadranc!
Od tradice k tradici. Teď už se totiž všichni
těšíme na srpen. To bude holajduša o púti! Přípravy už musí probíhat průběžně, protože děcka
rostou jako z vody, a tak se musí každoročně
upravit i kroje. Věc náročná, ale radostná!
Když se ohlédneme těch deset let nazpět,
s radostí vnímáme, že je nás každý rok víc. I
když se vždycky jeví, že krojovaných bude
v průvodě hrstka, nakonec je každá fjertůška
dobrá a na voze plno.
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Milí příznivci, moc děkujeme, že nás vytrvale, někdy v dešti, jindy na slunku, provázíte
po dědině až na plácek a odměňujete nás potleskem, mnohdy i společnou písničkou. Ta
loňská jubilejní krojovaná se opravdu moc vydařila!
Jistě i proto, že nás podpořil pan starosta a zastupitelé. Vřelé díky a hodně úspěchů.
Hlavně na podzim.
Anna Kryštofová
Kdo hrkání letos promeškal, může se zde podívat na kluky, kteří dodržovali tradice a
chodili s hrkačama.

MÍRY, VÁHY, ČAS, HLAVOLAMY
Na první jarní den proběhl na 1. stupni naší
školy projektový den, ve kterém se žáci činnostním učením seznámili se základními veličinami a
s různými měřidly.
Roztřídili nákup podle toho, zda se zboží prodává na váhu, na metry, na objem, kusy … Změřili si např. objem pasu, svou výšku, délku
chodby, výšku třídy, zvážili se na osobní váze,
odhadovali hmotnost zboží z nákupního košíku a
pak ho převažovali na digitální váze. Stopovali si
běh vpřed a vzad, jak dlouho vydrží bez dechu,
řešili různé matematické úlohy, hlavolamy s pomocí dřívek. Starší žáci pracovali s různými jednotkami, počítali obvod třídy. Některé věci
nás zaujaly a překvapily, a proto jsme si v tento den užili i legraci.

PROJEKTOVÝ DEN – PALEC, STOPA, LOKET, ANEB MĚŘIT SE DÁ I
JINAK
Na měrné jednotky si posvítili žáci naší
školy během projektového dne 21. 3. 2018.
Zjistili v jakých jednotkách a jakým způsobem
lidé měřili vše kolem sebe dříve a jak se měří
dnes nejen u nás, ale i v jiných částech světa.
S nadšením plnili úkoly, které si pro ně učitelé připravili. Cílem projektového dne bylo
uvědomit si, že informace, které získávají během vyučování, mají smysl a jsou důležité
pro praktický život.
žáci ZŠ Střílky
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ROZŠIŘUJEME VÝUKU ANGLIČTINY
Angličtina je dnes doslova branou do světa. Je
to nejen jazyk obchodu a peněz, ale také jazyk vědy
a světové kultury. Proto považujeme efektivní výuku
angličtiny za velmi důležitou a od školního roku
2018-2019 zavádíme ve škole rozšířenou výuku
angličtiny podle systému CAMBRIDGE ENGLISH.
Zkvalitníme tím výuku angličtiny, nabídneme žákům větší možnost osobního rozvoje a
tím jistě zvýšíme i prestiž naší školy. K výuce budeme využívat materiály CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS. Je to ucelený systém, kde na sebe okruhy jednotlivých ročníků navazují a žáci se budou postupně rozvíjet ve všech oblastech využití jazyka. Součástí
CAMBRIDGE ENGLISH programu budou nejen učebnice, ale také online interaktivní materiály, pracovní sešity a interaktivní výukové nástroje pro větší zapojení žáků v hodinách.
Systém CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS také připraví žáky na možnost vykonat mezinárodně certifikované zkoušky z angličtiny v rámci programu CAMBRIDGE ENGLISH
LANGUAGE ASSESSMENT. Zkoušky nebudou povinné, ale zájemcům rádi zajistíme
možnost zkoušku vykonat a pomůžeme s přípravou. Z tohoto důvodu jsme se také stali
partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. zkouškového centra v Brně.
Chtěli bychom tímto pozvat rodiče a všechny zájemce o podrobnější informace
na středu 23. května 2018, kdy bude
ve škole Mgr. Havrlantová, odborná
konzultantka na cizí jazyky, která
nás seznámí s výhodami systému
CAMBRIDGE ENGLISH.
Dobrá znalost anglického jazyka
oficiálně
doložená
celosvětově
uznávaným certifikátem poskytuje
žákům
kvalitní
start
vedoucí
k studijním a pracovním úspěchům
v tuzemsku i zahraničí.
Cambridge English Language
Assessment potvrzuje znalosti anglického jazyka, napomáhá tak ke:
• zlepšení úrovně znalostí anglického jazyka a získání lepších studijních výsledků,
• porozumění knihám, televizním pořadům, filmům a písním v angličtině,
• zvýšení pravděpodobnosti přijetí ke studiu na univerzitě v tuzemsku nebo zahraničí,
• získání přátel kdekoliv na světě,
• efektivnímu používání angličtiny v práci, v tuzemsku nebo zahraničí,
• snadnému cestování po celém světě.

Mgr. Michal Prchlík
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Čerpání evropských dotací
Pedagogové dokončili v rámci financování EU osmdesáti hodinové školení „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Aby
získané informace nezůstaly jen v rovině
teoretické, navštívila část učitelského sboru věhlasnou Mateřskou a Základní školu
v Řeznovicích, která výše zmíněnými metodami své žáky vzdělává. Pedagogové
zde načerpali cenné zkušenosti. Náklady
spojené s touto návštěvou byly opět hrazeny ze „Šablon“, projektu EU, v jehož
rámci získala naše škola 667 tisíc korun.
Z projektu, který je čerpán od prosince 2016, byla uhrazena nejen spousta školení pedagogických pracovníků, ale i aktivit a vybavení pro žáky, například deskových her –
pro rozvoj logického myšlení, knih – pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Ovšem největší radost měli žáci celé školy ze stolních fotbálků, které našli pod stromečkem. O letošních Vánocích tak nebyl vánoční stromeček ozdoben jen maketami dárků, ale dárky skutečnými.
Férová škola – Liga lidských práv
V březnu roku 2017 jsem byla vybrána Ligou lidských práv mezi 12 ředitelů z celé
České republiky k účasti v ročním programu Akademie pro ředitele škol. Jednalo se o rozvojový program pro ředitele základních škol, kterým záleží na úrovni kvality jejich školy.
Bylo mi ctí, že jsem patřila mezi vybrané kandidáty. Na jednotlivých setkáních byl stěžejním dopoledním programem leadership, tedy schopnost člověka být dostatečně připravený, aby mohl ostatní vést. Motto odpoledních setkávání bylo Ředitelé ředitelům. Odpolední
lektoři byli tedy ředitelé s mnohaletou praxí. V rámci tohoto vzdělávání navštívila naši školu koordinátorka Ligy a vyplnila s pedagogy evaluační dotazník. Na základě vyhodnocení
dotazníku byly škole odhaleny silné a slabé stránky. V rámci tvorby strategie školy mi byl
přidělen konzultant RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.Dr. Ten naši školu navštívil. Na základě dotazníku, návštěvy školy a osobních konzultací vznikla případová studie o naší škole,
která poslouží nejen nám, ale i jiným školám.
Plavání 2018
Z MŠMT se nám podařila získat dotace ve výši 28 700 Kč na plavání žáků. S radostí
mohu oznámit, že rodiče zaplatí za 10 lekcí plavání pouhých 50 Kč, celkem tedy 5 Kč
za jednu lekci. Cena se bude odvíjet od počtu přihlášených žáků.
Žákovský parlament
Žákovský parlament se stal nedílnou součástí naší školy. Žáci se snaží aktivně podílet
na chodu školy a spolurozhodovat o některých záležitostech. Odsouhlasili si například, že
získané finanční prostředky ze žákovského plesu ve výši 8 500 Kč použijí na školní výlet
do Vídně. Náklady na cestu pro jednotlivce tak vyjdou na 150 Kč. Všichni už se těší.
Škola s rozšířenou výukou angličtiny
Od školního roku 2018–2019 zavedeme ve škole rozšířenou výuku angličtiny podle
systému CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, což jistě zvýší prestiž naší školy. Abychom
mohli ve škole výuku zavést, museli jsme sjednotit výukové materiály. Nakoupili jsme nové
učebnice pro žáky od 1. do 9. ročníku za 80 000 Kč. Tyto prostředky jsme ušetřili šetrným
používáním tiskáren a kopírováním.
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Akce do konce školního roku
Do konce školního roku nás čeká ještě spousta zajímavých aktivit. Určitě mezi ně bude
patřit odpoledne pro rodiče. To začne setkáním s paní Havrlandovou, která seznámí rodiče s výukou angličtiny podle nových výukových materiálů CAMBRIDGE. Po této schůzce
nastoupí žáci v rolích učitelů a budou učit rodiče. Odpoledne bude zakončeno aukcí obrazů. Výnos z aukce bude, stejně jako vloni, použit na nákup potřeb do výtvarné dílny. Zábavné odpoledne se uskuteční 23. 5. 2018.
Od začátku školního roku nacvičují žáci naší školy divadlo. Představení připravujeme
na 25. května.
1. 6. 2018 – Den dětí oslavíme školní olympiádou.
4. 6. 2018 – pojede celý učitelský sbor do další vyhlášené základní školy, a to do
Kunratic. Jedná se sice o velkou školu, ale přístup k žákům a ke vzdělávání obecně je unikátní. Naši žáci budou mít ředitelské volno.
V druhém červnovém týdnu, 14. 6. 2016, bude škola otevřena pro veřejnost.
Od 16.30 hodin do 17.00 hodin proběhne prohlídka budovy školy, od 17.00 hodin bude
následovat informativní schůzka se mnou. Zde zhodnotím necelé dva roky ve funkci ředitelky školy a nastíním vizi školy pro nadcházející období.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Děkuji všem podporovatelům a příznivcům za spolupráci. Přeji krásné dny.
Mgr. Martina Raiserová

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Dne 27. 3. 2018 proběhly na naší škole
historicky první „Přijímačky nanečisto“. Žáci
devátých a osmých ročníků si mohli vyzkoušet, jak by obstáli u přijímacího řízení. Kromě
matematiky a českého jazyka účastníky zaujaly zkoušky KET z angličtiny, které byly součástí. Naše škola je totiž partnerskou školou
Cambridge English PARK zkouškového centra, a tak si mohli žáci ověřit svou jazykovou
úroveň podle CEFR (mezinárodního referenčního rámce pro jazyky). Tuto příležitost
jsme nabídli i žákům okolních škol a celá akce se setkala s pozitivními ohlasy. Se zájemci z řad žáků letošních osmých a sedmých
ročníků se těšíme na viděnou příští rok.

INFORMACE Z LÉKÁRNY V MORKOVICÍCH
V týdnu od 14. až 18. května 2018 proběhne v lékárně v Morkovicích měření cévního
věku. Je to neinvazivní bezbolestné měření, které vám prozradí, v jaké kondici jsou vaše
cévy, a upozorňuje tak na rizika spojená s onemocněním kardiovaskulárního systému,
tedy onemocněním srdce a cév. Měření je určeno osobám starším 18 let a zaměřuje se
především na osoby starší 40 let.
Důležitým parametrem měření je rychlost šíření pulsové vlny. Pulsová vlna vzniká
při každém stahu srdce a vypuzení krve do systémového řečiště. Její tvar a rychlost jsou
závislé na tuhosti cév – v mladém věku, kdy jsou cévy zdravé a ještě nebývají ztuhlé, rychlost je podstatně nižší než ve stáří, kdy stěny cév zesilují a tuhnou. Mohou tuhnout tím, že
se v nich usazuje např. cholesterol, což ale dnes již umíme ovlivnit.
Tato služba je zpoplatněna částkou 70 Kč, pro držitele zákaznické karty 50 Kč.
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Zjistěte i vy, jaký je váš cévní věk!
Telefonní číslo k objednání: 573 370 080.
Měření bude provádět magistra farmacie Mgr. Monika Klimková nebo farmaceutická
asistentka Kamila Frkalová.
Lékárna v Morkovicích poskytuje:
− zákaznické karty se slevovým bonusem
− snížené doplatky na léky
− výhodné akční ceny u volně prodejných léků
− rozvoz léků a inkontinence zdarma
Lékárna Morkovice, 17. listopadu 140, Morkovice
Tel. 573 370 080, email: lekarna.Morkovice@seznam.cz

Mgr. Jitka Dvouletá

JAK ZACHÁZET S USMRCENOU NEBO ZRANĚNOU ZVĚŘÍ
Konečně je tu jaro! Ve druhém dubnovém víkendu se zazelenaly trávníky, rozkvetly i ovocné
stromy, a pokud květy neponičí „zmrzlíci“, plody
sucho, mohl by být i dostatek úrody.
Rodí se lidská mláďata, rodí se i potomci zvířat
na polích i v lesích, na druhé straně lidé umírají a
umírají i zvířata. Každý den slyšíme, čteme, kolik
se stalo na silnicích dopravních nehod, kolik lidí při
nich bylo zraněno, zemřelo. Dochází i ke srážce aut
s divokou zvěří.
Zatím mne nikdy nenapadlo zamýšlet se nad
tím, kolik divoké zvěře zahyne po střetu s autem,
jak má řidič postupovat, pokud dojde ke srážce se zvěří. Přivedly mne k tomu až události
posledních dní.
V neděli jsem při cestě autem na burzu drobného zvířectva do Kroměříže viděla odklízet členy mysliveckého spolku zraněného divočáka, za měsíc na stejné cestě jsem sledovala, jak nakládali na auto dva kusy usmrceného srnčího. Za dva dny jsem se dozvěděla,
že ve střílecké aleji byla ráno těžce zraněna srna, která v sobě nosila dvě srnčata. Trpěla
několik hodin, vysvobozující záraz myslivce dostala až ve 13 hodin, kdy byla konečně nalezena.
Obrátila jsem se s dotazem na vedoucího OOP Morkovice, který předal můj dotaz vedoucímu Dopravního inspektorátu PČR v Kroměříži. Protože je uhynulá zvěř předávána
pověřené osobě místně příslušného mysliveckého sdružení, oslovila jsem také hospodáře
MS Střílky–Zástřizly.
Získané informace
Povinností řidiče, pokud srazí zvěř, je tuto skutečnost
oznámit na Policii ČR, kdy tato provede na místě srážky
neodkladné a neopakovatelné úkony. Uhynulou zvěř předá
pověřené osobě místně příslušného mysliveckého sdružení, který se postará o odklizení zvěře. Měla by být předána
rovněž informace, že se v revíru pravděpodobně nachází zraněné zvíře. Řidič nesmí uhynulé nebo zraněné zvíře odvézt, to lze totiž kvalifikovat jako pytláctví. Stejně tak nesmí
řidič například použít zbraň k „doražení“ zraněné zvěře, to smí znovu jen myslivci.
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Aby řidič mohl na pojišťovně uplatnit škodu na svém vozidle je nutné, aby měl sjednáno buď havarijní pojištění, či byl v rámci zákonného pojištění (povinného ručení) připojištěn
na tuto škodnou událost. Pokud ani jednu z pojistek nemá, hradí si opravu vozidla
z vlastních prostředků.
Od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 sraženo na silnici v okolí Střílek:
17 kusů srnčího
3 kusy vysoké
5 lišek
+ hromada zvěře, o které nevíme
31. března 2018 nainstalovali myslivci pachové ohradníky podél silnice č. 432 (v tzv.
střílecké kaštanové aleji). Doufám, že pomohou. Zároveň apeluji na všechny řidiče – buďte
lidmi, jezděte v místech, kde se často vyskytuje divoká zvěř opatrně. Pokud Vám nečekaně vběhne do cesty a je zraněná, nahlaste to, prosím.
Mgr. Jana Drápalová

STAVĚNÍ MÁJE 2018

V lidové tradici bývá počátek
května spojen se stavěním májek.
Obyčej stavění májí je velmi starý
a znají ho po celé Evropě. Možná
je to pozůstatek prastarých jarních
slavností, kdy strom představoval
strážného ducha obce.
Druh stromu býval různý, hodně se užívaly smrky, jedle nebo
borovice, protože déle vydržely
zelené. Ale právě tak byla oblíbená
i bříza. Kmen máje byl většinou
hladký, oloupaný, někdy byla kůra
hadovitě vyřezávána. Zelený vršek koruny se zdobil barevnými stuhami a šátky, květinami
a fábory z pestrého papíru. Pod ozdobeným vrškem mnohde ještě visel věnec zhotovený
ze zeleného chvojí a také barevně ozdobený. Máje stávaly ve vsích, a dokud
se nepokácely, musely se hlídat, protože ukrást máj sousedům bylo prestižní záležitostí.
To ostatně platí i dnes. Ověnčený strom představuje nejen symbol jara, ale také lásky.
I ve Střílkách tuto tradici dodržujeme. Máj se staví u Pluhařového a u bytovek.
Stavění máje u Pluhařového
Letos jsme začali už v sobotu 28. 4.
2018. Sraz byl ve14.00 hodin a hurá
do lesa. Chlapi opět nezklamali. Za chvíli
se z lesa ozývala pila. Nejprve přinesli
uřezaný strom na máj a pak přijel Pavel
s navigátorkou Eliškou a naloženým vozíkem se suchým smrkovým dřívím. Pak
chlapi Rosťa, Marek a Marek, Libor, Viktor, Jarek se synem, Martin, Ríša se syny
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a další vykopali díru pro májku, složili dřevo a
stavili hranici.
Pokud jsem někoho nevyjmenovala, omlouvám
se, protože nás bylo moc. Pinďa (Pavel) jako bývalý hospodský narazil bečku, aby jim šla práce lépe
od ruky. Alenka a Věrka přinesly upečené dobroty,
aby snad někdo netrpěl hladem. Mladší Pavel (Pinďa) a Luboš s Lottynkou strom krásně očistili
od kůry. A děvčata se vrhla na zdobení. Musím říci,
že tentokrát jim to šlo jedna radost. Miss zdobení
byla zvolena jasně Marcela, protože tu to viditelně
bavilo. Jirka s Petrem přidělali kruh, který přinesl Marek. Pak už to byla krása!
Tím se připravilo to pravé stavění. Staví se po starém způsobu, pomocí lan a tyčí.
Chlapi už jsou sehraní, ale vždy je to nervák. I letos se to podařilo. Máj stojí a tyčí se
ve své velikosti 18,9 m do naší krásné krajiny. Nakonec jsme se pod májem, všichni stavitelé, společně vyfotili. Bylo nás požehnaně i s dětmi 44, což je asi zatím nejvíce. Pak už
následovala zábava. Po zapálení ohně se opékaly špekáčky, povídalo se, a jak dorazil
Pepa, zpívalo se při kytaře do pozdních nočních hodin.
Stavění máje bytovky
Tradiční je také stavění máje u bytovek v Nové ulici. Žije
zde bezvadná parta lidí, kteří se scházejí, pořádají různé
akce pro sebe i pro děti. A jednou z nich je i máj.
Letos se mi podařilo zachytit i tu jejich atmosféru. Máj
se stavěl v pondělí 30. 4. 2018. Sraz byl o půl čtvrté. Samotný máj však měli už přivezený a nachystaný (oloupaný) u Hubrů na zahradě. V garáži u Františka zdobily kruh
Lenka s Andrejkou a Žanetkou. Kvůli dodržování pitného
režim, Milánek točil pivo. Byla jsem překvapena, jak vzorně to měla děvčata připravené na zdobení, dokonce
všechny mašle byly vyžehlené.
Chlapi už zatím kopali jámu na máj. Na pomoc se dostavil i nejmladší účastník Pavlík
s maminkou Bohdankou a tatínkem Pavlem.
Pak máj přivezli a děvčata začala zdobit. Šlo
jim to perfektně. Zvláště mě zaujalo, že na konec připevnily malou českou vlaječku Terezka
a Šárka. Ostatní děvčata Michalka, Charlottka,
Anetka, Lucka, Žanetka, Lenka, Andrejka a
Jiřinka zdobila máj.
Nazdobený máj chlapi zabezpečili před
uřezáním trubkami a ostnatým drátem. Byl
21 m vysoký. Krásně nazdobený a zabezpečený máj začalo 15 chlapů (Radek, Mirek, Karel,
Tomáš, Pepa, Franta, Milan, Tomáš, Pavel,
Jirka, Luboš a další) zvedat. Máj zvedali pomocí navijáku, lan a žebříků. Musím říci, že to
chlapům u bytovek šlo dobře.
Stavění sledovali lidé z bytovek. Byl to krásný zážitek. Pak se zapálil oheň a mohlo
nastat opékání špekáčků a ta pravá zábava.
Ale tak to má být. Lidé se mají scházet jako přátelé, protože to je symbol žití, přátelství, lásky, porozumění a také dobré nálady, humoru a smíchu.
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Reportérka Ludvová
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LETNÍ DÉŠŤ
Dívám se přes obzor do dálky,
kapičky deště jsou jako korálky.
Země si oddechla, konečně prší krásně,
pije plnými doušky, to je každému jasné.
Prší hodně a nebe stále vodu dává,
chytám kapky do dlaní, ať jenom nepřestává.
Životodárný déšť přišel v poslední chvíli,
kdo si ho neváží, tak ten se velmi mýlí.
Kytičky v zahradách zvedly zase své hlavy,
kosy a vrabčáky se stále koupat baví.
Všechno je umyté a leskne se to ještě,
díky těm kapkám z nádherného deště.
Tu od Větřáku zasvítí sluníčko,
od Hradu však prší maličko.
A je tu duha, kolik barev má!
Stojím tu v údivu, ach, jak je kouzelná.
Nejsem tu sama, kdo to obdivuje,
Stojí tu Katka, deštníkem si chrání,
své dlouhé vlasy, barvy matky Země.
Ach to je nádhera, hovoří už ke mně,
A já jen kývám v němém úžasu,
protože neumím vyjádřit tu krásu.
Přestalo pršet, duha už se ztrácí,
na stromech už zase začali zpívat ptáci.
My jsme šli domů a duha zůstala
jako vzpomínka v myslích trvalá.

Mgr. Ludmila ludvová

NÁVŠTĚVA MGR. VONDRÁČKA VE STŘÍLKÁCH
Dne 2. 5. 2018 navštívil na pozvání předsedkyně Občanského sdružení pro záchranu
barokního hřbitova ve Střílkách paní Marie Skřítkové předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Mgr. Radek Vondráček.
Prohlédl si barokní hřbitov, opravené barokní varhany v kostele a také opravené staré
hasičské vozidlo. Velmi se zajímal o výklad o historii hřbitova a průběh oprav.

Viktor Ganjuškin
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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2018

Členové MS Střílky–Zástřizly se opět zapojili
do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Akce se konala 21. 4. 2018. Uklízeli jsme na panelovce, u bývalého VK a v Hruškovici.
Děkujeme OÚ za zajištění kontejneru.
Mgr. Bohdana Šohajová

V pátek 4. května 2018 se žáci a vyučující z naší základní školy také opět zapojili
do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Mladší děti sbíraly odpadky v obci a
starší žáci se vydali do nejbližšího okolí, kde uklízeli odpadky kolem lesních cest.
A co jsme vlastně sbírali? PET lahve, papír, různé plasty, zbytky stavebního materiálu, kterým naši spoluobčané „vylepšili“ les atd. Došlo ovšem i na kuriózní nálezy! Deváťáci
objevili v křoví celou tiskárnu. Protože jsme se snažili sesbírané odpadky třídit pečlivěji
než v loni, putovala tiskárna do elektroodpadu.
Účastníků letošní úklidové akce bylo sice méně než v loňském roce, ale přesto jsme
udělali velký kus práce. A dobrý pocit z toho, že jsme prospěli přírodě a naší obci také není k zahození!

Mgr. Blanka Šušlíková
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NABÍDKA NA PRÁZDNINY
NOVĚ VE STŘÍLKÁCH – LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PŘI ZŠ STŘÍLKY
Možná už plánujete, jak strávíte letošní letní prázdniny. Představujeme Vám novinku
v nabídce Základní školy Střílky. O prázdninách otvíráme příměstský tábor pro děti ve věku 6 až11 let (po domluvě i starší).
Termín: 9. 7. 2018 – 13. 7. 2018
20. 8. 2018 – 24. 8. 2018
Nabízíme bohatý program:
• zpěv, tanec
• děti mají možnost naučit se základy hry na flétnu,
• korálkování a drhání – výroba šperků,
• sportování ve velké tělocvičně,
• výlety do přírody, …
Cena za 1 den je 200 Kč + 50 Kč na jídlo.
Děti můžete dovést od 7.30 hod. do 8. 00 hod. a vyzvedáváte si je v 15.00 hod. až
15.30 hod.
Na obědy a svačinky (dopolední a odpolední) chodíme do školní jídelny, pitný je režim
zajištěn.
Bližší informace na stránkách školy www.zsstrilky.cz.
Těšíme se na Vás.

Mgr. Petra Tkáčová
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