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Slovo starosty
Vážení občané,
srdečně vás zdravím a přeji vám úspěšný rok 2019 prožitý ve
zdraví.
Jaro je v plném proudu a s ním přichází i nové číslo našeho
Zpravodaje, které přináší čerstvé informace o dění v naší obci.
Nejdůležitější akcí v letošním roce by měl být začátek výstavby čistírny odpadních vod, jejíž investorem bude společnost
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Věřím, že připojení na veřejnou kanalizaci bude pro obec přínosem, zlepší se nám všem životní podmínky a prostředí v naší

obci, odpadnou občanům starosti s likvidací splašků a v neposlední řadě se zvýší tržní hodnota vaší nemovitosti.
Na internetových stránkách obce www.obecstrilky.cz bude
zřízena sekce „Výstavba ČOV“, kde budou
umístěny veškeré informace k této akci nebo
budete osloveni formou informačního letáku
do vašich poštovních schránek.
Viktor Ganjuškin,
starosta obce

Co se bude dít v naší obci v roce 2019?
1. Dostavba kanalizace a výstavba ČOV v obci
Předpokládáme, že letos zahájíme dostavbu kanalizace
a potřebnou čističku odpadních vod. K tomu je nutné získání dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Organizací výběrového řízení byl pověřen Mgr. Milan Konečný, který stanovil následující termíny:
• zahájení výběrového řízení – 20. 3. 2019
• žádosti o účast – do cca 12. 4. 2019

•
•
•
•
•
•

posouzení kvalifikace a výzvy k doplnění – do 25. 4. 2019
výzva k podání nabídek
předložení nabídek do cca 22. 5. 2019
hodnocení nabídek a rozhodnutí – do 24. 5. 2019
podpis smlouvy s vítězným uchazečem – do 7. 6. 2019
následně je nutné dokumentaci zaslat SFŽP a můžeme
zahájit stavbu

2. Hřiště na tenis, ﬂorbal, bruslení

Ilustrační foto

Již delší dobu se snažíme vybudovat víceúčelové sportoviště, které by pokrylo potřeby všech věkových skupin občanů, a které v naší obci chybí. V plánu je takové sportoviště
v areálu fotbalového hřiště na místě před kavárnou Gól.
Hřiště s umělým povrchem bude vhodné pro široké spektrum sportů, především pro tenis, volejbal, nohejbal, košíkovou či malou kopanou. Využít jde i pro florbal a v zimních měsících pro bruslení.
Pro letošní rok vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj dotační titul Podpora obnovy sportovní infrastruktury v rámci
programu Podpory rozvoje regionů 2019+. Zastupitelstvo obce na svém zasedání odsouhlasilo zpracování nového projektu a podání žádosti o dotaci.

3. Výstavba sběrného místa odpadů v Loučkách
Celková produkce odpadů jako
papíru a lepenky, skla, plastu,
bioodpadu, jedlých tuků a olejů, kovů a objemného odpadu
v letech 2014 až 2018 postupně
narůstala. Proto chceme do obce pořídit další kontejnery
na tříděný odpad a zároveň vybudovat sběrné místo na pravé straně na konci silnice v Loučkách. Předpokládáme, že
tak učiníme ve druhé polovině letošního roku.
Cílem projektu je zvýšení podílu separovaného odpadu a snížení ukládání směsného komunálního odpadu na
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skládku. Snížíme tak četnost vývozu popelnic, což znamená pro obec úsporu, jelikož celkové náklady obce na oblast
odpadového hospodářství se zvyšují.
Vybudování sběrného místa rozšíří možnosti naší obce
v oblasti odpadového hospodářství a služeb pro občany.
Tento cíl je v souladu s cílem Zlínského kraje v oblasti odpadového hospodářství.
Sběrné místo by mělo vzniknout za podpory dotace
z Operačního programu Životní prostředí ministerstva životního prostředí.

Informace z Obecního úřadu

4. Rozšíření vodovodní sítě v Loučkách
Pro rozšíření vodovodní sítě v Loučkách byla zpracována dokumentace a vyřízena všechna potřebná povolení.
Zhotovitelem byla výběrem určena firma Vodohospodářské stavby s.r.o., Bystřice pod Hostýnem. Stavbu provede
v první polovině letošního roku.

Prodloužení vodovodu umožní všem
majitelům stávajících domů či stavebních pozemků v této části obce připojení
k vodovodní síti, a tím rozšíří možnosti
výstavby rodinných domů v naší obci.

5. Nová autobusová zastávka na náměstí
Nynější stav zděné autobusové čekárny na náměstí je velmi
špatný. Proto ji chceme odstranit a postavit novou. Nová
zastávka bude dlouhá 5,58 m a široká 1,86 m, umístěna napravo (pohled od náměstí) od současné, posunutá dál od
vozovky z důvodu případného rozšíření náměstí pro stání
autobusů při rekonstrukci. Celá zastávka bude prosklená
z bezpečnostního skla, střecha opatřena stínícími proužky,

osvětlená (připojená na veřejné osvětlení), vybavená lavičkou do 2/3 délky, na stranách panely pro výlep jízdních
řádů a označená nápisem Střílky. Současné lavičky u cesty
budou přemístěny vedle čekárny a nová výlepová plocha
umístěna vedle v prostoru staré čekárny.
Instalace, díky níž dostane náměstí o něco kulturnější
vzhled, by měla být hotova do prázdnin.

6. Oprava příjezdové komunikace
a vybudování chodníku
k základní škole
Oprava je součástí širšího projektu opravy náměstí před
hřbitovem. Tento projekt má za cíl opravit špatný povrch
komunikace před hřbitovem, přidat parkovací místa před
hřbitovem, přidat chodník navazující na chodník z ulice
Hlavní, vybudovat nový chodník a opravit cestu ke škole.
V současnosti bylo vydáno územní rozhodnutí.

7. Oprava střechy kaple
barokního hřbitova
Pro dokončení celkové obnovy našeho barokního hřbitova
je zásadní oprava střechy kaple.
Střecha kaple má jehlancový tvar s prohnutými plochami. Krov je tvořen krokvemi opřenými do středového vrcholového sloupku, který je vynášen vodorovným křížem
ve dvou úrovních a šikmými vzpěrami opřenými do nárožních krokví.
Během průzkumu stavby v roce 2016 byl zjištěn nevyhovující stav krovu a střešního pláště hřbitovní kaple. Střešní
plášť plní svoji funkci odvodu dešťové vody jen omezeně
a dřevěný krov je vážně napaden larvami tesaříka krovového. Výrazně oslaben je krov, především pak krokve, ale
i střední sloupek, pozednice a námětky. V konstrukci krovu
je jen velice málo prvků, které by jím nebyly napadeny.
K zachování této jedinečné památky i pro příští pokolení
je nutná nejen citlivá oprava, ale především následná pravidelná údržba. Oprava proběhne, pokud se podaří vyřídit
financování, v druhé polovině letošního roku.
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Ze života střílecké farnosti

Žehnání varhan
V neděli 9. prosince 2018 proběhla ve stříleckém kostele návštěva biskupa Antonína Baslera, v jejímž průběhu byly požehnány opravené varhany. Stalo se tak při mši svaté, kterou
otec biskup sloužil, a tím se uzavřela jedna kapitola oprav,
která trvala od roku 2008. Postupně během rekonstrukce byly
varhany rozebírány, až nakonec přestaly hrát úplně, a musely je zastoupit náhradní elektrofonické. Až v roce 2016 svitlo
na lepší časy a varhany se opět začaly sestavovat. Nebylo to
jednoduché, ale nakonec se dílo podařilo. Výsledek opravy
varhan jsme mohli ocenit hned po jejich požehnání, kdy nám
opravené varhany představila paní Ester Moravetzová z Kro-

měříže při krátkém koncertu. Všem se zvuk opravených varhan líbil a my jsme rádi, že můžeme rekonstruovaný nástroj
používat v běžném provozu. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na opravě podíleli a hlavně všem dárcům,
kteří na rekonstrukci přispěli. Poděkování patří také vedení
Obce Střílky za vstřícnost a podporu.

Jedno historické výročí
V lednu oslavil kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Střílkách
249. výročí od svého posvěcení. K tomu došlo dne 14. ledna
1770, kdy kostel vysvětil tehdejší olomoucký biskup Maxmilián z Hamiltonu. To znamená, že příští rok uplyne 250 let od
dokončení stavby a vysvěcení. Hezké výročí, nemyslíte? Když
přijíždíme od Kožušic, kde je pohled na Střílky nejhezčí, se
nahoře nad obcí vypíná kostel v krásné symbióze s hřbitovní
kaplí a zámeckou věží. Pěkně nám to naši předkové vystavěli, není-li pravda? Nebo cestou z Cetechovic, na Příhoně, se
naskýtá pohled na celé panorama Střílek. Domnívám se, že
máme být na co hrdí. Je to odkaz ušlechtilosti a velkorysosti
našich předků. Máme se k čemu upínat.
P. Jaroslav Štancl, farář

Římskokatolická farnost Střílky pořádá koncert

Koncert Oborohu
Po loňském, velmi úspěšném sólovém koncertu Slávka Klecandra, se nám v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Střílkách nabízí další mimořádný hudebně-duchovní zážitek. Slávek Klecandr tentokrát zahraje se skupinou Oboroh.
Oboroh je křesťanská folkrocková kapela, která vznikla ze
starší undergroundové skupiny, jejíž repertoár tvořily rocková
zhudebnění biblických žalmů v českém ekumenickém překladu.
První koncert pod názvem Oboroh se uskutečnil v lednu 1989.
V kapele se od počátku vedle Slávka Klecandra vystřídala celá
řada muzikantů a v současné době hraje Oboroh v tomto složení:
Slávek Klecandr (kytary, zpěv), Roman Dostál (klávesy, zpěv),
Libor Ježek (bicí, zpěv), Jaroslav Jesenský (basa, kytara, zpěv).
A pokud nevíte, co je oboroh, pak tedy vězte, že oboroh je primitivní přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde zvěř v zimě potravu
a člověk útočiště v čase nepohody.
Tomáš Hromek
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v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Střílkách

v sobotu 8. 6. 2019 v 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné

Občané Střílek

„Na Střílkách je nejkrásnější hrad a Větřák“
Nové vydání Stříleckého zpravodaje vám přináší novou a doufejme pravidelnou rubriku
„Občané Střílek.“ Jako první se představí čerstvý padesátník a místní rodák Josef Liška.
Ve Střílkách žijete odjakživa? Nikdy vás za tu dobu
nenapadlo přestěhovat se jinam?
Ve Střílkách žiji kromě základní vojenské služby v roce 1991
a práce v Praze v roce 1992 celý život. Vždycky jsem se považoval za stříleckého patriota a vždy mě to táhlo domů. Nikdy jsem
si nepřipouštěl, že bych mohl bydlet někde jinde než ve Střílkách. V pozdějších letech přišlo pár pracovních nabídek, které
jsem sice odmítl, ale i v opačném případě bych tuto situaci řešil
dojížděním, určitě ne stěhováním.

Jakou nejhezčí vzpomínku na Střílky máte?
Nejraději vzpomínám na období, kdy mi bylo 15 až 20 let, kdy
jsme od června do srpna pravidelně dělávali táboráky „za Lechnerovým nebo v Komné“ a dokázali jsme se u sudu piva a s kytarou bavit skoro každý týden.

Vy sám ale prý máte radši víno než slivovici. Jak to?
Co se týká alkoholu, tak určitě nejsem žádný velký konzument.
Před rokem a půl jsem měl nějaké zdravotní problémy a alkoholu jsem se úplně vyhýbal. V současné době si občas dám trochu suchého bílého vína, ale jenom mimořádně. Slivovici piji
výjimečně na zabijačce, v zimě nebo na koštech slivovic. Při
pálení v pálenici dám pouze kapku na jazyk, abych věděl, kdy
destilaci zastavit.

Rychlý dotazník
1. Pivo/víno/slivovice
Pivo mimořádně na žízeň, slivovice patří k zabijačce,
víno preferuji od kamaráda Svatě Kalábka z Hovoran.

Co se v obci podle vás nejvíc změnilo za těch 50 let?
Moje paměť sahá někdy do roku 1972 až 73. Od té doby se
Střílky neustále mění. Vybudovala se kanalizace, opravily se
komunikace v obci, postavila se škola a tělocvična. Největší zásah do vzhledu obce asi bylo zboření statku, který se nacházel
na místě dnešního výchovného ústavu a jeho okolí. Myslím si,
že je ho obrovská škoda. V té době se zbořila i stará hospoda
na místě, kde dnes stojí firma pana Lusíka. Střílecká mládež to
tehdy nesla velmi těžce. Pamatuji si opravu stříleckého kostela
za pana faráře Poláška a v poslední době je to oprava barokního
hřbitova, na níž má obrovskou zásluhu paní Skřítková. Hodně
se zlepšilo vybavení základní školy. Líbí se mi, jak si v poslední
době občané dokázali opravit a přebudovat svoje domy a jejich
okolí. Střílky pomalu mění svůj vzhled a ve většině případů je
to určitě posun k lepšímu.

Představoval byste si, aby ve Střílkách fungovalo
něco jinak?
Myslím si, že je vždy co zlepšovat. Doufám, že se podaří v nejbližší době vybudovat víceúčelové hřiště, které alespoň trochu
přitáhne stříleckou mládež ke sportu. Letos v zimě jsem byl
překvapen, kolik rodičů přivedlo děti k bruslení. Také je třeba
dokončit opravu kulturního domu a hlavně dokončit výstavbu
čističky odpadních vod. Obrovským štěstím pro Střílky byla výstavba vodovodního přivaděče z Lískovce. Bez něj by v současném suchu byly Střílky minimálně půl roku bez vody.

2. Kádéčko/Gól/Tilak
Na KD chodím pravidelně na oběd, Gól je moje mládí
a na Tilak jsem si zatím bohužel mockrát cestu nenašel,
musím se polepšit.

3. Ostatky/Pouť
Obojí patří do kulturního života obce stejně.

4. Štěpánská zábava/Ples
Momentálně jako myslivec preferuji Štěpánskou zábavu.
Před 35 lety, kdy jsem začal chodit na zábavy, proběhly
v obci minimálně čtyři plesy „kde nebylo kde sednout“.
Dnes je bohužel jediný ples obsazený z poloviny.

5. Kroměříž/Uherské Hradiště/Kyjov
Kyjov je moje rodiště, Uherské Hradiště – krásné vzpomínky na středoškolský život, Kroměříž – krásné město,
kde vyřizuji většinu věcí na úřadech, místo podnikání
mojí ženy, město kde studuje syn, kde hraje fotbal a kde
jsem v jeho klubu poznal spoustu přátel a kamarádů.

6. Fotbal/Hasiči/Divadlo
Fotbal jsem hrál celé mládí, hasiči jsou důležitou součástí obecního života a strašně si vážím p
partyy místních
ochotníků kolem paní Krejčiříkové.

Jaké je vaše nejoblíbenější místo ve Střílkách?
V katastru Střílek mám dvě oblíbená místa, kam pravidelně
rád chodím. První je zřícenina Stříleckého hradu, kde je krásný
výhled do okolí. Další místo je lavička na „Větřáku“, kde je nádherný výhled na celé Střílky.

Provozujete pálenici. Kolik slivovice se letos vypálilo? Byla dobrá úroda?
Letošní, nebo spíše loňská sezona v pálenici byla nejlepší za devět let, kdy pálenici provozuji. Vyrobilo se rekordních 35 tisíc
litrů padesátiprocentní slivovice. Ovoce ale díky suchu mělo
míň šťávy a kvalita destilátů byla spíše průměrná.

JOSEF LIŠKA (50 let)
Narodil se 25. března v Kyjově.
Na základní školu chodil ve Střílkách, po střední absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Po základní vojenské službě
tři čtvrtě roku pracoval v Praze. V roce 1993 nastoupil do JZD
Koryčany, kde i po transformaci na akciovou společnost doteď
pracuje. Ve volném čase fandí fotbalu, jezdí na kole, v zimě na
běžkách. Na narozeniny dostal štěně loveckého psa, se kterým
teď denně chodí na procházky a pomalu jej začíná cvičit.
Dominika Hromková
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Základní škola a Mateřská škola Střílky

Aktuality ze školy
čítače budou k dispozici jako podpora napříč všemi předměty. Tímto chceme připravovat naše žáky na moderní styl
práce, kde jsou IT technologie nedílnou součástí života.

Nová třída v mateřské škole

Rozdělení tříd na 1. a 2. stupeň

Paní učitelky z mateřské školy prošly ve svém volném čase
osmdesáti hodinovým školením Montessori pedagogiky.
Tato metoda je natolik zaujala, že se rozhodly zavést několik prvků do vzdělávání v naší školce. Chyběly však prostory
a pomůcky. V listopadu jsme požádali zastupitelstvo v čele
s panem starostou o jednorázovou dotaci ve výši 150 000
korun na rekonstrukci jedné třídy. Bylo nám vyhověno.
Třída musela být zrekonstruována do Vánoc. Paní učitelky
Denisa Nezdařilová a Nikola Coufalová spolu s paní Len-

V letošním školním roce jsme umístili žáky prvního a druhého stupně odděleně do pater. Každá věková skupina
s sebou nese svá specifika a žáci prvního stupně mají jiné
potřeby než žáci stupně druhého. Tato strategie se jeví příznivě především díky vytvoření bezpečného prostoru a motivujícího prostředí pro zábavné učení.

Rekonstrukce tříd
Žákům prvního stupně jsme stihli zrekonstruovat třídy již
o loňských prázdninách a nastupovali do nově upravených
tříd. Třídy mají nové podlahové krytiny, jsou vybaveny informačními tabulemi a zónami pro různé učební aktivity
(např. zážitkové koberce).
Žáci druhého stupně se nových tříd dočkají ještě v tomto
školním roce. Díky pečlivé přípravě se nám podařilo uspět
v projektu Místní akční skupiny Hříběcí hory v investici pro
rozvoj školství a byla nám přidělena dotace 2 000 000 Kč.
Za tuto částku jsme obnovili dvě učebny a vybavili je moderním nábytkem a nejmodernějšími IT technologiemi na
trhu. Projekt nám umožní změnit přístup k výuce informatiky. Žáci už nebudou chodit do učebny za počítači, ale po-

kou Bušovou se pustily do vyklízení a přípravy třídy na rekonstrukci. Bez neskutečného pracovního nasazení pana
Prachaře by se dílo nepodařilo. Děkujeme všem, kteří se na
vzniku nové třídy podíleli.

Další milion korun do školy
Naše škola se od listopadu zapojila do projektu Šablony
II v rámci výzvy č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté
regiony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podařilo se nám získat jeden milion korun na rozvoj
předem specifikovaných oblastí. Tyto prostředky jsou rozděleny mezi mateřskou školu, základní školu a školní družinu. Mateřská škola má po dobu 14 měsíců financovánu
asistentku, dále za 100 000 Kč pořizujeme pomůcky Montessori do nově opravené třídy. Základní škola pořizuje
20 tabletů 2v1, školní družina má zřízené čtenářské kluby
a kluby deskových her. Velká část prostředků musí být použita i na vzdělávání. Naši pedagogové se budou vzdělávat
v ICT, v metodě Začít spolu, v osobnostním rozvoji, ve čtenářské a matematické gramotnosti.
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ŠKOLNÍ PLES
Již třetím rokem se konal v místním
Kulturním domě školní ples. Tato
jedinečná společenská událost žáků
sedmého, osmého a devátého ročníku
stála všechny zúčastněné velké úsilí.
Několik měsíců týden co týden tanečníci poctivě trénovali nejen taneční
kroky, ale i ladné držení těla, elegant-

ní podávání ruky, úsměv za každé situace. S tanečními kreacemi pomáhal
Ríša Brňák s partnerkou a paní učitelky Irena Bušová, Markéta Nováková,
Blanka Šušlíková. Vše zmíněné by nestačilo, pokud by chyběla dobrá propagace. Bylo nutné vyrobit plakáty,
zajistit tombolu, vyzdobit sál, nahrát

hudbu. Žákům i pedagogům se organizace celé akce podařila. Odměnou
jim byl výtěžek z dobrovolného vstupného a tomboly ve výši 13 920 Kč. Žáci
si na žákovském parlamentu rozhodli
použití částky na výlet do Bratislavy.
Děkujeme všem rodičům, sponzorům
a přátelům školy, že nás podpořili.

Pobytový lyžařský výcvik
Velkým přáním našich žáků bylo vyjet
na pobytový lyžařský výcvikový kurz
a zažít tak něco jiného než lyžování na
Stupavě. Vyšli jsme jim vstříc a zařídili lyžování ve Velkých Karlovicích.
Všichni si přes den užili příjemné lyžování a večer se těšili na společnou
zábavu, například karneval, bowling
a spoustu dalšího.
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ŠKOLNÍ PROJEKTY A AKTIVITY
Záchrana pralesa
V rámci předvánočního setkání s rodiči vystoupily naše žákyně šestého
ročníku před všemi přítomnými a seznámily je s projektem zaměřeným
na záchranu ohrožených druhů zvířat na Sumatře. Požádaly o finanční
dar na zakoupení fotopasti. Podařilo
se jim nadchnout spoustu dospělých
a vybrat částku 2 200 Kč. Na cílovou
částku však chyběla tisícikoruna. Tu
věnoval škole místní podnikatel Ing.
Vladimír Lusík jako sponzorský dar.
Nyní má škola svou fotopast, která
nám umožní pozorovat např. orangutany, slony, tygry a také pytláky, kteří
i přes zákaz tato zvířata loví.
Děkujeme všem. O dalším dění Vás
budeme informovat.

Vzdělávací program
Nejbohatší ekosystémy
planety Země

90 + 9
aneb Ukliďme svět,
ukliďme Česko

V pátek 29. března 2019 se v naší škole
uskutečnilo další kolo výchovně vzdělávacího projektu NEPZ (Nejbohatší
ekosystémy planety Země). Vyslechli
jsme přednášku o životě v tropických
mořích a důsledcích jejich znečištění
pro mořské živočichy.

90 + 9 – přesně tolik párů rukou se zapojilo do naší jarní úklidové akce. Již
potřetí se žáci a vyučující z naší školy
5. dubna 2019 zúčastnili celostátní
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Noc ve škole s partou
spolužáků z 6. ročníku
Naši šesťáci jsou dobrá parta a tak si
spolu „vyrazili“ do školy i v noci. Na
programu byly hlavně hry a společné
aktivity, které si děti připravily pro
sebe navzájem.

NAŠI UČITELÉ SE VZDĚLÁVAJÍ
Naši pedagogové na návštěvě školy
v Základní škole v Kunraticích
Žáci školy měli 5. února ředitelské volno, to se ale netýkalo našich pedagogů. Ti se zúčastnili v rámci profesního
rozvoje celodenního intenzivního vzdělávacího programu „Metody aktivního učení“. Pražská základní škola
v Kunraticích je známá využíváním progresivních metod
a individuálním přístupem k žákům. Měli jsme možnost
nahlédnout do výuky s následným rozborem odučených
hodin pedagogy. Setkali jsme se s ředitelem zdejší školy
Mgr. Ing. Vítem Beranem, který nás seznámil s koncepcí
školy a poskytl nám spoustu cenných rad. Celé školení pro
nás bylo velkou inspirací.
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL = POHYB A VÝŽIVA
Zdravý životní styl je v dnešní době
skloňován ve všech pádech. Ve školách
na něj začíná být kladen velký důraz a je
také předmětem kontroly České školní
inspekce. Dnes je obecně známo, že
zdraví příliš neprospívá celodenní sezení. Proto ve škole nabízíme rozmanité
pohybové aktivity především o přestávkách, žáci si mohou zahrát fotbálek,
stolní tenis nebo jít ven. Snažíme se
do výuky zařazovat rozmanité metody,
aby žáci nemuseli celý den jen sedět.
Příchodem pana učitele Bělovského se
nám podařilo zapojit se do programu
AŠSK Hodina pohybu navíc, která formou kroužku na 1. stupni umožňuje žákům všeobecnou pohybovou průpravu.
Pan učitel vede také kroužek volejbalu
pro 2. stupeň. Pokud se žáci zapojí do
všech aktivit, mají tak až dvě hodiny pohybu týdně navíc.

S pohybem souvisí i vyvážená a pestrá
strava složená z kvalitních bílkovin, sacharidů, zeleniny a ovoce. Školní stravování je vázáno vyhláškou č. 107/2005
Sb. Vedoucí školní jídelny musí sestavit
jídelní lístek především tak, aby dodržela výživové normy tzv. spotřební koš.
Od roku 2015 se jídelny řídí Nutričním doporučením Ministerstva zdravotnictví, které například uvádí: maximálně 2 sladká jídla měsíčně, 2krát
měsíčně ryby, 4krát měsíčně bezmasé
jídlo, 2krát měsíčně smažené jídlo, preferování zeleniny, zařazování luštěninových pokrmů apod. Dále je Ministerstvem školství doporučováno používat
čerstvé potraviny, omezovat sůl a cukr
v pokrmech, nepoužívat chemická dochucovadla.
Více na www.jidelny.cz

S P OT Ř E B N Í KO Š
V naší školní jídelně se snažíme mimo
dodržování zmíněných norem vařit
z regionálních, českých a především
čerstvých potravin. Nepoužíváme polotovary, nepoužíváme glutamáty.
Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme.
Mgr. Martina Raiserová,
ředitelka školy

Plánujeme ROZVOZ OBĚDŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍLKY
VÁS ZVE NA

Pokud máte zájem, volejte
na tel. 573 375 022, 724 788 151
nebo pište na mailové adresy:
jidelna@zsstrilky.cz, reditelna@zsstrilky.cz

VOLBY
do Evropského parlamentu

KULTURNÍ
DŮM
STŘÍLKY

20. června
od 17 hodin
V RÁMCI AKADEMIE
PROBĚHNE SLAVNOSTNÍ LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční ve dvou dnech:

pátek 24. 5. 2019 a sobotu 25. 5. 2019
Hlasování začíná v pátek 24. 5. 2019 od
14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin,
v sobotu 25. 5. 2019 hlasování začíná v 8.00 hodin
a končí ve 14.00 hodin.
Místem konání voleb v okrsku č. 1 je volební
místnost v Základní škole, Koryčanská 47, Střílky.
Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost
platným osobním dokladem.
Každému voliči budou dodány
nejpozději 3 dny před volbami hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
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Fotbal – TJ Družstevník

Jak se dařilo našim hráčům
Příprava
Po úspěšném ročním návratu fotbalistů TJ Družstevník
Střílky do okresního přeboru, když soutěž 3. třídy sk. „B“
vyhráli s náskokem 7 bodů před pronásledovateli, někteří
fanoušci možná očekávali, že i ve vyšší soutěži jim budeme
přinášet každý týden jenom radost.
Jak to už v klubech bývá, zpravidla po postupu do vyšší
soutěže se postupující mužstvo snaží kádr zkvalitnit příchodem nových hráčů, což byl i náš případ. Bohužel, tento
záměr se nám nepodařilo uskutečnit, naopak ze zdravotních důvodů jsme přišli o dva kvalitní hráče základní sestavy, a to Martina Staňka a Kryštofa Nezdařila.
Úkolem každého nováčka v prvním roce je zpravidla záchrana soutěže. S tímto úkolem jsme se i my vrhli do letní
přípravy. Počáteční euforie z postupu u hráčů postupně
opadala, což se projevilo hlavně v účasti na trénincích. Jako
částečná omluva může být, že fotbal je zábava a prioritou
každého hráče je hlavně zaměstnání, rodina a navíc příprava začíná v době dovolenek. V našem mužstvu nemáme
tolik herně vyspělých hráčů jako mají někteří naši soupeři
a právě tento nedostatek se snažíme v zápasech nahradit
dodržením stanovené taktiky pro jednotlivé zápasy, hlavně
herní agresivitou, což se nám v některých zápasech i podařilo.
V podzimní části bylo organizováno 38 tréninkových jednotek a jen 5 hráčů mělo účast nad 50 %. Jedná se o tyto
hráče: Karel Vašák, 38/31 – 82 %,Lukáš Rotter, 38/30 –
79 %, Roman Blaž 38/27 – 71 %, Tomáš Posolda 38/24
– 63 %, Michael Hubr 38/20 53 %.

Mistrovské zápasy
V podzimní části se vystřídalo na hřišti 17 hráčů. Z celkového počtu 13 odehraných zápasů odehráli plný počet
1170 minut jen dva hráči: Lukáš Rotter a Tomáš Posolda.
Při pohledu na tabulku můžeme konstatovat, že kromě
prvních čtyř mužstev, která pravděpodobně budou usilovat
o postup, se vytvořila velice silná skupina ve středu tabulky,
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do které patří i naše mužstvo. Po podzimu nám patří sice až
11. příčka, ale pouze 4 body nás dělí od příčky páté, což není
až tak propastný rozdíl. Na domácím hřišti se nám nedařilo
tak, jak jsme si představovali. Ze sedmi zápasů jsme získali
pouze 7 bodů se skórem 12:17. Zvítězili jsme s mužstvem
Komárna a Mrlínku a remízovali s mužstvem Počenic. Každá prohra mrzí, ale nejvíce zabolel zápas se Záhlinicemi,
mužstvem, které bylo k poražení navíc je naším soupeřem
v silném středu tabulky. Za největší rozdíl v herní kvalitě
považuji zápas s Němčicemi, které nás předčily úplně ve
všech ukazatelích a prohra 1:5 byla ještě vzhledem k průběhu zápasu milosrdná.
Více se nám dařilo na hřištích soupeřů, kde ze šesti odehraných zápasů jsme zvítězili na hřišti Chvalčova, Skaštic
„B“ a Lubné se skórem 12:15 a ziskem 9 bodů. V ostatních
zápasech jsme podali také dobré výkony a mrzí nás hlavně
prohra ve Zdounkách, když rozhodující branku jsme obdrželi v posledních minutách zápasu. Nemusíme se stydět
ani za výkon na hřišti FC Kvasice „B“ s mužstvem, které
bylo posíleno o několik hráčů hrajících 1.A třídu a navíc od
5. minuty jsme hráli oslabeni o vyloučeného hráče. To jisté
platí i o zápasu v Břestu, kdy nám rozhodčí přísně vyloučil
hráče na konci prvního poločasu a až do konce zápasu měli
domácí obavy o vítězství. Z tohoto pohledu se nám více dařilo na hřištích soupeřů než na domácím hřišti, kde jsme
chtěli udělat fanouškům více radosti.
Jisté rezervy máme ještě pořád v chování hráčů na hřišti,
neboť ze 13 odehraných zápasů jsme obdrželi 10 žlutých
karet. Z toho byly 3 za fauly a 7 za různé nesportovní chování. I v této oblasti musíme více zapracovat, neboť každá obdržená karta po dobu zápasu částečně limituje hráče
v osobní herní agresivitě. Jde o to, aby neoslabil mužstvo
případným vyloučením, jak se nám to již stalo ve výše uvedených zápasech.

Hodnocení hráčů
Nejlepším střelcem mužstva byl jako již tradičně Michael
Hubr s 8 brankami, o druhou příčku se dělí se 4 brankami
Zdeněk Holub a Vojtěch Kryštof.
Kdybych měl hodnotit výkony jednotlivých hráčů, tak
musím konstatovat, že všichni odvedli na hřišti své maximum. Avšak sebekriticky si musíme přiznat, že někdy jsme
na kvalitnějšího protihráče výkonnostně nestačili. Musíme
věřit, že v zimní přípravě hráči udělají maximum, aby se
tento rozdíl minimalizoval.
Kdybych měl vyzdvihnout některé hráče, tak musím
konstatovat, že ani jeden hráč z celého kádru se nevyhnul
slabším výkonům v podzimní části. Přesto nejvyrovnanější
výkony odváděli hráči Lukáš Rotter, Radim Hanák, Tomáš
Posolda, Miroslav Jančík a Michael Hubr. U ostatních hráčů výkyvy výkonnosti byly větší, nebo je limitovalo nedoléčené zranění.

Fotbal – TJ Družstevník
Do jarních bojů bych chtěl popřát
všem hráčům hlavně zdraví. Sám
za sebe bych si přál, aby si hráči našli více času na své zdokonalování
a abychom našim fanoušků, kteří
v hojné míře navštěvují naše zápasy, dělali větší radost.
Na závěr, kromě diváků, bych
chtěl také poděkovat vedení obce
v čele s panem starostou, který ve
spolupráci s fotbalovým výborem
( s předsedou Zdeňkem Nábělkem), se snaží vytvářet optimální
podmínky. Nesmíme zapomenout
ani na Ing. Josefa Lišku, který se
v rámci svých možností staral o připravenost hřiště, což ne vždy bylo
vzhledem k extrémnímu počasí jednoduché.
Milan Harvánek,
trenér

Rozpis rozlosování zápasů – jaro 2019
kolo

datum

den

čas

soupeř

doma/venku odjezd

16.

31. 3.

NE

15:00

Těšnovice

V

17.

6. 4.

SO

15:30

Kvasice B

D

18.

13. 4.

SO

15:30

Zborovice

V

19.

21. 4.

NE

16:00

Skaštice B

D

20.

28. 4.

NE

16:00

Mrlínek

V

21.

5. 5.

NE

16:30

Zdounky

D

22.

12. 5.

NE

15:00

Záhlinice

V

13:15

23.

19. 5

NE

17:00

Komárno

V

14:45

24.

25. 5.

SO

17:00

Lubná

D

25.

1. 6.

SO

17:00

Počenice

V

26.

9 .6.

NE

17:00

Břest

D

14.

16. 6.

NE

17:30

Němčice

V

15.

23. 6.

NE

17:30

Chvalčov

D

13:30
14:00
14:00

15:30
15:45

Společenská rubrika – Zlatá svatba

Ráda bych touto formou poděkovala faráři Jaroslavu Štanclovi, panu starostovi Viktoru Ganjuškinovi a všem členům SDH
Střílky za uspořádání krásného svatebního obřadu k našemu výročí zlaté svatby.
Děkujeme!
Marie a Stanislav Gejdošovi

RŮŽENA KLIMEŠOVÁ

saﬁte@saﬁte.cz

Koryčanská 316,
768 04 Střílky
IČ: 602 86 598
IČP: 1008942316

www.saﬁte.cz
KADEŘNICTVÍ, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ
RASTA, OPEN RASTA A FRANCOUZSKÉ COPÁNKY, PSEUDO DREDY
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Hasiči Střílky

Něco málo o činnosti našich mladých hasičů
V posledním vydání Stříleckého zpravodaje jsem se zmiňoval,
že se připravujeme na druhé kolo ročníku 2017–2018 hry Plamen. Na soutěž jsme jeli 12. května do Chropyně. Soutěžilo se
ve štafetách a požárním útoku CTIF. V celoroční soutěži jsme
skončili na 10. místě ze 16 sborů.
Požární útok předvedli mladí hasiči na okrskovém kole
mužů ve Střílkách 19. května. Vedli si velmi dobře.
Na branném závodě v Morkovicích, 29. září, soutěžily dvě
hlídky starších. První hlídka, Patrik Kubošek, Vojtěch Pluhař
a Kristýna Janíková, skončila na 5. místě z 24 hlídek. Druhá
hlídka, Markéta Ganjuškinová, Zuzana Kociolková a Adéla
Mikulčíková, skončila na 14. místě.
Na oslavách 135 let založení sboru 23. června jsme předvedli ukázku požárního útoku.
První kolo ročníku 2018–2019, hry Plamen začalo 13. října
v Šelešovicích. Soutěžilo se v požárním útoku CTIF a branném závodě. Ukončení bude opět až v letošním roce.
Poslední soutěž v loňském roce byla 20. října v Koryčanech.
Hlídka ve složení, Patrik Kubošek, Markéta Ganjuškinová,
Kristýna Janíková, Michaela Endlicherová a Emma Kaplič-

ná, se umístila na 6. místě z 12 hlídek. Za druhou smíšenou
hlídku nastoupili Tomáš Kučera, Michaela Tatarková, Adéla
Mikulčíková a dvě děvčata ze sboru z Morkovic. Umístili se
na 7. místě.
Také dorostenci nezaháleli a zúčastnili se hry Plamen dorostu 13. května v Chropyni. Soutěžilo se v testu, běhu na
60 m s překážkami a dvojboji jednotlivců. Adam Michalík obsadil 5. místo, Barbora Pluhařová 6. místo. Adéla Pluhařová
obsadila 3. místo a postoupila na krajské kolo dorostu, které
se konalo 10. června v Otrokovicích, ale ze zdravotních důvodů, po první disciplíně, musela odstoupit. Plamen dorostu je
velmi náročná soutěž, ale jsem rád, že si Adélka tuto soutěž
zkusila a patří jí dík za velkou snahu.
22. a 23. září se konalo školení vedoucích mládeže v Rajnochovicích. Školení se zúčastnila Šárka Kučerová, která
zkoušky úspěšně zvládla.
V letošním roce jsme jeli na první soutěž 23. února jako vždy
do Trávníku. Na trať vyběhly dvě hlídky starších. První hlídka, Patrik Kubošek, Kristýna Janíková a Zuzana Kociolková,
skončila na 11. místě z 23 hlídek. Druhá hlídka, Emma Kapličná, Michaela Tatarková a Adéla Mikulčíková, skončila na
19. místě. Na start také vyběhl Tomáš Kučera, který běžel za
družstvo Morkovic.
2. března se mladí hasiči také zapojili při vodění medvěda
neboli ostatky. Nyní se budeme pilně připravovat na další soutěže, které nás čekají.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem dětem za jejich snahu
a popřát jim hodně úspěchů na soutěžích. Také děkuji našemu sboru dobrovolných hasičů za jejich podporu a ještě jeden
velký dík patří obecnímu úřadu za celoroční podporu a také
za krásný nový vůz Ford, kterým se budeme přepravovat na
soutěže.
Milan Krejčiřík,
vedoucí mladých hasičů

Milan Krejčiřík, SDH Střílky
OCENĚNÍ HEJTMANEM ZLÍNSKÉHO KRAJE – 7. 5. 2019
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Hasiči Střílky

Zprávička od hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ve Střílkách patří mezi složky naší
obce hodně aktivní. Zjistíte to, milí čtenáři, dle našeho plánu
práce, který sestavujeme každý rok.

HASIČI OSLAVILI SV. FLORIÁNA
Poutní mše svatá k patronu hasičů sv. Floriánovi
se konala u kapličky v sobotu 4. května 2019.

Plán práce na rok 2019:
Leden

Výroční valná hromada, ples.

Únor

Divadelní představení ochotnického
souboru.

Březen

Ostatky, spolupráce při organizaci
dětského karnevalu.

Duben

27. 4. sběr železného šrotu.

Květen

4. 5. Mše u kapličky sv. Floriána.
1. kolo požárního sportu, neděle 26. 5.

Červen

Dětský den, ukázka dětem v MŠ a ZŠ.

Červenec Tento měsíc patří k pravidelným
údržbám hasičské techniky a úklidům
zbrojnice a výletiště.
Srpen

Hodová zábava, sobota 17. 8.

Září

Pořádáme zájezdy.

Říjen

Údržba techniky.

Listopad Martinské hody.
Prosinec

Spolupráce na vybudování přírodního
kluziště.

Během celého roku se školí nejen naše zásahová jednotka,
ale i jednotliví členové sboru. Účastníme se oslav okolních
i vzdálenějších sborů nejen svou přítomností, ale předvedeme
i naší automobilovou stříkačku AS 16 – Škoda 903 r. v. 1941.
O opravu a provozu této krasavice se vzorně stará pan Miloslav Šušlík, náš člen). Někdy na oslavách přispějeme ukázkou
hašení ,,postaru“.
Dle potřeb sboru se v hojném počtu účastníme brigád.
Na závěr tohoto článku bych chtěla poděkovat obecnímu
úřadu a všem, kteří podporují naši činnost.
Jana Mertová

ZLÍNSKÝ KRAJ – Za jejich příkladnou činnost ocenil v pondělí 6. května v sídle Zlínského kraje dobrovolné i profesionální hasiče hejtman Jiří Čunek, společně s ředitelem Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje Vítem Rušarem a starostou Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje Josefem Bernátíkem. Celkem 36 hasičů obdrželo pamětní medaile a 6 hasičů záslužná vyznamenání II. stupně. Akce se uskutečnila
u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, který každoročně připadá na 4. května.
Ocenění za aktivní a obětavou činnost s mládeží převzal
člen SDH Střílky Milan Krejčiřík. „Vyplácí se nám cílevědo-

má práce s mládeží. Z celkového počtu 22 484 členů je
každý náš čtvrtý člen mladý hasič do 18 let a každý třetí
člen mladý hasič do 26 let,“ informoval Josef Bernátík.
Výbornou spolupráci s dobrovolnými hasiči vyzdvihl ředitel krajských profesionálních hasičů Vít Rušar a uvedl
při tom, že dobrovolní hasiči zasahovali vloni ve Zlínském kraji ve více než 2 200 případech.
Ke gratulaci se připojuje i zastupitelstvo naší obce a přejeme Milanovi mnoho trpělivosti a úspěchů v další práci.
Děkujeme.
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Fotogalerie

Ostatky 2019
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 2. března tradiční Ostatky aneb Vodění medvěda.
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Foto: Marek Sukovitý
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Kultura

STŘÍLEČTÍ OCHOTNÍCI
sehráli riskantní komedii

H

rabě Monte Carlo. Tak se jmenovala hra, kterou letos představili naši divadelní ochotníci. Zaujal mě
dobrý scénář z pera dvou mladých talentů Michaely
Doleželové a Romana Vencla, kteří jej napsali pro zlínské
divadlo. Pro zajímavost, zabralo jim to pouhých pět týdnů.
Scénář jsem četla snad sedmkrát a nakonec jsem usoudila, že náš soubor tuto trošku jinou komedii ze současnosti
může zahrát.
Role Fleur Malraux se ujala Lenka Voláková. Na jevišti se
skutečně bravurně hádala s hrabětem Monte Carlem neboli Antoinem Malrauxem. A kdo jiný by jej zvládl zahrát lépe
než její skutečný manžel Radek Volák?
V roli majitele pizzerie Domenica Savia Ponte se představil zkušený Miroslav Vrba. Svým šarmem mnoho let
okouzluje řadu fanynek. Ani tentokrát je nezklamal, když
odhalil své svalnaté tělo. Jeho temperamentní neteř Mayu
skvěle zahrála Anetka Coufalová. Stále doufala, že brigádník z Bulharska Christo jí konečně vyzná lásku. Trvalo to
dosti dlouho, ale dopadlo to dobře.
Velkou oběť při úpravě svého vzhledu musel podstoupit
Stanislav Pluhař v již zmíněné roli Christa. Šediny jsme
schovali a už nic nebránilo v jeho proměně v mladého dělníka pracujícího pro kanalizace.
Do města přijel i bohatý turista z Itálie Vittorio Bassani
v podání Milana Maštalíře. Velké jmění nosí v malém kufříku, který se stane jednou z mála zápletek v této hře. Na jeho herecký
talent nemusím upozorňovat. Chtěla bych mu jen poděkovat za některé
jeho režijní rady.
Luboš Polášek se ujal role doposud neznámého spisovatele Gutrixe
Chesterfielda, jenž přijel za odpočinkem. Nebo že by za načerpáním
informací? U Luboše nikdy nevím,
jak svou roli vylepší. V každé hře se
předvede výborně a nezklame.
Roli Maxima jsem dala bez zaváhání Pavlu Šohajovi. Originálně
ukázal problém dnešní generace,
která je závislá na počítači a internetu. Ale i láska se tam dá najít.
Později svou Lauru v podání Žanety
Lechnerové představil své šokované rodině. Jeho maminku ztvárnila
Jarmila Mikulášková jako Lorraine.
Ta se svým synem a matkou přijela
za odpočinkem. Netušila však, že
dovolená bude spojená i s uděle-
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ním ceny na filmovém festivalu v Monte Carlu. Její matku,
filmovou hvězdu Belle, zahrála Lenka Kašíková. Obě dvě
jsou skvělé herečky a na každou zkoušku poctivě dojíždějí,
protože nebydlí ve Střílkách. Doufám, že v divadelním souboru budou obě pokračovat.
Tomáš Bazalka v roli Palfyho opět předvedl ráznost a humor. Vydržel i obživení studenou vodičkou.
Nejmladší členkou souboru je Barunka Pluhařová. Své
role bere zodpovědně a je jedna z prvních, kdo umí text
zpaměti. I když v současné době studuje, na divadlo si najde čas. Čeká ji jistě ještě mnoho rolí.
Jedním z členů je také Karel Merta. Když jsem přečetla
monolog živé sochy, byla jsem přesvědčená, že je to role
pro něj. Naučil se ji na výbornou a ten výpadek textu v neděli jsme mu prominuli. A nebyl by to zkušený Mirek Vrba,
aby mu s humorem neposkytl nápovědu.
Nesmím zapomenout ani na menší role a ostatní členy
souboru. Cyklista Milan Krejčiřík, jeho trenér Pavel Merta
ml., továrník na výrobu doutníků Zdeněk Nábělek nebo dopravce kávy Radomír Vrba.
Dovolte, abych se ještě zmínila i o těch, kdo nejsou vidět. Dlouholetá členka souboru paní Ludmila Cveková,
která sleduje text, Bohdanka Šohajová, která obětavě nahrazuje chybějící členy při zkouškách a také sleduje text,
Mila Gejdošová, která se poctivě stará o kostýmy. Umí ušít,
zašít a přešít, a to je velká pomoc.
Velké poděkování patří i těm, co
zhotovují kulisy a běhají kolem
nás všech, aby vše perfektně drželo, svítilo a plnilo svůj účel. Jsou
to Jiří Prachař ml., Milan Krejčiřík
a Tomáš Bazalka. Výtvarný talent
nezapře Karel Žíla. Dokáže svým
štětcem ztvárnit jednotlivé scény
na jedničku. A v neposlední řadě
nesmím zapomenout ani na Alenu
Foltýnovou, která je rovněž členkou souboru.
Děkuji také všem sponzorům.
Bez nich bychom nemohli fungovat. Poslední poděkování patří Stanislavu Ludvovi ml. ze Zástřizel,
který nám obětavě několik sobot
přepravoval kulisy na divadelní
představení.
Jsem ráda, že se spolu podílíme
na kultuře v naší obci. Ještě jednou:
DĚKUJI!
Jiřina Krejčiříková

Foto: Martina Titová
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Tradice

Lidové
zvyky
a tradice

ze slámy a zelený májek. Smrtku děcka zvesela vynesou za
dědinu do Komné a tady ji spálí, aby se snad zima ještě nevrátila! Ve vesnicích, kde mají potok, smrtka odpluje „po
Moravě do Dunaja až do moře Černého“, jak se zpívá v písničce. A pak dívky přinesou do vsi zelený májíček zdobený
barevnými mašlemi a vyfouklými bílými vajíčky. Letos bylo
pěkně teplo, takže nebylo třeba kožíšků a vlňáčků. Děvčata šla jen v krojích. Jak se pohybovala, nažehlené fjertůšky
a rukávce jemňounce šustily, to byla paráda. Jo, jo, dívenky
nám rostou do krásy!

Zelený čtvrtek

L

etošní zima byla jaksi moc dlouhá a nemohla jsem se
dočkat jara. Možná i proto, že Velikonoce připadly až
na duben. Ale jak se říká: „Kdo si počká, ten se dočká!“
Celá doba od ostatků je doba postní a trvá čtyřicet dní. Střídmost v jídle, žádné plesy a podobné radovánky. Vrcholí přísným postem na Velký pátek. Ale přece jen je trošku prostoru
pro obveselení!

Smrtná neděle
Tak třeba Smrtná neděle. Už tradičně na Smrtnou neděli
děvčata provětrají kroje. Nevím, jestli mám raději, když si
děti kroje zkouší nebo až v nich vyrazí do ulic. Týden před
akcí si přijdou pro kroj. To se po dlouhé době zase vidíme
a divíme se, kdo o kolik cenťáků porostl. „Smrtná neděla,
kams klíče dala?“ Po celé Moravě asi nejznámější písnička pro tento den. Nepostradatelná je taky smrtka, figurína
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Na Zelený čtvrtek odletí zvony. A to zas připomínají kluci!
Není to žádná legrace, chce to pořádně namazat pod kolenama, tolik obchůzek! Mají hrkače, někdo velký zavěšený na
krku, jiný pojízdný na kolečku nebo jen tak malý v ruce. Ale
pozor! Rytmus je předepsaný a kdo udělá chybu nebo ráno
zaspí, tomu pak nejstarší, který hrkání řídí, strhne z výdělku. Schází se u kapličky a než vyjdou, měli by odříkat „ my
klepání klepeme, tím památku činíme…“. Nevím, nevím,
jestli to dnešní hoši vůbec znají? V poledne pak hrkači zajdou do každé chalupy s přáním. Většinou dostanou peníze
za odměnu, že zvyk pořád ještě dodržují.

Velikonoční neděle a pondělí
Na Velikonoční neděli děvčata barví vajíčka a kluci pletou
mrskačky. A Velikonoční pondělí? Jako všude! Mrskačky,
jalovec, žíly, vařečky, to je mazec! Proč? Prý aby ženské neuschly. No, to je teda lepší zvyk, ten pod rozkvetlou třešní!

Tradice

Velikonoční trh v Koryčanech
Nastudovali jsme s dětmi krátké pásmo Od ostatků do Velikonoc a vystoupili na velikonočním trhu v Koryčanech.
Poprvé jsme vystupovali mimo Střílky a hlavně poprvé
s vlastní muzikou! Pod laskavým vedením paní učitelky
Sobotkové celé vystoupení statečně doprovodili bratři Vašek a Vojta Sobotkovi, Daniela Koutná a Míša Tatarková.
Zvyky z regionu se podařilo zdařile zachytit, což dokázali
někteří diváci tím, že si pobrukovali s námi. Bylo to velmi
povzbudivé a milé.

Chystaná výstava krojů v Kyjově
A co dál? V první řadě se těšíme na pouť a pak se na konci
léta v Kyjově připravuje velká výstava krojů. Ač je střílecký
kroj skromný, přece se objeví mezi spoustou exponátů, jež
rekonstruovala PhDr. Romana Habartová, která je i naší odbornou poradkyní. Přejeme jí hodně úspěchů.
Vám všem, kteří nás podporujete svou účastí, srdečně děkujeme a těšíme se opět na společné setkání u moravské písničky a lidové tradici vůbec.
Za spolek AnKr

Návštěva Poslanecké sněmovny v Praze
Děti byly za krásné vystoupení v kroji v Koryčanech odměněny výletem do Prahy s návštěvou Poslanecké sněmovny. Prostorami sněmovny je provedl Ondřej Jakob.
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Myslivecký rok

Barokní hřbitov
ve Střílkách
NÁRODNÍ KULTURNÍ
PAMÁTKA
Barokní hřbitov ve Střílkách je
unikátní památka z první poloviny
18. století. Svou originální architekturou a sochařskou výzdobou
je hřbitov vzácné umělecké dílo
z doby baroka jedinečné nejen
u nás v České republice, ale zcela
výjimečné v oblasti evropského
významu. V únoru roku 2010 byl
vládou České republiky prohlášen
hřbitov ve Střílkách národní kulturní památkou.

Turistická sezóna 2019:
Od 1. května 2019 do 30. září 2019
bude areál barokního hřbitova ve
Střílkách zpřístupněn k prohlídce.
Provoz od 9.00 do 17.00 hodin
denně včetně sobot a nedělí.

VSTUPNÉ:
• pro jednotlivce s výkladem: 40 Kč
děti do 15 let zdarma
• zájezd: 20 Kč/osoba,
průvodce 150 Kč
• školní zájezd: 10 Kč/osoba,
průvodce 150 Kč

Uplynulý myslivecký rok byl pro náš myslivecký spolek velmi
bohatý na události všeho druhu. Samozřejmě proběhly tradiční
akce, jako je letní Dětský den s Mysliveckou nocí v Zástřizlech
a Štěpánská naháňka s večerní zábavou s prosinci.
Dnes už je pro nás tradiční i jarní úklid odpadků v okolí obce.
Samozřejmostí bylo zimní přikrmování zvěře a povinné kontrolní
a tréninkové střelby na začátku lovecké sezóny.
Průběžně také obnovujeme pachové
ohradníky u silnic, abychom co nejvíce omezili množství střetů zvěře s auty.
I když se jedná o účinné opatření, vzhledem k hustotě dopravy a množství silnic
se můžeme soustředit pouze na nejvíce
kritické úseky.
Velmi pozitivní zprávou bylo v únoru zrušení mimořádných veterinárních
opatření týkajících se afrického moru
prasat. Česká republika se tak stala
první evropskou zemí, ve které se podařilo tuto nebezpečnou nákazu vymýtit.
Hlavní podíl na tom měli právě myslivci, a to nejen kvůli lovu černé zvěře, ale
především díky kvalitnímu průběžnému
monitorování zdravotního stavu zvěře.
Naopak velmi nepříjemným bylo zjištění výskytu fibropapilomatózy u srnčí
zvěře. Jedná se o nádorové onemocnění, které se naší honitbě dosud vyhýbalo. V uplynulém roce však byly uloveny
tři kusy srnčí zvěře s nádory a další byly
pozorovány. Zatím se jedná o omezenou část honitby a snad se nám včasným odlovem nemocné zvěře podaří
zamezit dalšímu rozšíření nákazy.

V neposlední řadě proběhly ke konci mysliveckého roku volby do výboru
a kontrolní komise našeho spolku. Došlo tak k částečné obměně vedení spolku včetně změny mysliveckého hospodáře, kterým se stal pan Michal Kulich.
Na závěr ještě každoroční myslivecká
statistika:

Od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019
bylo uloveno:
3
8
1
17
1
2

laně, 2 kolouši
srnců, 5 srn, 1 srnče
kňour, 19 lončáků, 31 selat
lišek
jezevec
kuny

Dalších 14 kusů srnčí a 5 kusů černé
zvěře bylo sraženo na silnicích nebo
uhynulo v důsledku špatného zdravotního stavu.
Ing. Pavel Šohaj, Ph.D.

Dodávka vody pro obec je zabezpečena
Výklad s průvodcem pro zájezd
je nutné předem objednat!
Provádí se výklad o historii
a významu barokního hřbitova
a symboly barokních soch
umístěné na balustrádě hřbitova.

Kontakt na průvodce:
Marie Skřítková,
email: marieskritkova@seznam.cz
tel.: 721 818 884

Obec Střílky má vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě VaK
Kroměříž, a.s. Vodovod byl postaven v roce 1974. Hlavním zdrojem vody pro
obec Střílky je místní zdroj zvaný „Pekýlko“, ze kterého je voda získávána pramenními jímkami a čerpána do vodojemu. Ve vodojemu je voda zdravotně
zabezpečena. Z vodojemu je pak obec zásobena gravitačně rozvodnou sítí.
Vydatnost zdroje je 1,6 l/s. Další zdroj vody se nachází v jímacím území Střílky
a je čerpán čerpací stanicí (2,5 l/s) do vodojemu.
V minulosti z důvodu návštěvníků Zámku, který převyšoval počet obyvatel
v obci, byl v roce 2007 vybudován přivaděč v délce 1 455 m, který je napojen
na vodovodní řad v obci Lískovec. Tímto napojením je do budoucna plně zabezpečena dodávka vody pro obec Střílky.
Eduard Sedlář, VaK Kroměříž, a.s.
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Mýty a pověry o houbách
Houbová sezóna je sice ještě před námi, ale je třeba se na ni řádně nachystat.
Hlavně nabrousit nožík a sehnat velký koš. Stačí pak jen čekat, jestli konečně
trochu zaprší, a pak hurá do lesa. Houbařů je ve Střílkách jistě hodně, snad Vás
tedy v tom čekání na první houby zaujme i pár mýtů a pověr, které mnohdy mezi houbaři, nebo
spíš nehoubaři kolují.
Houby se mají řezat těsně u země – samozřejmě, že ne.
Houba se má vyviklat nebo vykroutit. Odřezáním zahnívá následně nožička (třeň) v zemi a neprospívá to podhoubí. Někdo může namítnout, že staré houby taky hnijí, to sice ano, ale
tady jde o přirozený, nikoliv násilný proces.
Houby rostou nejvíc po ránu – jistěže ne. Věřte mi, když říkám, že houby nenosí hodinky a rostou celý den i noc. Pravdou
ovšem je, že ráno v lese je jakési krásnější, to se nedá popřít.
Podíváš-li se na hříbka, už neporoste – také mýtus. Hříbku
je úplná putna, kdo na něj zírá. Poroste si klidně dál. Pokud
však jeho okolí řádně rozdupete, tak už opravdu neporoste.
Když je houba okousaná, je jedlá – to sice je, ale ty jedovaté
pro člověka jen jednou. Slimáci, červíci a jiná havěť mají trochu odlišné zažívací ústrojí, tak tuhle pověru určitě nezkoušejte. Zajímavé je, že muchomůrku červenou mají rády veverky, jak to ale dělají, že se neotráví, to vážně nevím.

Jídlo z hub se nesmí ohřívat – hloupost. Rozumné skladování (jako u běžného jídla) a následné ohřátí vůbec nevadí.
Jedovatá houba je hořká – vůbec není pravda. Dle výpovědí lidí, kteří prodělali otravu, byla muchomůrková smaženice
obzvláště chutná.
Otrava se projeví do tří hodin – není pravda. Některé otravy
se projeví již po dvaceti minutách. Většina do 24 hodin, ale
jsou známy případy, kdy se otrava projeví až po třech i více
týdnech!! Záleží hodně na tom, jakou jedovatou dobrůtku si
uvaříte.
Při otravě vypít mléko – to sice můžete, ale vůbec Vám to
nepomůže. Důležité je co nejdříve vyvolat zvracení a šupky
dupky do nemocnice. Dobré je vzít s sebou i zbytky jídla nebo
část zvratků – pro analýzu v nemocnici. Pokud chcete udělat
něco víc, tak snězte živočišné uhlí, to na sebe naváže část jedů.

Houby se nemají zamrazovat – klidně mohou. Doporučuje
Houby se nemají zapíjet alkoholem – také mýtus. Klidně si
se však před mražením houby ještě pár minut povařit. Zastaví
můžete po houbovém jídle dát nějaké to pivko. Není znám
se tím rozkladné procesy, které způsobují enzymy obsažené
žádný případ, že by se někdo otrávil požitím hub a alkoholu.
v houbách. Ty dokáží i v minusových teplotách produkovat
Jedinou výjimku tvoří houba hnojník obecný – ten má účinek
člověku neprospívající látky – mykotoxiny.
podobný jako antabus, který se používá při léčbě alkoholiků
a vyvolává silné zvracení. Látka z této houby vydrží v těle tři
Když roste moc hub, bude válka – tomu nevěřte vůbec nidny, takže tři dny ani kapku. (Tuto houbu však ve Střílkách
kdo! Poroste určitě spousta hub a pořád bude mír!!!
nikdo nesbírá – kdo by to tak dlouho vyHouby rostou nejvíce za úplňku – toto
držel). Může Vám však být také špatně
je jediná pověra, které věřím i já. Přestokdyž si dáte smaženici, pak pět piv, dva
že není nijak vědecky podložená. DůležiKřišťálová studánka
rumy, pět slivovic a čtyři deci vína. Docetější je asi hlavně včasný déšť, ale tak něla jistě však vím, že nevolnost nebude po
jak to vychází, že když měsíček dorůstá,
Znám křišťálovou studánku,
smaženici…
je toho v lese nějak víc. Co Vy na to?
hned tam, kde končí ves.
Tam voní krásně ovoce
Naposled bych chtěl vzpomenout slovz útulku štěká pes.
ní rčení s houbami, která vůbec nejsou

Tam chlapi rádi chodí pít,
když dojde kvasu den.
Pálí se za dne za noci,
toť palírníkův sen.
Když demižon tu hluboký,
pln slivovice jest.
Já radostný a bez peněz,
nechám se domů svést.
hnojník obecný

o houbách. Tak třeba: „to jsi byl ještě na
houbách“. Ptal jsem se spousty maminek, ale žádná z nich mi nepotvrdila, že by
se jim narodilo dítě s košíkem a nožíkem
v ruce. Podobných rčení je spousta. Například: „našel jsem houby, houby vidím, je
ti po to houby, akorát tak houby s octem“.
Nutí mne to přemýšlet, jestli tenhle článek nebyl snad úplně nahouby, ale kdyby
ano, tak se vlastně houby stalo…
Mgr. Polášek Leoš,
mykolog amatér

Děkujeme Střílecké pálenici
za všechny vypálené kořalky.

(Příště – Desatero pro houbaře.)
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KNIHOVNA
Milí čtenáři a čtenářky, ráda bych vás krátce seznámila s činností naší knihovny.
V loňském roce navštívilo knihovnu 141 čtenářů a bylo půjčeno 2 366 knih. Nakoupili jsme celkem 191 různých knih
v hodnotě 19 981 Kč. Nejpilnější čtenářkou byla opět paní
Helena Konečná, z dětí pak Almička Plesníková. Naše
knihovna byla nominována na knihovnu našeho okresu mezi
neprofesionálními knihovnami. I když soutěž vyhrála knihovna Rymice (úplně nově vybavená), přesto potěší, že se o nás ví.
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Těším se, že navštívíte naši
knihovnu a rozšíříte řady čtenářů.
Milada Ševčíková, knihovnice

Malá nabídka nejnovějších knih
PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

PRO DÍVKY
Už zase létám
Sita Brahmachariová
Nová kniha autorky Artyčokových
srdíček a Jasmínového nebe přináší
příběh o přátelství, smutku a léčení
zraněného srdce.

Střapáček + Meduňka
Khoa Le
Na první pohled upoutá obálka
s 3D efektem a poetickými
ilustracemi, které vytvářejí
spolu s příběhem téměř snovou
atmosféru.
Knihy jsou dvojjazyčné – paralelní text v češtině a v angličtině.

Princezna Ariel
Nejoblíbenější princezna z Disney pohádek je milá a laskavá,
ale když je třeba, překoná každou překážku a vyřeší jakýkoliv
problém.

ROMÁNY PRO ŽENY

Copatá máma
Barbora Bečvářová
Čtivý a svěže působící román
byl částečně inspirován autorčinou zkušeností s neplánovaným
těhotenstvím v posledním ročníku
střední školy.

PRO MUŽE

Sama sebou
Jojo Moyesová
Louisa Clarková
z bestellerů Než jsem tě
poznala a Život po tobě
se vrací v novém románu
Jojo Moyesové.

Populární trilogie

Panský dům

Kroky v dešti

Anne Jacobsová

Katarína Gillerová

Panský dům, Panský dům
a jeho dcery, Panský dům
a jeho dědictví

Minulost se nedá utajit.
Spletitý příběh jedné
rodiny od populární slovenské autorky.

Panský dům – mocná rodina –
temné tajemství.
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Matthäus Hetzenauer
– nejlepší odstřelovač
wehrmachtu
Roland Kaltenegger
Kniha vojenského historika Rolanda Kalteneggera představuje
první pokus o ucelený životopis
tohoto fenomenálního střelce.

Zdraví

Překvapující způsoby, jak masáž léčí tělo a mysl
Myslíte si, že masáž je rozmazlování? Možná ano.
Ale může to být také mocný nástroj pro udržení zdraví a pohody.
Masáž může sloužit nejen pro zmírnění bolesti, ale i jako prostředek
proti stresu, úzkosti a depresi. Zjistěte si, jak působí na vás.
Když jsou svaly chronicky napjaté, může mít tento stav nerovnováhy negativní účinky na naše tělo i mysl. Masáž dokáže odstranit stavy napětí
a napomáhá návratu těla do přirozeného stavu rovnováhy.

Zlepšuje spánek

Snižuje stres, úzkost
a deprese
Masáž pomáhá snižovat stres i příznaky
úzkosti a deprese. Associated Bodywork
& Massage Professionals uvádí, že masáž nabízí další výhody pro vaši pohodu,
jako je lepší spánek, zvýšená energie,
lepší koncentrace a méně únavy.

Uvolňuje svalovou bolest
Kromě stresu je ještě jedna věc, která
přivádí lidi na masážní stůl, a to je bolest. Velké procento lidí zažívá v určitém
okamžiku svého života bolesti v oblasti
krku a šíje, dolní části zad nebo v končetinách. Masáž bolesti zmírní nebo
odstraní. Studie z roku 2011 zveřejněná
v Annals of Internal Medicine ukázala,
že masážní terapie je stejně účinná jako
jiné metody léčby chronické bolesti zad.

Masáž odstraňuje nespavost a povzbuzuje klidný spánek – pomáhá také těm,
kteří nemohou jinak pohodlně odpočívat.

Zvyšuje imunitu
Studie z roku 2010 publikovaná v časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine ukázala, že masáž
zvyšuje počet bílých krvinek, které hrají
hlavní roli při obraně těla před onemocněním.

Detox těla a snižuje
celulitidu
Prokrvení, které způsobuje masáž a používání přírodních, za studena lisovaných a bylinkových olejů, povzbuzuje

detoxikaci těla. Masáž může snížit celulitidu tím, že zlepšuje lymfodrenáž, napomáhá vyhlazení pomerančové kůže
roztahováním kožních tkání. Problém
celulitidy však jedna masáž neřeší.

Zmírnění symptomů ADHD
Dvě nedávné studie provedené výzkumným institutem Touch na univerzitě
v Miami uvádějí, že pravidelná masážní terapie může být účinnou léčbou pro
děti s ADHD. Studie zjistila, že si učitelé chlapců, kteří po deset dnů dostávali 15 minutovou masáž, všimli, že se
chlapci více zaměřili na svou školní práci a byli klidnější a vyrovnanější. Kromě
toho se děti považovaly za šťastnější.

A proč vůbec tolik řečí o masáži? Protože v lékařském středisku ve Střílkách jsme začátkem letošního roku
nově otevřeli masážní salon Wellness masáže pro ženy a děti.
Provádíme klasickou a ajurvédskou masáž.
Nabízíme ajurvédske procedury,
které podpoří vaše zdraví a krásu.
Více informací přímo na místě, po telefonu 702 636 064
nebo na www.wellness-masaze.cz

Využijte 20% slevu na první návštěvu a trvalou slevu 10% pro důchodkyně.
Dopřejte si relaxaci a úlevu od bolesti za dostupné ceny.
Těšíme se na Vás v krásném a útulném prostředí salonu. Tina Lampe
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Křížovka
Známý americký spisovatel Mark Twain jednou ironicky poznamenal: „Patrně jediný způsob,

jak si zachovat zdraví, je jíst, co ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a … (doplnění v křížovce).“

Tajenku posílejte na e-mail obec@obecstrilky.cz nebo přineste osobně na obecní úřad do konce června.

Výherce získá poukaz „Oběd pro dva“ v restauraci KD Střílky!
Zajímavosti z historie

Tato fotka je zřejmě tou nejstarší, jakou jsem na úřadě ve funkci starosty doposud viděl. Pořídil ji fotograf Josef Wlha ze Šelešovic
zřejmě někdy mezi lety 1895 až 1900. Muž stojící na schodech by mohl být farář Antonín Ošťádal, jenž působil ve Střílkách mezi
roky 1891 až 1903.
Viktor Ganjuškin

