Aktuální informace o dění ve naší obci teď nově
i ve vašem MOBILNÍM TELEFONU
– prostřednictvím aplikace „ČESKÁ OBEC“
Obec Střílky se zapojila do projektu „Česká Obec“, což je mobilní aplikace,
na které občané českých obcí, městských částí a měst získají rychlé
a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své obci,
ale např. i o obci, kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou
chalupu, nebo jen o obci, která je zajímá. Jak aplikace funguje, jsme se
zeptali projektového manažera České Obce pana Davida Jedlinského.
Čím je tato mobilní aplikace zajímavá?
Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě to je pořekadlo,
které naši aplikaci vystihuje, ačkoli je to moderní, přehledný
a praktický komunikátor mezi vaší obcí a uživatelem aplikace.
A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat informace z vaší radnice?
V místním tisku, ve vaší obci, e-mailem, nebo jste prostě ve své
volné chvíli navštívili webové stránky a posléze se dověděli, že
se např. událo něco, co jste potřebovali vědět o dvě hodiny dříve, nebo si případně potřebujete nové informace poznamenat
do svého kalendáře, abyste na ně nezapomněli. A právě mobilní aplikace Česká Obec, kterou nejen obec Střílky využívá
a je přímo propojena s vaší radnicí, která vás tak může o dění
ve vašem obci informovat okamžitě. Aplikace navíc pracuje
s obrázky, videi, textem, externími odkazy, najdete tu důležité
kontakty na vaši obec a zároveň aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem mobilním telefonu, takže si např. upoutávky na
kulturní akce můžete do kalendáře přímo ukládat.
A kromě toho, co jste zmínil, v čem je mobilní aplikace
jedinečná?
Máte možnost sledovat nejen obec Střílky, ale také jiné obce,
městské části (pokud jsou do projektu Česká Obec zapojeny),
a to jednoduchým přidáním další obce v mobilní aplikaci. Získáte tak přehled i o jiných obcích, které vás zajímají, nebo kde
se momentálně nacházíte.
A jak je tedy možné začít mobilní aplikaci využívat?
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony
(tablety) s operačním systémem Android nebo iOS(iPhone).
Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení:
ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“
nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
po instalaci klikněte „Otevřít“,
aplikace se zobrazí, v pravém horním rohu najdete znaménko „+“,
po kliku na něj se zobrazí žluté
pole s nápisem „Přidat Obec“,
po kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce,
které chcete sledovat, dále je
můžete řadit v závislosti na tom,
která obec má být první nebo druhá tím, že danou obec přidržíte
a přetáhnete nahoru či dolů,
dále klikněte v levém horním
rohu na „Přehled obcí“, zobrazí
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se obec, kterou jste si přidali, pokud je obec zapojená do
projektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne,
obec je prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje.
obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.
!!! Důležité, pokud si aplikaci nainstalujete zkontrolujte že
máte v Nastavení telefonu – aplikace – zapnuty upozornění na již nainstalovanou aplikaci Česká Obec !!!
Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což zabere minimální
místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události
vás upozorní prostřednictvím notifikací (upozornění) a na váš
požadavek si načte pouze vybraný příspěvek, který vaše město
zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům.
… a doufám že se mobilní aplikace stane nedílnou součástí
vaší obce.
Děkujeme za rozhovor.

Informace z Obecního úřadu

Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
Vítám Vás u nového čísla našeho Zpravodaje.
Dovolte mi, abych vás informoval o realizaci
záměrů obecního úřadu.
V letošním roce byla odstraněna stará čekárna na náměstí a na jeho mistě postavena čekárna nová.
Od 15. 12. 2019 platí nové jízdní řády, v současnosti zastavuje v naší obci sedm linek autobusů. Také došlo k úpravě ceny
jízdného, aby lidé více využívali hromadnou dopravu než doposud. Například nové jízdné na lince do Kroměříže činí 9 Kč
nástupné plus 1kč za kilometr.
Byla provedena celková oprava střechy kaple na barokním
hřbitově.
Podařilo se nám také opravit příjezdovou komunikaci ke škole. Tato oprava je součástí plánované opravy celého náměstí před hřbitovem. Příští rok by měla být opravena kanalizace
v tomto místě. Oprava povrchu a vybudování parkovacích
míst v následujících letech.

A co plánujeme v obci na rok příští?
Začíná dlouho plánovaná výstavba čistírny odpadních vod
a rekonstrukce kanalizační sítě. Měla by proběhnout výstavba sběrného místa odpadů v místní části Loučky, na kterou již
máme přislíbenou dotaci a víceúčelového hřiště v areálu fotbalového hřiště. Mimo očekávání jsme také obdrželi dotaci ve
výši 7,9 mil. Kč na stavební úpravy a obnovu interiéru základní
školy.
Akcí na příští rok je opravdu mnoho a tak doufám, že se nám
podaří vše realizovat.
Přeji Vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví!
Hezké prožití večera splněných přání, svátků vánočních a vše
nejlepší v novém roce
přeje
Viktor Ganjuškin,
starosta obce

Oprava kaple
v roce 2019 pokračovaly práce na obnově barokního hřbitova opravou střechy kaple, která obnášela výměnu tesařských konstrukcí, výměnu střešní krytiny, provedení klempířských prvků a chemické ošetření dřevěných konstrukcí.
Celou náročnou práci prováděla firma Tesarem s.r.o. ze
Vsetína.
Celková hodnota díla byla vyčíslena částkou 1 308 096 Kč
vč. DPH. Na opravu nejvíce přispěl Zlínský kraj a to částkou 800 000 Kč a Ministerstvo kultury České republiky
částkou 400 000 Kč, za což těmto dárcům velmi děkuji.
Zbytek opravy dofinancovala obec. Poděkování si zaslouží také dodavatelská firma, která práce provedla kvalitně
a v krátkém časovém období.

UPOZORNĚNI!
Vzhledem k dokončenému mapováni vnitřní části
obce Českým zeměměřickým a katastrálním úřadem a změně výměry pozemku bude ze strany
majitelů nemovitosti nutné podat doplňující přiznaní k dani z nemovitosti. Formulář je možné vyzvednout na obecním úřade nebo stáhnout elektronicky ze sítě internet.
Kam podat daňové přiznání k dani z nemovitých
věcí?
Daňové přiznání podáváte k příslušnému finančnímu úřadu, ve kterém se nemovitost nachází. V případě naší obce je to uzemni pracoviště FÚ v Kroměříži.
Stejně jako ostatní daňová přiznání, tak i přiznání
k dani z nemovitých věcí můžete podat třemi způsoby:
Osobně na příslušném územním pracovišti.
Poštou.
Elektronicky. Pokud máte datovou schránku,
tak je podání daňového přiznání touto cestou
povinné.
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VALNÁ HROMADA
Občanského sdružení pro záchranu
barokního hřbitova ve Střílkách, z.s.
Členové Občanského sdružení pro záchranu barokního
hřbitova ve Střílkách se sešli 25. října 2019 na valné hromadě v kulturním domě.
Optimistickou atmosféru jednání navozovalo úspěšné dokončení opravy střechy kaple. Zásluhu na této akci, důležitou pro budoucnost hřbitova, měla celá obec Střílky, Obecní
úřad ve Střílkách, zejména starosta pan Ganjuškin, návštěvníci hřbitova, turisté, kteří přispěli do sbírky na údržby azáchranu hřbitova, a také Občanské sdružení pro záchranu
barokního hřbitova ve Střílkách (hlavně jeho předsedkyně
paní Skřítková), které se přímo podílelo na této investici.
Optimismus jednání poněkud utlumila skutečnost, že
dlouholetá předsedkyně paní Skřítková, v důsledku stěhování do nového bydliště mimo Střílky, se vzdala své funkce.
Odstupující předsedkyni valná hromada poděkovala za její
činnost a vzájemně jsme si slíbili, že i v budoucnu budeme
těsně spolupracovat a informovat se o budoucích činnostech.
Obec Střílky ocenila paní Skřítkovou Cenou obce Střílky.
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Zastupitelstvo obce Střílky udělilo
Cenu obce Střílky Marii Skřítkové

předsedkyni Občanského sdružení
pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, z.s.

za mimořádný přínos při obnově
národní kulturní památky
barokního hřbitova ve Střílkách
Za Odbor památkové péče Zlínského kraje se Valné hromady zúčastnila také PhDr. Romana Habartová a Ing. Alena
Pospíšilová. Vedoucí odboru kultury, etnografka PhDr. Romana přivezla na ukázku z právě probíhající výstavy „Krojové inspirace napříč Slováckem“ pět figurín ve stříleckém
kroji a zajímavě popsala vývoj a historii tohoto tradičního
oděvu.
V důsledku ukončení funkce předsedkyně paní Skřítkové
a ukončení tříletého období ostatních funkcionářů, byla na
programu valné hromady i volba nového výboru a kontrolní
komise pro následující funkční období.
Novým předsedou na období 2019–2022 byl na schůzi
výboru, která se konala ihned po ukončení valné hromady,
zvolen JUDr. Pavel Matoušek. Nový předseda poděkoval
všem za projevenou důvěru a přislíbil, že bude pracovat tak,
aby občanské sdružení i v dalších letech výrazně přispívalo
k tomu, aby barokní hřbitov dosáhl úrovně, která odpovídá
jeho skutečnému historickému a evropskému významu.

Informace z Obecního úřadu

Rozsvícení
vánočního stromu
Tradiční rozsvícení vánočního stromu
ve Střílkách připadlo na první adventní neděli 1. prosince 2019.
V úvodu akce pronesl úvodní slovo
starosta obce Viktor Ganjuškin, který
všem přítomným popřál klidné prožití následujícího předvánočního času
a zároveň je pozval na další kulturní
akce, jež se v naší obci budou v adventu konat. V závěru svého projevu
poděkoval všem, kteří se na přípravě
akce podíleli, zvláště panu Měřičkovi, který věnoval vánoční strom a firmě Salix za podíl na připravě výzdoby
stromu.
Ve vlastním programu vystoupili se
svým pásmem děti ze Základní a Mateřské školy ve Střílkách.
O hudební doprovod akce se postarali muzikanti z Lidové školy umění ve
Zdounkách pod vedením Mgr. Norberta Svačiny.

Po skončení kulturního programu si mohli přítomní zakoupit výrobky, které vyrobili děti ve školní dílně pod vedením Mgr.
Tkáčové, a také se zahřát horkým čajem
a svařeným vínem.

Kalendář obce Střílky
Kalendář na rok 2020 lze
zakoupit na Obecním úřadě.
Jsou zde vyznačeny státní
svátky, prázdniny, akce
spolků a školy.
Cena 100 Kč.
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Ze života střílecké farnosti
Vážení čtenáři a čtenářky,
žijeme v době, která se vyznačuje uzavřeností, nezájmem
o druhého či o dění okolo nás, a tak rád využívám tuto
příležitost ke změně tohoto rozšířeného trendu. Chci se
s Vámi totiž podělit o radost a naději, že tomu vždy tak
není. V naší obci se přece tu a tam začíná dít něco nového,
co dříve nebývalo. Bylo by velmi prospěšné, kdybychom
si uvědomili, že je dobré se navzájem podpořit, pochválit, ocenit a inspirovat, protože život v obci je pak o něco
příjemnější, a že i my můžeme být odměněni dobrým pocitem. Abych neopakoval jen tradiční zaběhnuté akce, chtěl
bych zmínit jednu, která proběhla docela nedávno. Bylo to
Hudební odpoledne, posezení u kafíčka, doprovázené panem Ludvíkem Čihánkem a jeho hosty. Nešlo jen o poslech
hudby, která nás doslova chytala u srdíčka, o milé setkání
s hosty, ale hlavně o společně strávený čas a zjištění, že stačilo tak málo – jednoduše přijít a chtít se bavit.
Podobným způsobem se snaží zdejší farnost pod mým
vedením přispět k společenskému dění v obci. Občas se
to daří, občas je to naopak propadák. Podobně tomu bylo
při vystoupení skupiny Oboroh, které proběhlo na začátku
června. Nepíšu to zde proto, abych někomu něco vyčítal,

Skupina Oboroh

ale proto, že ačkoliv se pořadatelé a účinkující namáhají
a snaží sebevíc, kýžený výsledek se někdy nedostaví. Nevadí, příště to zkusíme znovu a třeba jinak.

Varhanní koncert ke vzniku republiky
Naopak úplně opačným výsledkem skončil nedávný varhanní koncert ke vzniku republiky. Ukázalo se, že určitý zájem o varhanní hudbu mezi občany Střílek existuje, a když
se tento zájem spojí s perfektním provedením na čerstvě
zrekonstruovaném nástroji na kůru stříleckého kostela, je
výsledek vynikající. Pan varhaník. Moudrý MgA. se ujal
svého řemesla skutečně mistrně a se ctí, a vytvořil v prostoru kostela neskutečnou kulisu virtuozity, krásy a umění.
Návštěvníci odcházeli jednoznačně pozitivně naladěni, což
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je pro interpreta i pro pořadatele to největší povzbuzení.
Poděkování patří také panu starostovi, který nám v úvodu koncertu připomněl důležité výročí vzniku republiky
před 101 lety, a vyzdvihl četné zásluhy a oběti těch, kdo se
o vznik naší republiky tehdy zasloužili.

Muzicírování na faře
Stálice mezi ostatními kulturními podniky v naší obci je už
tradičně Muzicírování na faře, které koncipujeme jako náš
příspěvek ke konání každoroční střílecké pouti. Koná se v pátek před poutí, abychom se stačili na slavení pouti v kostele
dát trošku do pořádku, a také proto, abychom nepřekáželi
poutnímu programu, který následuje již tradičně v sobotu
před poutí. Muzicírování na faře je velmi příjemné trávení
společného večerního času za zpěvu moravských lidových
písní za doprovodu cimbálky Kunovjané, našeho tradičního
hosta. Myslím, že kdo přišel, nelitoval, a snad nalezl všechno, co potřeboval: dobrou zábavu, zpěv, dostatek jídla i pití.
Jediné, co se nedostávalo, bylo místo na sezení. Slibujeme, že
v následující sezóně tento nedostatek napravíme.

Varhaník Martin Moudrý

Ze života střílecké farnosti

Slavnostní Bohoslužba
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Dostáváme se k jednomu z vrcholů společenského a náboženského života naší obce, ke střílecké pouti. Tato jedinečná událost, která má svůj základ v slavnostní mši svaté ke cti blahoslavené Panny Marie ukazuje, že naše náboženské cítění není
přece až tak otupělé. Zbožná úcta k Marii, v nás totiž probouzí
ušlechtilý cit a pocit sounáležitosti při společné oslavě naší
nebeské Matky. To je důležité. Řekl bych, že nám tato oslava
dává možnost dotknout se naší minulosti i budoucnosti. Vždyť
pouť tady byla dlouho před námi, a dá-li Bůh, bude i nadále
v příštích letech. Průběh mše svaté obohatilo vystoupení dívčího pěveckého souboru Kampanela, a příspěvek místního
chrámového sboru. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se krásný
průběh střílecké pouti zasloužili.

Mše svatá za zemřelé kněze s účastí biskupa A. Baslera

Advent
Ve svém článku jsem se snažil postihnout to, s čím jsme se
mohli v probíhajícím roce setkat, obohatit, anebo také čemu
jsme se mohli úspěšně vyhnout. Nyní bych rád obrátil pozornost k tomu, co nás očekává. Dny se zkrátily, noci prodloužily,
neklamný znak blížícího se zimního slunovratu. Ovšem dříve
než nastane, probíhá doba přípravy, Advent. Zapálili jsme adventní věnec, pekli cukroví, rozsvítíli vánoční strom. Budeme
slavit Kristovo narození. Ať ve Vás očekávání příchodu pravého Světla, Krista, zažehne novou nadějí a naplní Vaše srdce
láskou!

Nová rubrika
Otevíráme zcela novou rubriku těch, kteří v našem kostele přijali křest a byli oddáni. K přijetí těchto svátostí je
třeba, aby jejich příjemci (u dětí jejich rodiče) měli víru,
že to, co před Bohem konají není jen hra, naopak že si
přejí, aby Bůh vstupoval do jejich života.

Vystoupení dívčího pěveckého
sboru Kampanela při pouti

Štědrovečerní mše svatá
se bude konat
v úterý 24. prosince
ve 22.30 hod.
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Střílkách.
Půl hodiny před začátkem budou trubači
hrát před kostelem koledy.

Nikolas Neužil,
Kožušice

Lásku, úctu
a věrnost
si v našem
kostele
slíbili:

Martin Sukovitý,
Kožušice

Ladislav Šumbera,
Zástřizly

Albert Kuchařík,
Střílky

a

Přátelství Boha
ve křtu přijali:

Ema Bagnoli,
Brno
Jakub Prachař,
Střílky

Tereza Kocourková,
Brno

S vírou
ve Vzkříšení
jsme se
rozloučili:

Jaroslav Mušálek,
Střílky, 68 let
Lenka Kelnarová,
Zástřizly, 49 let
Ludmila Kučírková,
Střílky, 90 let

Zveme Vás na

výstavu betlémů
na Kaplance
pátek 27. 12.
neděle 29. 12.
15–17 hod.
Vstupné dobrovolné
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Jóga v denním životě

Zprávy z Maháprabhudíp ášramu
Obnova zámku Střílky
V souladu s odborným vedením Národního Památkového ústavu v Kroměříži,
pokračujeme s podporou Programu Záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury v opravách další části
vnější severovýchodní fasády zámku,
která byla skutečně v havarijním stavu.
Nová omítka, drenáže základů a nová
okna a dveře vracejí dominantě Střílek
krásnou historickou tvář a dávají naději,
že celý zámek povstane do nového života
a bude pýchou stříleckých obyvatel a turistickým magnetem pro návštěvníky.

Rovněž byla dokončena restaurátorská
obnova pískovcových váz a oprava fasády oplocení a schodiště čestného dvora
před hlavním vstupem do zámku.

Proměny zámeckého parku
Díky dobrovolné sbírce, kterou inicioval
višvaguru paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda mezi účastníky mezinárodního letního semináře Jógy v denním životě byla znovu vysazena nová borovice
Limba na místě nedaleko původního památného stromu, který v loňském roce
již definitivně uschnul.

Dětské hřiště
Z prostředků dobrovolné sbírky rodičů
se podařilo pro nejmladší návštěvníky
stříleckého parku pořídit a svépomocně nainstalovat novou dřevěnou atrakci
v prostoru dětského hřiště.

Kůrovcová kalamita
Kůrovcová kalamita si bohužel vybírá svoji daň i v zámeckém parku a tak během letošní zimy bude bohužel nutné pokácet dva uschlé stříbrné smrky.
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Mezinárodní seminář
Yoga in daily life
V průběhu letního mezinárodního semináře Yoga in daily life proběhlo rovněž
společné večerní posezení u nového krytého ohniště Jagja Dhuni.

Den otevřených dveří
v mezinárodním centru jógy 2019
U příležitosti pátého ročníku Mezinárodního dne jógy, který
celý svět slaví vždy první letní den, se široké veřejnosti již tradičně otevřel v sobotu 15. června areál zámku ve Střílkách,
kde se nachází mezinárodní centrum Jógy v denním životě.
Na návštěvníky čekala komentovaná prohlídka interiérů
zámku a zámeckého parku anebo cvičení jógy pro všechny
věkové kategorie a proti bolestem zad. Pro děti pak bylo připraveno zábavné cvičení a také hry nebo hrátky s obřím bubifukem. Velkým lákadlem byla i letos přednáška o kvalitní stravě jako cestě ke zdraví včetně ochutnávky různých zdravých
jídel. Nejen ženy, ale i muži využili možnost naučit se připravovat originální indické placky.
Dopolední program odstartoval v deset hodin uvítáním návštěvníků v historických zámeckých prostorách zástupci centra a starostou obce Střílky. Po prohlídce jindy nepřístupných

interiérů zámku a procházce historicky cenným parkem plným starobylých a památných stromů konečně došlo na jógu,
zdarma zacvičit si pod vedením zkušených cvičitelů mohli dospělí, děti i senioři, zkušení začátečníci.
Součástí programu byla – jako tradičně – přednáška o zdravé výživě a zdraví z jídla včetně ochutnávka různých dobrot,
vedená odborníky v dané oblasti, manželi Eliškou a Jaroslavem Škvařilovými. Odpoledne se pak celý programový blok
zopakoval. Oslava mezinárodního dne jógy byla korunována
vernisáží výstavy obrazů Kateřiny Machytkové s názvem „Samádhi – světlo v duši“ ve spřátelené restauraci Tilak.
Během dne navštívilo slavnostní program na zámku a přímo se do něj zapojilo přes 120 zájemců o jógu a zdravotní
životní styl. Organizátoři ze Sdružení Jóga v denním životě
Střílky se již nyní těší na další rok, kdy bude nabídka činností
a jógová ochutnávka ještě pestřejší.
Organizátoři akce
Sdružení Jóga v denním životě Střílky
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Jóga v denním životě
Ájurvéda je nejstarší známá medicína na zemi. Má svoje kořeny v Indii, ale díky svým léčivým účinkům se rozšířila do všech částí světa. Základem zdraví dle ájurvédy je konkrétní dieta předepsaná
lékařem. Používá rovněž přírodní léčiva a další ozdravné procedury.
Díky pravidelným návštěvám ájurvédského lékaře Mudr. Sukamar Sardeshmukh, jehož rodina po generace udržuje tradici ájurvédské medicíny a v současné době úzce spolupracuje v Indii
s moderní medicínou na vědeckém výzkumu léčby rakoviny, je možné se objednat na individuální
zdravotní konzultaci, jakož i se zúčastnit odpolední veřejné přednášky.
Mudr. Sardeshmukt mocí diagnostiky pulzu Nádí parikša může stanovit dokonalou diagnózu pacienta, určit povahu onemocnění, stav pacienta a rozhodnout tak o průběhu léčení k dosažení
požadovaných výsledků.

Masáž na podzim/zimu
V přechodech ročních období – zejména na jaře a na podzim, doporučuje Ayurveda sezónní očistu, aby se tělo zbavilo toxinů, stresu a posílilo imunitní systém. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout je kromě zdravé stravy
také masáž a sebemasáž. Pro masáž použijte jemně ohřáté za studena lisované oleje.
V zimním období je nejvhodnejši sezamový olej a další zahřívací oleje. Do oleje můžete přidat několik kapek přírodního esenciálního oleje, který bude mít
pozitivní účinky na vaše tělo i mysl. Masáž zmírní účinky podzimního počasí,
které se vyznačuje chladem a větrem a tělu narušuje rovnováhu.
Skvělé výhody masáže s éterickými oleji, a povzbuzení harmonie v těle a mysli
mohou ženy zažít také v masažním salonu – Wellness masáže pro ženy (Zdravotní středisko Střílky).
Krok ke zdraví můžete dopřát také svým blízkým ve formě dárkové poukázky,
kterou lze u nás zakoupit. Bude to krásný vánoční dárek.
Při objednání 4 masáží nabízíme 15% SLEVU.
Těším se na vaši návštěvu.

Sítá Lampe – Wellness masáže pro ženy |tel.: 702 636 064

KURZY JÓGY PRO VEŘEJNOST
Od pondělí do středy probíhají každý den ve stříleckém jógacentru od 18.00 hodin pravidelné cvičení jógy
pro veřejnost. Ke cvičení se mohou přihlásit i úplní začátečníci. Úterní kurz je speciálně zaměřen na osoby nad 50 let. Tělesná, dechová a relaxační cvičení pomohou zvládnout stres, únavu, bolesti zad, nadváhu
a mnoho dalších problémů. Pravidelné cvičení dle Systému Jóga v denním životě je účinným nástrojem ke
zlepšení fyzické i psychické kondice a prevenci civilizačních nemocí.
Na jaře i na podzim probíhá jednodenní sobotní kurz očistných technik, v rámci kterého si mohou zájemci
z řad široké veřejnosti vyzkoušet i očistu trávicího traktu a střev pomocí techniky Šankprakšalana – pití slané
vody a cvičení jednoduchých protahovacích cvičení.
Téměř každý víkend je možné se připojit k relaxačním pobytům pro veřejnost, které se skládají ze cvičení
jógy a přednášek o zdravém životním stylu. Možné je docházet i pouze na program bez stravy a ubytování.
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Občané Střílek

„Ve Střílkách je pořád skvělá parta“
Bez Ludvíka Čihánka by si dnes už málokdo dokázal představit taneční zábavu ve Střílkách.
Už několik let se stará o hudební doprovod na Štěpánské i na pouti.
Jakou máte nejhezčí vzpomínku spojenou se Střílkami?
Celé dětství bylo krásné. V dnešní době,
jak čas letí a ovládá nás internet, se mi na
Střílkách líbí, že tam zůstala dobrá parta
lidí. Se spoustou z nich se známe od dětství. Dělávali jsme táboráky, hráli na kytary, zpívali, hráli fotbal. A myslím, že ve
Střílkách vztahy nejsou zase tak rozbité
jako jinde. Hezkých vzpomínek je opravdu
hodně.
Považujete se pořád za Střílečáka,
i když už v nich nebydlíte?
Určitě. Když tam přijedu, nemám pocit,
že by se něco měnilo k horšímu. Vždycky
Střílečákem zůstanu, i když jsem občan
Kožušic, ve Střílkách jsem prožil 38 let a to se nedá vymazat.
Máte ve Střílkách nějaké oblíbené místo?
Nejvíc miluju přírodu. Hudba a příroda ani nejde oddělit. Co
my jsme se nachodili po lese, po Větřáku. I když kůrovec nám
teď dává zabrat a okolní lesy se mění, tak je těch míst opravdu
hodně. Mám to rád u kapličky – u našeho a v podstatě všude.
Samozřejmě v Komné jsem zažil všechno možné.
V Komné jste dělali táboráky?
Chodili jsme se tam bavit, kupovali jsme bečky, něco se opeklo
na ohni. Bylo to fajn.
Já osobně už si asi nedokážu představit hodovou zábavu
bez vaší kapely. Jaké byly vaše hudební začátky?
Hraju aktivně od čtyř let. S rodiči jsem byl v Koryčanech na
pouti a tam mi koupili foukací harmoniku. Šli jsme na Záložnu na oběd a já tam hrál Kočka leze dírou. Pak mi tetičky začaly přinášet všechny možné nástroje, které měly doma. Dostal
jsem tahací harmoniku, byla větší než já, ale začal jsem na ni
hrát. Postupně mě začali zvát na různá vystoupení. Míval jsem
i úlevy ze školy, když jsem hrál na různých posezeních, třeba
pro seniory. Ráno jsem nemusel na první hodinu. Ve druhé
třídě mě rodiče dali do Lidové školy umění ve Zdounkách. To
byl pro mě hodně zásadní krok, který mě posunul. Tam jsem
se učil na klavír a trubku a hlavně jsem měl skvělé učitele.
Studoval jste nějakou hudební školu?
Nene. Jen jsem neustále hrál. Ve 14 letech jsem měl první bigbeatovou kapelu a hrával jsem i v dechovce. S kapelou jsme
si tehdy mysleli, že hrajeme nejlíp na světě, přitom se to nedalo poslouchat. Další praktická část výuky probíhala v Hospo-

dě U Přemysla v Kroměříži, kde jsem hrál
na staré piáno. Později nás oslovil jeden
pán, který zpíval celý život v Německu.
Chtěl novou kapelu, tak jsme s ním šli
hrát a díky tomu jsem se dostal do koncertního show bandu. Vystupovali jsme
po celém Německu, to byla další skvělá
škola, měl jsem možnost se přiučit od
famózních muzikantů. Dlouho mi to nevydrželo, protože jsem skoro vůbec nebyl
doma a nikdy jsem po odjezdu nevěděl,
za jak dlouho se vrátím. Mezi tím jsem
prošel spoustu kapel, od (cimbálovky po
metal). A moje dnešní kapela vznikla ve
Střílkách s Janem Lechnerem a Milanem
Maštalířem.
Jak jste se dali dohromady?
Jan Lechner připravoval do kostela na Vánoce koledy. A zároveň on i Milan Maštalíř byli myslivci a mě do toho taky navezli. Původně jsme si řekli, že budeme hrát vlastní folk rock. Ale
pak nás myslivecký spolek Střílky-Zástřizly požádal, abychom
jim zahráli zábavu. Já jsem repertoár na to měl, přestali jsme
skládat vlastní písničky a začali hrát zábavy. Bylo to skvělé období. Milana však odsunuli pracovní věci a taky chtěl skládat
vlastní skladby a dělat to, na čem jsme se domluvili původně.
Takže jsem později přivedl na zpěv Evu Opálkovou z Roštína
a Marka Jandla na bicí nástroje. Od té doby se spousta věcí
změnila, i název a v kapele se vystřídala spousta muzikantů.
Nyní mou kapelu NATURE THERAPY tvoří v základu šest
skvělých lidí – bicí Michal Skočík, basa Tomáš Machala, kytara Zbyněk Pištělák a Jakub Šarközy, zpěv Svatava Bednářová
a já.
Podle čeho písničky, které na zábavách hrajete, vybíráte?
Někdy jsem hodně konzervativní a mám raději starší a poctivější hudbu. Dnes je v muzice preferovaný směr, který s hudbou vlastně moc společného nemá, je to jen show a nedá se
s klasickou kapelou zahrát. Nejlepší je dělat prověřené věci,
které se hrají delší dobu třeba v rádiích. Máme tam skladby
od Kryštofů, Kabáty hrajeme, Annu K. Zkrátka žánrově skoro
všechno. Kabáty, ty jsem měl hodně rád v jejich začátcích.
Takže ty písničky, které hrajte, sám posloucháte?
Některé ano. Třeba Black Velvet, Sir Duke, to je fantastická
muzika, ale dost těžká. Nemůžu říct, že bych byl nadšený z každé písničky, kterou hrajeme. Ale hrajeme pro zábavu a když
vidíme, že to baví lidi, baví to i nás.
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Nezvažoval jste hrát na zábavách i své vlastní písničky?
Mám své autorské lidové, rockové, jazzové i popové písničky.
Pokud ale skladba není dostatečně známá z medií, tak není
na zábavě žádaná. Teď ale plánujeme CD, a potom se uvidí
nakolik budou vlastní písně úspěšné.

1. Pivo/Víno/Slivovice

LUDVÍK ČIHÁNEK (43)

3. Ostatky/Pouť – to je pro mě velký svátek

Narodil se v Kyjově. Ve Střílkách prožil 38 let, nyní pět let bydlí
v Kožušicích. Aktivně vystupuje od čtyř let, později absolvoval
LŠU ve Zdounkách – klavír a trubku. Ve čtrnácti letech založil
svoji první rockovou kapelu. Od dvaceti se hudbě věnuje s krátkými přestávkami profesionálně. Prošel řadou kapel a souborů
s různým hudebním stylem.

5. Kroměříž/Uherské Hradiště/Kyjov
Všechny, každé má své, ale nejraději mám dědinu.

Dominika Hromková

Především pro seniory, nejen místní ale i přespolní, byla
určená akce s názvem „Posezeníčko, aneb na čaj nebo na
kafíčko...“ Poprvé se konala 18. října 2019.
Záměrem pořadatelů bylo uspořádat něco, co by udělalo
radost právě starším, kteří se občas cítí být opuštěni, děti
jim odrostly nebo bydlí moc daleko. Obrátili se proto s nápadem na Ludvíka Čihánka, který souhlasil s tím, že na vystoupení přivede svého hosta. Podle ohlasů zúčastněných
mile překvapil, když jako prvního hosta pozval Olgu Baričičovou, která přijela v kyjovském kroji a byla báječná. Na
akci také vystoupily naše střílecké krojované děti z krúžku
Súsedé.
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lý do

– ve Střílkách se pálí ta nejlepší.

tazn

ík

2. Kádéčko/Gól/Tilak
– kde jsou kamarádi
4. Štěpánská zábava/Ples
Štěpánská, pro nás myslivce.

6. Fotbal/Hasiči/Divadlo
Divadlo je určitě nejbližší tomu co mě baví.

Pro velký zájem o pokračování „Posezeníčka“ jsme uspořádali další vystoupení 29. listopadu. Tentokrát byl hostem
Ludvíka Čihánka Jiří Helán. Pořadatelé zase pozvali mužský pěvecký sbor Hlahol z Brankovic.
Za pořadatele děkujeme všem, kdo jste na „Posezeníčko“
přišli a těšíme se na vás v lednu.

POSEZENÍČKO v roce 2020:
10. 1. 2020 Ludvík Čihánek a jeho hosté.
Vystoupí studentka 3. ročníku Taneční konzervatoře
Brno, Kristýna Srněnská

Základní škola a Mateřská škola Střílky

Školní rok 2018/19
Školní akademie 20. 6. 2019
Společná akademie ZŠ a MŠ proběhla v sále kulturního
domu. V bohatém programu se střídal zpěv, taneční a hudební vystoupení spolu s pohádkami. Nejvíce očekávané
pro všechny v sále však bylo „rozlučkové“ video deváťáků,
ve kterém vtipně zavzpomínali na devět let prožitých na
naší škole. Hlavně maminky se těšily na slavnostní šerpování svých ratolestí na Absolventy ZŠ. Po krátkém, ale dojemném poděkování deváťáků všem zaměstnancům školy,
nezůstalo v sále snad ani jedno oko suché. Naši absolventi
se vydali každý svou vlastní cestou, v jejich dalším životě
jim přejeme hodně štěstí a úspěchů.

Devátá třída se loučí
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Základní škola a Mateřská škola Střílky

Výlet do Bratislavy
Vyvrcholením každého školního roku bývá školní výlet.
Letos jsme se vydali do Bratislavy. Pohodlný a klimatizovaný autobus náš přivezl až k Bratislavskému hradu. Tam
jsme si prohlédli nádvoří, barokní zahradu, vyslechli výklad o historii hradu a žasli jsme nad kouzelnou vyhlídkou
z hradních teras na Dunaj, bratislavské mosty a sídliště Petržalka na druhém břehu řeky.
Následovala procházka historickým jádrem starého města. Nejpříjemnější častí bylo asi chladivé posezení v katedrále svatého Martina, kde jsme poznávali prvky gotického stavitelství. Prostě a jasně - dějepis v praxi !Také jsme
se nezapomněli vyfotografovat s proslulými bratislavskými
sochami, pobavil nás hlavně „Čumil“ lezoucí z kanálu. Zlatým bodem programu byla plavba lodí po Dunaji – pro nás,
střílecké suchozemce zážitek to nebývalý!
Zmoženi vedrem jsme pak prošli po půlkilometrovém
mostě SNP, na jehož konci jsme tušili obří nákupní cent-

Školní rok 2019/20

Říjen ve škole
Určitě to znáte. Na otázku „Co bylo dnes ve škole“, vaše dítě
odpovídá „Nic“. Ale za tím nic se v prvním, druhém a třetím ročníku skrývá mnoho věcí. Tak například v říjnu jsme
pracovali v centrech aktivit a dozvěděli se mnoho nového
o naší vlasti a svátcích. Na druhý pokus jsme zvládli drakiádu s družinou, zajeli si do Kroměříže na krásnou výstavu
o hmyzu, zúčastnili se přednášky o ekosystémech planety
a také jsme drhli majoránku. Z té si děti mohly doma s maminkou něco dobrého uvařit. A k tomu všechny ty běžné
hodiny. Běžné, ale každá je jiná. Někdy je samostatně jeden
ročník, a to si spolu užíváme individuální přístup a čas na
povídání. Ale zajímavé jsou i spojené hodiny, kdy se děti učí
i vzájemně a obohacují jeden druhého. A pak že „Nic“.
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rum Aupark. V báječně klimatizovaných prostorách jsme
rychle ožili a notně jsme pustili žilou svým peněženkám.
Tento fakt byl poněkud kompenzován vědomím, že výlet
byl téměř „zdarma“, neboť cesta autobusem byla uhrazena
výtěžkem ze školního plesu.

Základní škola a Mateřská škola Střílky

Hmyzí hotel
Na procházce po vesnici jsme za školou objevili hmyzí hotel. Hlasovali jsme o jméně a začali mu říkat Mrňouskov.
Povídali jsme si, kdo tam může bydlet, z čeho se skládá
a proč je užitečný. S první a druhou třídou jsme udělali velký plakát Mrňouskova a dali jsme ho na chodbu.
Žáci 3. třídy

Návštěva Muzea Kroměřížska
Ve čtvrtek 17. 11. 2019 a v pondělí 21. 11. 2019 měli žáci
z 1. stupně naší školy možnost nahlédnout do úžasného
světa hmyzu v Muzeu Kroměřížska.
Na výstavě Společenský život hmyzu získali mnoho zajímavých, někdy až překvapivých informací z každodenního
života nejmenších tvorů naší planety. Prohlédli si termitiště, mraveniště ve skutečné velikosti, strašilku, pohladili si
pakobylku, poslechli čmeláky, obdivovali šváby, vyprávěli
si o pracovitých včelách. Na závěr si všichni vyrobili svíčku
z pravého včelího vosku, vyzkoušeli si „hmyzí oblečky“.
Jana Drápalová

Význam pohybové aktivity u dětí
Pojem gramotnost vnímáme hlavně v souvislosti se schopností jedince číst nebo psát. Ale v lidském životě existuje
také pohybová gramotnost, jejíž základy si budujeme od
raného dětství. Jedná se o základy, na kterých pak budeme
stavět celý další život. Pohybová gramotnost souvisí s vývojovým zráním dítěte, zpočátku je přirozená vlivem spontánních aktivit, později je řízená. Děti získávají zkušenosti
s vnímáním a držením těla v rámci pohybu, což je základ
pro jakoukoli pohybovou aktivitu v budoucnu. V naší škole
se staráme o pohyb dětí jak aktivními přestávkami (pohybem dětí na zahradě, stolní fotbálek, ping pong), tak pohybovými kroužky. V letošním roce se nám podařilo zaujmout
velkou část dětí z prvního stupně a také poměrnou část
dětí z druhého stupně našimi pohybovými kroužky. Což je
v rámci celosvětového nedostatečného pohybu dětí skvělé.
Michal Bělovský
15

Základní škola a Mateřská škola Střílky

Nově vybavené učebny

Jak využíváme novou mobilní učebnu
počítačů
V rámci projektu Rozvoje infrastruktury v ZŠ Střílky jsme
vybudovali ve škole mobilní počítačovou učebnu. Nechceme totiž zavírat žáky k počítačům, ale umožnit jim využívat
moderní technologie k podpoře jejich učení. Jak to funguje?
Máme dvě dobíjecí pojízdné skříně a celkem čtyřicet nových počítačů. Dvacet z nich jsou výkonné notebooky určené především k intenzivnímu využití např. při výuce informatiky, při výuce práce s grafikou, práce s kancelářskými
aplikacemi pro zpracování textů, tabulek a výpočtů apod.
Dalších dvacet menších dotykových notebooků 2v1 slouží
jako multimediální zařízení především pro podporu interaktivní výuky, pro sdílené aplikace, pro práci v didakticky
vhodném online prostředí a podobně.
V praxi to znamená, že již „nechodí žáci za počítači, ale
počítače za žáky“, kdykoliv je potřebují a kdykoliv je to přínosné pro lepší učení. Například v angličtině si na 5–10 minut pustíme na počítačích didaktickou hru na procvičování

slovíček. Určitě je to efektivnější, než kdyby se vyučující
ptal jednotlivých žáků a ostatní by čekali, až na ně přijde
řada. S využitím počítačů se zapojí každý podle svého tempa a využije lépe svůj čas ve škole. Pokud tuto aktivitu ještě
skombinujeme s prací ve skupině, procvičíme tím i pracovní kompetence.
V zeměpisu umožňují počítače skvěle využít prvky badatelské výuky – proč žákům předkládat hotové vědomosti,
když je mnohem dobrodružnější je společně objevovat. Podobně počítače pomáhají i v dalších předmětech od literatury, přes přírodní vědy až po umění a kulturu.
Současné děti již žijí v jiném světě,
než na který jsme byli zvyklí. Počítače, mobily a internet jsou přirozenou součástí jejich životů. Pokud má
škola připravovat žáky na to, aby ve
svém budoucím pracovním životě
obstáli, musíme moderní technologie smysluplně využívat i ve výuce.
Michal Prchlík
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ UČITELE
Marie Líšková
Jakou školu jste studovala?
Univerzita Palackého v Olomouci.
Jaký největší trapas jste
zažila ve škole?
Když jsem dala Kalifornii do
Jižní Ameriky.

Radovan Jůzl
Jakou školu jste studoval?
Střední průmyslová škola
chemická v Brně, Mendlova
univerzita, Doktorát veterinární univerzity.

Bylo pro Vás těžké se
rozhodnout, na jakou
střední školu jít?
Ne, měla jsem jasno.
Jak se Vám líbí na naší
škole?
Úžasné, jsem velice spokojená. Byla jsem na praxi
v olomouckých školách a tady
je to lepší.

Jaký největší trapas jste
zažil ve škole?
Stěžoval jsem si na staré
analytické váhy. Když jsem
zrovna sprostě nadával,
stála za mnou paní učitelka.
Naštěstí jsem žádný postih
nedostal.

Dotazník připravili žáci VIII. třídy

Čím jste chtěla být,
když jste byla malá?
Překladatelkou.
Jaká byla vaše nejvtipnější
poznámka?
Nedostávala jsem poznámky,
nebyla jsem poznámkový typ.

Kdysi jsem se dušovala, že mě zpátky do školy nikdo nedostane
ani heverem. A přece tu teď stojím u hlavního vchodu a prstem
mačkám tlačítko zvonku s nápisem sborovna. Můj první den v ZŠ
Střílky – jaký asi bude? „Už se na Vás těšíme, pojďte dál“ rozptyluje mé pochyby příjemný hlas v reproduktoru zvonku a pouští
mě dovnitř.
Vyučování už začalo, takže na chodbě je ticho, ale ze stěn na
mě zvědavě hledí rozesmáté obličeje výkresů a výtvarných koláží.
Toto rozhodně není ta klasická škola z mého dětství! Napadá mě,
když cestou do sborovny míjím stůl na ping-pong. My jsme o přestávkách nesměli odejít ze třídy. Že si můžeme jít provětrat hlavu
ven, by nás nenapadlo ani ve snu. Nebo výuka formou projektů;
diskuze v tureckém sedu na koberci – dřív se jakákoliv diskuze
mimo dvojici: učitel a u tabule zkoušený nebožák moc nenosila…
Vzpomínky na ZŠ Československo-Sovětského přátelství, v níž
jsem svědomitě plnila svou povinnou školní docházku, přeruší
zvonění na přestávku. Ze tříd se vyhrne proud dětí, jako když se
protrhne hráz rybníka. Rozmanité štěbetání malých žáčků občas
na okamžik překryje hlasitější argumentace rozohněných hráčů
fotbálku. Okamžitě mě napadá slogan z románu Jaroslava Žáka:
Řev septimy .
Než si nachystám věci do výuky, zvonek ukončuje přestávkový
rej. Moji první studenti dnes jsou druháčci. Upírají na mě svoje velké, zářivé oči. Čtu v nich očekávání, zvídavost a nekonečné
množství energie. Vyměníme si úsměvy. Dobrý den, jmenuji se
Lucka. Budeme si spolu hrát, zpívat, tvořit a při tom všem se učit.
Já vás, jak mluvit anglicky a vy mě, jak nestárnout.
Lucie Štěbrová

Kdybyste mohla být někým
jiným, kdo by to byl?
Stačil by mi Arabelin kouzelný
prsten.

Bylo pro Vás těžké se rozhodnout, na jakou střední
školu jít?
Nevěděl jak se rozhodnout,
pomohli mi rodiče.

Jaká byla vaše nejvtipnější
poznámka?
Nebyl jsem poznámkový typ,
poslední poznámku jsem
dostal na základní škole.

Jak se Vám líbí na naší
škole?
Velice, nezažil jsem lepší
školu.

Kdybyste se mohl vrátit
v čase a změnit povolání,
jak byste se rozhodl?
To je záludná otázka, asi bych
zkusil být sportovcem.

Čím jste chtěl být, když
jste byl malý?
Sportovec nebo hudebník.

Nová „žákyně“

Kdybyste se mohla vrátit
v čase a změnit povolání,
jak byste se rozhodla?
Nic bych nezměnila.

Kdybyste mohl být někým
jiným, kdo by to byl?
Elon Musk – průkopník moderních technologií.

Nová asistenta pedagoga
Jako jedna z mnoha jsem i já studovala na základní škole ve Střílkách. Velmi ráda vzpomínám na tahle dětská léta.
Výhodou školy bylo umístění, způsob komunikace mezi rodiči a pedagogy a také atmosféra, která, jak už to na malých vesnických školách bývá, zde byla velmi příjemná. Pedagogové se
chovali individuálně ke každému z nás a v devátém ročníku nám
pomáhali připravit se na jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v našich životech, výběr dalšího studia, ať už s maturitou, či bez ní.
Nyní, z pohledu asistenta pedagoga na poloviční úvazek, kterým jsem se stala v září letošního roku, si všeho všímám ,,z jiného
úhlu pohledu“. Jelikož studuji na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Kroměříži, jsem vděčná za to, že mám tu možnost
propojit studium s praxí a zároveň si vším procházet na vlastní
kůži.
Od doby, co jsem navštěvovala školu jako student, se toho hodně změnilo. Děti mají možnost nového způsobu vzdělávání. Je
hezké vidět, že se škola posunuje s dobou a nabízí dětem nové
možností. Ať už v oblasti digitalizace nebo nových způsobů výuky. Individuální přístup ke každému z žáků se také nezměnil. Je
hezké vidět, že nejen městské, ale i vesnické školy, mají stále význam a dokáží jít s dobou.
Aneta Coufalová
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Výlet na vánoční balet
do Janáčkova divadla v Brně
K vánočnímu času neodmyslitelně patří
pohádkové snění. Pokud je navíc podbarveno
krásnou hudbou, dokonalými pohyby
tanečníků a dechberoucími kostýmy, nic
nebrání tomu se zcela ponořit do říše snů
malé Klárky, kde ožívají hračky a urputné boje
svádějí myši a vojáčci.
Příprava na představení

V hodinách hudební výchovy jsme se připravovali na baletní
vystoupení. Hudba baletu dětem nebyla neznámá, řadu melodií z Louskáčka si osvojily aktivním poslechem – zapojením
vlastní hry na rytmické nástroje nebo na Boomwhackry (barevné výškově laditelné umělohmotné tyče).
Také si prohlédly, jak vypadají baletní špičky či baletní piškoty. Dokázaly potom lépe ocenit náročnost a krásu celého
představení.

Zítra jedeme
do Brna
na Louskáčka

Kluci,
berete si
i kravatu?

zmeš
Co si ve
?
na sebe

ty
a bo u
y
t
k
Ša
dpat
o
p
na
Nevím,
já na baletu ještě
nikdy nebyla

Těšíš se?

Musíme
si pořád
ně
vyčistit
boty

LOUSKÁČEK

Konečně nastal den, kdy se žáci naší školy vydali se svými
pedagogy do Janáčkova divadla v Brně na věhlasné baltní
představení. Paní ředitelka žákům zajistila krásná místa
v 1. , 8. a 9. řadě.
Shlédnutí Louskáčka předčilo všechna očekávání, po
skončení se ozývalo: „To byla nádhera!“
18
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Školní ples 2020, aneb přípravy jsou v plném proudu
Začátek února je v naší škole tradičně spjat s žákovským
plesem. Ten připravují žáci devátého ročníku pro rodiče
a mladší spolužáky letos již počtvrté. Všechno kolem plesu obnáší týdny příprav, plánování, zařizování a hlavně
nácviku polonézy. Naše „choreografky“ nic neponechaly
náhodě a spoustu věcí si promyslely již na konci minulého
školního roku. Vybraly nádhernou hudbu a naplánovaly
některé taneční figury.
Podzimní čas je věnován nácviku tanečního vystoupení
deseti sympatických párů. Deváťáci si musí také vymyslet
program, připravit losy, sehnat ceny do tomboly, vyzdobit
sál a spoustu dalších věcí. Ani v nejmenším však nepochybujeme, že by něco nezvládli.

Kulturní program

Strašidelné odpoledne ve Střílkách
V sobotu, 23. 11. 2019 se v Kulturním domě ve Střílkách
uskutečnilo „Strašidelné odpoledne“ pro děti od 2 let. Od
15 hod začaly přicházet děti ve strašidelných maskách. Každé strašidýlko před vstupem do strašidelného sálu, dostalo sladkou odměnu za svůj kostým.
Ty úplně nejmenší děti zavítaly do naše koutku pro nejmenší. Tam největší zájem byl o bazének plný barevných
míčků a samozřejmě i o několik tunelů, kterými si malá
strašidýlka mohla prolézat. Větší děti zaujal blikající stroj
na výrobu barevné páry a bublinek, který dodal našemu
strašidelnému odpoledni tu pravou atmosféru. Abych řekla pravdu, tak někdy od něj děti odlákat bylo docela těžké.
Když se to podařilo, tak si děti mohly něco nechat namalovat na obličej nebo na ruku, mohly také hádat u Starého
Matouše, co je co z vystavených starých věcí, mohly také
tančit podle předtančení čarodějky nebo tančit podle své
fantazie.
Ke správné zábavě tu nesměly chybět ani soutěže, jako
skákání v pytlích, roztáčení talířů na tyčích, hry s padákem

a další. Za každou soutěž, které se děti účastnily, dostaly
malou odměnu. A co bylo pro mě osobně úplně nejlepší,
že se do her a soutěží zapojily i děti, které, jak říkaly jejich
maminky, se tolik aktivně neprojevují.
Na akci dorazilo něco kolem 40 dětí ze Střílek a Koryčan.
A i když to zase není až tak velké číslo, naše malá strašidýlka odcházela domů s úsměvem a některým se vlastně vůbec
odcházet ani nechtělo. Ale těmto dětem bych chtěla vzkázat,
že mě taky ne a že se už moc těším na další společnou akci.
Vaše hodná čarodějka,
Ludmila Janásková, mladší

POZVÁNÍ NA DIVADLO
Střílecký divadelní spolek si vás
dovoluje pozvat
na divadelní představení

DOBA KAMENNÁ
od Pavla Němce.

Ve Střílkách hrajeme
v sobotu 15. února
a v neděli 16. února 2020
v Kulturním domě ve Střílkách.
Bližší podrobnosti si přečtete na plakátech.
Za celý spolek všechny občany srdečně zve
Krečjčiříková Jiřina.
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Jak se dařilo našim hráčům

Vyšší cíle v nové sezoně
Když naše mužstvo po postupu do okresního přeboru v sezoně 2017–2018 splnilo svůj cíl a jako nováček soutěže v sezoně 2018–2019 obsadil konečné 11. místo, do následující
sezony 2019–2020 jsme si logicky dali cíl vyšší, a to pohybovat se v silném středu tabulky. Bylo nám jasné, že pokud
chceme tento úkol průběžně plnit, musíme doplnit kádr.
Do mužstva přišel jako obrovská posila do středu zálohy
Petr Posolda, do branky jako kvalitní konkurence Miroslav
Vitoul, a také dva perspektivní hráči z dorostu Koryčan Miroslav Budík a Matyáš Nezdařil. Navíc se po dlouhodobém
zranění vrátili do mužstva Lukáš Sádlík a Kryštof Nezdařil.
Z mužstva odešli Tomáš Zabloudil a Marek Stuchlík. Z pohledu odchodu a příchodu hráčů cíl, který si mužstvo spolu
s fotbalovým výborem stanovilo, nebyl vůbec nereálný.

Příprava na novou sezonu
Po krátké přestávce začala 9. července příprava na novou
sezonu. Zpočátku účast hráčů na tréninku byla uspokojivá, pohybovala se v průměru kolem deseti hráčů. Trénink
byl výhradně organizován jen na fotbalovém hřišti se zaměřením na kondiční přípravu a odstraňování nedostatků
20

v herní činnosti jednotlivce (pohyb bez míče, přesnost nahrávky, zpracování míče).
Jak se blížil čas začátku mistrovských utkání, pomalu se
taky nepochopitelně snižovala účast na trénincích. Bylo
realizováno 34 tréninkových jednotek. Nejvyšší účast měli
Lukáš Rotter a Tomáš Posolda. Pak následovali Michael Hubr, Petr Posolda a Roman Jelínek. Dalších 13 hráčů
mělo účast pod 50 %. Dokonce někteří hráči, kteří nastupovali v zápasech pravidelně např. Holub, Vybíral, Hanák
nebyli na tréninku ani jednou, Sádlík na jednom a Jančík
na šesti. Jistě, spousta fanoušků si možná položí otázku,
proč tedy nastupují, když nechodí na trénink? Odpověď
je jednoduchá. Protože bychom nebyli schopni, vzhledem
k úzkému kádru, někdy postavit mužstvo na mistrovský zápas. Pro méně informované jsme se dohodli, že na začátek
zápasu vždy nastoupí hráči, kteří jsou momentálně schopni nejvíce pomoci mužstvu
V tomto období jsme odehráli dvě přípravná střetnutí,
která se nám vůbec výsledkově nevydařila. Na domácím
hřišti jsme podlehli Brankovicím 0:4 a na hřišti v Žádovicích dokonce 1:7. I když výsledky vypadají hrozivě, herní výkon mužstva i některých hráčů nebyl až tak špatný.
V obou utkáních jsme dostali většinu branek po individuálních chybách jednotlivých hráčů, nebyly to chyby systémové.

Fotbal – TJ Družstevník

Zápasy
Začátek soutěže nám vyšel nad očekávání dobře. První tři
kola jsme nad soupeři zvítězili a usadili se na čele tabulky s plným bodovým ziskem a skóre 12:5. Zlom nastal ve
4. kole, když na hřišti Kvasic „B“ jsme po kvalitním výkonu do 70. minuty vedli, ale závěr jsme nezvládli a prohráli
4:2. Následující domácí zápas byla herní i výsledková pohroma, když jsme podlehli průměrnému mužstvu ze Záhlinic 0:4. Herní i výsledková krize pokračovala prohrami v
Lutopecnách, kde jsme navíc po vyloučení Rottera hráli od
23. minuty oslabeni, dále v Počenicích, doma s Němčicemi
a v Komárně. Mrzí nás prohra v Počenicích, kde jsme vedli
2:0 a měli další šance, ale největší zklamání jsme prožívali
na domácím hřišti proti suverénnímu lídru tabulky Němčícím. Po velice kvalitním a odhodlaném výkonu celého mužstva jsme ještě v 70. minutě vedli 3:1, odmítali jsme zvýšení
náskoku zahazováním dalších „tutovek“ a pak přišel trest,
v závěru jsme obdrželi tři branky a přišli o všechny body.
Další kolo se sousedem v tabulce Komárnem jsme nezvládli ani herně ani výsledkově a po zásluze prohráli, soupeř
nás přehrál úplně ve všem. Po šesti prohrách v řadě jsme
na domácím trávníku přivítali Tučapy a k vítězství nám
pomohlo i to, že hosté hráli od desáté minuty oslabeni o
vyloučeného hráče. V dalším kole na hřišti v Lubné jsme
velké ambice proti favoritovi neměli, ale odpovědná hra
nám dávala šance na dobrý výsledek. Nebýt slabých chvilek na konci jednotlivých poločasů, když jsme mezi 36.–45.
a 81.–83. minutou dostali všechny branky, mohli jsme při
troše štěstí dosáhnout přijatelnějšího výsledku. Brankové
hody jsme si užili o týden později, proti Žalkovicím, výsledek 8:0 udělal radost nejen hráčům, ale i všem fanouškům.
V tomto zápase udělal osobní střelecký rekord Michael
Hubr, který vstřelil 5 branek. Nutno podotknout, že vysoké
vítězství nám umožnil i soupeř slabým výkonem.
Závěrečný zápas podzimu na hřišti ve Skašticích byl hodně zajímavý. I když domácí hráči začali zápas ve velkém
stylu, rychle vstřelili branku a zdálo se, že zápas bude jednostranný, s postupem času se začala hra vyrovnávat, naši hráči ohrožovali soupeřovu branku
stále častěji a dokázali jsme stav srovnat. Krátce
před koncem I. poločasu za stavu 2:2, rozhodčí
(asi jako jediný přítomný) „přehlédl“ evidentní
faul na našeho hráče a domácí opět šli do vedení.
Naši hráči to pociťovali jako obrovskou křivdu,
nedokázali se s tím vyrovnat a krátce po zahájení II. poločasu jsme opět po nekoncentrovanosti obdrželi další branku. I přesto naše mužstvo
začalo mít více ze hry, vytvářeli jsme si brankové příležitosti, které jsme nedokázali proměnit,
proto jsme ani z posledního venkovního zápasu
nezískali body.
Celkově po podzimní části jsme obsadili
11. místo se skórem 36:38 a s 15 body.

V tabulce na domácím hřišti jsme obsadili po podzimu
4. místo se skórem 28:15 a s 15 body. Horší je to na hřišti soupeřů, když jsme nedokázali v šesti zápasech vůbec
bodovat a se skórem 8:23 patříme k nejslabším mužstvům
soutěže.
Jen pro srovnání – před rokem po podzimu jsme také
skončili na 11. místě se skórem 24:32 a s 16 body.

Nejlepší střelci
Ale i přes neuspokojivé výsledky máme po podzimu dvě prvenství. Michael Hubr vede tabulku střelců okresního přeboru se 16 vstřelenými brankami, druhé „prvenství“ patří
Radimu Hanákovi, který dokázal za podzim nasbírat 6 ŽK
a 1 ČK.
Po pravdě si je třeba přiznat, že výsledky a předvedená
hra nejsou takové, jaké jsme si představovali. Největší nedostatek vidím ve slabé účasti na trénincích a slabé konkurenci na jednotlivých postech v mužstvu. Z jednotlivých
hráčů nejvíce vyrovnané výkony podávali Lukáš Rotter, Tomáš Posolda a Michael Hubr. Jistě jsme více čekali od tak
kvalitních hráčů jako jsou Petr Posolda a Miroslav Jančík.
Mrzí mě chování některých hráčů, jak na hřišti tak i mimo
něj, což se samozřejmě přenáší na jiné hráče a tím ovlivňují jak výkon svůj tak i ostatních hráčů. Jen pro srovnání
– před rokem jsme nasbírali za podzim 9 ŽK, letos 22 ŽK
a 3 ČK. Většina jich byla udělena za nesportovní chování.
Nejhorší na tom je fakt, že někteří hráči si vůbec nepřipouští, že tímto chováním poškozují sebe i mužstvo a zhoršují
celkový pohled na fotbalový klub i obec. Protože i já mám
zodpovědnost za výkon mužstva, který není podle mých
představ, nabídl jsem výboru svou rezignaci.
Na závěr chci poděkovat v obci na čele s panem starostou, tak celému fotbalovému výboru a ostatním lidem, kteří
vytvářejí kvalitní podmínky hráčům v přípravě k tomu, aby
v jarní části soutěže dělali více radosti všem, kteří se o fotbalové dění ve Střílkách zajímají.
Milan Harvánek,
trenér
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Hasiči Střílky

Zásahová jednotka
Zřizovatelem zásahové jednotky hasičů je Obec Střílky. Stejně jako u většiny obcí i naše jednotka je tvořena z členů Sboru dobrovolných hasičů. Dovolte mi, abych vám v krátkosti
sdělil, jak se za poslední roky jednotka vyvíjela.
V minulém období obec pracovala na zlepšení zázemí
a vybavenosti jednotky. Na základě žádosti hasičů se začalo
pracovat na vybudování sociálního zařízení pro zásahovou
jednotku. Nutno podotknout, že na vybudování se podílela
nejenom Obec Střílky a Zlínský kraj, ale také samotní členové jednotky. Během budování sociálního zařízení se navíc
podařilo opravit a natřít podlahu v požární zbrojnici. Vymalovat celou zbrojnici nám ochotně pomohl Jirka Augustýn.
Pro zajištění majetku v požární zbrojnici a garáži pro veterána, jsme upravili a nainstalovali kované mříže, které nám
věnoval pan ing. Radek Bubeník.
Ve vybavenosti jsme se zpočátku věnovali bezpečnosti
zasahujících hasičů. Do této kategorie patří ochranné prostředky, proto byli zakoupeny zásahové obleky, přilby, kukly,
rukavice a každý ze členů zásahové jednotky obdržel novou
zásahovou obuv. V loňském roce bylo zakoupeno lezecké vy-
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bavení pro záchranu osob, ale také pro ochranu a případnou
záchranu zasahujícího hasiče. Aby mohla jednotka pomoci
při zraněních, byla jednotka dovybavena záchranářským batohem a páteřovými nosítky. Pro komunikaci u zásahu obec
zakoupila čtyři ruční radiostanice a HZS dodalo bezplatným
převodem digitální automobilovou radiostanici v hodnotě
81 tisíc.
Největší investicí je zakoupení nového dopravního automobilu značky Ford pro dopravu družstva k zásahu. Na investici
se podílela Obec Střílky, Ministerstvo vnitra a Zlínský kraj.
Dosud jsem psal o částkách, které se pohybovaly okolo
desítek až stovek tisíc. Bohužel není ještě vyřešeno všechno a to hlavně zásahové cisternové vozidlo CAS-25, protože
naše dosavadní cisterna začíná téct a je zcela nevyhovující
k uložení veškerého výše uvedeného vybavení. Dále také další rozšíření zásahového materiálu není kde uložit (např. motorová pila, ponorné čerpadlo, elektro centrála, apod.). Na
nové vozidlo je možno požádat o dotaci, bohužel pořizovací
cena a podíl vlastníka je mimo možnosti, které obec v současné době má.

Hasiči Střílky
Pomalu jsem se dostal k samotným členům jednotky.
Všichni členové každoročně absolvují 40 hodin školení. Velitelé a strojníci ještě navíc absolvují pravidelná periodická
školení pořádaná HZS Zlínského kraje. Jednou ročně pořádá HZS územní odbor Kroměříž celodenní stáž pro zásahovou jednotku. Odbornost hasič 3 před dvěma lety absolvovalo a úspěšně prošlo zkouškami deset členů a jeden člen,
který již odbornost hasič 3 měl, složil zkoušku hasič 2 (Hasič
1 profesionální hasič). V letošním roce úspěšně absolvovalo
šest našich nejmladších členů zásahové jednotky dvoudenní
kurz nositelů dýchací techniky. Jednotka se také zúčastnila
nácviku hašení za pomoci vrtulníku konané v Morkovicích,
který byl zaměřen na plnění vaku. Do konce roku máme ještě naplánován absolvovat kurz první pomoci, kde nás bude
školit lékař rychlé záchranné služby.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům jednotky, kteří veškerou činnost vykonávají bezplatně a ve svém volném
čase. Jejich činnost u zásahu, velká účast a zájem na odborných přípravách si zaslouží pochvalu.
Gejdoš Stanislav ml.

Velitel jednotky
Zástupce velitele
Velitel družstva
Strojník
Strojník
Strojník
Strojník
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič

Vrba Miroslav
Gejdoš Stanislav
Kubíček Petr
Nábělek Zdeněk
Krejčiřík Milan
Kučera František
Merta Pavel st.
Merta Karel
Pluhař Petr
Bazalka Tomáš
Vrba Marek
Merta Pavel ml.
Posolda Tomáš
Svitek Radim
Gejdoš Rostislav
Merta Marek

SDH Střílky – mladí hasiči
Letní prázdniny utekly jako voda a opět se mladí hasiči schází, každé pondělí, aby se připravovali na soutěže. Čekají nás
jak branné závody, ale i hra Plamen.
28. září jsme jeli na branný závod do Morkovic. Na trať vyběhly dvě hlídky starších. První hlídka ve složení – Kristýna
Janíková, Emma Kapličná a Markéta Ganjuškinová, z 31 hlídek, obsadily 11.místo. Druhá hlídka – Michaela Tatarková,
Adéla Mikulčíková a Tomáš Kučera obsadili 22.místo.
12. října proběhlo první kolo, ročníku 2019-2020, hra
Plamen v Koryčanech. Nebylo jisté jestli na hru Plamen pojedeme, protože nám chyběly dvě děti, aby nás bylo devět.
Před soutěží se do kroužku přihlásili dva noví členové a to
Alexandr Kubíček a Matěj Pluhař. Tak jsme vyrazili ve složení – Emma Kapličná, Kristýna Janíková, Markéta Ganjuškinová, Michaela Tatarková, Adéla Mikulčíková, Tomáš
Kučera, Alexandr Kubíček, Vojtěch Pluhař a Matěj Pluhař.
Příští rok v květnu pojedeme na druhé kolo této soutěže, kde
budou již celkové výsledky.
Na poslední soutěž tohoto roku jsme jeli, na netradičný
branný závod, do Koryčan. Bylo to hezké zakončení soutěží,
kdy hlídka ve složení – Markéta Ganjuškinová, Kristýna Janíková, Adéla Mikulčíková, Tomáš Kučera a Vojtěch Pluhař
obsadili první místo z 12 hlídek. Aby si naši nováčci také zaběhali na branném závodě, tak jme s SDH Koryčany, postavili jednu společnou hlídku. Michaela Tatarková a Matěj Pluhař si na trať vzali Alexandra Kubíčka a čtyři mladičké hasiče
z Korčyčan. Jelikož běželi poprvé, tak závod zvládli výborně.

Ze starších hasičů odešli do dorostenců tři hasiči a to Michaela Endlicherová, Zuzana Kociolková a Patrik Kubošek.
Všem patří dík a věřím, že mě nezklamou a budou nás reprezentovat ve hře Plamen dorostu.
Jak čas běží, tak i některé děti dovršují 18 let, kdy z kroužku odchází mezi dospěláky. Letos se plnoletosti dočkala
v červenci i Barča Pluhařová. Chtěl bych jí touto cestou poděkovat za deset let její reprezentace mezi mladými hasiči.
Na závěr chci poděkovat všem dětem za jejich sportovní
i znalostní výkony. Věřím, že budeme reprezentovat náš sbor
jen v tom dobrém.
Krejčiřík Milan,
vedoucí mládeže SDH Střílky
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Fotogalerie

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ STŘÍLKY 26. 5. 2019
Foto: Marek Sukovitý
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Folklórní krúžek Súsedé

Krojovaný „ krúžek Súsedé“
Tento rok se naše krojované děti a mládež
začala pravidelně scházet k nácviku tanečního pásma již během
školního roku na jehož závěru 20. června
2019 vystoupily s krátkým pásmem v rámci
Akademie ZŠ Střílky.
Devadesát procent členů je žáky ZŠ Střílky
nebo jsou jejími bývalými žáky. Máme členy
nejen ze Střílek, ale
i z Koryčan, Chvalnova
– Lísek, Honětic a díky
přestěhování zakládajícího jádra krúžku i z Prahy. Po taneční
stránce nám poskytla cennou konzultaci taneční pedagožka
paní MgA. Vendula Válková. Ocenila obrovské nasazení, nadšení a aktivní přístup našich dětí.
Myslela jsem, že se o letních prázdninách nějakou dobu
neuvidíme a náš nácvik bude pokračovat až 14 dní před pútí.
Ale děti se chtěly scházet dál i o prázdninách. Na zkoušky pravidelně dojížděl i Marek Kryštof s maminkou Andreou a učili
nás nové tance. A tak nebyl problém 27. 7. 2019 vystoupit na
hodovém odpoledni ve Chvalnově. Členové krúžku si dokonce
zahráli s chutí s dětmi ve Chvalnově zpívanou pohádku Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře O dvanácti měsíčkách.
V srpnu jsme vroucně očekávali také rady od zakladatelky
krojových aktivit ve Střílkách paní Mgr. Martiny Jakobové,
která pro letošní púť vybrala další dochované písně z archivů
přímo ze Střílek a okolí. Několik dní před pútí jsme se staršími členy přespali v hlubokých lesích Chřibů, které byly svědky
nočního spontánního nácviku a procvičování slov písní z púťového pásma – naprosto bez mého přičinění. Chlapci za ranního
rozbřesku uřezaly dvě dubové větve – jednu menší pro mladší
členy a jednu větší pro starší mládež. Tyto větve jsme pak použili
k tradičnímu podtančení děvčaty a přeskok chlapců při představování členů našeho uskupení přímo na púťovém vystoupení.
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Konečně bylo 17. srpna,
den zúročení naší snahy.
Stárkovství se letos ujala
Kristýna Janíková a Matěj
Pluhař. Tradičně se nejen
pro ně vydal průvod ostatních krojovaných členů
s vystrojeným koňským
povozem v čele. Hoši nesli nazdobené dubové větve. Stárka se stárkem se
postarali o bohaté občerstvení umdlévající chasy
u Pluhařů. Další zastávka
byla před starostovým.
Pan starosta krojovaným
nabídl také pohoštění,
zatancoval si se svou manželkou za zpěvu chasy a hry Daniely
Koutné na housle. Chlapci Sobotkovi zatroubili fanfáry a pan
starosta byl vyzván, aby usedl na vůz a odjel na púťové veselení. Ještě nemohla scházet zastávka u Mertů s občerstvením, za
které všem děkujeme, protože dětem vytrávilo a velmi jim přišlo
vhod pití, protože své si brzy vypily.
V 17 hodin po fanfárách v podání sourozenců Sobotkových
a prosbě stárky a stárka pan starosta zahájil púť a pan farář jí
požehnal. Začalo pásmo písní ze Střílek a okolí za doprovodu
cimbálové muziky Kunovjané, ke které se připojila i naše houslistka Daniela Koutná. Tancovalo a zpívalo celkem 35 krojovaných členů Krúžku Súsedé. Za pomoc při organizaci patří dík
maminkám Šárce Hromkové, Lidce Janáskové, Andrei Srněnské, Laďce Chytilové, za rady a taneční výpomoc paní Andrei
Kryštofové, Marku Kryštofovi, za písně nejen z archivu, rady,
povzbuzení paní Mgr. Martině Kryštofové a paní Anně Kryštofové za podporu a krojové zázemí správy krojů.
Po vystoupení Súsedů nastoupil ke svému úžasnému výkonu
dětský dívčí sbor Kampanela, který již druhým rokem využívá
útulné prostředí naší ZŠ a malebné prostředí Střílek ke svému
letnímu soustředění. Naše krojované děti tak mohly mít další
inspiraci, že pokud se chce a něčemu se pilně věnuje, pak vše
jde.

Folklórní krúžek Súsedé
Po púti jsme měli zasloužený odpočinek od nacvičování, ale
již v září na začátku školního roku se všichni ptali, kdy už se budeme scházet a tak jsme opět zahájili naše schůzky. Ty jsou každý pátek v 17 hodin dle aktuálních potřeb v KD Střílky či v ZŠ
Střílky. Za tyto prostory pro nácvik děkujeme panu starostovi
Viktoru Ganjuškinovi a paní ředitelce Mgr. Martině Raiserové.
Máme za sebou vystoupení 18. října 2019, kdy jsme byli hosty „Posezeníčka“ s Ludvíkem Čihánkem v KD Střílky. Panu Čihánkovi tímto děkujeme, protože takto podpořil naše snažení
svou již ve folklorním světě mediálně známou osobností. Hned
další týden 25. října jsme vystoupili na valné hromadě občanského sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách.
Následně 9. listopadu jsme byli součástí i oslav Svatomartinských hodů, kde naše Svatomartinské pásmo doprovodila cimbálová muzika Kunovjané.

Závěrem děkuji všem rodičům za to, že své děti podporují
v návštěvě našeho krojovaného krúžku Súsedé. Děkuji i všem
našim dětem a mládeží. Kéž nám vydrží nadšení a radost z naší
krajové lidové hudby a tance! Važme si živého odkazu našich
předků!
Mgr. Marie Sobotková

Děkujeme všem, kteří se dobrovolně
podíleli na organizačním zajištění
letošních hodů.

Foto: Marek Sukovitý

Je již tradicí, že Střílecká púť začíná v pátek odpoledne Během do Střílečáku. Všichni účastníci, kteří doběhnou do cíle, dostanou diplom a
věcné dary od obce.

Průvod vyšel v sobotu odpoledne z náměstí.

Stárkovství se letos ujala
Kristýna Janíková a Matěj Pluhař
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Zastávky u starosty

Příjezd na „plácek“

Zastávka u Mertů

Hrála cimbálová muzika Kunovjané
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Vystoupení dívčího pěveckého sboru Kampanela

Myslivecký spolek

Myslivecký spolek Střílky Zástřizly
Nový myslivecký rok, který začíná 1. dubna, jsme zahájili
ihned od začátku velmi aktivně. V sobotu 5. dubna 2019 se
náš spolek zapojil do úklidu kolem obcí, kdy bylo opravdu co
uklízet. I za nepříznivěho počasí se nás sešlo deset členů a naplnili jsme část kontejneru, který dal k dispozici obecní úřad
Střílky.
V měsíci květnu jsme pokračovali v pracích v revíru, nainstalovali jsme nové pachové ohradníky v kaštanové aleji a od
křižovatky na Lísky po obou stranách silnice I/50 směrem na
Kožušice.

Na podzim obnovíme pachové ohradníky
a přidáme ještě nové lokality,
a to od Motransu obousměrně ke křižovatce
na Lísky na silnici I/50 a od začátku Střílek
v nepřehledných úsecích směrem na Koryčany.
Každý člen má přidělena myslivecká zařizení, o která se
stará. Každoročně probíhá kontrola těchto zařízení a musím
říct, že všichni o ně znamenitě pečují. Letos jsme se rozhodli
v méně dostupných lokalitách vybudovat centrální krmná zařízení na větší objem jadrného krmiva.
Do konce března 2020 bychom chtěli vytvořit dvě myslivecká políčka, která budou sloužit zvěři k přirozené potravě
v době, kdy jsou pole sklizena. Především bažantům, zajícům
a srnčí zvěři. Právě zajíci a bažanti jsou jedním z našich hlavních cílů.
Odlovem divokých prasat a škodné zvěře se dostáváme
k výsledku, že někteří naši členové si po desetiletí takové stavy
drobné zvěře nepamatují. Bohužel zato u srnčí zvěřě se rozšířila fibropapilomatóza už i na katastrální území obce Zástřizly.
Tato nádorová nemoc už je i v okolních revírech. V loňském
roce se nám podařilo ulovit tři kusy s touto nemocí, v letošním
roce zatím jeden srnec, který byl kvůli nádorům slepý.
V měsíci červnu, který je označován jako měsíc myslivosti,
probíhá kladení mláďat a zrovna i senosče. Každý, kdo tyto senoseče provádí, je povinen nahlásit mysliveckému hospodáři,

že tato akce bude probíhat. V letošním roce, tak jako každý
rok, proběhlo vyhánění uspěšně a žádná zvěř zasečena nebyla.
V polovině června jsme uspořádali dětský den. Počasí nám
tento rok konečně přálo, děti, rodiče i prarodiče se náramně
bavili u různých disciplín, jako napřiklad střelba ze vzduchovky, poznávání loveckých psů, poznávání dřevin a mysliveckých trofejí. Běhěm odpoledne byl k dispozici skákací hrad.
Po ukončení disciplín si mohly děti opéct špekáček na předem
přichystaném ohni. Dětský den nám skončil a my už jsme se
připravovali na tradiční Pytláckou noc. Za doprovodu skvělé kapely v čele s našim členem Ludvíkem Číhánkem si lidé
zábavu užili. Zvěřinové speciality připravené našimi členy za
pomoci a dozoru paní Herodkové mizely z talířů, což nás moc
tešilo. Dětský den i pytlácká noc se velmi vydařily a za to bychom chtěli všem návštěvníkům moc poděkovat.
myslivecký hospodář
Michal Kulich

V tomto mysliveckém roce se nám dařilo:
Výsoká zvěř

2 jeleni,
1 laň a 1 kolouch

Černá zvěř

2 kňouři,
28 lončáků,
26 selat,
1 sele sraženo autem

Srnčí zvěř

7 srnců z toho 2 sraženi autem,
3 srny, 1 sražena autem a 1 srnče

Škodná

9 lišek
1 jezevec
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Vánoční besídka
V sobotu 14. 12. v Kulturním domě ve Střílkách proběhla Vánoční besídka, na které vystoupily děti dramatického
kroužku při ZŠ Střílky pod vedením Mgr. Stančíka. Předvedly Stínové divadlo.
Děti z MŠ Střílky zazpívaly vánoční koledy a folklórní
krúžek Súsedé

Z historie obce

Tato pohlednice
byla odeslána z pošty
Střílky
dne 21. 7. 1953
Budeme rádi,
když nám pošlete
zajímavé fotografie
z historie obce a okolí.
Posílejte na
obec@obecstrilky.cz
Nejzajímavější
otiskneme v příštím
Zpravodaji.
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Knihovna

Čtení na zimu
Milí čtenáři a čtenářky, rádi Vás přivítáme každou středu během výpůjčních hodin:
13:30–15:00 půjčování dětským čtenářům; 15:00–17:30 půjčování dospělým čtenářům.
Aktuální informace https://knihovnastrilky.webk.cz. Srdečně zve knihovnice Milada Ševčíková.

PRO DÍVKY

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

Edice ZVLÁDNU TO SÁM

Říkání
o víle Amálce
Václav Čtvrtek
Děti dobře znají postavičku malé půvabné
víly, která chce všem
pomáhat, z večerníčků,
a tak si o ní jistě i rády
něco hezkého přečtou či
poslechnou.

Její Výsost
Sofie Kouzelná
hostina

Stříbrné
dobrodružství

Nadešel den kouzelné
hostiny a na královském
dvoře se nečekaně objeví čarodějka. Podaří
se Sofii a Cedricovi
zastavit slečnu Kopřivu,
než bude příliš pozdě?

Bertík si nic nepřeje víc
než kamaráda, kluka,
jako je on. K Bertíkovu
překvapení se náhle objeví Robin, který přichází
ze stříbrného oblaku, na
němž přebývají všechna
přání.

Eduard Petiška

ROMÁNY

Vlasy jako
šperk

Líčení

Vykouzlit si na hlavě
módní účes nebylo
nikdy jednodušší! V této
knize najdete srozumitelné postupy, které vám
krok za krokem ukážou,
jak za pouhých pár
minut upletete úžasné
copy a uzly.

Chcete make-up jako od
profesionálního vizážisty? Tajemství dokonalého líčení je v konturování! V této knize se
dozvíte jak konturovat
podle vašeho obličeje,
jak tvarovat obočí, oči
a rty.

DETEKTIVKY

Zimní palác

Carevna noci

Pád do tmy

Eva Stachniak

Eva Stachniak

Klára Janečková

Román o mládí carevny Kateřiny II. Veliké
(1762–1796), jedné z nejvýznačnějších postav
nejen ruských, ale i světových dějin. Poznáváme těžký Kateřinin život
na carském dvoře, život
ženy toužící po lásce a
po štěstí, která však postupně získává politické
ambice…

Další historický román
volně navazuje na Zimní
palác. Vypravěčkou
příběhu je samotná
Kateřina, nejobávanější a nejmocnější žena
tehdejšího světa, která
vzpomíná na různé
okamžiky svého života,
vrací se ke svému mládí,
dramatickému nástupu
na trůn a ke své vládě
Rusku.

Příběh o tom, jak zničující následky může
mít vliv a moc v rukou
násilníka. Autorka vytvořila napínavý příběh ze
současnosti, který vás
zaručeně strhne.

ZÁVĚREČNÝ díl
série Milénium

Dívka, která
musí zemřít
David Lagercrantz
Mikael Blomkvist opět
požádá o pomoc
Lisbeth Salanderovou,
která ale odjela do
Moskvy, aby se jednou provždy vypořádala se svou sestrou
Kamilou.
Rozhodla se: už
nehodlá být lovenou
kořistí. Sama se teď
stane šelmou.

Politický thriller
od autora severských
kriminálních
bestsellerů

Washingtonský
dekret
Jussi Adler-Olsen
Příběh o tom, jak zničující následky může
mít vliv a moc v rukou
násilníka. Autorka vytvořila napínavý příběh ze
současnosti, který vás
zaručeně strhne.
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Křížovka

Adventní pranostika: ...

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

Výherce získá poukaz „Oběd pro dva“ v restauraci KD Střílky!
Blahopřejeme výherkyni z minulého čísla!
Obecní střílecký zpravodaj – periodický tisk
územního samosprávného celku.
Vydavatel: Obec Střílky, Koryčanská 47,
768 04 Střílky, telefon 573 375 012,
IČ 00287776. Registrace MK ČR E 19743.

Náklad 350 ks. Vychází nepravidelně.
Neprodejné, občanům dodáván zdarma.
Zpravodaj naleznete také na www.obecstrilky.cz

Redaktor: Viktor Ganjuškin
Grafická úprava a sazba: Šárka Hromková
Tisk: Alexandr Michajlovič, Kroměříž

Připomínky a příspěvky posílejte na e-mail: obec@obecstrilky.cz

