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Obec Střílky vydala nástěnný kalendář Střílky 2021, Detaily z přírody, autorem fotografií je Petr Brejza. V kalendáři jsou uvedeny
kromě svátků také akce pořádané v obci a v Základní a mateřské
škole ve Střílkách. Svoz popelnic je označen symbolem:
Možnost k zakoupení kalendáře na Obecním úřadě nebo v KD
Střílky (v pracovní době).

PF 2021
Děkujeme Vám za Vaši přízeň
a do nového roku přejeme
pevné zdraví, štěstí a pohodu
KD Střílky
Těšíme se na shledání v novém roce 2021
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Informace z Obecního úřadu

Slovo starosty

Vážení občané,
přichází advent a blíží se konec roku, který se letos nese v duchu omezení spojených s pandemií koronaviru. Vím, že mnohá
omezení zasahují do života vás občanů. Někteří přišli o živobytí, děti přišly o možnost být se svými kamarády ve škole a jiní
prožívají těžkou zdravotní zkoušku. Přesto věřím, že se vše podaří překonat.
Akce naší obce plánované na druhou polovinu letošního roku
se však nezastavily a na příští rok se plánují dvě větší investič-

Rekonstrukce naší základní školy
V druhé polovině letošního roku proběhla rekonstrukce naší základní školy, která začala v srpnu. Jak se říká:
„všechno zlé, je pro něco dobré“, a tak se nám podařilo využít nepřítomnosti žáků k dokončení celého díla bez omezení provozu. Byla provedena rekonstrukce a modernizace
odborných učeben (z toho jedna venkovní), odborných kabinetů, žákovské knihovny pro odborné předměty v přírodních vědách, počítačové gramotnosti, jazycích, řemeslných
oborech. Dá se říct, že prakticky celý interiér naší základní
školy je opraven. Chci velmi poděkovat všem pracovníkům
školy za aktivní přístup.

Čistírna odpadních vod a rekonstrukce
části kanalizace
Další velkou akcí bylo vybudování čistírny odpadních vod
a rekonstrukce části kanalizace. V tuto chvíli již čistírna
stojí, je kompletována technologie, jsou prováděny práce
okolo objektu (oplocení, povrchy, komunikace) tak, aby
mohl být co nejdříve spuštěn provoz a abychom mohli
novou čistírnu od příštího roku používat. Současně zbývá dokončit menší část kanalizace u bytovek v Nové ulici
a kanalizační objekty v ulici Zámecká. Obec v souvislosti
s výstavbou ČOV vybudovala v místech nového vedení kanalizace přípojky pro občany, opravila povrchy místních
komunikací a opravila chodník z náměstí k ulici Nová. Věřím, že nová čistírna odpadních vod zlepší životní prostředí
i kvalitu života v naší obci.

ní akce – oprava fasády a zateplení obecního úřadu a (pokud
vyjde dotace) výstavba víceúčelového hřiště u fotbalového
stadionu.
Přeji krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok
Viktor Ganjuškin,
starosta obce

Otevřením sběrného místa dojde k rozšíření kapacity obce
v oblasti odpadů. Kompletní informace ohledně fungování
sběrného místa jsou uvedeny v provozním řádu, ale uvedu
ty nejdůležitější:
• odpady na náš sběrný dvůr může dovést osoba přihlášená k trvalému pobytu či vlastnící nemovitost v naší obci,
která uhradila roční poplatek za svoz komunálního odpadu dle vyhlášky obce
• OTEVÍRACÍ DOBA bude stanovena 1x týdně v dopoledních hodinách v sobotu
• v otevírací době je nově možnost uložit velkobjemový
odpad, elektroodpad (přemístěn od školy do sběrného
místa), jedlé tuky a oleje, nádoba na drobné kovy (plechovky apod.), biologicky rozložitelný odpad (tráva,
větve), papír většího formátu (kartony)
• ve sběrném dvoře lze samozřejmě uložit i tříděný odpad
• ve sběrném místě nebude přijímán směsný komunální
odpad, stavební suť a nebezpečný odpad.

Nově vybudované sběrné místo odpadů

Změna v četnosti svozu popelnic

Také bych rád zmínil nově vybudované sběrné místo odpadů v místní části Loučky (naproti střediska SÚS Kroměříž).
Dokončeno bylo v měsíci červnu a různé administrativní
záležitosti způsobily, že kolaudace proběhne v prosinci,
abychom mohli v počátkem příští roku zahájit provoz.

V souvislosti s uvedením sběrného místa dojde také k aktualizaci vyhlášky obce o odpadech. Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstane ve výši 500 Kč, ale četnost vývozu směsného komunálního odpadu (popelnic) od měsíce
března bude 1x za 14 dní.

Od 1. 3. 2021 svoz popelnic 1x za 14 dní: V SUDÉM TÝDNU V ÚTERÝ.
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Základní škola a Mateřská škola Střílky

Škola pomáhá rodičům i o prázdninách
Naše škola nabídla dětem smysluplné trávení prázdnin.
Po celý červenec byl zajištěn pestrý program, aby si na své
přišel opravdu každý. Bezpečně nejoblíbenější aktivitou
byla ochutnávka robotiky – stavění a programování robotické stavebnice WeDo. Všichni, kdo se robotům věnovali, prokázali ukázkovou trpělivost, výdrž a kreativitu.
Nabyté zkušenosti budou moci zúročit i „naostro“, protože robotika a vše s roboty spojené se bude postupně stávat
součástí vyučovacích metod na naší škole.
Tradičně oblíbenými činnostmi byly také výtvarné
a hudební kratochvíle. Z opravdu velkého výčtu výtvarných technik jmenujme alespoň zdobení plátěných tašek,
batikování nebo tvorbu afrických masek. Z netradičních
hudebních nástrojů, jež jsme nejen viděli na vlastní oči, ale
hlavně mohli sami vyzkoušet, byly například brumle, kalimba, sundrum, zvonkohry nebo indiánská dešťová hůl,
kterou jsme si i sami vytvořili.
V nápadité koláži aktivit nechyběl samozřejmě pohyb,
olympijské sportovní klání, výlety do lesa, míčové a další hry či spontánní dovádění na hřišti. Pověstnou třešinkou na dortu byla angličtina. Ukázalo se, že s angličtinou
člověk zažije spoustu legrace – například při plnění úkolu zvaného Photo Challenge, nebo při vymýšlení scénáře
a nacvičování zcela autentického divadelního kusu v podání nejmladších školáčků. O užitečnosti a potřebnosti angličtiny jsme se přesvědčili na vlastní kůži při programování
robotů, protože pokyny jsme měli k dispozici pouze v originále.
Prázdninový program určitě zopakujeme i v létě 2021.
Díky získaným finančním prostředkům z projektu Operační program – zaměstnanost můžeme zajistit příměstské
tábory pro naše žáky zcela zdarma i v roce 2021.
Bc. Lucie Štěbrová
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Vzdělávací dny o letních prázdninách
Ve dnech 3. 8.–6. 8. 2020 a 10. 8.–13. 8. 2020
proběhly na naší škole „Vzdělávací dny“ pod
záštitou AŠSK (Asociace školních sportovních
klubů). Projekt byl zaměřen na podporu naučně
populárního vzdělávání žáků o prázdninách.
Tato aktivita vznikla s podporou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy za účelem zmírnění dopadů na
vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu
pandemie koronaviru. Asociace tak plně hradila všechny
náklady spojené s touto aktivitou.
Zúčastnilo se celkem 28 žáků a žákyň 1. a 2. stupně z naší
i jiných škol ze širokého okolí. Vzdělávací část zahrnovala
seznámení s dostupnými roboty pro výuku robotiky na naší
škole a také přírodopisnou exkurzi do ZOO Brno.
Pohybová část obsahovala každodenní společné pohybové hry a aktivity, které probíhaly v tělocvičně a na dvoře
školy. Vše bylo zakončeno výletem „po vlastních“ na Samotu a zpět po trase naučné stezky ZŠ Střílky.

Zaznamenali jsme velmi kladné ohlasy jak od žáků, tak rodičů a doufáme, že budeme tuto akci moci opakovat i o dalších
letních prázdninách.
Kolektiv pedagogů ZŠ Střílky

Bylinková zahrada znovu ožívá
Po letních prázdninách byla bylinková zahrádka u školy
v žalostném stavu, a to vyburcovalo přírodumilovné vyučující a žáky k činu.
Vyzbrojeni chutí do práce a nezbytným nářadím vyrazili žáci šestého a sedmého ročníku srdnatě do akce. Plevel
vyhubili, bylinky zastříhli a část jich dali usušit. Výtvarně
zdatní jedinci pak dokázali z bylinek vytvořit malou mandalu. Jiná skupinka dětí vyplela záhon růží pod okny školy.
Odměnou všem zúčastněným byla pochvala a povznášející pocit z dobře vykonané práce. Bodejť by ne, to je přece
známá věc, že „dělání, dělání, všechny smutky zahání“!
Mgr. Blanka Šušlíková
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Základní škola a Mateřská škola Střílky

Online učebnice FRAUS
Po první vlně uzavírání škol Ministerstvo školství finančně podpořilo všechny školy, aby jim pomohlo s rozvojem
online výuky. Mnohé školy začaly teprve v této chvíli nakupovat počítače
a notebooky. Díky tomu, že v dlouhodobé vizi rozvoje naší školy klademe důraz
na moderní výuku a kvalitní technické
vybavení školy, je střílecká škola již
o několik kroků napřed.
Nemuseli jsme se proto trápit se zajišťováním počítačů (ty už máme pořízené
z projektů, na kterých jsme pracovali dříve) a získané prostředky jsme investovali do kvalitních online nástrojů pro výuku. Vstoupili jsme do jednání s vydavatelstvím FRAUS, které
nabízí špičku v online výukových materiálech a když jsme jeho

„Pro mě, jakožto začínající učitelku,
jsou online učebnice FRAUS
opravdu zázrak.
Velmi oceňuji interaktivní složku
a vzájemné propojení učebnic.
Můžeme tak jednoduše prolínat
jednotlivé předměty, v čemž žáci mohou vidět hlubší smysl a uvědomovat
si vzájemné spojitosti. Velkou výhodu
také vidím v rychlejší přípravě, která
je zároveň díky těmto učebnicím velmi
propracovaná a poctivá.
Online učebnice FRAUS
jsou tak nesmírným pomocníkem
a parťákem každého pedagoga.“
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zástupcům představili koncepci naší
online výuky, získali jsme kromě jejich
uznání také slevu na celý jejich vzdělávací sortiment.
Naši žáci tak mají k dispozici online
verze všech učebních materiálů kvalitního českého vydavatele učebnic FRAUS
a naše online výuka získala další rozměr. Zatímco mnozí učitelé na jiných
školách teprve řeší technickou stránku,
jak se vlastně s žáky online spojit a jak
si zorganizovat distanční výuku, na naší
škole již můžeme pracovat na kvalitním obsahu a efektivním
využití online lekcí.
Tento pokrok oceňují jak žáci a pedagogové, tak i rodiče.
Dozvídáme se například, že:

„Střílecká škola, kterou jsme pro děti
zvolili, měla možnost zapůjčit nám dokonce dva notebooky, přes které se děti do
vyučování připojují a mají na nich nainstalované online učebnice. Škola je tímto
novým způsobem viditelně baví, i když by
to nepřiznali. Asistence rodičů potřebná
občas je, ale spíše jen jako počáteční
IT podpora a občasná pomoc při domácích úkolech. Nechci si představovat, jak
by probíhalo učení, kdyby se děti musely
učit podle mailem zadávaných
seznamů kapitol v učebnicích.
Distanční výuka nemusí sedět každému,
ale když je dobře pojatá a dobře připravená ze strany školy, tak ji za nás bereme
v aktuální divoké situaci všema deseti.“

„Jsme rodiče druháčka,
který zažívá již pátý měsíc
online výuku kvůli epidemii koronaviru, a díky interaktivním učebnicím
Fraus je toto období pro nás všechny
(a jistě i pro učitele)
daleko pohodlnější, klidnější
a zajímavější, než shánět učebnice či
sešity kdo ví kde a docházet do školy
pro okopírované části knih.
Chce se nám závěrem říci
za všechny děti:
S online knížkou od Frause
už netoužím po pauze!“

Základní škola a Mateřská škola Střílky

UMIMETO

náš další nástroj ke kvalitnější online výuce
S pokračující distanční výukou hledá náš odborný pedagogický tým způsoby, jak pro naše žáky výuku stále zlepšovat.
Pochopili jsme, že čas strávený online s žáky je pro nás velmi
cenný a chceme ho využívat především pro aktivní interakci

s žáky a pro řešení výukových výzev jako např. práce s novým
učivem, práce s chybou, zpětná vazba, plánování dalšího postupu, atd.
Zároveň si uvědomujeme, že ke zvládnutí učiva je potřeba
i opakovat a procvičovat. Jak to všechno spojit dohromady,
pokud nechceme jít cestou nekonečných online sezení? Pro
žáky naší školy jsme, mimo jiné nástroje, našli i elegantní řešení – zajistili jsme jim licenci na výukovém portálu UMIMETO.ORG.
Tento portál obsahuje zábavné aktivity pro procvičení učiva, který odpovídá našim požadavkům na online výukové materiály a to především posloupnost, možnost individuálního
tempa, hravost a okamžitá zpětná vazba. Učitelé tak nemusí
tolik řešit opakovací a procvičovací úkoly a věnují se více konkrétním vzdělávacím potřebám žáků.
Umimeto nám zkrátka pomáhá získat více času na interaktivní a zajímavá online setkávání s žáky a zároveň nabízí motivující prostředí pro samostatnou práci a rozvoj podle vlastních možností každého žáka.
Mgr. Michal Prchlík

Pro žáky ZŠ Střílky jsme licence bezplatně zajistili i do budoucnosti
a chceme, aby se podobné výzkumem ověřené nástroje pro rozšíření
možností výuky staly součástí naší moderní školy.

Cesta na kopec, který bere dech
Dlouhou dobu jsem si pokládal onu záludnou otázku, na kterou zná odpověď pouze ten, kterého cesty jsou nevyzpytatelné, tedy osud. Chtěl jsem se dozvědět, co mě čeká, na co se
mám připravit a jestli to vlastně vůbec jde.
Pracoval jsem šestým rokem na základní škole v Brně a začal jsem pociťovat, že to chce změnu. Ne snad, že by mě práce ve školství nebavila, to vůbec ne. Spíš jsem spolu se svou
mladou rodinou hledal únik z onoho velkoměsta. Prahl jsem
po klidu a vůbec v tom nejcelistvějším významu čistším prostředí, které by nám, a především naší ani ne roční dceři, poskytlo, co hledáme, to, co nám Brno ve svém shonu a tvrdosti
jednoduše nabídnout nemůže. Osud se ukázal být navýsost
milosrdným, a nakonec jsme se přestěhovali do obce na kraji
zlínského a jihomoravského kraje. Co víc, díky štěstí, které
při mně stálo, jsem nakonec vystoupal do výšky 337 metrů
nad mořem a ocitl se v prostředí, které mi učarovalo.

Na kopci, který bere dech stojí tři pozoruhodné stavby. První z nich je unikátní barokní hřbitov, vedle něj nádherný kostel a nedaleko těchto dvou staveb stojí škola, která dle mého
může směle konkurovat městským školám z bohatých měst.
Nejenom vybavením a nádhernými prostory, ale především
vysokou kvalitou pedagogů a velkým množstvím bystrých
a talentovaných dětí. Od prvních chvil, které jsem strávil na
půdě školy na mě dýchla velmi příjemná téměř rodinná atmosféra. Všichni pedagogové a zaměstnanci jsou velmi přátelští
a milí. Jak jsem měl možnost poznávat učitele školy ve Střílkách, začalo mě mrzet, že jsem neměl to štěstí a nesetkal se
s nimi jako žák, a to nejen pro to, že bych byl nejméně o 22
let mladší, ale především proto, jací jsou a jak zajímavě učí.
Jsem velmi rád za příležitost, kterou jsem na Základní škole
Střílky dostal a velmi si vážím podnětů a nových zkušeností,
jež zde získávám.
BcA. Petr Míka

7

Základní škola a Mateřská škola Střílky

Škola v novém
Píšeme Vám z nově zrekonstruovaných prostor školy. Na začátku školního roku byla podstatná část ve stavu stavebního
neladu a my jsme se neskutečně těšili na okamžik, kdy se 2D
plány promění ve 3D realitu.
Znovuuzavření škol kvůli pandemii způsobilo, že jsme nikdo nemohli rekonstrukci průběžně sledovat na vlastní oči.
Celá škola prodělala ohromnou proměnu. Nyní máme ve škole specializovanou učebnu chemie a fyziky s laboratorním pultem na pokusy, učebnu matematiky a zeměpisu, žákovské
dílny, kuchyňku, výtvarný a filmový ateliér a navíc dva nové
kabinety. Skutečnou chloubou je studovna s knihovnou.
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Děkujeme panu starostovi a zastupitelstvu, kteří z velké
části financovali položení podlahových krytin v duhových
barvách na chodbách a schodech, aby nám tu všem spolu bylo
veselo.
Doufali jsme, že se s vámi setkáme ještě před Vánoci a společně znovuotevření školy oslavíme. Bohužel tomu není současná situace nakloněna, a proto pevně věříme v náhradní termín v březnu 2021, kdy Vám budeme moci vše ukázat.
Posíláme alespoň malou ochutnávku v podobě fotografií
některých učeben před a po proměně.

Malý
školní
kalendář

Děkujeme všem příznivcům za podporu.
Přejeme Vám klidný závěr tohoto roku
a vše nejlepší do roku nového

13. 4. Zápis do třídy
základní školy

Pedagogové ZŠ a MŠ Střílky

8.–14. 3. Jarní prázdniny

5. 5.

Zápis do mateřské školy

29. 6. Školní akademie
Vypracovali žáci 9. ročníku:
Mikuláš ve škole
V pátek 4. prosince nás navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Na začátku třetí hodiny se žáci 9. ročníku začali oblékat do svých kostýmů a chystat nadílku pro nižší ročníky. Každý rok se začínalo
1. a 2. třídou a ani letošní rok nebyl výjimkou. Do třídy vstoupil
Mikuláš se svými anděly. Mikuláš pronesl pár slov, aby děti uklidnil.
Potom Mikuláš vytáhl svou knihu hříchů a vyčetl z ní, kdo letos zlobil a kdo byl naopak hodný. Mikuláš přivolal čerty, aby je
trošku postrašili. Čerti v 1. a 2. třídě nenašli žádné zlobivé dítě
a odešli bez pořízení. Letos se bohužel čerti nemohli kvůli covidu
přiblížit víc jak na jeden a půl metru. Jakmile čerti odešli, andělé
dětem předali letošní nadílku.
Mikuláš se s dětmi rozloučil a odešel do další třídy. V ostatních třídách se pár zlobivých dětí našlo, ale svými básničkami
své hříchy napravily. Jako v předešlé třídě andělé předali nadílku
a šli zase dál. Vyvrcholením celého dne byla Mikulášova návštěva
osmé třídy. Nakonec se devátá třída i ve svých kostýmech s třídním učitelem vyfotila před vánočním stromečkem ve škole.
Anna Marie Hromková, Nicol Pitelová, Vojta Sobotka

Co se dělo ve škole 4. prosince?
I letos se naši deváťáci tradičně převlékli za Mikuláše, čerty a anděly. I když jsme museli k našim kostýmům přidat roušky a dodržovat rozestupy, užili jsme si to. Začátkem třetí hodiny jsme
se převlékli do našich kostýmů. Samozřejmě, že jsme se museli
i vyfotit. I první stupeň se vůbec nebál našich čertů, protože letos
chodili samí hodní čerti. Byli natolik hodní, že jim Mikuláš půjčil
svoji knihu hříchů. Některé děti dokonce řekly krásné básničky
a krásně tancovaly. Do každé třídy se rozdaly bonbóny, buráky
a hlavně dobrá nálada. Všechno proběhlo v pořádku, žádné ušpiněné zdi a podlahy.
Denisa Bartová, Lucie Prchlíková, Oldřich Ziml,Veronika Žurmanová
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Ze života střílecké farnosti

Život střílecké farnosti
v létě a na podzim v době koronaviru
Vážení čtenáři a čtenářky, milí přátelé!
Asi nepřeháním, když řeknu, že prožíváme mimořádný rok.
Tak jako každého z nás i život naší farnosti ve Střílkách nemile zasáhla opatření, která byla přijata ke zmírnění dopadu koronavirové nákazy. Přes léto by to ještě ušlo, to jsme se
vzpamatovávali z následků omezení v jarních měsících. Ale
pak přišel podzim a začala podzimní fáze koronavirových
opatření. Ta do značné míry utlumila jakékoliv myslitelné
aktivity, které patřily ke standardním akcím určeným pro
veřejnost. Nebudu dále pokračovat v tom, co nešlo dělat,
chci se zmínit o tom, co se nám přes přijatá omezení podařilo dosáhnout. Především jsem rád, že jsme stihli uspokojit všechny žadatele o svátost křtu i svátosti manželské.

Střílecká pouť
K tradičním hodovým aktivitám naší farnosti patří „Muzicírování na Kaplance“ s cimbálovou muzikou Kunovjané.
Letos to připadlo na 14. srpna. Diváků přišlo o něco méně
než v předchozích letech, korona si vybrala svou daň, ale
i tak to byl krásný večer.

Hřbitov Chvalnov
Další událost, která stojí za zmínku, i když se přímo netýká
naší obce, je dokončení celkové rekonstrukce hřbitova ve
Chvalnově. V sobotu 22. srpna proběhlo slavnostní žehnání za účasti nám již známého pomocného olomouckého
biskupa Mons. Josefa Nuzíka. Zmiňuji tuto událost z jediného důvodu. Abyste se, pokud jste tak ještě neučinili, zajeli

Slavnostní mše svatá o pouti
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V dnešní době netrpělivě vyhlížíme vakcínu proti koronaviru. V jistém slova smyslu je pro věřící tou silnou protilátkou
proti prázdnotě a beznaději setkání s Kristem ve svátosti.
Setkání, které nás vybavuje imunitou proti tomu, abychom
všechno viděli a hodnotili jen lidským pohledem. Je pravda, že vnímáme hlavně to, co vidíme a slyšíme, ale našemu
duchovnímu zraku nemohlo uniknout, že lepší než utonout
v záplavě spíše negativních zpráv je žádoucí a duševnímu
zdraví prospěšné obrátit se ke Světlu, Kristu, který přichází, aby i v této nelehké situaci ukazoval cestu jak dál. Chtěl
bych popřát všem, kteří přijali svátost křtu, také rodičům,
kteří pokřtili své děti i těm, kteří byli v našem kostele sezdáni či si připomněli výročí svého sňatku, aby jim Ježíš tímto
světlem v temnotách byl stále nablízku.

do Chvalnova podívat. Mají tam nejenom krásně opravený
hřbitov, ale je odtud neobyčejně krásný pohled na Střílky.
Stojí to za to.

Žehnání aktovek a poděkování za úrodu
Žehnání aktovek a poděkování za úrodu zmiňuji spíše pro
úplnost. Jsou to akce, které se konají každoročně a pro
nás znamenají jediné: připomenutí, že vše, co člověk koná
a o co usiluje, má být prostoupeno prosbou o Boží požehnání. Ne nadarmo se říká, že bez něho je naše namáhání
marné. Je to součást naší duchovní zkušenosti, jak a jestli
vůbec se Bůh v našem životě projevuje. To si musí každý
zkusit sám.

P. J. Štancl s krojovanými před kostelem

Dušičky
Modlitba za zemřelé, myslím ta společná na hřbitově o dušičkách, se bohužel nekonala. Museli jsme se obejít bez tohoto společného povzbuzení k modlitbě za naše zemřelé.
Pro někoho to byla naopak výzva k poctivější každodenní
modlitbě za zemřelé, kterou jsme mohli konat po celý měsíc listopad.

Adventní čas
O první neděli adventní se rozsvěcuje nejen vánoční strom
na náměstí, ale také se žehnají adventní věnce. Ty nám připomínají příchod Světla, našeho Pána Ježíše Krista a naši
vytrvalou bdělost nad tím, komu patří naše srdce.
Žehnání aktovek

Přeji Vám všem schopnost

i přes nelehkou dobu, kterou prožíváme,
prožít radostně období adventu
a s pokojem v srdci vstoupit
do vánočních svátků.
Klidné a požehnané vánoční svátky!
P. Jaroslav Štancl, farář

Žehnání adventních věnců

Přátelství Boha
ve křtu v našem kostele
přijali:

Lásku, úctu a věrnost
v našem kostele
si slíbili:

S vírou ve Vzkříšení
jsme se v našem kostele
rozloučili:

Agáta Šumberová,
Zástřizly

Michal Šumbera,
Zástřizly

Marie Gejdošová,
Střílky, 71 let

Viktorie Vaclachová,
Koryčany

a

Zdenka Hánová,
Střílky, 84 let

Kristýna Pavlíková,
Střílky

Kristýna Vrbová,
Zdounky

Jaroslav Nezdařil,
Střílky, 91 let

Tomáš Popelka,
Střílky

V průběhu podzimních měsíců došlo
ke ZMĚNĚ ZAČÁTKU NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
v našem stříleckém kostele.

Jiří Brejza,
Střílky, 70 let
Jindřiška Brňáková,
Střílky, 97 let
Lubomír Coufal,
Střílky, 63 let

Bohoslužby se namísto v 10:30 hod. konají již v 9:15 hod.
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Jóga v denním životě

Rok 2020 v Maháprabhudíp ášramu
ve Střílkách
Den otevřených dveří

Tak jako všude ve světě, i nás ovlivnila letošní covidová situace. Téměř celé jaro byl zámek uzavřen veřejnosti,
z důvodu nařízení vlády. První větší akce, Den otevřených
dveří, se konala v sobotu 20. června, kdy jsme zároveň slavili Mezinárodní den jógy vyhlášený Organizací spojených
národů.
Po přivítání asi 130 návštěvníků ze širokého okolí, pronesl úvodní slovo za obec Střílky pan starosta Viktor Ganjuškin.
Následoval bohatý program, který si užívali lidé všech
generací. Hlavním programem byla kromě prohlídky areálu stříleckého zámku ukázková lekce cvičení Jógy pro dospělé, dále lekce Jógy pro děti, a také přednáška o zdravé
vegetariánské stravě od pana Jaroslava Škvařila.
Večer se v restauraci Tilak konal benefiční klavírní koncert světově známé klavíristky Lany Genc pro charitativní projekt Helping Hands, podporující provoz nemocnice
v Indii.

Letní seminář

Letošní mimořádně dlouhý devítitýdenní letní seminář
začal 3. července pod vedením paramhans svámího Mahéšvaránandy. Oproti minulým rokům byla průměrná účast
okolo dvou set lidí týdně a díky přísným hygienickým opatřením žádný z účastníků neonemocněl a všichni si užívali
pravidelná cvičení a přednášky v krásném prostředí zámeckého parku. Mohli se tak zdokonalovat ve svém každodenním cvičení, aby podpořili své fyzické, duševní a duchovní
zdraví.

Nové dětské hřiště

Během letních prázdnin otevřel svámí Mahéšvaránanda
v ášramu nové dětské hřiště, které přineslo radost dětem,
které byly na semináři. Hřiště budou moci v budoucnu využívat rovněž rodiče s dětmi při běžných návštěvách zámeckého parku.

Cvičební sestavy Bari Khatu pranám

Během léta byla vymalována zeď před posklizňovou halou
znázorněním cvičební sestavy Bari Khatu pranám, která je
vhodná pro každodenní procvičení celého těla s povzbuzujícími účinky na tělesné orgány a vyrovnávajícími účinky
na nervový systém.

Rekonstrukce fasády zámku

Na podzim pak probíhala další etapa rekonstrukce historické severovýchodní fasády zámku, kterou již tradičně
provádí firma Zednictví Michal Langer.
Ing. Milan Sudický, správce zámku
Den otevřených dveří, úvodní slovo za obec Střílky pronesl
starosta Viktor Ganjuškin

Přednáška Jaroslava Škvařila o zdravé vegetariánské stravě
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Benefiční klavírní koncert světově známé klavíristky Lany Genc

Cvičení v zámeckém parku
Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Nové dětské hřiště

Cvičební sestava Bari Khatu pranám
na zdi před posklizňovou halou

Vegetariáns ká
Bio rest aurace

Dárek k vánocům

Sleva 25 % na konzumaci
pokrmů v restauraci Tilak
nebo výdejním okénku.

Slevu lze uplatnit po předložení v restauraci Tilak nebo ve výdejním okénku
Tilak. Nelze uplatnit na nápoje, na rozvoz pizzy nebo rozvoz obědového menu.

www.TilakRestaurace.cz,

TilakRestaurace,

777 015 940

100 %

VEG

BIO
Platnost do 31. 3. 2021.
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Rozhovor

PŮLNOČNÍ

letos bude přes internet

S

třílecký farář Jaroslav Štancl letos s největší pravděpodobností kvůli koronaviru zažije
jiné Vánoce, než na jaké je zvyklý. Na půlnoční bohoslužbu nebude moct dorazit plný kostel. Pro ty, kdo se nedostanou dovnitř, nebo rovnou raději zůstanou doma, ji bude přenášet
online. Ostatně stejně jako nyní přenáší nedělní bohoslužby.
protiepidemického systému PES. Umíte si představit
půlnoční jen pro třicet vybraných lidí?
Umím si představit všechno. Pokud by to tak bylo stanoveno,
bude půlnoční jen pro 30 osob. Lidé asi ke kostelu přijdou,
jak jsou zvyklí. Bohužel dovnitř kostela se nedostanou.
Naštěstí přenášíme nedělní bohoslužby přes internet, takže
zájemci budou moci zhlédnout půlnoční bohoslužbu tímto
způsobem.
Z vás se za koronavirové krize stal v podstatě
Youtuber. Nedělní mše jste natáčel na internet
a lidé se mohli dívat z domu. Bavilo vás to?
S přenosem přes internet nemám problém. Kameru vnímám
jen na začátku, někdy ani to ne. Pozná se to tím, že zapomenu přivítat diváky, kteří nás sledují právě přes internet. Jsem
rád, že tuto službu můžeme nabídnout. Dnes je sice velká
nabídka přenosů, ale být na mši ve svém kostele, to se cení.

Vzpomenete, jak vypadaly vaše první Vánoce
ve Střílkách?
Na první Vánoce strávené ve Střílkách si pamatuji jen zprostředkovaně. Byli u mne totiž na návštěvě moji rodiče, proto
si je pamatuji. Nepamatuji však, jaké to bylo v kostele, ale
spíš na to, že maminka uvařila tradiční štědrovečerní pokrmy
a napekla cukroví, a že jsme svátky prožili společně. To je na
vánočních svátcích to nejkrásnější, že můžeme nebeské obdarování – narození Krista, oslavit ve společenství těch nebo
někoho, kdo je mu blízký.
Jak vůbec oslavujete vánoční svátky?
Více méně pracovně. Začíná to před svátky, kdy každého
kněze čeká zpovědní maratón. Lidé před svátky přicházejí
ke Svátosti smíření. Pomáháme si navzájem, takže nekonám
tuto službu jen ve Střílkách, ale i v Kroměříži, Koryčanech
a jinde. A potom během svátků na mě čeká mimo jiné nadílka
vánoční bohoslužeb. Bývá to dost náročné. Naštěstí posílá
pan arcibiskup pastýřský list, takže si aspoň nemusím lámat
hlavu s kázáním.
V době vzniku tohoto rozhovoru to vypadalo,
že se štědrovečerní půlnoční mše bude moct zúčastnit
maximálně třicet lidí. Respektive ministr zdravotnictví
Jan Blatný řekl, že Vánoce budou ve stupni tři
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Nebylo zvláštní kázat do kamery a ne lidem?
Naštěstí tam nějací lidé, minimálně pan kostelník, vždy jsou.
Jinak by to bylo těžké, přiznám se. Scházela by mi bezprostřední reakce posluchačů, podle které i já koriguji to, co
říkám.
Ovlivnil koronavirus a omezení bohoslužeb hodně
kostel po finanční stránce? Když lidé na nedělních mší
nepřispívali, to se muselo někde projevit...
Naštěstí to lidé vědí a dovedou si to spočítat. Takže když nebyli měsíc v kostele, věnují pak odpovídající částku násobně
vyšší než obvykle. Ovšem v některých kostelích, kde chybí
odpovědný přístup věřících lidí, to může být problém.
Máte pro letošek nějaké vánoční přání?
Ano mám. Ale týká se výhradně duchovních darů, takže je
směřuji k tomu, který jediný je může splnit. Nepochybuji, že
je obrazně pod stromečkem naleznu. Velký dar a vděk pociťuji také tehdy, když vidím, že má služba pomáhá druhým prožít pěkně vánoční svátky. Sice bývám unavený, ale šťastný,
a také vlastně obdarovaný, ale jinak.
Dodržujete nějaké speciální zvyklosti?
Ano. Vánočního kapra si dopřeji den předem. Když se večer
dobře najím, jsem ospalý a nechce se mi nic dělat. To by byla
na Štědrý večer špatná kombinace.

R yc h

lý do

tazn

1. Pivo/Víno/Slivovice

Podle chuti a nálady. Pokud možno
v přiměřeném množství.

2. Kádéčko/Gól/Tilak

Na fotbal moc nechodím, pizzu mám rád, ale raději si ji upeču sám.

3. Ostatky/Pouť

Slavíme přece svátek našeho kostela. Ostatky jsou o něčem jiném.

4. Štěpánská zábava/Ples

Samozřejmě ples, zvlášť Farní ples.
Ale kvůli dobrý vztahům chodím na i na Štěpánskou.

5. Kroměříž/Uherské Hradiště/Kyjov

Asi Kyjov – nemám co dodat, pocitově. Mají tam dobré klobásy – kyjovské.

6. Fotbal/Hasiči/Divadlo

Mají správného patrona, sv. Floriána, který je mi sympatický.

Myslíte, že lidé v dnešní době ještě dokáží ocenit
duchovní význam Vánoc?
O tom jsem přesvědčený. I když to vůbec nevypadá, lidé si tu
a tam uvědomují duchovní rozměr svého života, který chtějí
naplnit něčím krásným. Vánoční svátky jsou k tomu ideální
příležitostí. To je také jeden z mých úkolů: pomoci lidem
prožít dotek lásky Boží skrze narození Spasitele. Tedy těm,
kdo o to stojí.
Na závěr rozhovoru, co byste vzkázal lidem před
Vánoci?
Aby se nenechali vystrašit a vystresovat negativními zprávami o dopadu současné krize, a pokusili se, alespoň mají-li
se sami rádi, naslouchat radostnému poselství vánočních
svátků. Bůh má vždy poslední slovo a každý může být nečekaně obdarován. Narození Ježíšovo je radostnou zprávou
pro všechen lid. Tak to říká anděl pastýřům a vyzývá je i nás,
abychom šli do Betléma k jeslím, kde nalezneme děťátko
položené v jeslích, našeho Spasitele.

ík

Jaroslav Štancl (54)
Pochází z České Třebové, narodil se v Ústí nad Orlicí. Kromě základní školy je vyučen v oboru elektro silnoproud s maturitou. Pracoval na dráze jako pomocník
strojvedoucího v depu Česká Třebová, v roce 1991 nastoupil na Katolickou teologickou fakultu v Praze. V roce
1997 se stal jáhnem, pobýval půl roku na praxi v Německu, Po kněžském svěcení v roce 1998 pak na několika
místech východních Čech (Červený Kostelec, Trutnov,
Žacléř, Svoboda nad Úpou). V roce 2009 přestoupil do
olomoucké diecéze. Krátce působil ve Šternberku a okolních farnostech. Od července 2009 je doma ve Střílkách.
Mezi jeho hlavní záliby patří práce na zahradě,což se ve
Střílkách docela hodí. Je rád mezi lidmi, rád také čte, vaří
si, ale na dobré jídlo se nechá pozvat rád.

Výstava betlémů
Mezi vánočními svátky v loňském roce proběhla
na Kaplance výstava betlémů ze soukromé sbírky
JUDr. Pavla Matouška.
Při této příležitosti jsme mu položili několik otázek.
Sběratelství je Vaším celoživotním koníčkem?
Jak dlouho betlémy sbíráte?
O lidové zvyky se zajímám již dlouhou dobu, zpovídal jsem
dřív na toto téma rodiče, prarodiče, strýčky a tetičky, shromažďoval jsem knihy, a tak vznikl i můj zájem o betlémy.
Zejména jsem obdivoval u starších betlémů tu ruční lidskou
práci řezbářů a malířů.
Pamatujete si, který z betlémů byl Váš první?
Nejstarší betlém, který byl vystavován, byl betlém, který
přivezl můj dědeček za první republiky z jižního Slovenska,
kde po návratu z legií sloužil jako úředník. Tento betlém má
znaky charakteristické pro prostředí uherské pusty.
Víte kolik betlémů ve své sbírce máte?
Přímo ve své sbírce nemám betlémů nijak moc, ale za ta
léta už ví člověk, kdo z lidí, kteří se o betlémy zajímají, co

mají, a když se pořádá taková výstava, jako byla ve Střílkách
v Kaplance, tak si exponáty vzájemně půjčujeme, aby ta
výstava byla pestrá a zajímavá. Dodatečně děkuji všem, kteří
nám na tuto výstavu exponáty zapůjčili a výstavu umožnili.
Proč sbíráte právě betlémy?
Osobně betlémy mám rád, pro klid a pohodu, který z nich vyzařuje. Tento klid a pohodu i dnes vám všem přeji a doufám,
že zase někdy nějakou výstavu, třeba i na jiné téma, ve Střílkách uspořádáme.
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Hasiči Střílky

Činnost dobrovolných hasičů ve Střílkách
I činnost dobrovolných hasičů ve Střílkách je poznamenaná
pandemií koronaviru. Ale nezastavili jsme úplně. Podařila se
Púť – všem zúčastněným a pořadatelům děkujeme. Vyjíždíme
k zásahům, udržujeme techniku a bilancujeme letošní a připravujeme se na příští rok. Ovšem co se podaří, je doslova ve
hvězdách. Vůbec však nezahálí zásahová jednotka. „Pandemie tragédie lidí nezastaví, ale popožene a zesílí.“ Od ledna
do listopadu jsme zasahovali celkem 14x.

V roce 2021 bychom chtěli uspořádat tyto akce:
Leden

Únor

9. 1.

Výroční valná hromada
SDH Střílky

23. 1.

Společenský ples

13. 2.

Ostatky

ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY
LEDEN–LISTOPAD 2020
19. 1.
7. 3.

Zásah technické pomoci, pátrání po pohřešované osobě, Střílky–Zástřizly
Požár budovy, Střílky

23. 3.

Požár osobního automobilu, Koryčany

24. 3.

Požár nízké budovy, Chvalnov–Lísky

3. 4.

Požár travního porostu (pařez), Střílky

6. 4.

Požár travního a lesního porostu,
Čertovy kameny

22. 4.
11. 5.

Požár lesního porostu, Střílky
Požár nízké budovy, Staré Hutě

Březen – duben

Sběr železa

Květen

1. 5.

Poutní mše svatá
u kapličky sv. Floriána

19. 6.

Zásah technické pomoci
(vylitý potok Zástřizly)

Červen

5. 6.

Dětský den

8. 8.

Záchrana osob, Blišice

Srpen

14. 8.

Púť (zábavu pořádají fotbalisti)

18. 8.

Únik nebezpečných látek, Střílky

Listopad

13. 11.

Martinské hody

20. 8.

Požár budovy, Koryčany

5. 9.

Požár budovy, Koryčany

17. 11.

Požár budovy, Zástřizly

Členům zásahové jednoty patří velké poděkování.
Ohni zmar
Jana Mertová, jednatelka SDH Střílky

Hasiči byli pořadatelé púťové zábavy
O hudební program se na zábavě výborně starala
skupina Nature Therapy Ludvíka Čihánka
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14.–16. srpna 202

Střílecká Púť
Běh do Střílečáku

Stalo se již nepsanou tradicí, že střílecká púť začíná během
do Střílečáku. Závod je vypsán pro celkem šest dětských
věkových kategorií, přičemž každá kategorie absolvuje
různě dlouhou trať. I letos se už zhruba půl hodiny před
startem závodu začalo plnit náměstí nedočkavými dětmi.
V 16. hodin se na pokyn startéra, kterým je už také tradičně zdejší farář Mgr. Jaroslav Štancl, vydaly na trať nejmenší děti ve věku do čtyř let, s těmi mohou běžet i rodiče.
Závod uzavře kategorie chlapců 7.–9. tříd, ti musí běžet

až na vrchol kopce, a to už je pořádná „fuška“. Závodu se
každoročně zúčastní zhruba padesátka dětí, nejen ze Střílek. Zvláštností této akce je to, že všichni účastníci si odnesou, díky sponzorům (Obecní úřad Střílky a společnost
Motrans ), hodnotné věcné ceny. Největší radost nakonec
stejně všem udělá lístek na kolotoč. Tak zase za rok.
Tomáš Hromek
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Foto: Petr Brejza

Krojovaný průvod obcí

Stárek a stárka
(Markéta Ganjuškinová a Josef Niedermeier)
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Vystoupení na „plácku“ u školy

Před vystoupením krojovaných starosta obce Viktor Ganjuškin (poprvé ve stříleckém kroji) oficiálně zahájil 13. krojovanou Stříleckou púť
a farář Jaroslav Štancl jí udělil požehnání

Upřímné poděkování patří cimbálové muzice Kunovjané, která zahrála krojovaným při zastaveních v průvodu obcí a doprovodila vystoupení krojovaných na plácku (cimbálovku posílil hostující basista
Marek Kryštof)
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Střílečtí hasiči s řidičem Stanislavem Gejdošem povozili zájemce historickým hasičským autem
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Modelářský kroužek

Činnost modelářského kroužku v letošním roce

Poprvé za 44 let naší činnosti můžeme konstatovat nemilou skutečnost, že se práce v kroužku nestávala pravidelným setkáváním žáků jako dřív. Příčinu každý známe.
V době, kdy píšeme tuto zprávu, je stále činnost kroužků
zakázána.
Přes všechny potíže jsme využívali čas a možnosti pobýt
alespoň na letišti. Jak jistě víte, v minulém zpravodaji byla
fotka z letiště, kdy jsme byli v rouškách, ale byli jsme spolu a využili možnost vyzkoušet hotové modely, zdokonalit
se v jejich ovládání, a také si vyzkoušet, že nerozhodnost
a nešikovnost neodpouští chyby. Tak se stalo, že jsme několikrát modely hledali v řepce nebo kukuřici. Jeden model
si to dokonce odmašíroval do neznáma.
Nalezené modely jsme opravili doma nebo v dílně a při
nejbližší příležitosti jsme byli opět na letišti. Tyto nezdary
nepostihly jenom kluky, ale mírou dostatečnou i dospě-

lé piloty. Jako útěchu v nezdaru jsme klukům vykládali,
že i oprava modelu je součástí naší výuky, že to patří jak
k modelařině, tak i k životu.
Po prázdninách se situace mírně zlepšila, žáci mohli nastoupit do školy. Vzhledem k tomu, že ve škole nebyly dokončené všechny opravy, bylo vyučování využito k poznávání naší okolní přírody. Na závěr jednoho takového dne
jsme uspořádali malou ukázku naší práce v kroužku. Na
louce za Oázou jsme připravili nejenom výstavku modelů, ale hlavní náplní byly ukázky lítání rádiem ovládaných
modelů.
Velký úspěch měli Tomáš Kučera i Štěpán Mozga. Přesto
že nemohli ukázat modely startující z plochy, předváděli
s nimi základní prvky akrobacie i přistání v trávě. Ovládání
modelu se zdá být jednoduché, ale opak je pravdou. Než
model dělá to, co chce pilot, trvá příprava dlouho. Předváděné modely nebyly akrobaty, ale školní modely. Příprava
v kroužku trvá minimálně 5 let, než se kluk dostane k rádiovému ovládání. Důležitá je teoretická i praktická příprava.
Činnost v kroužku vyžaduje čas, obětavost, zájem a hlavně peníze. Tímto bych chtěl poděkovat jak starostovi, tak
i obecnímu zastupitelstvu za finanční podporu kroužku.
Stejné poděkování patří M. Pluhařovi, vedoucímu Svazu
technických sportů (bývalý Svazarm), který nám poskytuje zázemí v budově STS Střílky a všemožně nás podporuje.
Náš kroužek patří mezi poslední v okrese i kraji. Nejsou
místnosti, nejsou ochotní vedoucí, nejsou peníze, nejsou
vhodné plochy.Snažme se kroužek zachovat, aby po něm
nezbyl jenom zápis v kronice.
Antonín Auf a Lukáš Mozga,
vedoucí LMK Střílky
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Zprávy z MAS Hříběcí hory

Kde sehnat kvalitní potraviny mimo sezónu?
Hlavní sezóna ovoce a zeleniny skončila, farmářské trhy se odebraly k zimnímu spánku, a tak si možná někteří z vás říkají, stejně jako já, kde asi momentálně sehnat kvalitní potraviny. Zejména ovoce a zeleninu.
Přes jaro až do začátku podzimu máme o poznání bohatší možnosti shánění potravin než v zimním období.
Na farmářských trzích, vlastní zahrádce či v okolí, třeba v podobě volně rostoucího ovoce. Zima je na takové
příležitosti skoupá. Kde tedy hledat?

Možností je více. Následující řádky tedy budu věnovat
několika z nich.
Slyšeli jste již někdy o Adresáři farmářů? Právě tato aplikace, nebo webová stránka (budeme-li hledat přes počítač) nabízí několik míst, kde najít lokální a kvalitní potraviny. Jedná se o mapu, na které jsou vyznačené jednotlivé
body, kde se zdroje potravin nachází. Body mohou označovat již zmíněné farmářské trhy, ale také šetrně hospodařící farmy, KPZ (komunitou podporované zemědělství) či
obchody, které nabízí potraviny z obdobných zdrojů. Navíc
na mapě www.adresarfarmaru.cz naleznete několik informací najednou. Pokud si například rozklikneme farmu,
zjistíme, jaké produkty nabízí, na koho se můžeme obrátit
s dotazy, nebo jestli mají své webové stránky. Užitečné jsou
jistě i recenze, které může každý konkrétnímu místu udělit. Lépe tak dokážeme odhadnout kvalitu výrobků, jestliže
s nimi ostatní byli spokojeni. V případě, že sami produkujete potraviny s ohledem na životní prostředí anebo někoho
takového znáte, můžete být také součástí mapy.

Dalším možným řešením je Scuk.cz. Jedná se v podstatě
o on-line farmářské tržiště, kde je možné si nakoupit (nejen) potraviny od různých menších výrobců a výrobkyň,
s bio certifikací i bez. Najít zde můžete sortiment od kva22

sového chleba přes ručně vyrobenou parenici až po česnek.
V praxi pak probíhá nákup následovně. Nejdříve si vyberete nákupní skupinu, od které se pak bude odvíjet, kde si nákup vyzvednete. Produkty, které chcete nakoupit vložíte do
košíku jako v jakémkoli jiném e-shopu. A za pár dnů budete
mít nákup připravený právě na vybraném výdejním místě.
Jaké výdejní místo je vám nejblíž zjistíte při zadání svého
PSČ na webových stránkách Scuku.
V neposlední řadě můžeme zkusit zjistit, jestli v našem
okolí někdo nevyrábí vlastní med nebo nechová slepice
s možností odběru vajec. Někdy nás může překvapit, jak
blízko máme někoho, kdo se takové činnosti věnuje.
A proč se vlastně zabývat, kde potraviny koupit? Proč
prostě nezajít jednoduše do nejbližšího supermarketu? Jistě, to je také možnost, avšak nákupem u místních ekologicky hospodařících zemědělců získáme nejen čerstvé a kvalitní potraviny, ale zároveň svým nákupem podporujeme
drobné zemědělce ve svém regionu i zdravou krajinu.
Pokud se pro ovoce a zeleninu do supermarketu vydáme,
je dobré se zaměřit na ty, které mají BIO certifikaci. Máme
pak záruku, že pochází z ekologicky šetrného zemědělství
a že neobsahují přidaná umělá ochucovadla, barviva a zlepšovače vůně, chuti a konzistence. Při koupi ovoce a zeleniny z intenzivního zemědělství se nám většinou dostane
do ruky kousek, který byl ošetřen umělými pesticidy, jež se
dostávají i do našeho těla. Třeba takové jablko bývá stříkáno většinou až 20x za dobu svého růstu. Ošetření plodin
pesticidy během růstu má také vliv na úbytek opylovačů,
včetně včel, bez kterých bychom přibližně 2/3 plodin vůbec neměli. Dále je dobré kontrolovat zemi původu. Ovoce
a zelenina ze supermarketu jsou často dováženy z daleka.
Takže se s jejich zakoupením váže kamionová a jiná doprava (v případě banánů i letecká) a tvorba emisí oxidu uhličitého.
Rozhodně nemusíme přeorganizovávat celý náš dosavadní nákupní systém. Stačí začít menšími kroky. Třeba
pokud se budeme chystat péct vánoční cukroví, tak se
poohlédnout po domácích vejcích, medu, máslu z biofarmy či po vlašských ořeších, kterých někdo může mít doma
nadbytek. A v hledání vám můžou pomoct právě výše popsané možnosti.
Kateřina Mišovičová

Zprávy z MAS Hříběcí hory

POMÁHEJME LESU SPOLEČNĚ:
rukama, nohama, hlavou a srdcem
BŘÍZA, JEŘÁB,
OSIKA nebo OLŠE.
CHCEME LESY
PESTRÉ A ZDRAVÉ.
Každý z nás k tomu může
přispět i drobností, kterou
udělá při procházce lesem
a z níž sám může mít
radost.

Přinášíme několik tipů, jak pomáhat lesu
smysluplně
Vyhrňme si rukávy a jdeme na věc. Náš první tip se zdá být
tak trošku na hraně zákona, ale nebojte. Guerilla foresting
je sice hrdou následovnicí guerilla gardeningu (v obou
případech jde o partyzánskou pomoc přírodě na vlastní
pěst), my však doporučujeme oslovit správce lesa, kterému
chcete pomoci. Nejenže ho má prochozený křížem krážem
a nejlépe ví, kde se daří jakému druhu stromu a kde chybí zvířatům úkryt k výchově mláďat, ale může vás přizvat
k další smysluplné spolupráci. Pokud však narazíte na hrdého zastánce smrkových monokultur, který si na stěnu
věší obrázky holin a vyschnutých řek, pak pomáhejte lesu
jemu navzdory.
Na webu Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz)
najdete velmi pěkně graficky zpracované návody k zalesňování holin výsadbou břízy, jeřábu, osiky nebo olše. Tyto
tzv. přípravné dřeviny kromě ochrany půdy před úplnou
ztrátou vláhy chrání také malé stínomilné semenáčky, které tvoří zárodek nového lesa. Dále zjistíte, jak vysadit stromy jako buk nebo třešeň ptačí, jež mají v druhově pestrém
lese taktéž své nezastupitelné místo, a dozvíte se, z čeho
postavit oplocenku jako ochranu semenáčků před okusem
mlsných srn. S rozsáhlým kácením přichází o svůj domov
i zvířata. Nejen kutily potěší návod na budku pro puštíky
a přírodní domek pro včely samotářky. Zapojit se mohou
i ti nejmenší, třeba při stavbě úkrytu z kamenů pro hady
a ještěrky.

Podobně hravě je koncipována i Směs pro les, která je připravena především pro rodiny s dětmi. Balíček obsahuje 32
karet s praktickými tipy pro pomoc lesu. Jsou zábavné i poučné, ale především mají reálný dopad. Můžete si je koupit
nebo prohlédnout na stránkách www.smesproles.cz.

Pomoc na víkend i po zbytek života
Kde je les, tam bývá často i menší či větší skupina lidí, která
je ochotna o něj pečovat a bránit ho do poslední větvičky.
Můžete se připojit k místním skupinám Hnutí DUHA v Jeseníkách, Bílých Karpatech nebo pročesávat každou zimu
v rámci Vlčích a Rysích hlídek českou krajinu a hledat
stopy velkých šelem – vlků, rysů a medvědů. Otisky tlap,
čárování, hovínka plná chlupů a kousků kostí nebo zbytky
vlčího úlovku, to je pořádný důvod k oslavě. Nemyslete si,
přítomnost vlků je důležitá i pro lesy, jsou totiž přirozenými
predátory dnes bohužel přemnožené spárkaté zvěře.
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Volby 2020

Ohlédnutí za letošními a minulými volbami
do krajských zastupitelstev v obci Střílky
V Česku proběhly v říjnu 2020 krajské a senátní volby.
V naší obci Střílky letos proběhly dvoudenní volby do
krajských zastupitelstev uskutečněné ve dnech 2. a 3. října 2020. Volby do krajských zastupitelstev České republiky probíhají každé čtyři roky a termín jejich konání vyhlašuje prezident republiky. Oproti předešlým volbám byly
tyto volby poněkud mimořádnější a netradiční v tom, že
v důsledku pokračující pandemie COVID-19 se musely do-

držovat přísná hygienická opatření nejen ve volební místnosti, ale rovněž i voliči mohli do volební místnosti vstoupit
pouze s ochrannými prostředky na obličeji. Na regulérnost
voleb dohlížela volební komise ve složení: předseda PhDr.
Hana Pavezková, místopředseda Denisa Endlicherová, zapisovatelka Jana Mertová a členové Radka Konečná, Kateřina Pavezková a Alena Škrabalová.

Přehled o volební účasti při volbách do zastupitelstev krajů
v obci Střílky v letech 2000 – 2020
Rok

voliči
v seznamu

vydané
obálky

volební účast
v%

odevzdané
obálky

platné
hlasy

% platných
hlasů

2000

568

174

30,63

174

174

100,00

2004

562

159

28,29

159

155

97,48

2008

554

234

42,24

234

232

99,15

2012

548

233

42,52

233

222

95,28

2016

536

203

37,87

202

200

99,01

2020

512

214

41,80

214

208

97,20

V roce 2000 bylo v seznamu voličů zapsáno celkem 568 osob, zatímco v letošním roce, tj. 2020, bylo voličů zapsaných v seznamu pouze 512 osob, což je o 56 osob méně než před dvaceti lety. Největší volební účast v naší obci Střílky byla v roce
2012, kdy volební účast činila 42,52 %, oproti tomu nejmenší volební účast byla v roce 2004, s účastí 28,29 %.

Složení volební komise (zleva) Jana Mertová, Alena Škrabalová, Hana Pavezková,
Radka Konečná, Kateřina Pavezková, Denisa Endlicherová
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Analytické výstupy – přehled výsledků hlasování v obci Střílky (v %)
při volbách do zastupitelstev krajů v letech 2000–2020
Rok 2000
4KOALICE

KSČM

ODS

ČSSD

ZHN

MORKOAL

REPUB-MS

NEPARLAM

ČSNS-NEZ

PB-KAN

Ostatní

35,05

31,60

12,64

8,62

5,74

5,17

0,00

0,57

0,00

0,00

0,57

Rok 2004
ODS

KSČM

KDU-ČSL

ČSSD

ZHN + SNK

ED+NSK

US-DEU

SZ

NEZ

SPS

Ostatní

28,38

26,45

22,58

8,38

0,00

3,87

1,93

2,58

4,51

0,64

0,64

Rok 2008
ČSSD

ODS

KSČM

STAR + NEZ

KDU-ČSL

KOALNEST

SZ

M

DS_POPL

PB

Ostatní

28,01

21,55

22,84

7,75

11,20

3,01

3,44

0,86

0,86

0,00

0,43

Rok 2012
ČSSD

KSČM

KDU-ČSL

ODS

TOP+ STAN

SPOZ

ZVUK 2012

NEZ

M

ZHN + Dokt

Ostatní

28,82

27,92

5,85

5,40

7,20

6,75

2,25

0,90

3,15

0,90

10,81

Rok 2016
ANO 2011

KDU-ČSL

ČSSD

KSČM

ODS

SPD

STAN

Svobodní
+ SsČR

TOP 09

SPO

Ostatní

16,50

11,50

21,50

16,50

4,00

5,00

10,00

1,50

4,00

0,00

9,50

Rok 2020
ANO

ČSSD

Piráti

KDU-ČSL

STAN

ODS

SPD

KSČM

25,48

6,73

15,38

12,01

11,05

3,84

7,21

7,21

Trikol + Souk + NEZ Moravané
8,17

0,96

Ostatní
1,92

Jednoduchý přehled voleb
Rok

Druh voleb

2021

volby do Poslanecké sněmovny
volby do Senátu (1/3 Senátu)

2022
2023

volby do obecních zastupitelstev
(tzv. komunální volby)
volba prezidenta ČR
volby do Senátu (1/3 Senátu)

2024

2026
2027

2029

volby do obecních zastupitelstev

A jaké volby nás čekají do roku 2030?
Do roku 2030 nás čekají volby každý rok,
jediné volební volno si užijeme v roce 2027.
Čeká náš šest druhů voleb, a to:

volby do krajských zastupitelstev
volby do Evropského parlamentu

PhDr. Hana Pavezková, DiS.

volby do Poslanecké sněmovny
volby do Senátu (1/3 Senátu)
volby do obecních zastupitelstev
tento rok se nekonají žádné volby
volba prezidenta ČR

2028

volby do Senátu (1/3 Senátu)

• 6x volby třetiny Senátu (konají se každé dva roky; v roce
2022 a 2024)
• 3x volby do krajského zastupitelstva (konají se každé čtyři
roky; nejbližší se konají v roce 2020, dále 2024 a 2028)
• 3x volby do obecního zastupitelstva (konají se každé čtyři
roky; nejbližší se konají v roce 2022, další 2026 a 2030)
• 3x volby do Poslanecké sněmovny (konají se každé čtyři roky; nejbližší se konají v roce 2021, další pak v roce
2025 a 2029)
• 2x volby do Evropského parlamentu (konají se každých pět
let; nejbližší se konají v roce 2024, další v roce 2029)
• a v neposlední řadě 2x volba prezidenta (konají se každých
pět let; nejbližší se konají v roce 2023 a další nás čekají
v roce 2028).

volby do Evropského parlamentu
volby do krajských zastupitelstev

2025

2030

volby do Senátu (1/3 Senátu)

volby do Poslanecké sněmovny

Zdroj: © Český statistický úřad, 2020,
https://www.volby.cz/pls/kz2020/kz4?xjazyk=CZ&xnumnuts=7201
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Vzpomínka

Nedožité narozeniny stříleckého rodáka Antonína Skřítka

Foto z vycházky na „Větřák“ (vpravo Antonín Skřítek a jeho otec Salvátor)

P

an Antonín Skřítek se narodil ve Střílkách dne 14. června
1930 v rodině zednického mistra Salvátora Skřítka. Působil ve Zlíně, kde spoluzakládal Stavoprojekt a po odchodu
do důchodu se do Střílek stále častěji rád vracel. Studoval
podklady o místní historii a své poznatky pak zaznamenal
v knihách „Městečko Střílky I a II“. Výtěžek z prodeje knih
se stal základem sbírky na obnovu památky barokního hřbitova, o jehož záchranu spolu se svou ženou Marií Skřítkovou
usilovali.

Dnes by měl tento mimořádně skromný a obětavý Střílečák
jistě radost, že se podařilo areál hřbitova zapsat do seznamu
národních kulturních památek a také ho opravit do stavu, jaký
si zaslouží.
Pan Antonín Skřítek zemřel dne 14. března 2007 v 76 letech.
S láskou a úctou na něho vzpomíná jeho rodina.

POTRAVINY • SMÍŠENÉ ZBOŽÍ
Hlavní 9, 768 04 Střílky
Otevírací doba:

Po–Pá 06:00–18:00
So–Ne 06:00–13:00
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NOVĚ
OTEVŘENA:

Trocha historie

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí
ve Střílkách se muselo letos obejít bez
přítomnosti občanů.

Obrázek je ze stavby střílecké školy, při níž obětavě
pomáhají také učni z dětského domova.

MOTRANS PRO OBEC STŘÍLKY
Rok 2020 byl rokem, kdy se toho hodně změnilo. To se nevyhnulo ani naší společnosti – kromě jiného jsme například začali odebírat nové aditivované palivo od dodavatele, který garantuje nejvyšší třídu kvality, rozjeli jsme
projekt na podporu válečných veteránů, rozšířili jsme nabídku stravování o celou řadu novinek, přestoupili jsme
k nové značce piva…
K nejzásadnějším změnám došlo na celospolečenské úrovni, zejména v ekonomické rovině a v oblasti
zdravotních rizik. Ač se nepříjemnosti s tím spojené
nevyhnuly ani naší firmě, nejvíce dopadají na obyčejné lidi.
Neumíme pomoci všem, ale můžeme trochu ulevit
alespoň obyvatelům své rodné obce.
Společnost Motrans Střílky s.r.o. si proto dovoluje
nabídnout všem stříleckým občanům spolu s přáním klidných a pohodových vánočních svátků také
tankování za cenu, pokrývající naše náklady, prakticky tedy za cenu, za kterou palivo my sami nakupujeme. Kdykoli u nás budete tankovat, postaráme
se, abyste platili nejnižší cenu v širokém okolí.

„SLEVA ONO“
Tato kar�čka opravňuje k čerpání slev a výhod
pro obyvatele obce Střílky
Minimální objem pro čerpání slevy při tankování je 25 litrů
Více info na Facebookových stránkách MOTRANS Střílky

Šťastné a veselé Vánoce a do Nového roku hodně zdraví. Vše ostatní už spolu nějak zvládneme!

Tuto kartičku si prosím vystřihněte a předložte při placení.
Na Facebooku si nás přidejte do sledování, aby Vám neunikly žádné další výhody, které pro Vás připravujeme.
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Pohádkový les

V sobotu 12. září 2020 proběhl první obecní pohádkový
les.Moc bych chtěla poděkovat všem, co nám pomáhali.
I vám všem, kdo jste se na nás
přišli podívat.
Budeme se znovu těšit
na všechny 11. září 2021.
Ludmila Janásková
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Foto: Petr Brejza
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Knihovna

Zprávy z naší knihovny
Milí čtenáři,
blíží se zimní období a tím také více volného času na čtení. I když v letošním roce po dlouhou dobu zůstávají na
základě vládního nařízení knihovny zavřeny, snažíme se,
tak i já, aby naši čtenáři nebyli ochuzeni o skvělou nabídku
knih, které máme v našem knižním fondu. V první i druhé
covidové vlně jsem se snažila vyjít čtenářům vstříc a knihy
půjčovat z domova, bohužel dle vlastního výběru. Své čtenáře znám, tak si myslím, že to fungovalo dobře. A věřte,
byl o tuto službu zájem. V první vlně jsem půjčila 220 knih
a nyní ve druhé je to už 150 knih. Jsem moc ráda, že mohu
takto přispět ke spokojenosti čtenářů.

Připravila jsem pro nejmenší děti koutek s názvem Pro
naše nejmenší s širokou nabídkou leporel, pohádek a knížek o zvířátkách a pro děti prvních a druhých tříd koutek
s názvem První čtení. Samozřejmě jsem nezapomněla ani
na mládež a nakoupila jsem hodně knih o prvních láskách
a problémech dospívání. Ale musím si i postesknout, že
návštěva dětí trochu pokulhává. Tak bych si přála, aby děti
opět začaly více navštěvovat naši knihovnu a všeobecně
měly větší zájem o knihy.
Nabídka je velká.
Milada Ševčíková, knihovnice

Protože se blíží konec roku 2020 chci všem občanům popřát do roku 2021 všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví, ať společně překonáme toto těžké období ve zdraví.
Moc se těším na vaši návštěvu v knihovně.

MALÁ NABÍDKA NOVĚ ZAKOUPENÝCH KNIH
(Celkovou nabídku knihovního fondu si můžete prohlédnout na našich webových stránkách)

www.strilky.knihovna.info

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE
Jak myška učila
zvířátka číst

Jak se veverka učila
počítat

Jindřich Balík

Jindřich Balík

Naučila myška zvířátka číst?
Kdo zachránil zajíce?
Co se zdálo hodnému pejskovi
Alíkovi? Na co se sluníčko tajně těšilo
nebo jak napálila žížala špačka?
Tohle všechno a spoustu dalších
věcí se dozvíte v knížce pohádek
Jindřicha Balíka.
Krátké texty s velkými písmeny lze
doporučit začínajícím čtenářům.

Vtipné, napínavé a poučné pohádky
o zvířátkách jsou určeny nejen předškolním dětem,
ale jejich krátké texty s velkými písmeny lze doporučit také začínajícím
čtenářům.
Při plnění úkolů si procvičí nejen
čtení, ale i paměť a postřeh.

PRO MLÁDEŽ
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PRO MUŽE

Zůstaň se mnou

Svoboda v oblacích

Gayle Formanová

Hanisch Ross

Yejide a Akin jsou milující manželé. Přestože Yejide nemůže ani po
čtyřech letech manželství otěhotnět,
stále doufá v zázrak. Až do chvíle,
kdy si Akin přivede druhou manželku.
Příběh plný nečekaných zvratů, lásky
i žárlivosti, který je navzdory historickým i kulturním odlišnostem stále
velmi aktuální

Biografie zaznamenává životní osudy
českého letce Václava Bozděcha
(1912–1980), který za 2. světové války
působil v RAF.
Bozděch se vyučil zámečníkem, ale
už před válkou vstoupil do armády.
Po obsazení Československa odešel
přes Polsko do Francie, kde krátce
sloužil v letectvu.
Zde si roku 1940 opatřil psa, ...

BELETRIE

Irská kráska, Sbohem Irsko,
Úsvit naděje

Měděný jezdec,
Taťána a Alexandr, Letní zahrada

Ann Mooreová

Paullina Simonsová

Kompletní příběhy Gracelin O´Malleyové, která byla už jako
patnáctiletá provdána za anglického šlechtice a navzdory těžkým časům i manželově krutosti se snažila být dobrou žěnou
a matkou dědice...

Poutavá historická freska ze stalinského Ruska je příběhem
o lásce vzdorující hrůzám války i lidské zášti. Táňa s Alexandrovou pomocí překonává všechny útrapy a v závěrečném dílu legendární romantické ságy se po letech odloučení oba shledávají
v Americe.

BELETRIE

DETEKTIVKY

Osvobození

Selfies

Kealey Imogen

Adler Olsen

Strhující příběh založený na skutečných
událostech, přibližuje
osudy hrdinky druhé
světové války Nancy Wakeové, jedné
z nejodvážnějších žen
minulého století.

Mistr severských thrillerů
se vrací se sedmým dílem
poutavé řady o oddělení Q.
Vyřeší detektiv Carl Morck
a jeho tým pod brutální
útoky?

Dáma
z popela

Agent 6

Motiv X

Tom Rob Smith

Stefan Ahnhem

Christine Trent

Lev Děmidov, hlavní postava kriminálních bestsellerů
už není členem moskevské
tajné policie a na vlastní
pěst se vydává po stopách
člověka označovaného
jako Agent 6.

Jak chytit sériového
vraha, který nikdy nezaútočí stejným způsobem dvakrát?
Motiv X je úvodní část
bestsellerové série
krimipříběhů Fabiana
Riska.

Mrazivý příběh o smrti,
která se před ničím
nezastaví. Bude osud
nezvratný?

Pohádky a pověsti z Držkové
Dne 5. února 2020 v Krajské knihovně
Františka Bartoše ve Zlíně proběhlo
představení prvního vydání
unikátní knihy z roku 1940,
řídícího učitele Augustina Jančíka
Pohádky a pověsti z Držkové.
Ilustrátorkou je naše občanka
Šárka Hromková ze Střílek.
Pro ty, kdo se zúčastnili oficiálního představení této knihy, to byl moc
pěkný zážitek. Paní Šárce Hromkové děkujeme a zároveň ji přejeme
ilustrování ještě mnoha dalších pěkných knih.
Ludmila Janásková
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Křížovka

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

Výherce získá poukaz „Oběd pro dva“ v restauraci KD Střílky!
Výhercem minulé tajenky je Alois Minks.
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.
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