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Kalendář 2022 STŘÍLKY a okolí
Obec Střílky vydala nástěnný kalendář Střílky a okolí, autorem fotograﬁí je už druhým rokem 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:

PF 2022
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Obecní úřad Střílky
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sv á t k ů
a v novém
novém roce
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pevné zdraví,
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štěstí a spokojenosti
spokojenosti

Informace z Obecního úřadu

Slovo starosty

Vážení občané,
užijte si čas příprav a očekávání vánočních svátků i se svými
blízkými. Pošlete jim krásné přání, vždyť vánoční čas by měl být
přece obdobím, kdy je celá rodina pohromadě. A když to nejde
a jste od sebe daleko? Nevadí, i přání na dálku udělá velkou
radost a zahřeje u srdíčka.

Přeji vám krásné prožití Vánoc a hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů
v novém roce 2022.
Viktor Ganjuškin, starosta obce

Nakládání s odpady
Začátkem roku byl zprovozněn sběrný dvůr v místní části
Loučky. Nevěděl jsem, jak bude nový objekt fungovat, ale
myslím si, že si vše sedlo a sběrný dvůr je hojně využíván
našimi občany a dobře slouží svému účelu. Sběrný dvůr by
měl také zlepšit třídění odpadů v obci a zefektivnit využívání sběrných nádob a kontejnerů a méně směsného komunálního odpadů na skládkách, tak jak ukládá nový zákon
o odpadech.
V průběhu roku jsme rozšířili příjezdovou komunikaci ke
sběrnému dvoru, aby se lépe najíždělo dopravní obsluze

i občanům a do budoucna by bylo vhodné celou plochu
ještě rozšířit. Jak jste možná zaznamenali, byla zastupitelstvem schválena nová vyhláška o systému sběru a třídění
a vyhláška o místním poplatku za provoz systému sběru
a třídění odpadů. Změna vyhlášky byla vynucena novým
zákonem. Žádné zásadní změny ani úpravu ceny za odpady
nová úprava zatím nepřinesla.

Čistírna odpadních vod a kanalizace
Ve středu 14. července proběhlo slavnostní otevření ČOV
Střílky za účasti ředitele VAK Kroměříž Ing. Ladislava Lejsala, zástupce města Kroměříž místostarosty Vratislava
Krejčíře, zhotovitele stavby firmy VHS Brno Ing. Oldřicha
Boďi.
Investorem projektu byla akciová společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, zhotovitelem pak na základě
výběrového řízení byla akciová společnost VHS Brno,
která předložila ekonomicky nejvýhodnější cenu ve výši
76 995 000 Kč bez DPH(s DPH 93 164 000 Kč) podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Ministerstvo Životního prostředí poskytlo dotaci ve výši 40 564 206 Kč z programu
podpory Operačního programu životní prostředí Evropské
unie. Konečná cena byla 78 528 000 Kč bez DPH (s DPH
95 019 000 Kč).
Hlavním cílem celého projektu bylo zlepšení kvality životní prostředí naší obce, vypouštěných odpadních vod v obci
Střílky a vodního toku Střílecký potok. Provozovatelem
a majitelem čistírny bude společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. Kapacity nové čistírny odpadních vod je
800 ekvivalentních obyvatel.

Svoz popelnic 1x za 14 dní: V SUDÉM TÝDNU V ÚTERÝ
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Oznámení
Dne 25. října náhle zemřela ve věku nedožitých
85 let dlouholetá předsedkyně Sdružení pro
záchranu barokního hřbitova ve Střílkách paní
Marie Skřítková.

Víceúčelové hřiště
Na konci října bylo dokončeno nové víceúčelové hřiště ve
fotbalovém areálu. Byla také opravena plocha před kavárnou Gól a příjezdová komunikace. Sportoviště nabídne
základní škole, školce, spolkům i kroužkům nebo široké
veřejnosti možnosti sportovního vyžití po celý rok. Areál
nabídne možnost zahrát si fotbal, tenis, volejbal případně
v zimě lední hokej. Investice stála 3,1 mil. Kč a stavbu realizovala firma Stavosport s.r.o., Fryšták.

Jménem zastupitelstva naší obce jí chci poděkovat
za dlouholetou neúnavnou snahu o záchranu našeho
barokního hřbitova, která vyvrcholila dokončením
oprav v roce 2019. Paní Skřítková se velmi zasloužila
o dobré jméno naší obce, mimo jiné i vydáním dvou
publikací o historii Střílek. V říjnu letošního roku jí
byla udělena Cena Jože Plečnika za realizaci nejkvalitnějších a nejprospěšnějších souborů veřejných staveb ku prospěchu občanů a návštěvníků, která byla
slavnostně předána ve Španělském sále Pražského
hradu. Za oceněnou, která se slavnostního večera
nemohla zúčastnit, převzala cenu vedoucí Odboru
kultury a památkové péče Zlínského kraje Romana
Habartová.
Rozloučení se zesnulou proběhlo v rodinném kruhu
v malé obřadní síni Ústředního hřbitova města Brna.
Zádušní mše se konala 4. 12. ve 14.00 hod. v kostele
Panny Marie ve Střílkách.

Střílecké hody
Ve dnech 13.–15. 8. proběhly v naší obci již tradiční Střílecké hody. Krásné počasí a bohatý program přilákaly do naší
obce množství návštěvníků, kteří se výborně bavili. Akce se
vydařila.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě hodů i všem vystupujícím za vynikající práci.

Pohádkový les

Broušení parket v kulturním domě
Stav parket v kulturním domě již za roky používání není
dobrý. Kompletní výměna a opravy podložních vrstev zatím, kvůli vysoké ceně není možná. Domluvil jsem se tedy
se členy SDH Střílky, že bude provedena oprava povrchu.
Byly zapůjčeny brousící stroje a průmyslový vysavač od
firmy Podlahy Zapletal z Kroměříže. Výsledek předčil mé
očekávání a parkety budou zase několik let sloužit svému
účelu. Děkuji tímto členům SDH Střílky za pomoc při
broušení a lakování parket v kulturním domě.
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Dne 18. 9. 2021 proběhla Procházka lesem plným pohádek. Děti čekalo množství masek, odměny, procházka lesem z Komné až na plácek vedle základní školy a skákací
hrad. Akce se zúčastnilo 120 dětí. Děkuji všem organizátorům i maskám za vydařenou akci i panu Mertovi za zajištění občerstvení.

Vaše příspěvky, nápady a fotograﬁe
do dalšího Zpravodaje
posílejte během roku
na e-mail:

zpravodaj@obecstrilky.cz

Informace z Obecního úřadu

Informace z obce přímo do vašeho telefonu
Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás
nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte důležité
novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle
Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako
zprávu do aplikace. Služba je zdarma!

Co přihlášení
do Mobilního Rozhlasu
přináší?
• Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování
před podomními prodejci, apod.
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlášení
z amplionů, …
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (př: kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli
rychle varovat v případě nečekaných událostí (př. havárie
vody). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu –
rádi vám pomůžeme.

INFORMACE

Oﬁciální aplikaci naší samosprávy – Mobilní Rozhlas si
můžete stáhnout přímo na App Store nebo Google Play.
Poté si stačí přidat naši obec/město a budete mít informace
vždy po ruce.

Milostivé léto
Dosud nebyla nikdy v historii České republiky žádná obdobná možnost, jak se rychle zbavit
svých dluhů. Zejména v případech, kdy exekuce probíhá již delší dobu, může povinným (dlužníkům) využití tzv. milostivého léta zachránit nemalý ﬁnanční obnos, neboť se povinnému
(dlužníkovi) zcela odpouští úroky z prodlení a jiné příslušenství.
Více informace najdete na https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/
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Změna územního plánu obce
Zastupitelstvo obce se usneslo na zpracování změny Územního plánu(ÚP) obce. Důvodů pro změnu je několik:
1. Dokončení pozemkových úprav v extravilánu (nezastavěná část obce) a uvedení územního plánu obce do souladu.
2. Prověřit a změnit jednotlivé návrhové plochy územního plánu, aktualizace pro současné potřeby obce a majitelů nemovitostí, uvedení do souladu po provedení tzv. digitalizace a měření intravilánu(plochy zastavěné) obce.
3. Změna ploch návrhových ploch určených k individuálnímu bydlení (BI) dle potřeb obce.

Žádám tímto všechny občany či majitele nemovitostí na katastru naší obce,
pokud mají nějaké dotazy či návrhy k prováděné změně, aby své požadavky
či doplnění CO NEJDŘÍVE doručili obecnímu úřadu.

Slavnostní zápis dětí narozených
v roce 2019–2021

Stanislav Michna, 20. 1. 2019

Kristýna Pavlíková, 22. 5. 2020

Albert Kuchařík, 16. 5. 2019

Tomáš Popelka, 30. 6. 2020

Jakub Prachař, 21. 9. 2019

Jan Šohaj, 4. 1. 2021

Natálie Lišková, 23. 4. 2020

Beáta Bubeníková, 13. 1. 2021
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Základní škola a Mateřská škola Střílky

Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021
Závěrečná školní akademie

Za okny je sice sníh, ale přesto bychom
si s vámi rádi připomněli akci uplynulého léta.
Den před rozdáváním závěrečného vysvědčení se se svou „rodnou“ školou
rozloučili žáci devátého ročníku. Své
rozloučení pojali velkolepě, formou
školní akademie. Pozvaným rodičům,
prarodičům a dalším příbuzným a hostům se v krátkých vstupech předvedli
všichni žáci školy a oddělení předškoláků ze školky.
Deváťáci se coby hostitelé ujali role
konferenciérů a vtipným komentářem
nás provedli celým asi třicetiminutovým programem. Ten zakončili již tradičním promítáním filmu, který sami
vymysleli, natočili a sestříhali.
I když nám počasí nepřipravilo ty nejpřívětivější podmínky, byla účast na
akci ohromující.
Mgr. Lucie Štěbrová

8

Základní škola a Mateřská škola Střílky

Projekty na téma „SVOBODA A DEMOKRACIE“
V říjnu a listopadu si v ČR připomínáme významné dny naší historie – 28. října vznik
Československé republiky a 17. listopadu boj za svobodu a demokracii.
V letošním roce jsme se rozhodli obě témata spojit do jednoho celku a v rámci několikadenního projektu přiblížit žákům zásadní události, které formovaly historii naší
země a jsou přímo spojeny s naší svobodou a cestou k demokracii a také širší rámec,
„ducha“ doby, kulturu a významné osobnosti.

Projekt byl rozdělen na čtyři části – 28. říjen,
17. listopad, porovnávání každodenního života
obyčejných lidí v obou historických obdobích
a poslední část projektu se týkala roku 1968,
protestsongu a osobnosti Karla Kryla.
28. říjen
Čtvrtek 11. listopadu byl věnován období tzv. První republiky. Poznávali jsme osudy T. G. Masaryka, Jaroslava Heyrovského, Emy Destinové, Oldřicha Nového, Vlasty Buriana a dalších významných osobností kulturního, vědeckého
i politického života. Zkoušeli jsme navrhnout vlastní prvorepublikové bankovky a hledali jsme informace o tom, čím
se lidé za první republiky bavili, kam jezdili na výlety nebo
jakou poslouchali hudbu.

17. listopad
Připomínka 17. listopadu připadla na pátek 12. listopadu.
Nad fotografiemi Jana Šibíka jsme se zamýšleli nad významem pojmů jako jsou svoboda a demokracie, totalita nebo
útlak. Prostřednictvím audiozáznamu jsme vyposlechli
autentické příběhy lidí pronásledovaných za komunismu.
Četli jsme literární ukázky zakázaných autorů a vytvářeli
medailony významných osobností.

Porovnávání každodenního života
obyčejných lidí v obou historických obdobích
Tématem pondělního srovnávacího dne pak bylo hledání
společných prvků v každodenním životě obou období. Sledovali jsme například proměnu předmětů denní potřeby
jako je třeba mléko – jakým způsobem se vyrábělo, distribuovalo nebo propagovalo v průběhu času. Dramatickou
učebnu jsme proměnil ve fotoateliér a zkoušeli napodobit
dobové fotografie, včetně oblečení, aranžmá fotografovaných postav i délky expozice. Vyzkoušeli jsme si také nadabovat filmovou ukázku. Posledním úkolem bylo připravit
pro své spolužáky kvíz, v němž si budou moci ověřit znalosti, které během projektu nasbírali.
Žáci pracovali v různorodých skupinkách, a přestože se na
první pohled může jevit, že hlavním kritériem byla hlavně
zábava, jednotlivá zadání vyžadovala plné nasazení a soustředěnou práci. Při každém úkolu bylo třeba rozdělit si role
ve skupině, vyhledávat informace z různých zdrojů a dále
je zpracovat. Realizace tvůrčích činností vyžadovala zapojit
fantazii a dramatické postupy při práci s hlasem i pohybem.
V hojné míře jsme také používali digitální technologie.
Na závěrečné vernisáži pak defilovaly všechny skupinky
s prezentacemi výstupů z jednotlivých úkolů. Se všemi fotografiemi, kolážemi, živými výstupy a vtipným komentářem konferenciéra to na školní chodbě skutečně vypadalo
jako v galerii.
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Základní škola a Mateřská škola Střílky

Karel Kryl a rok 1968

Šachový kroužek

Projektový maraton jsme zakončili s písní (přesněji řečeno
protestsongem) na rtech. Stěžejní postavou celého dne byl
významný kroměřížský rodák Karel Kryl. Společně jsme
odkrývali události jeho života a zasazovali je do širšího
rámce dějinných událostí. Analyzovali jsme texty jeho písní a hledali souvislosti s událostmi srpna 1968. Zjišťovali
jsme, co je to protestsong a v závěru dne si také zkusili jeden vlastní napsat. Završením celého programu pak byla
návštěva muzea Karla Kryla v nedaleké Kroměříži.

V říjnu jsme ve spolupráci s Univerzitou T. B. ze Zlína zahájili šachový kroužek. Kroužku se účastní 8 žáků z prvního
i druhého stupně. Začátečníci se učí pravidlům, pokročilí
řeší šachové úlohy a věnují se i teorii šachu. Během jedné
lekce stihnou děti sehrát jednu až dvě partie.

Mgr. Lucie Štěbrová

Malý
školní
kalendář

2022

28. 1. Školní ples
4. 2. Pololetní prázdniny
7.–11. 2. Jarní prázdniny
12. 4. Zápis do třídy
základní školy
4. 5.

Zápis do mateřské školy

29. 6. Školní akademie

Kroužek skaut
V říjnu jsme zahájili skautský kroužek, do kterého se přihlásilo 16 dětí, od prvňáčků až po šesťáky. Náplní činnosti je
poznávání přírody, rozvoj tábornických dovedností, výuka
první pomoci, uzlování, orientace, a to vše je doplňováno
zábavnými hrami. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, na
mladší a starší a každá skupina má z části vlastní program,
zčásti společný. Pokud nám to počasí dovolí, schůzky míváme v lese.
Jan Polášek

NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE
Když jsme před pěti lety v koncepci školy zmiňovali, že inovativní přístup ke vzdělávání v naší škole
určitě pomůže zvýšit počty dětí v mateřské i základní škole, netušili jsme, že se vize splní tak rychle.
K dnešnímu dni navštěvuje mateřskou školu 53 dětí (kapacita je 55 dětí) a základní školu 151 žáků
(kapacita je 160 žáků).
Děkujeme všem podporovatelům a příznivcům za důvěru.
Martina Raiserová
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Mikuláš ve škole

Minulý prosinec jsme si říkali, „Mikuláš, andělé
a čerti s rouškami… to člověk zažije jednou za život“.
Rok se s rokem sešel a do školy opět vyrazil Mikuláš
s rouškou. Naštěstí jsou letos opatření trochu mírnější a pokud jsou žáci ve třídě, nemusí mít roušku (proto ji na některých fotkách nemají).
Rouška nerouška, Mikuláše jsme si nenechali vzít
a pořádně jsme si ho užili. Čerti byli letos obzvlášť divocí a strašidelní, ale ve škole máme jen samé hodné,
pracovité a tvořivé žáčky, takže si s sebou nikoho neodnesli.

Mikuláš s andělem nezapomněli
ani na naše nejmenší v mateřské škole,
a tak jsme si všichni mohli prožít něco
z našich krásných zvyků a tradic.

Přejeme Vám
klidný závěr tohoto roku
a vše nejlepší
do nového roku 2022
Pedagogové ZŠ a MŠ Střílky
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Ze života střílecké farnosti

Kostel v čase pandemie
Vážení čtenáři a čtenářky, milí přátelé!
V době, kdy příspěvek do Zpravodaje píši, vláda opět rozhodla o zavedení nouzového stavu. Je to tedy stejná situace,
kterou prožíváme za poslední dva roky již poněkolikáté, a je
to situace nesmírně složitá pro všechny. Pro obec, farnost,
spolkový život a pro každého člověka osobně. Euforie, že
„společně to zvládneme“ nás pomalu opustila, opatření
nás opět zatlačila do kouta.
Nechci vyjmenovávat všechny negativní dopady, které každý z nás důvěrně zná, ale chci Vás, všechny čtenáře těchto řádek povzbudit a dodat Vám naději! I když je to velmi
těžké a současná situace na nás zle dopadá, přece jen nerezignujme na život a na naději, kterou nám život na této
planetě, v této obci, mezi těmito lidmi, přináší.
Aby člověk mohl přežít, nemůže být sám. Potřebujeme druhé, se kterými se můžeme sdílet, popovídat si, být si nablízku, povzbudit se. K tomu všichni, kteří jsou si vědomi
významu vzájemnosti, přispívají svým dílem.

Velikonoce 2021
Boží tělo (3. 6. 2021)
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Také naše farní společenství ve Střílkách se snaží, v rámci platných opatření, podporovat pravidelné setkávání při
bohoslužbách, které slouží i k tomu, že se vidíme, a po
skončení mše svaté si můžeme popovídat. Náš kostel se tak
stává místem setkávání, kam chodíme na návštěvu aniž bychom museli druhým zvonit u dveří, a přesto se můžeme
setkat. Věřím, že i k tomuto účelu je náš kostel využíván,
což je samozřejmě dobře.
I přes omezení, která sebou pandemie přináší, jsme se v letních měsících vrátili k plnohodnotnému životu. Proběhlo
první svaté přijímání, ne sice u nás, ale v sousední filiální
farnosti, užili jsme si poutní slavnost svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě, a hlavně se nám podařilo uskutečnit
plnohodnotný poutní program v půli srpna – Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie. V předvečer pouti proběhlo
vydařené „Muzicírování na kaplance“, za účasti mnoha
spokojených účastníků, kterým zahrála cimbálová muzika
Kunovjané. Když se vypije pivo, což bývá kolem půlnoci,
je to nepochybné znamení, že program je vyčerpán a je

Brigáda v lese (1. 5. 2021)

záhodno jít spát. Je třeba se totiž připravit na další poutní program, kterým je z mého pohledu poutní mše svatá,
která letos připadla na neděli 15. srpna. Domnívám se, že
tato poutní slavnost je právem považována za vrchol života farnosti v naší obci. Očekávání byla veliká, a ta se také
naplnila. Kostel překrásně vyzdoben květinami, krojovaná
chasa zaujala přední lavice kostela. Chrámový sbor se vzepjal k svému vrcholnému výkonu, když nádherně přednesl
známé Ave Verum od Wolfganga Amadea Mozarta. Z pohledu farnosti se pouť vydařila, jsem nadmíru spokojen.

Výlet s dětmi (červenec 2021)

V čase pozdního léta a podzimu již opět docházelo k nárůstu nemocných, ale přesto jsme mohli zakusit nefalšované
svatební veselí manželů Nezdařilových. Teplých letních
měsíců také využilo několik rodičů ke křtu svých dětí.
V současné době probíhá příprava na biřmování, což je
svátost křesťanské dospělosti, kterou biřmovanci přijmou
příští rok z rukou jednoho z našich tří otců biskupů: arcibiskupa Jana Graubnera, nebo pomocných biskupů Josefa
Nuzíka či Antonína Baslera.
Vidíme, že i přes všechna ta omezení, se život nezastavil.
Ba naopak, ubírá se dál a bude tomu tak i nadále. Proto
neztrácejme hlavu a žijme nadějí, že i současné těžkosti
překonáme, a že s Boží pomocí můžeme doufat v dobrou
budoucnost. Tu naši i dalších generací.
Návštěva svatého Mikuláše v náboženství, 2. 12. 2021

Vzpomínka na Marii Skřítkovou
Na sklonku měsíce října dorazila smutná zpráva o nenadálém úmrtí paní Marie Skřítkové. Nechci se zabývat jednotlivostmi, ale pravdou je, že nebýt paní Skřítkové, střílecký hřbitov by nikdy nebyl tím, co je. Úsilí, které tato žena vložila do
jeho opravy a zvelebování, se nedá srovnat s ničím. Alespoň já jsem se nikdy nesetkal s člověkem, který by byl tolik oddaný
svému snu jako ona. V souvislosti se stříleckým hřbitovem budeme na ni právem vzpomínat stejně jako na zakladatele
hřbitova hraběte Antonína Amanda Petřvaldského. Oba vtiskli svůj rukopis do stavby a obnovy tohoto stříleckého originálu. Čest jejich památce! Ať odpočívají u Boha v pokoji!
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Ze života střílecké farnosti

Přátelství Boha ve křtu
v našem kostele přijali:

Lásku, úctu a věrnost
v našem kostele si slíbili:

Ela Šumberová,,
Zástřizly

Daniel Sukovitý,
Lískovec

David Troják
a

Kryštof Nezdařil
a

Tobiáš Krček,
Zakřany

Silvie Bubeníková,
Koryčany

Lucie Fialová,
Nivnice

Aneta Coufalová,
Střílky

Stanislav Tomšů,
Zdounky

Daniel Kelnar,
Nesovice

Jakub Kalous,
Zástřizly

S vírou ve Vzkříšení jsme se
v našem kostele rozloučili:
Bedřich Vrba,
Střílky, 80 let

Fabian Litvín,
Zástřizly, 80 let

Alois Minks,
Stříky, 76 let

Stanislav Ševčík,
Zástřizly, 80 let

Marie Foltýnová,
Střílky – Zlín, 93 let

Zdeněk Ševčík,
Střílky, 42 let

Věra Řezáčová,
Střílky, 75 let

Marie Skřítková,
Střílky – Brno, 84 let
Květinová výzdoba v kostele

P. Jaroslav Štancl, farář
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Římsko-katolická farnost Střílky
si Vás dovoluje pozvat na

za hudebního doprovodu

v pondělí 27. prosince 2021
od 15.00 do 17.00 hod.
na kaplance
(Domeček vedle fary hned pod kostelem)

Na kaplance si můžete prohlédnout také

Výstavu betlémů
JUDr. Pavla Matouška,
která bude otevřena již v neděli

26. prosince
od 9 do 11.30 a od 14 do 16.00 hod.

Vánoční otevírací doba:
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. –31. 12.
1. 1.
2. 1.

6:00–18:00
6:00–12:00
zavřeno
6:00–13:00
6:00–18:00
zavřeno
6:00–13:00

Přejeme Vám
příjemné prožití
vánočních svátků
a štěstí a zdraví
v novém roce 2022

Hlavní 9, 768 04 Střílky

Pochod světýlek
Ve středu 27. října 2021 se konal Pochod světýlek. Děti
se shromáždily s lampionky a lampičkami před Obecním
úřadem ve Střílkách. Po příchodu každé z dětí dostalo od
našeho Světýlka svítící náramek libovolné barvičky. Něco
po třičtvrtě na šest prošel průvod plný světýlek ulicemi Koryčanská a Močidla a byl zakončen u kulturního domu, kde
na děti čekalo divadelní představení Letem světem malým
ptačím kabaretem od divadélka Řád červených nosů. Mohly si při představení zatančit a zazpívat společně s ptáčky
z celého světa. A děti, které vydržely až do konce, dostaly
při odchodu balónek.
L. Janásková ml.

Těšíme se na Vás!
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Hasiči Střílky

Činnost dobrovolných hasičů ve Střílkách
Vzhledem ke koronavirové situaci v první polovině roku byla
naše činnost omezena na minimum.
Výroční valná hromada a ples naplánovaný na leden, zrušeny.
Ostatkový průvod taktéž zrušen.
V květnu jsme měli mít mši u kapličky svatého Floriánka –
zrušeno, ale proběhl sběr železného šrotu.
V červnu se naši členové zúčastnili 110. výročí založení SDH
Lískovec.
Průběžně probíhala údržba techniky a zbrojnice.

ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY
KVĚTEN–ŘÍJEN 2021
4. 5.

Požár, Haluzice

26. 5.

Požár lesního porostu, Střílky

14. 6.

Požár osobního automobilu, Střílky

17. 6.

Požár odpadu, Koryčany

21. 6.

Technická pomoc – náplava
po bouřkách, Zástřizly, Střílky

6.–7. 7., 10. 7.

Požár seníku, Koryčany

15. 9.

Výbuch plynu, Koryčany

11. 10.

Požár seníku, Chvalnov

V roce 2022 bychom chtěli uspořádat tyto akce:
Leden
Únor

8. 1.

Valná hromada

22. 1.

Společenský ples

5. 2.

Schůze okrsku Střílky

26. 2.

Ostatky

Březen – duben

Sběr železa

Květen

7. 5.

Poutní mše svatá
u kapličky sv. Floriána

Srpen

13. 8.

Střílecká púť

Listopad

12. 11.

Martinské hody

Doufáme, že nepříjemná situace nejen v našem státě, ale
i v celém světě, bude brzy zažehnána a život se vrátí do původních kolejí.
Všem čtenářům jménem SDH Střílky přeji jen a jen zdraví
a příjemně strávené vánoční svátky.
Jana Mertová, jednatelka SDH Střílky
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14. KrojovaNÁ
StŘíleCká púŤ
Letošní hody 2021 byly obzvláště povedené. Stárkou byla
Anička Jakobová a stárek byl Václav Sobotka, kteří vedli naší
chasu.Vše se nám povedlo krásně jsme zatančili, muzikanti hráli jako nikdy předtím, stárek a stárka byli spokojení,
protože vše probíhalo bezproblémů a hlavně jsme si to užili.
M. Ganjuškinová ml.
Foto: Petr Brejza
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KrojovaNý pRůvod OBcí
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VystouPení na „pLácku“ u školY
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Běh do Střílečáku
V pátek kolem púl čtvrté odpoledne se začíná náměstí plnit dětmi. Blíží se start běhu do Střílečáku, neoficiálně začíná střílecká púť. Závod je vypsán pro celkem šest dětských věkových kategorií, přičemž každá kategorie absolvuje různě dlouhou trať.
V 16 hodin se na pokyn startéra, kterým byl starosta obce
Viktor Ganjuškin, 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 řádný „záhul“. Účastníků bylo letos tolik, že byly obavy, aby na
všechny zbyly ceny, ve Střílkách si všichni účastníci odnesou
hodnotnou nadílku. To vše díky sponzorům, kterými jsou už
tradičně Obecní úřad Střílky a společnost Motrans. Největší
radost nakonec stejně všem dětem udělá lístek na kolotoč.
Tak zase za rok.
Tomáš Hromek
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Foto: Petr Brejza
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Spolky a kroužky ve Střílkách

„ČINNOST“ modelářského kroužku
v době pandemické

Nelze říci, že se jedná o činnost modelářského kroužku
jako zájmové skupiny. Ve svojí zálibě kluci pokračovali, ale
jiným způsobem tak, aby nebyl porušen zákon – jak lze vidět z fotografií.
Jednou týdně do dílny mohl jenom tatínek se svým synem a museli mít po celou dobu respirátory. Před vstupem
do dílny je nádoba s antikovidovou náplní, v dílně se muselo po 30 minutách vyvětrat a před odchodem z dílny bylo
otřeno všechno použité nářadí. Práce na modelech postupovaly pomalu, ale přesto je kus díla hotové.
Starší kluci s tatínky pracovali na svých stavebnicích
dvouplošníků Warfayer – což je napodobenina dvouplošníku z 1. světové války. Nejmladší kluci dokončili v době
podzimního uvolnění modely kluzáků.

V jarních měsících – po částečném uvolnění, jsme se dokonce potkali na letišti – samozřejmě s rouškami. Počasí
nebylo nic moc, tak jsme tam dlouho nevydrželi. Kluci se
znovu přišli podívat na let hotového modelu „Sokol 3 m“,
který sami, s mojí pomocí, postavili v kroužku ve školních
letech 2017–2020. Je to nádherná replika modelu z 50. let
minulého století. V této době tento model zaznamenal
mnoho vítězství na mistrovských závodech doma i v Evropě. Model zkonstruoval Radoslav Čížek, uznávaný jako
jeden z nejlepších modelářských konstruktérů nejen v Evropě.
Prožili jsme pro naši činnost těžkou dobu. Všichni, kteří
chtěli pracovat v dílně se podřídili disciplinovaně všem našim společně daným podmínkám a mohli alespoň na chvíli

Letáme na dovolené v Jeseníkách letadlo Plaboy

Letáme i v zimě na Větráku model Vosa
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Akrobatické benzínové letadlo pana Dudka z Koryčan

Akrobatické benzínové letadlo pana Dudka z Koryčan

Italský model Duchessa rok 1939

zapomenout na tíživou situaci.
Práce v dílně vyžaduje zručnost, poznávání vlastností
materiálů a hlavně disciplínu, to znamená pracovat se soustředěním na každém dílu stavby. Kluci na to nebyli zvyklí,
neustále se sdružovali, bavili se o jiných věcech a dílek při
tom většinou poškodili. Dnes mohu říci, že každý si hledí
svého úkolu a výsledek se dostavil, jak je vidět z fotografií.
Všichni doufáme, že tato doba pominula, ale nás i poučila, že si budeme moci našeho koníčka plně znovu užívat
nejenom v dílně, ale i na našem letišti. Pokud bude mít
kdokoliv zájem, může se za námi zastavit nejen v dílně, ale
i na letišti v Blišicích.
Antonín Auf a Lukáš Mozga,
vedoucí kroužku LMK Střílky

Zálet Sokola rozpětí 3 metry

Lepení na plán měřítko 1:1

Akrobatické letadlo s polystyrenu kolegy z Nesovic
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Ii. poháDkový leS

V

sobotu 18. září 2021 pořádal Obecní úřad
Střílky 2. ročník Pohádkového lesa.
Jelikož jsme museli přesunout termín o týden později,
tak to najednou nikomu nevyhovovalo. Bála jsem se,
že na těch pohádkových stanovištích nebude mít kdo
stát. O to víc bych chtěla poděkovat všem rodinám
i jejích příbuzným, a to někteří přijeli opravdu
z daleka, aby obsadili naše pohádková stanoviště.
Počasí vypadalo taky uplakaně, ale nakonec se nad
námi slitovalo. Dětí přišlo nad očekávání.
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Foto: Petr Brejza
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„Napsali jsme 111 diplomů!
A to si pro něj určitě všechny
děti nepřišly“
Ještě jednou děkujeme všem
vystupujícím maskám, co si našly čas.
Také všem sponzorům, Stříleckým
hasičům, zkrátka všem, co nám
jakýmkoliv způsobem pomáhali.
A nakonec i všem rodičům a hlavně
dětem, které se na nás přišly podívat.
Za celý kolektiv moc děkujeme.
Ludmila Janásková

27

Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách z.s.

VALNÁ HROMADA

Členové Občanského sdružení pro záchranu barokního
hřbitova ve Střílkách z.s. se sešli dne 5. 11. 2021 na valné hromadě, konané v Kulturním domě ve Střílkách. Program valné hromady, který se měl zabývat vyhodnocením
činnosti sdružení za uplynulé dva roky, byl na poslední
chvíli rozšířen, neboť sdružení potkala smutná událost,
náhle zemřela zakladatelka sdružení paní Marie Skřítková.
V tichém zavzpomínání na ni si všichni uvědomili, kolik
úsilí a času paní Skřítková věnovala stříleckému hřbitovu,
jeho obnově a propagaci. Plně si zasloužila o to, že barokní
hřbitov ve Střílkách je národní památkou a je dnes v tak
hezkém stavu.

Potkala nás smutná událost,
náhle zemřela zakladatelka sdružení,
paní Marie Skřítková
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Dále již valná hromada pokračovala podle schváleného
programu. Ve zprávě o činnosti bylo konstatováno, že zájem o národní památku ve Střílkách se v posledních dvou
letech zvýšil. V roce 2020 navštívilo hřbitov 2 263 návštěvníků, v roce 2021 to bylo 2 759 turistů. Zvýšil se počet hromadných zájezdů – v roce 2020 to bylo 12 zájezdů, v roce
2021 pak 18 zájezdů. Zvýšil se počet prohlídek s průvodcem.
V roce 2020 byla pořízena nová informační tabule.
V této souvislosti patří dík Mgr. Barboře Liškové, Mgr.
Blance Šušlíkové a Mgr. Michalu Prchlíkovi za přípravu
textu na tabuli a překlady do německého a anglického jazyka. Na hřbitovní kapli byla dokončena oprava a rekonstrukce střechy, bylo provedeno zrestaurování nástěnného
obrazu „Kristus vítězný“ od malíře Jano Koehlera. V průběhu roku 2021 byl na své původní místo vrácen z úschovy
v kostele obraz „Sv. Anna – ochránkyně“ od akademického malíře Jaroslava Verise.
V roce 2021 se rozšířil sortiment prodávaného zboží ve
stánku Informačního centra, dnes je již kromě upomínkových předmětů, map, knih o Střílkách, hrníčků, pohlednic,
v prodeji celý sortiment turistické produkce – turistické vizitky, turistické známky, magnety i nálepky.
O provoz hřbitova se starala po celou sezonu spolu se
sdružením i obec Střílky, údržbu zajišťovala paní Sátorová. Za důležitý počin v sezoně 2021 lze považovat činnost
dvou mladých průvodkyň – Ludmily Janáskové ml. a Anny
Marie Hromkové, kterým je nutno poděkovat, neboť i ony
mají nemalý podíl na úspěšném zvládnutí turistické sezóny
a jsou příslibem, že i v budoucnu bude o provádění na stříleckém hřbitově postaráno.
Významnou akcí bylo, že u příležitosti Svátku všech svatých byla dne 4. 11. 2021 v kapli barokního hřbitova ve
Střílkách sloužena mše.

Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách z.s.

1

2

3

Trocha historie:
1) Havarijní stavební stav hřbitova před rokem 1928, kdy hrozilo rozvalení hřbitova. 2) Stav po opravě, 1929. 3) Původní výzdoba
hřbitovní kaple, poválečný stav

Přednesená zpráva revizní komise konstatovala, že hospodaření je
ziskové, řádně vedené v souladu s obecně závaznými předpisy a pravidly účetnictví.
V závěru valné hromady předseda sdružení naznačil záměry činnosti pro budoucí období:
• Zařadit do prohlídkové trasy s průvodcem a s výkladem i obřadní
síň krypty s vybudováním stálé výstavní expozice o historii hřbitova, to vše po dohodě a ve spolupráci s orgány památkové péče.
• Opravit elektrické rozvody v kryptě, aby obřadní síň mohla být
osvětlena, dle podmínek orgánů památkové péče.
• V součinnosti s orgány památkové péče připravit a realizovat vyčištění soch na hřbitově od náletových mechů a lišejníků.
• Po dohodě s orgány památkové péče zvážit možnost umístění pamětní desky s textem: „Paní Marie Skřítková se zasloužila o záchranu barokního hřbitova ve Střílkách“, někam do prostor hřbitova či
kaple na hřbitově.
Valná hromada Občanského sdružení pro záchranu barokního
hřbitova ve Střílkách z.s. vzala uvedený záměry na vědomí a vyslovila
s nimi souhlas.
Osobně bych chtěl poděkovat zejména vedení obce Střílky za aktivní spolupráci ve spojení s činností národní památky – barokního
hřbitova ve Střílkách. Dále bych chtěl poděkovat členům sdružení za
zajištění turistické sezóny 2021 a chtěl bych poděkovat všem, kteří se
jakoukoli formou na činnosti této kulturní památky podíleli.
JUDr. Pavel Matoušek,
předseda občanského sdružení

Sv. Anna – ochránkyně od akademického malíře Jaroslava Verise
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Spolky a kroužky ve Střílkách

Vznik nového spolku:
KULEČNÍKOVÝ KLUB STŘÍLKY z.s.
Nápad se zrodil v restauraci KD (u piva) koncem roku
2019. Následovalo 6. 1. 2020 podání návrhu na upravení
místnosti (bývalé promítací místnosti v restauraci KD) pro
kulečníky. Žádost obsahovala skutečnost, že na projekt byl
sehnán sponzor (dar 50 000 Kč) a informaci, že si všechny práce budeme dělat svépomocí. Obec po zprocesování
sponzorské částky a statickém posudku souhlasila, návrh
byl schválen. Bourací práce byly zahájeny 7. 4. 2020. Bylo
zapotřebí těchto úprav: vybourání příček, odvoz suti, napojení topení, odstranění staré a natažení nové elektroinstalace a datových kabelů včetně samostatné rozvodné skříně
a elektroměru, vybudování schodišťových světel, nahození
stěn, nahození a vybroušení stropu, montáž světel, vylití
podlahy, výmalba místnosti a očištění a natření (topení, zárubní a zábradlí), výměna dveří, položení koberce.
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Dále bylo potřeba přemístit do místnosti kulečníkové
stoly, což byl vzhledem k úzkému schodišti nemalý problém. Deska velkého stolu váží totiž 200 kilo. Jeden kulečník věnoval Alexandr Štefek, druhý zakoupila obec. První
šťouch nastal 11. 9. 2020, kdy se kolem 16 hodiny zmocnil
tága Ladislav Šašinka.
Následovalo vybavení místnosti, o které se postaral pan
Jiří Uhlík. Vybudoval také dočasnou rampu na schodišti,
aby bylo možné dopravit těžkou kulečníkovou desku do patra, zaslouží si velkou pochvalu. Celkově bylo akcí „Chlapi
sobě“ (nebo BSP?) odpracováno více jak 400 hodin.
Registrace klubu byla jednou z podmínek obce. Zápis do
spolkového rejstříku byl proveden 20. 5. 2021. Další podmínkou bylo nájemné, což bylo pro klub trochu překvapení a malinko i zklamání. Tajně jsme doufali, že bude obec

Bazalka, Adam Bárek, Petr Pluhař, Mirek Vrba, Libor Matušinec, Kornel Mika, Pavel Metra Pavel ml., Pavel Merta
st. Poděkování patří také Věře Poláškové a Aleně Štefkové za konečný úklid místnosti. Zvláštní poděkování patří
sponzorům Milanu Šváchovi a Vlastimilu Homolkovi,
Martinu Nakládalovi ml., potažmo také obci Střílky, která
projekt schválila a pokryla většinu nákladů.
Místnost slouží prioritně k všeobecnému rozvoji kulečníkového sportu. Klub má v současnosti 14 registrovaných členů. Předseda – Leoš Polášek, místopředseda – Jiří
Buksa, pokladník – Petr Kubát.

v tomto směru velkorysejší. Nicméně respektujeme přání
obce chovat se jako řádný hospodář a platíme nájemné.
Celkově se na vybudování této místnosti podíleli: Leoš Polášek, Petr Kubát, Michal Langer, Vlastimil Homolka, Radek Štabla, Jiří Uhlík, Jiří Buksa, Milan Krejčiřík, Tomáš

První kulečníková soutěž klubu
Dne 12. 6. 2021 se uskutečnila první kulečníková soutěž klubu. Přihlášeno bylo celkem 16 hráčů. Soutěže se
účastnily dokonce dvě ženy. Vítězem se stal p. Kuchařík
z Bučovic, druhé místo obsadil Leoš Polášek a třetí místo
Jiří Buksa. Vítěz jednoznačným výkonem ukázal všem hráčům, že se máme ještě co učit.
Kulečníku zdar,
Mgr. Leoš Polášek,
předseda

Myslivecký spolek

Ohlédnutí za hospodářským rokem
mysliveckého spolku
Dobrý den, vážení přátelé přírody a myslivosti,
přišlo období zimy a za pár dnů skončí rok 2021. Samozřejmě všichni čekáme co přinese ten nový 2022, ale pro
myslivce je právě čas vánočních svátků a klidu jedno z nejaktivnějších, alespoń co se týká přikrmování a peče o zvěř.
Zima je pro všechny druhy naší volně žijící zvěře nejtěžším
období, pokud jde o přirozenou potravu. Z tohoto důvodu
je potřeba přikrmovat, aby nestrádala a měla lepší výchozí podmínky pro přežití do dalšího roku. Tak jak v těch
předchozích letech jsme se intenzivně věnovali budování
krmných a mysliveckých zařízení. Například jsme zhotovili
17 nových krytých slanisek, která jsou dnes plně zavezena
lizem – solí s minerály a vitamíny. Zároveń jsme kladli velký
důraz na zdravotní a celkový stav zvěře v naší honitbě, a to
zejména u srnčí zvěře z důvodu výskytu fibropapilomátozy.

Jsme rádi, že po dlouhodobé spolupráci se
zemědělci, se nám po letech opět v určitých
lokalitách začínájí zvedat stavy zajíce polního a bažanta
obecného. Určitě oběma druhům pomohlo zřízení biopásů, dostatek krytiny a velký tlak myslivců na škodnou zvěř.
Vypadá to jako drobnost, ale je to velký úspěch. Právě o to
jde, zachovat pro další generace naši volně žijící zvěř vitální
a zdravou.
V letošním roce nás zastihly i dvě velmi bolestivé zprávy.
Museli jsme se rozloučit se dvěma členy našeho spolku,
s panem Vojtěchem Liškou a Lubomírem Coufalem. Celý
svůj život oba zasvětili myslivosti, byli výborní, aktivní myslivci a skvělí kamarádi. Za jejich celoživotní práci a přínos
jim s úctou děkujeme.

Chtěl Vám všem popřát za MS Střílky klidné, pohodové vánoční svátky,
hodně zdraví a zdaru v roce 2022.

Ludvík Čihánek, MS Střílky
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Rozhovor

Největší výzva?
Dostat do Střílek vodu a plyn
Dvacet let byl Milan Endlicher starostou
ve Střílkách, nyní sedmým rokem působí
jako místostarosta.
V obci žije od svých dvou let.
„Za tu dobu se Střílky změnily
fantasticky,“ říká v rozhovoru pro Střílecký zpravodaj.
Ve střílecké komunální politice jste hodně dlouho.
Budete příští rok zase kandidovat?
Ne, určitě ne.
Jaké pro vás je vědomí toho, že po 28 letech se už
nebudete podílet na směřování a vedení obce?
Těším i netěším, všichni odchází do důchodu. Ale z odvedené
práce mám spíš dobrý pocit.
Už máte plány, jak naložíte s volným časem?
Zatím konkrétní plány nemám.
Vy jste vášnivý šachista, že?
Ano. Tak ty asi budu hrát dál.
Před naším rozhovorem jste byl na šachovém turnaji…
Na zápase okresního přeboru v Litenčicích, za které hraji už
dlouho, tak dvacet let. Není to nic profesionálního, peníze za
to nebereme (smích).
Tak až nebudete místostarostou, budete se moct učit
různé typy šachových zahájení a tahy podle šachových
teorií. Tedy pokud už to všechno neznáte?
Ne, to všechno určitě ještě neznám. To nezná nikdo. Musel
bych tady být 300 let a ještě by to nestačilo.
Ve Střílkách jste prožil celý život, že?
Narodil jsem se v Odrách v okrese Nový Jičín. Odtud pocházela mamka, táta ze Střílek. Když mi byly asi dva roky,
přestěhovali jsme se do Střílek.
Dokážete si vzpomenout, jak Střílky vypadaly, když
jste byl malý? Změnilo se to hodně?
Změnily se fantasticky. Kdybychom se vrátili v čase o 40 let,
naše děti by řekly, že tady žít nebudou. Bylo málo vody, takže
jsme se koupali jednou za týden. Museli jsme si ji donést
a ohřát. To nebylo jak dnes. Trávit ve sprše dvě hodiny neexistovalo. Plyn tady taky nebyl. Po cestách lítaly husy, krávy se
vodily na pastvu. Byly ustájeny tam, kde bydlí Josef Liška
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a přes celé Střílky se vodily na pastviny. Auto ve Střílkách
tehdy měli dva lidi. Telefon, pevnou linku, tři lidi.
Když jste se pak stal starostou, byla pro vás největší
výzva všechny tyto věci jako plyn a vodu ve Střílkách
zajistit?
Plynofikace byla složitá. Museli jsme všechno vyřídit, sehnat
peníze. To bylo zhruba v roce 1998. Museli jsme udělat přivaděč, pozemky vykoupit. Bylo to hodně práce. Když se dělal
přivaděč plynu, bylo k tomu potřeba získat souhlas majitelů
asi 100 pozemků. Museli jsme s každým jednat a buď pozemek odkoupit, nebo většinou se podepsal souhlas ke vstupu
na pozemek. S vodovodem to bylo o dost jednodušší. U plynu
toho bylo hodně. Šlo to přes pole a vlastníků bylo hodně.
A co ztráta soch na hřbitově?
To mě dost mrzí, ale sami jsme to řešit nemohli. Předali jsme
věc policii a ta nic nevypátrala.
Věřil jste tehdy, že se najdou?
Věřit musíte vždycky. Už je to ale dávno.
Co považujete za svůj největší úspěch v čele obce?
To, že se podařilo napojení na přehradu v Koryčanech. S vodou to tady bylo vždycky špatné. Nejhorší to bylo v létě, hlavně v Chaloupkách. Nepršelo dva měsíce a když k tomu připočtete, že o prázdninách se počet obyvatel díky seminářům na
zámku zvýšil, je jasné, že zřídlo vyschlo. Vozily se cisterny.
To už bude taky minimálně deset let, asi i více. Když je teď
málo vody, tak se bere z přehrady.
Jak hodnotíte zvládání pandemie ve Střílkách?
Dělali jsme, co se dalo. Šily se roušky, ty se pak rozvážely,
stejně jako se rozvážely obědy. Ty se rozvážejí pořád.

V čem vidíte ještě prostor pro zlepšení? Na co by se
mělo zaměřit vedení obce, až vy už v něm nebudete?
Vlastně mě toho moc nenapadá. Udělalo se víceúčelové hřiště, o to jsme usilovali dlouhodobě. Tělocvična funguje, škola
funguje. Máme vodu, plyn i elektřinu. Cesty jsou spravené,
ČOVka je postavená. K řešení je možná náměstí. Na něj jsou
udělané studie. Měla by tam být kašna, jenže tím pádem by
tam ubylo parkovacích míst.

Je potřeba, aby se parkovalo na náměstí?
Několik parkovacích míst by tam zůstalo, nebylo by toho
hodně. Tak tohle je otázka do budoucna.

1. Pivo/Víno/Slivovice
Všechno mám rád.

2. Kádéčko/Gól/Tilak
3. Ostatky/Pouť

R yc h

lý do

tazn

Milan Endlicher (70 let)

K ani jednomu nemám vztah.

Narodil se v Odrách v okrese Nový Jičín, zhruba od dvou let
žije ve Střílkách. Základní školy vychodil ve Střílkách, následně
vystudoval Střední ekonomickou školu v Kroměříži. Několik let
pracoval na poštách v okrese Kroměříž, poté se stal vedoucím
pošty v Koryčanech. V roce 1994 se stal starostou obce Střílky,
v roce 2014 místostarostou. Mezi jeho hlavní záliby patří šachy.
Má rád různé sporty, nyní je už spíš sleduje v televizi.

4. Štěpánská zábava/Ples
Dřív jsem chodil na každý, dnes už to pro mě není.
5. Kroměříž/Uherské Hradiště/Kyjov
Byl jsem tam ve škole, na poště jsem tam chvíli dělal.
Znám to město jako své boty.
6. Fotbal/Hasiči/Divadlo

ík

„Ladovská zima“ ve Střílkách
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Posezeníčko s Ludvíkem Čihánkem
Akce určená především našim seniorům se rozeběhla do
všech věkových kategorií, za což jsme moc rádi. Nicméně
současná opatření nutí pořadatele (Obecní úřad Střílky)
k tomu, že musíme Posezeníčka odkládat, nebo úplně
rušit. Tak jen krátké shrnutí pozvaných hostů, kteří u nás,
díky panu Čihánkovi, vystupovali.
18. 10. 2019

Oľga Baričičová

29. 11. 2019

Jiří Helán + Hlahol Brankovice

10. 1. 2020

Manželé Ducháčkovi

10. 9. 2021

doc. Mgr. Karel Hegner

22. 10. 2021

Jiří Helán + Hlahol Brankovice
Doc. Mgr. Karel Hegner + Ludvík Čihánek

Jiří Helán

Hlahol Brankovice

Manželé Ducháčkovi

Ol’ga Baričičová

Jiří Helán
+ Hlahol Brankovice

Za tyto zajímavé hosty moc děkujeme. A doufáme, že v příštím roce bude Posezeníček snad víc!
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Nově vyhlášené KOTLÍKOVÉ DOTACE – upozornění
Do 30. 9. 2022 je možné provozovat kotle energetické vyšší třídy energetické něž třídy 1 a 2
a mělo by dojít k výměně starých kotlů v rodinných domech. Zlínský kraj aktuálně nabízí
nový program kotlíkových dotací Kotlíkové dotace 2021+ a apeluje na obyvatele našeho
kraje k využití tohoto programu.
Informace k programu

Kotlíkové dotace 2021+

Příjemci dotace ve výši 95 %

Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, který v nemovitosti trvale bydlí, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci (v případě stavby pro rodinnou rekreaci se dokládá trvalý
pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu) za předpokladu, že:
• Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele, nesmí překročit v roce 2020 částku 170 900 Kč.
• Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem
nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotaci nárok
automaticky, dotace 95 %.
• Žadatel (vlastník nemovitosti) a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod
3. stupně, automaticky mají dotaci 95 %.

• Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let
a je jediným vlastníkem rodinného domu (domácnost musí
být složena z nezletilých nebo studentů), trvale obývané
stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě, automaticky mají dotaci 95 %.
• Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti
o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na
bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po
celou dobu), automaticky mají dotaci 95 %.

Seznam sledovaných příjmů:
• Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o dani z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny –
DPP/DPČ podléhají dani z příjmů (daňové přiznání/potvrzení o příjmech od zaměstnavatele),
• Důchody – starobní, invalidní, sirotčí, vdovské a vdovecké (potvrzení o důchodu),
• Dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (potvrzení ČSSZ),
• Dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné (potvrzení
Úřad práce ČR),
• Dávky v hmotné nouzi – Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc (potvrzení Úřad práce ČR),
• Podpora v nezaměstnanosti (potvrzení Úřad práce ČR).
• U nezletilých děti a studentů do 25 let, žijící ve společné domácnosti s žadatelem se započítávají automatiky nulové příjmy.
Příklad: rodina má 3 děti, příjem rodičů se tedy rozpočítává mezi 5 členů domácnosti.

Pokud spadáte do nízkopříjmové domácnosti je třeba do 31. 12. 2021 vyplnit
tzv. „PŘEDŽÁDOST“ na stránkách Zlínského kraje – www.kr-zlinsky.cz/kotliky
Jedná se o základní informace o žadateli, nemovitosti a požadovaném zdroji. Nedokládají se žádné přílohy. Vyplněním
„Předžádosti“ budete bonifikováni při předložení samotné
žádosti. Dotace je určena pro ty zájemce, kteří realizovali výměnu od 1. 1. 2021 nebo se chystají výměnu učinit a je určena
na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním
1. nebo 2. emisní třídy, a to až 95 % ze způsobilých výdajů do
maximální výše dotace:

• kotel na biomasu AUTOMATICKÝ (na pelety) max.
130 000 Kč,
• kotel na biomasu RUČNÍ (na dřevo s povinností akumulační nádoby) max. 130 000 Kč,
• tepelné čerpadlo max. 130 000 Kč,
• plynový kondenzační kotel max. 100 000 Kč.

V případě, že potřebujete poradit s novým typem zdroje vytápění, obraťte se na

Energetickou agenturu Zlínského kraje o.p.s.:
kontaktní e-mail: info@eazk.cz, tel.: 577 043 940.
Pracovníci energetické agentury vám poskytnou bezplatné poradenství.
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Žádost o kotlíkovou dotaci – Elektronický příjem žádostí v prvním čtvrtletí 2022
Seznam předpokládaných
povinných příloh:
• doklad o kontrole technického stavu a provozu
původního zdroje tepla,
• fotodokumentace původního kotle na tuhá paliva
se zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu,
• prokázání příjmů domácnosti,
• písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti
nebo souhlas druhého z manželů v rámci SJM.

Způsobilé výdaje od 1. 1. 2021:
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na
biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové
otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy,
včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem,
výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci
nového zdroje tepla pro vytápění,
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění
technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu) a náklady na projektovou
dokumentaci včetně nákladů na zpracování žádosti o podporu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Zlínský kraj – kotlíková linka 577 043 411;
e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz
Adresa: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor STR,
třída Tomáše Bati 21,761 90 Zlín (9. patro)

S vyplněním předžádostí vám ZDARMA
pomohou zaměstnanci
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HŘÍBĚCÍ HORY:
Ing. Marcela KUBÍČKOVÁ, tel.: +420 734 435 218,
e-mail: marcela.kubickova@hribecihory.cz
Mgr. Martina LECIÁNOVÁ, tel.: +420 731 494 244,
e-mail: martina.lecianova@hribecihory.cz
Ing. Lenka SVOZILOVÁ, tel.: +420 739 517 899,
e-mail: lenka.svozilova@hribecihory.cz
Mgr. et Bc. Zuzana ZAVADILOVÁ, tel.: +420 777 730 583,
e-mail: zuzana.zavadilova@hribecihory.cz
Pokud nespadáte podmínkami do kotlíkových dotací
administrovaných Zlínským krajem, tak se obraťte na:
Zelená linka pro zájemce o dotace:

800 260 500; e-mail: dotazy@sfzp.cz
Projektoví manažeři:
Blažková Dana: tel: 577 522 272, 724 593 113;
e-mail: dana.blazkova@sfzp.cz;
Čech Lubomír: tel: 577 522 274, 725 047 401;
e-mail: lubomir.cech@sfzp.cz;
Martinák Libor: tel: 577 522 277, 725 789 698;
e-mail: libor.martinak@sfzp.cz;
Stískalová Jarmila: tel: 577 522 279, 724 885 683;
e-mail: jarmila.stiskalova@sfzp.cz
Adresa: Budova 51, J. A. Bati 5645, 760 01 Zlín

Realizace výměny:
• Před výměnou kotle je důležité vyfotit odpojený starý zdroj
tepla a v registrované sběrně nechat potvrdil Doklad o likvidaci kotlového tělesa (formulář naleznete na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky).
• Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ pod¬porovaných pro kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technologií (https://svt.sfzp.cz).
• V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu,
a to o objemu, který je určen výkonem kotle – 55 l vody na
1 kW výkonu kotle.
Předpokládané doklady k vyúčtování projektu:
Vyplněný formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování, fotodokumentace odpojeného původního zdroje tepla, potvrzený Doklad o likvidaci kotlového tělesa, faktury, kopie úhrady (výpis
z bankovního účtu/potvrzení platby), fotodokumentace nově
instalovaného zdroje tepla, protokol uvedení nového zdroje
do provozu, zpráva o montáži (plynový kotel), revize spalinové cesty u nového spalovacího zdroje, Osvědčení osoby oprávněné k instalaci obnovitelných zdrojů energie.
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Příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce 2022
Vám přejí
chlapci a zaměstnanci VÚM Střílky

Umíte správně zpracovat houby na uskladnění?
Věřím tomu, že většina z vás ano, ale pokud máte pochybnosti,
tady je jeden z nejčastějších způsobů:

Jedná se o nejčastější zpracování hub a začnu poněkud ofici
ciálně, a to tím co říká zákon. Konkrétně Vyhl.
č. 157/2
157/2003 Sb.
• § 25 Od
Odst. (3): U sušených hub se dovoluje 10 %
hmotnosti
perforovaných. Sušené houby mají chuť
h
t
typickou pro sušené houby, jsou bez cizích pachů
a chutí, mají barvu odpovídající použitému druhu
houby a jsou dostatečně vysušené, aby nedocházelo
k plesnivění či zapaření. Toliko dikce zákona pro ty,
co sušené houby prodávají (pokud mají povolení).
• § 26 odst. (3) Sušené houby se skladují při teplotě
nejvýše 20 °C a relativní vlhkosti nejvýše 65 %.
• § 26 ods.(5) Sušené houby musí být uváděny do oběhu balené nebo zabalené.
Tak se k sušení staví zákon, pokud houby prodáváte. Nyní
však zpět k domácím podmínkám. Obecně se doporučuje
sušení hřibovitých hub, lupenaté se totiž hodně drolí. Samozřejmě i lupenaté houby se dají sušit, ale používají se
většinou na houbový prášek. Tímto způsobem se zpracovávají hlavně bedle a hlíva, ale umlít nebo nadrtit se dají i praváci. Prášek má univerzální upotřebení do polévek, omáček apod. Některé houby lze sušit i celé bez krájení. Třeba
Stroček trubkovitý, známý především v Čechách, kde se
z něj připravuje Staročeský kuba. Dále se dá sušit celá Boltcovka ucho jidášovo, nezbytná přísada do čínských jídel.

Před samotným sušením je třeba houby očistit od
hrubých nečistot, ty drobné odstraníme čistou houbičkou.
Pozor, pokud houby oplachujete, tak co nejméně. Chcete-li sušit klouzky, doporučuji sloupnout klobouky (jsou
velmi slizké). Krájíme na plátky silné 2–4 milimetry. Menší plátky se rády přilepují, větší hůře suší. Pozor zejména
na červivost! Drobné napadení nevadí, zvláště když jsou
houby rychle usušeny. Během pomalého sušení silnějších
plátků však hrozí, že dříve než stačí vyschnout, červíci vám
vnitřek plátků vyžerou.
Samotné sušení je už na vás. Dříve se sušilo navlékáním
na nit, ale to je velmi pracný způsob. Hodně lidí si dnes
pořídilo sušičku, to považuji za ideál. Někteří suší na pečí-

SUŠENÍ

cím papíru, který pak dají na topení. Prosím vás, hlavně ne
noviny. Houby po rozkrojení trochu lepí, a když je dáte na
noviny, máte téměř zaručené, že vám zprávy z černé kroniky budou přetištěné plavat v polévce. Já osobně suším na
sítech z oken. Nejlépe na jedno síto houby a druhým zakrýt (když hodně fouká). Slunce určitě nevadí, nejde o sušení bylinek a rychlé sušení zaručí uchování vůně. Podle
nedávných výzkumů se dokonce zjistilo, že houby obsahují
enzymatickou látku, která se po vystavení slunečnímu svitu mění na vitamín D. Takže sušení na slunci vám zajistí
skvělou a praktickou zásobu tohoto vitamínu na zimu. Po
vysušení dávám ještě houby společně se sklenicí do trouby.
Zahřeji asi 20 minut, na 50, max. 60 stupňů a v momentě,
kdy plátek houby při ohnutí praskne, je hotovo. Sklenici
pevně uzavřu, víčko se po ochlazení přicucne. Takto usušené houby vydrží i několik let. Nechávat sušené houby v papírovém sáčku nebo plátěném pytlíku je hodně riskantní.
Nikdy totiž nevíte, kdy si z obchodu v potravinách přinesete mola. Pro tohoto motýlka není sáček žádná překážka
a za pár dní máte po houbách.
Stává se, když jsou houby hodně promoklé, vzniknou
po usušení na plátcích hnědožluté fleky (stává se zejména
u nožiček – třeňů). Tyto fleky jsou pouze estetickou závadou. Některé publikace o houbách uvádí, že by se neměl sušit Hřib žlutomasý a sametový (Babka). Tato houba velmi
často obsahuje různé plísně a může být hostitelem parazitické houby Nedohuba zlatovýtrusého. Plísně i zmiňovaný
Nedohub produkují lidskému organismu neprospívající
látky tzv. mykotoxiny. Pokud Babku špatně usušíte, zničí
vám celou sklenici (osobně se mi to ještě nestalo, asi dobře
suším).
Tak, to je vše, zbývá jen abychom měli co sušit. Napršelo
dobře, tak to odhaduji, že po hodech můžeme směle vyrazit
do lesa.

Letní RUR příběh
Le
Kd v lese jednou v noci,
Kdesi
sešli se dva černí mloci.
se
Jeden druhého se strašně lek,
že nemají žádný flek.
Chceme být zas skvrnití a to hned,
jak to však vymyslet, v lese a teď?
Tu jeden z nich dostal ten skvělý nápad,
tuto nouzi snad musí každý chápat.
Zas budeme krásní pro naše ženusky
a začali na sebe plácat světlušky.
Mgr. Leoš Polášek
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Knihovna

Zprávy z naší knihovny
Milí čtenáři,
rok se sešel s rokem, tak bych vás ráda opět seznámila
s činností naší knihovny.
Provoz knihoven je v poslední době velmi složitý vlivem
covidové nákazy. Doufejme, že za dodržení přísných epidemiologických opatření, zůstanou knihovny otevřeny.
Přes všechny problémy si naše knihovna z počtu 69 neprofesionálních knihoven vedla dobře. V roce 2020 jsme
nakoupili 226 knih, což znamenalo nejvíce z těchto knihoven. Počtem 1 110 návštěv čtenářů jsme se dostali na páté
místo a 3. místo jsme obsadili procentem 21,3 registrovaných čtenářů z počtu obyvatel. Myslím, že to jsou skvělé
výsledky, ale vždy je co zlepšovat. Proto mám zájem, aby
naši knihovnu navštěvovalo co nejvíce čtenářů. Náš knihovní fond je na to připraven a mám zájem, aby se knihy
půjčovaly a neležely v regálech.

I v letošním roce jsme díky přístupu pana starosty a celého zastupitelstva mohli nakoupit spousty nových knih, ale
s tím vás seznámím zase příště.
Protože úzce spolupracujeme s Knihovnou Kroměřížska, nemusíte si jezdit půjčovat do Kroměříže. Knihy výměnným způsobem vozíme my, jsou u nás jeden rok a zase
se vymění. Proto vás ráda uvítám u nás.
Momentálně žijeme v těžké době. Proto přijďte a začtěte
se do příběhů jiných lidí, v jiné době a zjistíte, že to nikdy
nebylo lehké, každá doba měla svá úskalí.
Je zimní období, proto očekávám vaši větší návštěvnost.

Tady máte malou nabídku novinek
z našeho knižního fondu.
Milada Ševčíková, knihovnice

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

www.strilky.knihovna.info

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE
Příběhy vyjímečných psů od autora bestsellerů W. Bruce Camerona
nyní i pro malé čtenáře od 8 let

Kočička Kiki
Lily Small
Kočička Kiki ze série
Zvířátka z Kouzelného
lesa je laskavým příběhem
pro nejmenší o tom,
že pomáhat, je krásné.
Kočičí víla Kiki potká
uplakaného myšáčka, který
se ztratil. A protože jsme
v Kouzelném lese, kde si
zvířátka pomáhají, otře mu
slzičky a dají se do hledání.
Napínavá cesta začíná…
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Příběh Baileyho

Příběh Molly

Příběh Ellie

W. Bruce Cameron

W. Bruce Cameron

W. Bruce Cameron

Příběh dobrosrdečného
retrívra Baileyho.
Každý pes má na světě
svůj úkol, své poslání,
Bailey brzy pochopí, že
musí především chránit
osmiletého Ethana.

Seznamte se s Molly –
jedinečným psem s jedinečným posláním. Mollyiným údělem je chránit
svou dívku CJ, to ale není
vždycky snadné.

Ellie se už od štěněte učí,
jak se stát pátracím a záchranářským psem.
Hledá lidi. Zachraňuje je.
Právě proto je na světě.
Ellie však musí dokázat
víc...

BELETRIE
Šikmý kostel I a II

Listopád

Karin Lednická

Alena
Mornštajnová

Románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921. Díky
těžbě uhlí vyrostla a o století
později zanikla někdejší pastevecká vesnice.
Dnes na jejím místě zbyl jen
šikmý kostel, který strmě
a varovně ční do pusté krajiny.

DETEKTIVKY

Jaký by byl náš život,
kdyby v listopadu 1989
dopadlo všechno jinak?
Dramatický příběh
obyčejné rodiny, kterou
velké dějiny jedné
listopadové noci rozdělí
a postaví proti sobě.

ROMÁNY PRO ŽENY

Království

Ochránce

Dívka v zrcadle

Jo Nesbø

Lee Child, A. Child

Katarína Gillerová

Neobjasněná úmrtí
zahalená závojem tajemství, která se kdysi
stala, se začnou drát
na povrch.
Skvělá detektivka,
kterou napsal bestsellerový autor.

Bývalý vojenský policista Jack Reacher na své
nekonečné cestě křížem krážem Spojenými
státy jako vždy doufá,
že vše dopadne co nejlépe, ale je připravený
i na ten nejhorší konec.

Vyrůstat s rodiči muzikanty nebylo pro Olivii
zrovna snadné. Její dětství
bylo sice plné zážitků, ale
zato jí chyběly kamarádky
a pocit, že někam patří.
Ten pozná až v dospělosti
díky rodině svého přítele
Jonáše.

Julinčina
pekárna

Nemocnice
Charité

Táňa Keleová-Vasilková Ulrike Schweikert
Příběh čtyřicátnice Kláry,
jejíž život je naplněn vším
podstatným – láskou,
přátelstvím i sny. Když do
jejího života vstoupí Anna,
bývalá milenka jejího otce,
nic není jak bylo předtím.

Příběh o životě a smrti, o naději a osudu
ve slavné nemocnici.
Berlín 1831. Zatímco
lékaři bojují o životy
tisíců lidí, tři ženy vedou svůj osobní boj.

TRILOGIE Vesnické sídlo
Anne Jacobsová
Zlaté časy,
Bouřlivé časy,
Časy se mění
Čeká vás oddechové, romantické,
ale i napínavé
čtení.

PRO MUŽE
Zrcadlový
muž

Skleněné
domy

Nebe nad
Kilimandžárem

Lars Kepler

Louise Pennyová

Anne Jacobsová

Zrcadlový muž je
osmý případ komisaře
Joony Linny, ve kterém tento sympatický
komisař vystupuje
v hlavní roli. Připravte
se na návrat hypnotizéra.

Vyšetřování vraždy ve
Three Pines uvede do
pohybu nebezpečnou
hru, při které vrchní
komisař může přijít
o všechno...

Prostředí Afriky, nová
a neznámá kultura, jiný
způsob života. To všechno vám autorka vylíčí
bravurně, jako byste byli
na místě a všechno to
zažívali na vlastní kůži.

Generál
Heliodor Píka
a jeho vrazi
Ladislav Vrchovský
Příběh podle
skutečné události.
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Křížovka
Vánoční pranostika:

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