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Číslo 22

StŘíleCká púŤ
12.–14. srpNa 2022
12. 8. PÁtek
16.00
17.00
17.00
18.00
18.30
20.00

21. bĚH do sTřílečáku
griloVání
KuleČníKovÝ turNaj
FotbaloVý záPas
MuzicÍroVÁní na FAře
Rocková záBava

start na náměstí
KD Střílky
KD Střílky
– staří páni, fotbalové hřiště Střílky
Cimbálová muzika Kunovjané
fara Střílky
KD Střílky

13. 8. SObota
14.00 krojoVanÝ prŮVod obCí
15.00 vysToupení děTí a ChAsy
16.00 „dechoVka“

od hasičské zbrojnice

20.00 TaneČní záBava

Nature Therapy Ludvíka Čihánka

na výletišti za doprovodu
cimbálové muziky Velehrad
studenti Konzervatoře Brno
hrají k poslechu i tanci na výletišti
na výletišti

MOKRÝ PROGRAM: PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ PROGRAM V KD STŘÍLKY

14. 8. NEděle
9.30 Poutní mŠe svaTá 14.30 PodĚkovÁNí boHU za POuť
16.00 FotbaloVÉ utkáNí fotbalové hřiště Střílky
RestaurACe kD stŘílKy
po ceLý víKend VAříme!

12.–14. 8. Otevřeno:
Pá 10.00–24.00
So 9.00–24.00
Ne 9.00–22.00

Slovo starosty
Vážení občané,
vítám vás u nového čísla obecního Zpravodaje a přináším vám nové informace
o dění v obci za uplynulý půlrok.
Epidemie onemocnění Covid-19 se na
jaře uklidnila, ale vypukla válka na Ukrajině, která přinesla další utrpení mnoha
lidem a s ní spojený výrazný nárůst cen
zboží či energií. I pro naši obec to znamená výrazné zvýšení nákladů, což se může projevit na omezení investičních akcí v dalším období.

K úsporám nákladů za topení vedou dvě cesty: snížení energetické náročnosti budov (zateplení) či domů nebo výměna tepelného zdroje (případně kombinace obou opatření) za nový
s menšími náklady na provoz. Proto si dovoluji připomenout, že
Zlínský kraj nabízí občanům kraje tzv. Kotlíkové dotace s možností získání až 95 % vložených nákladů s možností pořízení
kotlů na biomasu i s ručním přikládáním či tepelného čerpadla.
Kdo podá žádost do 31. 8. 2022 má jistotu, že pro něho peníze budou blokovány ještě 2 roky, popř. déle. Lhůta pro výměnu
starých kotlů 1. a 2. emisní třídy byla prodloužena o dva roky.

Přeji vám krásné léto a klidnou dovolenou
Viktor Ganjuškin, starosta obce

Informace z Obecního úřadu

Oprava obecního úřadu
Z důvodu snížení nákladů za topení se zastupitelstvo naší
obce rozhodlo realizovat projekt energetických úspor obecního úřadu, na který obec v letošním roce obdržela dotaci
z operačního programu Ministerstva životního prostředí
ČR ve výši 1,6 mil. Kč. Oprava obecního úřadu proběhne
v měsíci srpnu a září a celkové náklady se vyšplhají na částku okolo 4 mil. Kč. Projekt spočívá v zateplení obvodových
zdí a stropů a výměně starších oken, dveří a nanesení nové
fasády a opravy přilehlého chodníku.

hových jednotek, rozšíří možnosti naší jednotky a přispěje
ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce.
Děkuji představitelům Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje za vyhovění žádosti obce a převedení
vozu.
Zlínský kraj také vyhověl žádosti obce na pořízení nových
dýchacích přístrojů a obleků pro zásahovou jednotku obce.
Celková výše dotace činí 123 000 Kč.
Děkuji jménem naší obce také Zlínskému kraji za vyhovění
žádosti a poskytnutí dotace.

Jmenování nového velitele zásahové
jednotky obce

Práce na opravě Obecního úřadu již začaly

Hasičské zásahové auto
Obec získala převodem od Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje zásahový cisternový automobil Renault
CAS 24-2500-250-MT a nahradila tak více jak 40 let starý zásahový automobil RT/LIAZ. Nový hasicí automobil
je dobře vybaven pro současné potřeby hasičských zása-

Současný velitel Miroslav Vrba se rozhodl, že již dále nebude vykonávat tuto funkci a navrhl do funkce jmenovat
svého dosavadního zástupce Stanislava Gejdoše. Po zvážení návrhu a vydání souhlasného stanoviska ze strany HZS
Kroměříž jsem se proto rozhodl jmenovat s účinností od
1. 7. 2022 do funkce velitele zásahové jednotky obce Střílky
Stanislava Gejdoše.
Děkuji Miroslavu Vrbovi za dlouholetou výbornou práci ve
funkci velitele hasičské zásahové jednotky obce.
Novému veliteli přeji, aby navázal na práci svého předchůdce. Jsem přesvědčen, že nový velitel má všechny předpoklady k výkonu této funkce i autoritu u jednotky, a že zásahová
jednotka bude i nadále plnit všechny úkoly na výbornou.
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Oprava kanalizace na ulici Chaloupky
V měsíci červnu byl opraven úsek kanalizace na ulici Chaloupky od č. p. 174 po č. ev. 213 v délce cca 100 m. Oprava
nefunkční kanalizace, usazení revizních šachet a napojení
přípojek domů proběhla v měsíci červnu a byla provedena
firmou Vodohospodářské stavby s.r.o. z Bystřice pod Hostýnem za cenu 780 000 Kč.

Oprava výletiště
Výletiště prošlo v letošním roce opravami – má novou střechu i opravené podium, aby i nadále sloužilo ke všem kulturním či společenským akcím a dobře prezentovalo obec
návštěvníkům.

Plynovod MORAVIA prochází katastrem
Střílek
Projekt má posílit dnes už nevyhovující přepravní kapacitu
starého potrubí z jihu na sever Moravy a zajistit ekologický zdroj energie pro průmyslovou výrobu ve všech moravských krajích, ale i jistotu dlouhodobých spolehlivých dodávek plynu.

Vysokotlaké potrubí aktuálně protíná 85 km jižní Moravy
a Zlínského kraje. Trasa prochází v dostatečné vzdálenosti
od obytné zástavby převážně přes zemědělsky obhospodařované pozemky, místy vinicemi, sady a lesními pozemky.
Plynovod kříží silnice, dálnice, inženýrské sítě i jiné přírodní překážky např. vodní toky.

Volby
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 23. a 24. září 2022. Druhé kolo voleb do
Senátu pak o týden později.
V uplynulém volebním období byly realizovány různé druhy projektů z rozpočtu obce v objemu více jak 30 mil. Kč
a obec v tomto období obdržela dotace ve výši nejméně
13 mil. Kč. Největší investiční akcí na které se obec spolu-

podílela bylo vybudovaní čistírny odpadních vod a části kanalizace za více jak 78 mil. Kč. Mezi významné projekty lze
jmenovat opravy interiéru základní školy, dokončení oprav
barokního hřbitova, vybudování víceúčelového hřiště, rekonstrukce kotelny a ústředního topení v ZŠ či vybudování
sběrného dvora obce.

Aktuální rozvojový plán obce Střílky pro další období:
• dokončení změny č. 2 Územního plánu obce Střílky, která umožní další dlouhodobý rozvoj obce,
• vybudování inženýrských sítí pro stavební pozemky v lokalitě Loučky a územní studií pro tuto lokalitu,
• dobudování či oprava kanalizační sítě – ulice Hradská, Koryčanská,
• nová energetická koncepce obce – snížení vysokých nákladů snížením energetických nároků budov,
přechod na jiný druh vytápění než plyn (např. tepelná čerpadla), snížení spotřeby el. energie pomocí
fotovoltaických panelů (základní školy a mateřská škola, obecní úřad, víceúčelová hala), dlouhodobá
udržitelnost takových řešení,
• úprava náměstí včetně parkovacích ploch a dopravního řešení.
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Pozvánka na kulturní akce
Srdečně vás všechny zveme na TRADIČNÍ STŘÍLECKÉ
HODY s bohatým kulturním i sportovním programem
a vystoupením našich dětí na výletišti. Večerní zábavu letos
pořádá SDH Střílky.
V září se můžeme těšit na dvě akce. Oblíbený zábavný program pro děti POHÁDKOVÝ LES s mnoha atrakcemi a skákacím hradem, který v loňském roce navštívilo více než 100
dětí. A další bude již osmé POSEZENÍČKO S LUDVÍKEM
ČIHÁNKEM a jeho hosty. Děkuji Ludmile Janáskové
a kolektivu za výbornou přípravu těchto akcí.
Bližší informace o akcích najdete na plakátcích v tomto
Zpravodaji.

PODĚKOVÁNÍ ZA DAR OBCI
Obec Střílky děkuje
Svazu technických sportů Morava Střílky, z.s.
za poskytnutí daru ve výši 1 000 000 Kč
na částečnou úhradu nákladů vzniklých
pří realizaci víceúčelového hřiště a pro rozvoj
sportovních a volnočasových aktivit
našich občanů.

12.–14. 8. STŘÍLECKÉ HODY
10. 9. POHÁDKOVÝ LES
16. 9. POSEZENÍČKO

Informace z obce přímo do vašeho telefonu
Verze pro Android:

Verze pro iOS:

Vážení občané,
díky službě Mobilní Rozhlas můžete důležité informace, novinky či upozornění z naší
obce dostávat přímo do vašeho telefonu. Podle Vašich zájmů Vám je po přihlášení
budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
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.
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu – rádi vám pomůžeme.

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

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.

• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými
funkcemi
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Řekněte si o KOTLÍKOVOU DOTACI
a získejte zpět až 95 % výdajů!
Vážení občané,
v současné situaci a při současných rostoucích cenách
energií doporučujeme následující postup:
– využít možnosti napsání žádosti o dotaci zdarma od
MAS Hříběcí hory. Žádostí o dotaci se k ničemu nezavazujete, pouze si blokujete ﬁnanční prostředky na výměnu kotle na dobu 2 let (pozor, předžádost, kterou jste
posílali na kraj v roce 2021 není to samé co žádost!!!)
Pokud podáte žádost, výměnu kotle můžete zrealizovat
klidně až za rok, nebo vůbec.
Díky podání žádosti ALE získáte dobu na rozmyšlenou,
jaký zdroj případně pořídíte, jestli čerpadlo, kotel.

Kdo podá žádost do 31. 8. 2022 má jistotu, že pro něho
peníze budou blokovány ještě 2 roky, popř. déle.
Výjimka pro odložení sankcí za staré kotle, i když byla její
platnost odložena o 2 roky, skončí dříve než dotace na
kotle.
Pokud nepodáte žádost o dotaci do 31. 8. 2022 ztratíte
možnost získání dotace po ukončení výjimky ze sankcí.
Velmi důsledně zvažte všechny možnosti.
Více informací na tel. čísle níže, stačí napsat SMS, zavolám
zpět a vše vysvětlím.
Marcela Kubíčková,
Místní akční skupina Hříběcí hory

Datum zahájení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 14. 6. 2022 od 8:00 hod.
Datum ukončení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 31. 8. 2022 v 17:00 hod.

Napsání žádosti o dotaci zdarma:
MAS Hříběcí hory, z. s., Hlavní 56, 768 32 Zborovice, tel: 734 435 218
Kontaktní osoba:
Marcela Kubíčková, E-mail: marcela.kubickova@hribecihory.cz
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Slavnostní zápis dětí narozených
v roce 2021–2022
Vítání občánků proběhlo v sobotu 28.5.2022 v 10.00 hodin v jídelně základní školy. Slavnosti se zúčastnilo 5 dětí – 3 chlapci a 2 děvčátka. Rodiče obdrželi od obce malý dárek a dort a podepsali se do pamětní knihy. Děti z mateřské školy recitovaly
básničky a za doprovodu kytary zazpívaly písně děti ze základní školy. Popřál jsem rodičům hodně zdraví, pohody a radosti
z vašich dětí. Přítomno bylo také mnoho hostů a rodinných příslušníků, kteří se s dětmi vyfotili u dřevěné kolíbky. Děkuji
za přípravu vydařené akce všem zaměstnancům obce i základní a mateřské školy.

Jakub Hattabi
Ester Kuchaříková
Josef Čičatka
Michal Danihel
Vimala Lusíková
Šárka Mertová

7

Informace z Obecního úřadu

Odpadové hospodářství obce Střílky
Kolik jsme vyprodukovali a vytřídili odpadu
Naše obec je zapojena do třídění odpadů v rámci neziskové
akciové společnosti EKO-KOM. Tato společnost vytvořila
a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Tento
systém je založený na spolupráci průmyslových podniků,
měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly
spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.

V roce 2021 bylo v obci Střílky vyprodukováno 243,42 tun
odpadu, což je o 40–45 t méně než v roce předešlém. Zásadní vliv na výborném výsledku a výrazném snížení má
zejména zvýšení třídění složek odpadu občany a rozšíření
kapacity provozováním sběrného dvora a snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu. Nově bychom
chtěli rozšířit sběrná místa v obci o kontejnery na drobný
kovový odpad.

Výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2021

Papír

Plast

Sklo

9 582 kg

9 881 kg

11 462 kg

Množství
v tunách

Náklady na sběr
odpadu v Kč

Papír

9,582

49 635

Plast

9,881

121 068

Sklo

11,462

8 488

Kovy

12,290

1 978

Bioodpad

14,810

7 719

Jedlé oleje a tuky

0,092

0

Objemný odpad

32,440

109 264

Směsný odpad

147,030

498 391

Oděvy a textil

2,924

0

Nebezpečný odpad

1,273

22 240

Pneumatiky

1,636

8 908

243,42

827 661

Celkem
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12 290 kg

14 810 kg

Příjmy za odpad

Náklady
Druh odpadu

Kovy Bioodpad

Odběratelé

Příjmy
v Kč

Od občanů za svoz směsného odpadu

287 251

Od společnosti Eko-kom za tříděný odpad
Od společnosti TextilEco za umístění
kontejnerů na textil

91 495
968

Zpětný odběr elektrozařízení Elektrowin
a Asekol

3006

Od společnosti Kromexim za papír

4778

Od společnosti Sběrné suroviny UH za kovy

2158

Od společnosti Gebeshuber

440

Od ﬁrem za svoz směsného odpadu

42582

Od majitelů rekreačních objektů za svoz
směsného odpadu

48167

Celkem

483 845
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Kde a jaké druhy odpadu je možné třídit
Odpad je možné třídit do nádob k tomu určených na 5 stanovištích v obci
a na sběrném místě a obecním úřadě.
Papír

Plast

Sklo

U hřbitova

1

2

1

Hradská 231

1

2

1

1

Koryčanská 286

1

2

1

1

Za kulturním
domem

1

2

1

1

Nová 243

1

2

1

1

1
*VK

2

2
*1 VK

Sběrné místo
odpadů v lokalitě
Loučky

Kovy

1

Bio- Textil Objemný Nebezpečný Jedlé tuky Elektroodpad
odpad
odpad
a oleje
odpad

2

Obecní úřad

2

Mobilní sběr
2x ročně

1

1
2 *EBT

*VK – velký kontejner
*EBT – elektro baterie a tonery

Žlutý kontejner na plasty
Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren v menších kusech.

Mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír
Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.

Uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Zelený kontejner na sklo
Jakékoliv sklo, např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin.
Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo
není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle
sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo
a do zeleného sklo barevné.

Keramika a porcelán, autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patří zpět do obchodu. Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový
karton.
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Základní škola a Mateřská škola Střílky

Ohlédnutí za školním rokem
Absolventský ples 2022
Po roční pauze způsobené covidovou karanténou, se konal v pořadí již pátý ples ZŠ Střílky.
Školní ples je příležitost k setkání žáků současných i bývalých, ale také jejich rodinných příslušníků a kamarádů. Úvodní
předtančení bylo opět dechberoucí. Rodiče a prarodiče byli právem pyšní na své potomky a krásná rodinná atmosféra
pokračovala společným tancem dětí a rodičů. Celý večer, který měli ve své režii žáci devátého ročníku, proběhl v příjemné
atmosféře.A jak hodnotí ples samotní deváťáci?

„Ples se vydařil, účast byla snová.
Na přípravě jsme pracovali několik měsíců předem,
byla to dřina, ale všichni jsme si to moc užili.“
Irena Bušová
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Nové programy v Mateřské škole
Máme za sebou další školní rok, který byl už o něco klidnější než ty dva předchozí. Covidová opatření nás snad na
nějakou dobu opustila a my jako pedagogové jsme se začali
cítit svobodnější. Najednou tu zase byla možnost rozšířit
nabídku činností v mateřské škole o různé zajímavé vzdělávací a výchovné programy. Jedním z nich byla například
Lesní pedagogika. Lesníci, kteří za dětmi přijeli z Kroměříže, je dokázali zaujmout nejen svou uniformou, ale také
zajímavým povídáním a společnými hrami. Děti tak mohly
lépe pochopit, co péče o les vyžaduje, co se v lese smí a nesmí a co všechno nám vlastně příroda poskytuje. Po dvou
letech přijelo do školky opět Maňáskové divadlo Šikulka se

třemi výchovnými pohádkami, které měly maloškům připomenout, proč je důležité dbát o osobní hygienu, pečovat
o sebe a zdravě jíst. Děti se také mohly zúčastnit až tří výletů – navštívit Kovozoo v Uherském Hradišti, v Boršicích se
projít po naučné stezce „Po stopách lovců mamutů“ nebo
prozkoumat okolí biotopu Živá voda Modrá a podívat se do
podvodního akvária. Letos poprvé jsme na školkové zahradě uspořádali společný táborák pro děti a jejich rodiče. Cílem bylo, aby se rodiče lépe poznali s námi učitelkami, ale
hlavně mezi sebou navzájem, posdíleli si své rodičovské
radosti i starosti a navázali přátelství. Děti si zatím opodál
mohly nerušeně hrát na pískovišti, malovat v zahradním
altánu, lozit po průlezkách, či zalévat
zeleninové záhonky.
Děti navštívily:
Všechny učitelky MŠ se v tomto
Kovozoo
školním roce zúčastnily akreditovaného Montessori kurzu pro děti 3–6
v Uherském Hradišti,
„Po stopách lovců mamutů“ let, ze kterého si přivezly certifikát
o úspěšném absolvování. Prohloubily
v Boršicích, biotop Živá voda si své znalosti z oblasti Montessori pes podvodním akváriem
dagogiky teoreticky i prakticky a mohou tak začít tuto metodu při vzděláv Modré
vání dětí v příštím školním roce ještě
více uplatňovat.
Denisa Nezdařilová
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Hudební výchova na prvním stupni
Letošní školní rok bylo do hudebních aktivit 1. stupně nově
zapojeno několik mezinárodních projektů eTwinning. Při
práci na projektech se nám podařilo propojit učivo všech
předmětů a zúročit zkušenosti s digitálními technologiemi,
které jsme si osvojili během online výuky.
V jarním projektu jsme tvořili hudební znělku projektu.
Pátá třída spolupracovala se základní školou z Dubnici nad
Váhom na Slovensku na unikátním spojení programování
a kódování s hudebním cítěním v projektu nazvaném Taneční party – Let‘s dance!
Ještě v době před COVIDOVOU pandemií bylo zvykem
podnikat různé kulturně hudební výlety do Prahy i Brna.
Ani letos jsme o podobný zážitek nebyli ochuzeni, zvolili
jsme však zcela novou formu, a to online akce pořádané
Národním divadlem Praha s názvem Národní hoří. Žáci
3. až 5. třídy se pomocí stroje času přes interaktivní tabuli
přenesli do doby vzniku Národního divadla. Proměnili se
ve vlastence, kteří se podíleli na renovaci naší Zlaté kapličky. Díky poutavému příběhu, v němž nebyla nouze o interaktivní složku, jsme se cítili, jako by stroj času opravdu
fungoval a my Prahu skutečně navštívili.

Do evropského projektu EuDaMuS na podporu výuky
hudební výchovy jsme se jako celá škola zapojili 11. března. Hned první hodinu nám žáci hrající na hudební nástroj
představili svůj instrument. Sešlo se nám jich neuvěřitelných 19 různých druhů! Došlo i na představení tance-baletu z řad naší žačky. Na závěr jsme si společně zahráli a zazpívali.
20. května 2022 jsme postupně celá škola absolvovali
výchovný koncert v místním kostele, kam přijel profesor
MgA. Petr Hojač, PhD. spolu se svými dvěma studenty
hry na trubku a vysvětlil nám názorně na tzv. „zahradních
trumpetách“ princip tvorby tónu na žesťových nástrojích.
Díky novému vyučovacímu předmětu s názvem Umění
a kultura (UK) jsme zařadili ve 2. a 3. třídě dramatizaci pohádkového projektu. Děti si v rámci dramatizace napsaly
společný scénář, vytvořily kulisy, naučily se písně k dokreslení děje a dramaticky ztvárnily své role. Jedno představení
se odehrálo před žáky celé školy 8. dubna. Druhá, veřejnosti přístupná produkce se uskutečnila 29. 6. 2022 na Školní
akademii.
Marie Sobotková

4. třída

Pohádkový projekt 2. a 3. třídy

Výchovný koncert
5. třída

Odkaz na video z Výchovného koncertu
– zobrazíte například přes fotoaparát
chytrého telefonu
Další odkazy na videa z činnosti školy
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Čtenářská dílna nejen v šestce

Probuzení země a otvírání studánek
s eTwinning projektem
ZŠ Střílky se v letošním roce zapojila do několika mezinárodních projektů eTwinning. Jde o platformu, která propojuje školy v tuzemsku i zahraničí a umožňuje pořádání
projektů a společných akci s různými tématy. Žáci*kyně
pracují na dílčích úkolech a své výsledky nahrávají, vzájemně si komentují a doplňují právě prostřednictvím internetové platformy eTwinning. Kromě jiného si takto mohou
rozvíjet své digitální kompetence.
Žáci*kyně 4. třídy se během druhého pololetí zúčastnili eTwinningového projektu s názvem: Probuzení země
a otvírání studánek. Projekt byl zaměřen na mezinárodní
spolupráci s jarní tématikou, sledování změn v přírodě vlivem počasí, ale také důsledkem znečištění vzduchu a kyselých dešťů. Žáci mohli zaznamenávat postupný rozkvět
třešňové větvičky, porovnávat kyselost dešťové vody s vodu
ze studánky, připravovat kvíz pro své slovenské i české kolegy, se kterými se pravidelně setkávali v online schůzkách.
Poslední zaznamenanou událostí tohoto projektu byl úklid
a otevření naší studánky pod stříleckým hradem.
Petra Peer

Povzdech na tím, že dnešní děti málo čtou, slyšel snad každý. V záplavě interaktivních médií všeho druhu se vlastně
tak moc nedivím, že kniha je to poslední, po čem děti sáhnou. Zároveň ale neznám líbeznější kratochvíli, než objevovat světy a osudy knižních hrdinů. Ve snaze dopomoci
žákům a žákyním šestého ročníku objevit krásu beletrie,
věnovali jsme v českém jazyce jednu hodinu týdně četbě
literatury v rámci čtenářské dílny.
Hodiny četby se držely víceméně stejného schématu.
Žáci a žákyně se věnovali 30 minut samostatné četbě vlastní knihy a ve zbývajícím čase jsme společně diskutovali.
Učili jsme se tak například v omezeném čase výstižně shrnout děj, jindy jsme se snažili podle zmínek v textu popsat,
jak vypadá a jaký charakter má hlavní hrdina. Nebo jsme
se pokoušeli výtvarně ztvárnit místo, v němž se děj odehrává. Prostor samozřejmě dostal i český jazyk, zkoumali
jsme různé výrazové prostředky autorů jednotlivých děl
a vysvětlovali si významy nám neznámých slov. Díky tomu
například už víme, co to je stoupa.
Často jsme využívali příjemný prostor venkovní učebny,
při nepříznivém počasí si žáci našli koutek se svým oblíbeným polštářkem v prostorách druhého stupně.

“
upa?
o
t
s
je
„Co to

Čtenářské dílny se mezi
žáky a žákyněmi rychle
staly velmi oblíbenou
součásti výuky.
Lucie Štěbrová
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S FOTOGRAFIÍ NAPŘÍČ PŘEDMĚTY

Cesta časem

Fronta na banány

V uplynulém školním roce si naši žáci a žákyně
mohli v rámci předmětu Umění a kultura vyzkoušet tvořivou práci s digitální zrcadlovkou
Nikon a úpravu pořízených fotografií ve fotoeditoru Zoner X.
Žáci zkoušeli fotograficky zachytit malbu
světlem nebo interpretovat dílo barokního sochaře F. X. Messerschmidta.
Další téma čerpalo z románu Franze Kafky Proměna, tento projekt byl obohacen také
o propojení s hodinami českého jazyka, ve kterých žáci diskutovali o tom, jakými jazykovými
prostředky Kafka působil na emoce čtenářů.
14

Franz Kafka, Proměna

Získané poznatky potom zúročili při kreativní
fotografické tvorbě.
Věříme, že tyto fotoprojekty poskytly našim
žákům a žákyním, jak prostor pro sebevyjádření, tak i náhled do úžasného světa tradičního
zpracování digitální fotografie.
To je zajímavou alternativou (protipólem)
k dnešní, stále se zrychlující době, kdy jsou žáci
v mobilních telefonech zvyklí používat fotofiltry, které však dostatečně nerozvíjí fantazii a invenci, jimž jdeme v naší škole naproti.
Kamila Bíziková a Radovan Jůzl

Základní škola a Mateřská škola Střílky

Výlet 8. třídy do Rožnova
pod Radhoštěm

Šachový kroužek
Královská hra nabízí dětem mnoho zajímavého. Nové děti se na kroužku nejprve seznámily
se základními pravidly. Zkušenější děti mohly
rovnou hrát partie a řešit úlohy. Děti si během
roku procvičily paměť, představivost i základní matematiku. Nové možnosti nám otevřelo
používání dotykových počítačů a interaktivních tabulí.

Ve dnech od 14.–16. 6. 2022 se žáci*kyně
8. ročníku podívali do okolí Rožnova pod Radhoštěm. Na této akci se dozvěděli, jak zde lidé
žili v minulosti a mohli nasát atmosféru této
jedinečné architektury. Následně absolvovali
pěší túru k soše Radegast a okolí Pusteven.
Volné chvíle trávili na farním pozemku, kde
hráli různé hry. Náročné dny plné chození
zakončili všichni společně u táboráku, opékáním špekáčků a hrou na kytaru.

Vojtěch Kouřil

Pohádka o Sněhurce
Žáci devátého ročníku připravili pro děti ze školky divadelní představení, ve kterém propojují i prvky loutkového
divadla. Pohádka, kterou zdramatizovali, se jmenuje Sněhurka a sedm trpaslíků. Právě tito malí loutkový hrdinové vznikli pod rukama výtvarně nadaných žáků 9. třídy.
V představení vyniká nejenom pozoruhodné výtvarné zpracování neživých hereckých kolegů, ale i herecké výkony
samotných žáků. Mnozí z nich se s dramatickou výchovou
setkali až v posledním ročníku jejich studia na základní
škole, a přesto jejich práce dosahuje vysoké kvality. Každý
ze zúčastněných se snažil své role, ať už herce, vypravěče, kulisáka nebo loutkovodiče zhostit, jak nejlépe to šlo.
A protože divadlo je umění týmového charakteru, věřím, že
si deváťáci odnesou zážitek, který jim možná až s odstupem
času ukáže, jak skvělým týmem dokázali být.
Petr Míka

Školní družina
V naší školní družině rádi využíváme možnosti vyrazit na
procházky do malebného okolí - blízkého zámeckého parku nebo na oblíbený kopec Větřák či střílecký hrad. A když
prší, sportujeme v tělocvičně, korálkujeme, drátkujeme
a malujeme, skládáme puzzle... A těch deskových a vzdělávacích her, co máme k dispozici!

Naše škola je součástí projektu
Vývoj a implementace pilotního designu
školního vysvědčení
Zapojili jsme se do projektu Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, který podpořila Technická agentura
České republiky. Cílem je nejen vývoj nového vysvědčení,
ale i celkové zkvalitnění průběžného hodnocení dětí. Vysvědčení by mělo více vypovídat, konkretizovat zvládnutou
úroveň učiva, jak se dítě projevuje a mělo by obsahovat
cenné informace o pokroku dítěte, kam se v dané oblasti
posunulo.
30. června přinesli žáci a žákyně 1.–7. ročníku dvě vysvědčení. Jedno klasické, se známkami, druhé v kombinaci
známek a formativního (slovního) hodnocení. V tom druhém se tak mohli dozvědět více o svých silných stránkách,
o dosažené úrovni v jednotlivých oblastech, ale také doporučení na čem by měli v dalším školním období zapracovat, aby dosáhli plánovaných výsledků. Součástí nového
vysvědčení je také sebehodnocení žáků a žákyň. Pro lepší vnitřní motivaci a zdravý osobnostní rozvoj je důležité
pojmenovat nejen svoje vlastní pokroky, ale uvědomit si
i slabé stránky, na kterých je potřeba v dalším období zapracovat.
Martina Raiserová
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Školní akademie 2022
Školní akademie již tradičně slavnostně uzavírá školní rok.
Její průběh můžete shlédnout v krátkém videu,
odkaz najdete na stránkách naší školy: www.www.zsstrilky.cz
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Zpíváme, tančíme, bavíme se,
dělíme se s rodiči a přáteli o to,
co všechno umíme a co jsme zažili.
Také se slavnostně loučíme
s našimi absolventy – deváťáky.
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Ze života farnosti
Život střílecké farnosti se ubíral v první polovině roku 2022
opět dál kupředu netušenými možnostmi. Mnohé z nich
byly zajisté překvapivé, protože způsob života naší farnosti
nespočívá jen v našem lidském úsilí, ale velkou výzvou pro
nás je víra, že nás vede Bůh. A ten dokáže vždy překvapit.
Ne ovšem tak, že by nám naše plány hatil, ale spíše je vede
k větší kráse a dokonalosti. Z toho máme velkou radost
a jsme za to vděčni. Pojďme se tedy podívat na výjimečné
události, které nás letošním rokem provázeli, a které naštěstí nedokázaly zastínit ani méně radostné okolnosti naší
současnosti.

nadhled a velkorysost bych Vám, čtenářům Zpravodaje,
chtěl popřát do prázdnin a do druhé poloviny roku. Těším
se, že se v srpnu při oslavě zasvěcení našeho kostela Panně
Marii nanebevzaté znovu setkáme, a i přes obtíže a těžkosti
se povzbudíme v radosti a vzájemné toleranci v našem společném životě zde ve Střílkách.
Váš P. Jaroslav Štancl, farář

První, co bych rád zmínil, je fakt, že jsme zvládli složitou
covidovou situaci. První reakcí bylo uzavření se do samoty,
izolace, obavy, abychom se nenakazili. Pak jsme zjistili, že
to tak dělat nejde, a s určitou opatrností jsme pokračovali
v životě, na který jsme byli zvyklí. Výsledek bylo poznání, že
kromě strachu o svůj život jsou i jiné hodnoty, jako je setkávání s druhými, možnost si popovídat nebo sdílet společné
hodnoty. To, že jsme to přežili, považuji za cennou zkušenost. Ta se nám, jak to vypadá, bude ještě dobře hodit.
Dalším fenoménem, který neunikne naší pozornosti,
jsou velikonoční svátky. A to právě ne ve smyslu, že jen proběhly, ale že nám nabídly příležitost potěšit se z lásky, která se za nás nasazuje, abychom spolu s ním mohli povstat
k novému životu. V době neveselých zpráv je to určitě velké
téma a velká výzva, kterou můžeme následovat. Jsem rád,
že v našem kostele přijala o velikonocích Svátost křtu Dominika Hromková, která přijala křest po zralé úvaze, a dá
se říci, že si jej svým způsobem vybojovala.
K velikonočním svátkům patří také Velikonoční koncert,
který nám odkaz velikonoc znovu připomenul. Navíc byl
i krásným hudebním zážitkem, který vzdělává svou krásou
duši pozorného posluchače. Konal se v neděli 8. května,
a účinkoval pěvecký sbor Canticum z Litenčic a jeho hosté.
Po dvouleté pauze jsme mohli společně s hasiči zavzpomínat na zemřelé hasiče při mši svaté u kapličky sv. Floriána, a prožít radost ze zařazení nového zásahového vozidla
do plného provozu. To, že ani hasiči neberou na lehkou
váhu pomoc Boží a ochranu svého patrona, svědčí hojná
účast mnohých, a návštěvy ze sousedních sborů.
Ovšem vrcholem velikonoční doby, a našeho téměř ročního úsilí, bylo udělování Svátosti biřmování 10 biřmovancům, které se uskutečnilo 12. června. Za účasti pomocného
olomouckého biskupa, a skrze jeho službu, byl těmto deseti
statečným předán dar Ducha svatého. Ten jim má pomoci
dorůstat k dospělosti, aby se lidově řečeno „přestali starat
jen o sebe“, ale dovedli se také nasadit pro druhé. To platí
v praktickém životě, ale i na duchovní rovině. Právě tento
Velikonoce 2022, 16. 4. Bílá sobota
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Křížová cesta s dětmi, 31. 3. 2022

Farnost Střílky

Hasičská mše svatá, 7. 5. 2022

Křest nového vozu SDH Střílky u kapličky sv. Floriána, 7. 5. 2022

Pěvecký sbor Canticum z Litenčic a jeho hosté, 8. 5. 2022

Koncert duchovní hudby, 19. 6. 2022

Biřmování, 12. 6. 2022
P. Jaroslav Štancl a Mons. Antonín Basler
na společné fotograﬁi s biřmovanci
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Přátelství Boha ve křtu
v našem kostele přijali:
Josef Čičatka,
Střílky
Dominika Hromková,
Střílky
Elen Neužilová,
Kožušice

Lásku, úctu a věrnost
v našem kostele si slíbili:

S vírou ve Vzkříšení
jsme se v našem kostele
rozloučili:

Vlastimil Daníček,
Napajedla
a
Kristýna Vranková,
Napajedla

Jan Štabla,
Střílky, 70 let
Irena Vrbová,
Stříky, 79 let

Římskokatolická farnost Střílky Vás zve na

Muzicírování na faře
v pátek 12. srpna 2022 v 18.30 hod.
Beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Kunovjané

Velikonoční výstava na kaplance
Římskokatolická farnost Střílky umožnila v prostorách
Kaplanky ve Střílkách dne 17. a 18. dubna 2022 uspořádat
Velikonoční výstavu.
Výstava měla dva tematické okruhy. První téma tvořily
lidové velikonoční zvyky: hrkání a klepání řehtačkami, malování a zdobení vajíček a kraslic. Vystaveny byly hrkače,
klepače, řehtačky a malované kraslice, které byly vystaveny ve velikostech od křepelčího vejce, přes vejce slepičí,
kachní, husí, až po vejce pštrosí. Techniky zdobení byly
zastoupeny malbou, malbou voskem, batikováním, graví20

rováním, vyškrabáváním, leptáním, aplikací polepováním,
opletené drátem a obháčkované. Dále byly vystaveny zdobené pseudokraslice dřevěné, skleněné, keramické, porcelánové, plastové.
Druhé téma představovalo minerály, nerosty a „kameny“
kolem nás: výstava polodrahokamů, drahokamů i „obyčejných“ kamenů. V této expozici nerostů, minerálů, „kamenů“ bylo vystaveno celkem 152 druhů nerostů.
JUDr. Pavel Matoušek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
26. června oslavil

75. narozeniny
předseda Občanského
sdružení pro záchranu
barokního hřbitova
ve Střílkách, z.s.
JUDr. Pavel Matoušek

Gratulujeme!

Nejstarší občanka Střílek
paní Josefka Holásková

oslavila 95 let
13. března oslavila 95. narozeniny.

Gratulujeme!

Rozkvetlé Střílky
Při letní procházce Střílkami můžeme obdivovat bohatě rozkvetlé předzahrádky,
tyto záběry jsou z Komné.

Oslava Mezinárodního dne
jógy ve Střílkách
V neděli 19. června odpoledne proběhla v jógacentru ve Střílkách další
oslava Mezinárodního dne jógy. Letos se konaly jógové akce při této příležitosti po celém světě již poosmé. Vzácnými hosty a řečníky střílecké akce
byli indický velvyslanec v České republice Hemant Kotalwar a autor systému Jóga v denním životě Višvaguru Mahéšvaránanda.
Na programu byly kromě cvičení jógy také přednášky na jógová témata.
Prof. Milada Krejčí, prorektorka pro vědu a výzkum z Vysoké školy tělovýchovy a sportu Palestra v Praze mluvila o tom, jak jóga pomáhá sportovcům podávat lepší výkony. Gynekoložka MUDr. Alena Filková z Brna
zase vysvětlila, jak cvičení jógy posiluje zdraví žen, například v období po
menopauze.
Třešničkou na dortu celého programu pak bylo cvičení dětí (viz foto).
Michael Vlček
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Zpráva o činnosti SDH Střílky
Rozjezd roku 2022 byl pomalý, neboť nás stále blokovala
omezení státu ohledně koronaviru. Začátek roku jsme zahájili 8. ledna Výroční valnou hromadou, ale bez hostů,
i přesto se sešlo hodně členů. Tradiční hasičský ples musel
být zrušen, v celé své kráse vypukly až Ostatky. Ostatkový
průvod vyšel 26. února za účasti bezmála 40ti masek, jak
dospělých, dorostenců, tak dětí. Průvodem nás provázela
a k poslechu a tanci účastníků a přihlížejících hrála hudba
z Koryčan. Toto hudební těleso v čele s kapelníkem Michalem Huškou se účastní našich Ostaků již 15 let a rádi k nám
do Střílek stále jezdí.
V dubnu jsme provedli úklid železného šrotu po obci.
Z firmy Salix byly zapůjčeny dva traktory a „naši chlapi“
pilně nakládali železo.

Žehnání nového vozu zásahové jednotky
7. května byla sloužena mše u kapličky sv. Floriána za zemřelé hasiče. Tato mše byla ozvláštěna tím, že P. Jaroslav
Štancl požehnal nový vůz zásahové jednotky, cisternovou automobilová stříkačku RENAULT MIDLUM CAS
24-2500-250-M-1-T.
Pevně věříme, že toto nové žihadlo bude sloužit stejně
spolehlivě, ba i lépe, než vysloužilý trambus ŠKODA 706
RTHP-CAS-25.
Poděkování za mši patří jak panu faráři, tak i zpěvačkám
(Božena Prachařová, Marta Prachařová, Jana Páclová).

Okrskové kolo PS
V sobotu 28. května mladí hasiči, družstvo žen a mužů soutěžili v okrskovém kole PS na hřišti v Koryčanech. Všichni
dosáhli vynikajících výsledků.

Dětský den
Konečně po dvou letech jsme společně s nadací Jóga v denním životě mohli uspořádat Dětský den. Konal se 4. června
na hřišti a v zámeckém parku. Ze startu vyběhlo 88 dětí.
Trasa, která vedla přes hřiště do zámeckého parku, byla
složena z 21 discipín. Děti zakončily tuto krásnou procházku občerstvěním a odměnou.
Víte vůbec proč se slaví den dětí? Podnět k založení dne,
který by oslavoval děti, vznikl v Turecku při založení národního shromáždění 23. dubna 1920 během turecké války za
nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kenal prohlásil, že důležitou součástí budování nového státu
jsou děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který
obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným
svátkem. V roce 1952, když se už slavil den pro ochranu
dětí, usilovala Mezínárodní unie pro péči o dítě o vyhlášení
dne, který by oslavoval výhradně děti. Na toto OSN zareagovala a v roce 1954 vyhlásila Světový den dětí (Universal
22

Childreńs Day). Cílem vyhlášení bylo, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem
vyhlášení byla také podpora dětí při zdravém vývoji a při
přístupu ke vzdělání. Valným shromážděním OSN bylo
všem státům doporučeno, aby oslavy dětí proběhly ve stejný den 1. června.
Doufám, že se nám tyto oslavy letos povedly. Tímto bych
zprávičku ukončila a popřála všem čtenářům pohodové
léto.
Jana Mertová

U kapličky sv. Floriána se sešla všechna 3 auta
– dopravní automobil Ford transit kombi, nová cisternová automobilová stříkačka RENAULT MIDLUM CAS 24-2500-250-M-1-T
i historický vůz Škoda Super 903

Střílecké ženy v hasičských službách
V našem sboru jsou také činné ženy. Zapojují se do příprav
kulturních a společenských akcí, některé i do sportovní
činnosti.
28. května na okrskovém kole v Koryčanech naše ženy
soutěžily v požárním útoku. Za okrsek Střílky běžely ženy
ze Střílek a za okrsek Koryčany ženy z Koryčan.
Do soutěže se zapojily: Jana Sukovitá, Šárka Kučerová,
Jarmila Mikulášková, Aneta Nezdařilová, Michaela Coufalová a Nikola Coufalová. Poctivá příprava se vyplatila.
Naše ženy lepším časem dokázaly ženy z Koryčan porazit.
Za to jim patří velký dík. Všem ženám moc děkuji za účast
na okrskovém kole a věřím, že příští rok se opět sejdeme
a všem ukážete, že jste dokonalé nejen u domácích spotřebičů, ale i ve sportovní činnosti.
Za SDH Střílky Milan Krejčiřík
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Fotogalerie

Ostatky 2022
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Foto: Petr Brejza
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Mladí hasiči ze Střílek
Alexandr Kubíček, Eliška Šoupalová, Alma Plesníková,
Soňa Kubíčková, Šárka Skřivánková, Nela Borková a Michaela Tatarková. Příprav se také zúčastnila Zuzanka Stará, které bylo moc líto, že nemůže soutěžit, protože musela
odjet na šachový turnaj. Všem dětem moc děkuji.
Nesmíme zapomenout i na dorostence. Do dorosteneckého věku přešlo pět dětí. Jsou to: Markéta Ganjuškinová,
Emma Kapličná, Matěj Pluhař, Vojtěch Pluhař a Tomáš
Kučera. Celkem již máme sedm dorostenců.

Plamen dorostu v Chropyni 15. května
Čas kvapem letí, děti nám odrůstají do dorosteneckého
věku a do věku plnoletosti.
Když jsem začínal pracovat s mládeží, bylo v našem
kroužku i patnáct dětí. Nyní, abychom mohli jezdit na hru
Plamen, potřebujeme deset dětí. K dnešnímu dni máme
celkem deset mladých hasičů. V lednu letošního roku mezi
nás přišlo sedm dětí. Jsou to: Alma Plesníková, Eliška Šoupalová, Zuzana Stará, Šárka Skřivánková, Soňa Kubíčková, Nela Borková, Klára Marie Nezdařilová a Matěj Borko.
První soutěž si naši nováčci vyzkoušeli 28. května na
okrskovém kole mužů v Koryčanech. Přestože dělali požární útok poprvé, vedli si velmi dobře. Zaslouženě byli odměněni sladkostmi a medailí. Na startovní čáru nastoupili:

Soutěže se zúčastnili Markéta Ganjuškinová a Matěj Pluhař. Jako jednotlivci soutěžili v disciplínách: běh na 100 m
s překážkami, dvojboj jednotlivců a test z požární ochrany.
Za střední dorostenky soutěžilo celkem sedm dorostenek.
Markétka obsadila hezké čtvrté místo. Jen tři vteřinky ji
dělilly od třetího postupového místa. Za střední dorostence soutěžili jen dva dorostenci. Matěj byl sice druhý, ale
postoupil do krajského kola do Horní Lidče. Oběma moc
děkuji.
Hry Plamen dorostu v Chropyni v kategorii mladší, střední a starší se zúčastnilo celkem šestnáct dorostenek a pět
dorostenců.

Krajské kolo dorostu 12. května
v obci Horní Lideč u Vsetína
Za střední dorostence soutěžil Matěj Pluhař. Skončil na osmém místě. Osobně to považuji za velký úspěch, dostat se
do krajského kola, kde všichni závodí nadoraz. Často rozhodují desetinky vteřiny. Matěj nabral zkušenosti a příští
rok se popere o další postup do krajského kola.
Musím ještě připomenout, že do věku plnoletosti vstoupili
Patrik Kubošek, Mirek Pacl, Míša Endlicherová a Zuzka
Kociolková. Děkuji jim za práci mezi mladými hasiči. Ať se
jim mezi dospěláky daří. Odměněni budou na valné hromadě.
Milan Krejčiřík,
vedoucí mladých hasičů Střílky
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Rozhovor
Foto: Petr Brejza

Nejraději hraju komedie
Miroslav Vrba se aktivně zapojuje do dění ve Střílkách. Od dětství je hasičem, sedmnáct let byl
velitelem hasičů, tři volební období zastupitelem, fotbal hraje od svých šesti let a do stříleckého
divadla nastoupil v roce 2000. Kromě vojenské služby celý život žije ve Střílkách.
Považuje se za místního patriota.
ty se hrají líp a dá se hodně
improvizovat, lidé se u toho
odreagují. Z toho vyplývá, že
mojí nejoblíbenější rolí byl asi
Bivoj z Parohatých pověstí
nebo Josefína ze hry Někdo to
rád horké. V neposlední řadě
se nám výborně hrála situační komedie Brouk v hlavě.
Komedie rád hraji také proto,
že si myslím, že lidé mají dost
starostí, s tím souhlasím s naší
paní režisérkou Jiřinou Krejčiříkovou, že lidé se potřebují na
divadle pobavit a zasmát.

Profesí montér vodovodů,
dlouholetý obecní
zastupitel, hasič, ochotnický
herec, fotbalový brankář.
Zapomněli jsme na něco?
Něco by se určitě našlo, ale
nechci čtenáře zahltit (úsměv).
Která z Vašich činností Vás
nejvíc naplňuje a proč?
Asi všechny, jinak bych je
nedělal.
Jaký zásah ve Vaší funkci
velitele hasičů ve Střílkách
považujete za nejtěžší?
V roce 2012 byl velký požár lesa
v Lískovci, kdy kvůli nepřístupnému terénu a rozsahu požáru
musel být přivolán vrtulník
a potom i letadlo. Také si vzpomínám na požár skladu drogerie ve Střílkách, to bylo někdy
v 90. letech. Zásah byl náročný
hlavně proto, že se tehdy prováděl bez dýchací techniky.
Máte za sebou řadu divadelních rolí. Která byla první,
která role Vám připadala nejtějžší, a která se naopak
hrála nejlíp?
Moje první role byla v Hrátkách s čertem, hráli jsme s Jendou
Lechnerem čerty ve mlýně, jak mastí maryáš. V roce 2003
jsme hráli Maryšu, kde jsem měl roli Lízala, otce Maryši, to
byla těžká role. Maryša je drama, vážné téma a my většinou
hrajeme komedie nebo pohádky, například Parohaté pověsti,

Miroslav Vrba (55 let)
Narodil se v Kyjově v okrese Hodonín.
Na základní školu chodil ve Střílkách.
Vystudoval Střední odborné učiliště
mechanik seřizovač v Zetoru Brno.
Chvíli pracoval v Zetoru Brno, pak
v přidružené výrobě Zdislavice a od
roku 1991 pracuje jako montér vodovodu VAK Kroměříž, středisko Střílky.
Je ženatý a má 2 syny.

Co říkáte na současný
střílecký fotbal?
Jak se zpívá v písni Voskovce
a Wericha Jednou jsi dole,
jednou nahoře... Doufejme, že
brzo budeme zase nahoře.
Jste také dlouholetý obecní
zastupitel. Co považujete za nejdůležitější akci, kterou
se podařilo udělat?
V obci se toho vybudovalo hodně, přivaděč vody z Lískovce,
čistírna odpadních vod, zateplení kulturního domu, oprava
školy atd. Já osobně považuji za největší úspěch, že se nám
podařilo po dvaceti letech vybudovat víceúčelové hřiště.
Jaké máte plány do budoucna?
Zní to sice jako fráze, ale hlavně zůstat zdravý, pak už přijde
všechno samo.

1. Pivo/Víno/Slivovice
Slivovici jsem přestal pít a tvrdím,
že nejlepší víno se dělá z chmele.

2. Kádéčko/Gól/Tilak
3. Ostatky/Pouť
Účastním se samozřejmě všeho.

4. Štěpánská zábava/Ples
Když akci pořádají hasiči, zúčastním se, když akci hasiči nepořádají,
zúčastním se taky.

5. Kroměříž/Uherské Hradiště/Kyjov
V Kroměříži pracuji, v Kyjově jsem se
narodil a do Uherského Hradiště jezdím na
nákupy.

6. Fotbal/Hasiči/Divadlo
Fotbal se hraje přes léto, divadlo přes zimu
a hasičem jsem celý rok.
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Divadelní spolek

Premiéru jsme odsunuli na podzim
Zvědavé ženy
Premiéru hry Zvědavé ženy divadleního spolku ve Střílkách v tradičním termínu na přelomu zimy a jara zmařil
koronovarus. Diváci se tak na ni mohou těšit na podzim
tohoto roku.
Spolek hru od Carla Goldoniho začal připravovat v říjnu
2021. Jenže celý prosinec nemohl zkoušet z důvodu onemocnění nebo karantény některých členů. Nahradit chybějící členy je velmi těžké. Přesto jsme se v lednu sešli a zkoušeli dál.
Termín na začátek března jsme nestihli. Opět nastala absence některých herců, což nás zaskočilo. Rozhodli jsme
se ale toto divadelní představení dozkoušet a od září 2022
a v dalších podzimních měsících odehrát.
Někteří z vás možná viděli v březnu zkušební generálku.
První polovinu jsme zvládali výborně, ale v druhé polovině
se projevilo právě to, že jsme představení dostatečně nenacvičili. V rukou herců se objevily scénáře a výpadky byly
viditelné.

Divadelní spolek našel nového režiséra
V souboru nastala ještě jedna, poměrně významná změna.
Hlavní režie se ujal Milan Maštalíř. Pěvně věříme, že pod
jeho vedením se na podzim povedou Zvědavé ženy již perfektně odehrát.
Jiřina Krejčiříková
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POZVÁNKA NA POVÍDÁNÍ NA TÉMA HUMOR

PJÉR LA ŠÉ‘Z
27. 9. 2022 v 18.00 KD STŘÍLKY
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Spolky a kroužky ve Střílkách

Pořád se to koulí
Kulečníkový klub ani v tomto roce nezahálí, chodí se pilně
trénovat. Největší vytíženost bývá v pátek, to se někdy stane, že se musí počkat, až se uvolní stůl. Nedělní odpoledne
se chodí koulet také. Pravdou je, že jak se dělá venku hezky,
většina členů dá raději přednost zahrádce, houbaření nebo
rodině. Nicméně i pro nečleny je klub k dispozici, stačí
oslovit některého z členů a dá se dohodnout.
Konala se také v pořadí druhá schůze klubu. Byly zde
projednány především finance klubu, topení v klubu, pravidla soutěží a přihlášky do klubu. Přihlášky byly schváleny
a naše základna se rozrostla o další dva členy, Pavla Mertu
a Alenu Štefkovou. Počet členů Kulečníkového klubu Střílky z.s. je tedy v současnosti 16.
Nezahálelo se ani v soutěžích. Tradiční vánoční turnaj
(O sklenici utopenců) absolvovalo 16 kulečníkářů. Dobrý
výkon hráčů podpořila skvělá kuchyně, o kterou se postaral Vlastimil Homolka. V soutěži překvapilo několik hráčů
velmi dobrým výkonem, avšak ne každý dokázal udržet výkon po celou dobu turnaje. Takže překvapivá výhra střídala

překvapivou prohru. Vítězem se stal Leoš Polášek, druhé
místo obsadil Jiří Buksa a třetí Martin Brňák.
Další soutěž se odehrála na Zelený čtvrtek. Po předchozích protestech byly upraveny podmínky soutěže, které
výrazně urychlily průběh. Tento herní systém byl spravedlivější a panovala všeobecná spokojenost všech hráčů.
Zřejmě mluvím za všechny, když řeknu, že to s tím zeleným
pivem bylo hodně náročné (třináctka je třináctka). Naše
soutěž byla mimořádná především díky účasti nové členky
klubu. Alena Štefková odvedla dobrý výkon a porazila dva
soupeře. Pánové, chce to trénovat. Celkové pořadí: 1. Leoš
Polášek, 2. Jiří Uhlík, 3. Petr Kubát.
Co dále chystáme? Zvažujeme soutěž na hody, takže
v pátek 12. 8. 2022. Pan Merta bude jistě grilovat a něco
dobrého na čepu bude snad také.
Kulečníku zdar,
Leoš Polášek,
předseda klubu

RestaurACe kD stŘílKy
vaŘíme PřEs TýdEn ponDělí–pátek
vÝběR ze 3 hotovÝcH jídeL + minutKy
12. 8. od 17.00 GRILOVÁNÍ
12.–14. 8. Střílecká púť – VAŘÍME PO CELÝ VÍKEND
(guláš, smažený sýr, kuřecí čína)
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Těšíme se na Vás!

12.–14. 8.
Otevřeno:
Pá 10.00–24.00
So 9.00–24.00
Ne 9.00–22.00

Spolky a kroužky ve Střílkách

Modeláři – nejen letečtí
„Na hřiby se chodí když rostou,
lítat se chodí, když je na to počasí“
Modeláři pokračují ve svém koníčku a snaží se překonat
nepříznivé podmínky poslední doby. V době „korony“
to byl zákaz práce v dílně, zákaz shromažďování, později
jsme měli komplikace s úpravou naší dílny a nakonec se
tyto problémy projevily v dílně, když někteří kluci raději dál
pokračovali v „koronové“ činnosti s mobilem či počítačem
doma. Je to jednodušší, nemusí se nikam do dílny nebo na
letiště, žádná ruční práce, přemýšlení, žádná tvořivost.
V hlavě se mi často honí slova jednoho adepta kroužku.
který při seznamování s činností v dílně prohlásil: „A proč
to děláte, vždyť si to můžete koupit hotové“. A samozřejmě
se už neukázal.
Přesto někteří vydrželi, v dílně pracují a jak je vidět z fotografií, chodí do dílny i na letiště. Naši dva nejmladší už mají
postavené tři modely. Kromě toho mají možnost výuky řízení modelu rádiem. Pro první seznámení dostali domů starší
model větroně s rádiovým ovládáním. Na letišti budou mít
výukové lekce rádiem řízeného modelu s instruktorem systémem „učitel – žák“. Byl vybrán model, který se osvědčil
u starších kluků. Model větroně má rozpětí křídel dva metry, je velmi stabilní a naučil lítat nejen kluky, ale i jejich
tatínky. Je tedy jenom na rodičích, kdy si na dítě (i sebe)
udělají čas a dostaví se na letiště. Všem rodičům opakujeme pravidlo: „Na hřiby se chodí když rostou, lítat se chodí,
když je na to počasí. A to počasí se nedá naplánovat.“

Štěpa řeže na formátce. Pozor na prsty!

Pan Dudek z Koryčan byl nejzkušenější pilot

Tak a znovu máme na krku prázdniny. Myslím si, že kluci mají s čím lítat, na letiště je nejlépe chodit po domluvě
a po získání určitých návyků může každý přijít kdykoliv,
když budou na lítání podmínky.
Prázdniny uběhnou rychle, je zapotřebí využít každou
možnost a když je problém, tak se musí řešit.

Tom lepí na kostru potah z balzy

Náš nejmladší modelář
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Větroň Orion Tomáše Kučery
Éro Orlík,
majitel Štěpán Mozga

Model Playboy,
pilot Lukáš Mozga
Dvouplošník z polystyrenu

„Na Den dětí jsme viděli pěkné lety a hlavně podařená přistání“
Na oslavě Dne dětí, který se konal 4. června ve Střílkách
v areálu zámecké zahrady a na ploše fotbalového hřiště,
byla předvedena malá ukázka z činnosti modelářů. Bohužel se nedostavili všichni, aby se pochlubili svými výsledky.
Mohli jsme vidět pěkné ukázky z ovládání modelů i na tak
(pro modely) malém prostoru. Pěkné lety a hlavně podařená přistání. Viděli jsme i důsledek nervozity při nejdříve pěkně zvládnutém letu vrtulníku a potom při piruetě
vypadla špatně připevněná baterie. Důsledek – vylámané
zuby ozubeného kola hlavního rotoru. Oprava menšího
rozsahu, ale větší finanční náročnosti.
Na Den dětí kluci také předvedli modely svých rc aut
v měřítku 1:10 Monster Trucky, které jezdily slalomovou
trať a pak cílovou rovinku. Po vystoupení byly modely
k zapůjčení a děti byly rády, že je mohou povodit po ploše
fotbalového hřiště. Následně letěli naši mladí, ale už zkušení modeláři Tomáš Kučera s Orionem a Štěpán Mozga
s Orlíkem. Kluci předvedli nádherné lety, protože přebírají
zkušenosti od pilotů, kteří létají a staví éra celý život. Patří
jim velké poděkování.
Monster Truck ze Dne dětí,
majitel Štěpán Mozga
Vrtulník MT 400 Pro
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Na Dnu dětí bylo také k vidění závodní rc auto X ray
made i Slovakia z nedalekého Trenčína. Jedná se o závodní sportovní cestovní vůz, který jezdí pouze na asfaltových
venkovních tratí a v zimě na kobercových tratích v hale.
Jedná se o profi model který několikrát vyhrál MS a ME
v kategorii Stock, která je pro všechny předepsána motorem 13.5 závitu a předepsaného regulátoru. Náš mladý
modelář s ním za nedlouho pojede první závod, tak mu
přejeme dobrou reprezentaci naší obce Sřílky.
Také hlavně děkujeme Obecnímu úřadu za finanční podporu a poskytnutí prostor pro naši technickou konstrukční
pracovní činnost. Je škoda, že v naší republice provozuje
tuto činnost mnoho lidí jen sami pro sebe a nemyslí na budoucnost mládeže, která buď zůstává, nebo pak ve zralém
věku se k tomuto krásnému klidnému koníčku vrací.
Přejeme vám všem příjemné prožití prázdnin, bez karambolů tak, abychom se v září opět ve zdraví sešli.
Lukáš Mozga a Antonín Auf,
vedoucí LMK

Družstevník Střílky

Rozlosování fotbalové soutěže
Rozpis soutěže III. „B“ třídy okr. Kroměříž podzim 2022
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle

7. 8. 2022
14. 8. 2022
21. 8. 2022
28. 8. 2022
4. 9. 2022
11. 9. 2022
18. 9. 2022
25. 9. 2022
2. 10. 2022
8. 10. 202
16. 10. 2022
23. 10. 2022
30. 10. 2022

16:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30

Střílky – Lutopecny
Troubky - Střílky
Střílky - Roštín
Bařice - Střílky
Střílky - Rataje
Zborovice B - Střílky
Střílky - Zlobice
Míškovice - Střílky
Střílky - Dřínov
Bezměrov - Střílky
Střílky - Ludslavice
Zahnašovice - Střílky
Střílky - Záříčí

Myslivecký spolek

Červen a myslivost
Dobrý den, vážení přátelé přírody a myslivosti,
je to již 63 let, kdy byl u nás v roce 1959 vyhlášen červen
měsícem myslivosti a ochrany přírody.
Jaro a přelom léta je období, kdy nejvíc bují vegetace
a v přírodě už je dostatek potravy, ale s novým potomstvem
přibývá zvěři spousta starostí nejen s mláďaty, ale i s jejich
kladením.
V tomto období se snažíme o to, abychom zajistili co nejvědší klid v honitbách a snažíme se o co nejmenší ztráty na
mladé zvěři. Příkladem je třeba procházení luk před sečením travin.

Téměř na každé louce byste našli srnčata, pokud jsou
mladá nemají ještě možnost odskočit a postarat se o sebe.
Srna již koncem května klade většinou dvě.
V letošním roce jsme byli stoprocentně úspěšní a díky
obětavé práci našich členů při kosení luk jsme nepřišli ani
o jedeno mládě!
Největší tlak na novou populaci vyvíjí škodná, proto se ji
snažíme intenzivně redukovat. Další velký problém je narůstající automobilová doprava. Naší reakcí bylo umístění
pachových ohradníků na nejproblematičtější místa a pozitivní výsledky se hned dostavily.
V dnešní uspěchané době přibylo víc než kdy jindy
spousta negativních vlivů na udržení populací zdravé, silné
a kvalitní zvěře. Proto zajištění podmínek pro její rozmnožování a vyvádění mláďat je jedna z nejdůležitějších volnočasových snah myslivců.
Tak jak spousta jiných aktivit, by měla být ochrana přírody nejvyšší prioritou, protože bez ní nebude pán tvorstva
ani pánem ani tvorem.
Za Myslivecký spolek Střílky-Zástřizly
Ludvík Čihánek

Zachráněné srnče
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Turistická sezóna 2022

Dne 1. 5. 2022 začala pro národní památku, barokní hřbitov ve Střílkách, opět turistická sezóna. Otevřel se stánek
Informačního centra u hřbitova a začaly v něm pravidelné
služby průvodců.
Skupina průvodců doznala personálních změn a tvoří ji
dnes: Hana Holásková, Michaela Sklenářová, JUDR. Pavel
Matoušek a Mgr. Miloslav Navrátil. Tým průvodců v případě potřeby mohou ještě posílit studentky Ludmila Janásková, ml. a Anna Marie Hromková, které již získaly zkušenosti s prováděním na stříleckém hřbitově v loňském roce.

V průběhu turistické sezóny 2022 Obecní úřad Střílky
a Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve
Střílkách, z.s. připravují doprovodný program k samotné
prohlídce této naší národní památky, a to instalaci výstavní expozice vztahující se k historii barokního hřbitova ve
Střílkách i k historii samotných Střílek.
Jen za první dva měsíce turistické sezóny 2022 (květen
a červen) již navštívilo historický barokní hřbitov ve Střílkách celkem 352 návštěvníků.

Barokní hřbitov ve Střílkách
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

TURISTICKÁ SEZÓNA:
od 1. května do 30. září 2022
OTEVÍRACÍ DOBA: úterý– neděle 9.00–16.00 hod.
VSTUPNÉ:
• Vstupné jednotlivé: 30 Kč (děti do 15 let zdarma)
• Průvodce 150 Kč
Součástí prohlídky s průvodcem je vstup do kaple a hrobky

Výklad s průvodcem pro zájezd je nutné předem OBJEDNAT!
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JUDR. Pavel Matoušek
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Barokní hřbitov ve Střílkách odkryje
dosud nepřístupnou umrlčí komoru
Návštěvníci hřbitova ve Střílkách, jednoho z nejvzácnějších barokních pohřebišť ve střední
Evropě, se brzy dostanou přímo do hrobky vznešeného rodu Künburků.
Ukrývá ostatky hraběte Františka st., jeho manželky Anny a dcery Filomény.

Lidé uvidí dosud nepřístupnou kryptu s obřadní síní, rakve
hrabat však zůstanou za mříží. Na prudce točitém schodišti
do podzemní hřbitovní kaple ve Střílkách se dva dospělí nevyhnou. Je příliš úzké i na to, aby jej dokázaly osvětlit úzké
kužely světla z několika malých okenic.
Ačkoliv cesta ve stísněném prostoru přímo do hrobky
rodu Künburků není dlouhá a končí po necelé minutě asi
dvanáct metrů pod zemí, opatrnost je kvůli všudypřítomnému prachu a plísním na holých cihlách nutná.
Dosud nepřístupná krypta rodu z Korutan, jež ukrývá
obřadní síň a v umrlčí komoře rakve, se má do začátku
prázdnin stát novou zastávkou komentované prohlídky po
místním hřbitově. „Až budou po schodech procházet s patřičnými rozestupy návštěvníci, všichni budou předem poučeni, že na sebe musí dávat pozor. Schody jsou strmé a někteří ze starších lidí je nemusí zvládnout,“ říká průvodce
a předseda Občanského sdružení pro záchranu barokního
hřbitova ve Střílkách Pavel Matoušek.
I když se zájemci dostanou do míst s rakvemi, jež nikdy
nebyly pohřbeny v zemi, intimitu výjimečného místa to
neovlivní. V hrobce bude nasvícena tlumenými reflektory
pouze část obřadní síně s informačními tabulemi a sestoupí do ní maximálně patnáctičlenná skupina vedená průvodcem.
„Lidi také poučíme, jak se na tak mimořádném místě
mají chovat,“ ujistil Matoušek.

Klid v umrlčí komoře zajistí speciální kovová mříž. Umístěna bude v místech, kde podle dobových pramenů nejspíš
stály neprůhledné vstupní dveře. Obec původně chtěla do
prostoru zasadit dvoukřídlé dveře ze skla, jež by mohly
nejlépe přiblížit pohled na zazděný tunel, kterým se rakve
spouštěly do komory. Památkáři ale byli proti.
„Sklo označili za materiál, jenž do hrobky z první poloviny 18. století nepatří. Kompromisním řešením tedy byla
železná mříž s velkými průzory, přes které si lidé zasvítí na
tunel třeba baterkou,“ uvedl Matoušek.

Dvojnásobná záhada v kapli
Střílecký hřbitov nechal v letech 1730–1743 postavit někdejší majitel místního panství Amand Antonín Petřvaldský. Vybudování impozantní kaple mělo být jen první etapou, vzniknout měla celá bazilika. Z majitelových plánů
však podle historiků sešlo především kvůli nesouhlasu tehdejších hodnostářů římskokatolické církve. Nelíbilo se jim
začlenění soukromé kaple přímo do církevního chrámu.
Kapli dnes zdobí dvě rozměrná umělecká díla. Jedná se
o mozaikový obraz Krista Vykupitele od Jana Koehlera,
jenž zastiňuje skromný oltář, a záhadou opředené dílo Ja35

roslava Verise. Malíř měl vykreslit tvář sv. Anny do podoby
poslední spolumajitelky stříleckého zámku Anny Černé,
která v roce 1936 zemřela ve věku devětadvaceti let. Tělo
předčasně zesnulé ženy mělo být uloženo přímo pod smuteční síň. Tuto teorii však žádný hodnověrný pramen nikdy
nepotvrdil.
„Kaple se detailně zkoumala i georadarem, ale ani ten
na žádnou anomálii neupozornil. Faktem je, že nikdo neví,
kde se ostatky Anny Černé nacházejí,“ zmínil Matoušek.
Nejasné je rovněž místo posledního odpočinku zakladatele hřbitova Petřvaldského. „Zde je jisté pouze to, že rakev
byla z krypty odvezena v neznámém období na stále neznámé místo,“ shrnul Matoušek, jehož letošním cílem je místo
posledního uložení rakve vypátrat.

Obec čeká na vyjádření památkářů
Nápad otevřít hrobku a přivést do ní návštěvníky se objevil
poprvé už kolem roku 2000, kdy se představitelé obce rozhodli natřít schodiště i zdi hrobky sanační omítkou. „Problémy ale přetrvaly, a protože zdi zůstávaly vlhké a další
potřebné práce se už nekonaly, místo zůstalo zanedbané
a zdi zplesnivěly,“ vysvětlil dnešní starosta Střílek Viktor
Ganjuškin.
Obec pod jeho vedením nechala před pěti lety po konzultaci s odborníky omítku odstranit a všude zůstaly pouze
cihly. „Postarali jsme se tak o nový a účinný systém odvětrávání. Vzduch začal cirkulovat a další nátěry už v plánu
nejsou,“ poznamenal starosta.
Obec Střílky nyní ve spolupráci s odborem památkové
péče na kraji a Národním památkovým ústavem v Kroměříži řeší poslední detaily před instalací reflektorů, mříže
a informačních tabulí.

„Ještě nám chybí konečné stanovisko k žádosti o uskutečnění prací, které s otevřením krypty bezprostředně souvisí,“ upřesnil Ganjuškin. Otevřeno chtěl mít už 1. května,
kdy na hřbitově začala návštěvnická sezona. „Věřím, že už
je všechno pouze otázkou času a kaple se stane vítaným
cílem návštěvníků na konci června nebo na startu letních
prázdnin,“ dodal.
Zástupci památkářů byli opakovaně na místě, na vyjádření mají celý měsíc. Zajímali se třeba o způsob odvlhčení,
prováděli i kamerový průzkum místa.

Rakve, které nikdo neuvidí
Zajímavostí je, že několik desítek rakví je uloženo také
v kryptě nacházející se v podzemí u vstupu do hřbitova.
Tato hrobka však zůstane nadále nepřístupná.
Prostoru nad touto kryptou vévodí Anděl smrti, první
z několika soch, jež hřbitov proměnily v památku evropského významu. Autorem sochařské výzdoby je moravský
sochař Bohumír Gottfried Fritsch, jeho díla doplňují práce
Blažeje Šturma z Holešova a brněnského sochaře Václava
Františka Solnického. Udržování soch, kamenných váz
a další výzdoby neustále v dobré kondici je nákladné, obec
na ně ročně uvolní zhruba půl milionu korun. „Za dvacet
let, co se pohřebiště postupně opravuje, se investovalo odhadem už na třicet milionů korun,“ upozornil Ganjuškin.
Střílkám finančně pomáhá i hejtmanství. „Barokní hřbitov
je mimořádnou architektonickou památkou s unikátní výzdobou, a i když současná doba není lehká, obec může s naší
podporou dál počítat,“ reagovala krajská radní pro kulturu
Zuzana Fišerová.
Jaroslav Chudara

Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/barokni-hrbitov-strilky-narodni-pamatkovy-ustav-kromeriz.
A220505_663273_zlin-zpravy_jfuk
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PŘEDSTAVENÍ KNIHY

HŘBITOV VE STŘÍLKÁCH
PŘÍBĚHY BAROKNÍHO TORZA
Slavnostní uvedení výpravné a nevšední knihy se konalo 7. června 2022
v sále Knihovny Jiřího Mahena v Brně za účasti všech 3 žijících autorů
a se zasvěcenou vzpomínkou na historika umění profesora Miloše Stehlíka – hlavního autora a hybatele celého bádání, který se studiem stříleckého hřbitova zabýval bezmála 50 let.
Knihu vydal Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Kroměříži. Jde o publikaci pojednávající o historii národní památky – barokního hřbitova ve Střílkách
z několika odborných úhlů pohledů na danou problematiku.
Uvedená kniha významně přispívá ke zvýšení povědomí
o obci Střílky, jak mezi odborníky na historii, tak i u široké
veřejnosti.
Křtu se z obce Střílky účastnil starosta obce Viktor Ganjuškin, Šárka Hromková a za Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, z. s. JUDr. Pavel
Matoušek.

Nové pohledy na historii hřbitova ve Střílkách
O hřbitově ve Střílkách byla napsána řada odborných textů, scházelo však ucelené pojednání, jež by hřbitov uchopilo z více úhlů
pohledu a z pozic umělecko- i kulturněhistorických. Záměrem
publikace je do jisté míry navázat na objevné a v mnoha ohledech
doposud nepřekonané texty zesnulého profesora Miloše Stehlíka, který věnoval tomuto místu velkou část své profesní kariéry.
První část publikace nabízí uměleckohistorický, stylově-interpretační způsob uchopení tématu, a to prostřednictvím nepublikované Stehlíkovy studie z padesátých let, upravené a doplněné jím
samým o poznámky k architektonickému dílu Ignáce Josefa Cyraniho a k tvorbě sochaře Bohumíra Fritsche. Druhá, rozsáhlejší
část knihy představuje další variantu možného zpracování látky,
konkrétně z pohledu historie umění a kulturní historie.
Hřbitovní areál ve Střílkách je „pozoruhodné místo v pozoruhodném koutě Moravy“ na okraji tajemných chřibských lesů
opředených pradávnou minulostí. Střílky bývaly málo významné
městečko. Teprve majitel panství Amand Antonín Petřvaldský
(1697–1762), jeden z posledních představitelů starého moravského panského rodu, zde vybudoval pozoruhodnou stavbu a na
krátko ze Střílek učinil centrum rodové paměti. Dnešní podoba
sochařské výzdoby pozapomenuté funerální perly je pouhým torzem původně zamýšleného celku.
Čtveřice historiků a historiků umění se v publikaci pokusila
o zevrubnou a zároveň novátorskou rekonstrukci funerální perly moravského baroka. Výsledná práce tvoří vpravdě až ecovský
propletenec neobvyklých příběhů:

Viktor Ganjuškin, starosta obce;
JUDr. Pavel Matoušek, předseda
sdružení; Ing. Nelly Komendová,
ředitelka NPÚ Kroměříž, Mgr. Lenka
Melichová a autoři publikace:
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.,
Mgr. Michal Konečný, Ph.D.,
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

Příběh 1.: nedokončený hřbitovní areál z 30. a 40. let 18. stol.,
Příběh 2.: odchod moravského baroka jako kulturního jevu.
Skonem pánů Bernarda Jana Petřvaldského (1763) a Františka
Antonína Rottala (1762) vymírají celé jejich rody.
Příběh 3.: objevení po Moravě roztroušených soch v 50. letech
20. stol. Milošem Stehlíkem a následná dosud nevyjasněná
krádež 10 velkých figur z areálu hřbitova v roce 2001.
Příběh 4.: nalezení barokní skici stříleckého hřbitova ve sbírkách Metropolitního muzea v New Yorku.
Příběh 5: detektivní archivní průzkum umožňující zařazení
stavby do kulturněhistorických souvislostí.
Příběh 6.: příběh profesora Stehlíka, prvního výrazného badatele střílecké nekropole, jenž svůj text dopsal doslova na nemocniční posteli před svým skonem.
Zdroj: https://www.kjm.cz/udalost/hrbitov-ve-strilkach
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Akce pořádané Obecním úřadem

Dobrý den vážení čtenáři,
první posezeníčko, kulturní akce, kterou pro vás již 7x
pořádal Obecní úřad Střílky a jejíž název vymyslel Tomáš
Wlach, proběhlo v roce 2019.
Od té doby jsme u nás ve Střílkách přivítali hezkou řádku
významných hostů, což je myslím nejen pro mně velká čest.
Nevím kolik obcí a měst se může pyšnit tím, že během tří
let u nich zpívali Oľga Baričičová, doc. Mgr. Karel Hegner,
Jožinka a Vojta Ducháčkovi, Hlahol Brankovice, Štěpán
Machala, Jiří Helán a tanečním vystoupením obohatili
program Kristýna Srněnská z taneční konzervatoře Brno
a folklorní krúžek Súsedé. To navíc v období, kdy nás covid
donutil určité akce posunout, nebo úplně zrušit.
O proběhnutí a jejich přípravu se postarali JUDr. Pavel
Matoušek a Liduška Janásková, která přišla s nápadem
uspořádat a uskutečnit pro vás tyto hezké koncerty.
Obci Střílky a všem lidem, kteří se podílejí na přípravě
a chodu Posezeníček velmi děkuji.
Na pátek 16. 9. 2022 je plánovaná další akce. Tímto vás
všechny zvu, těším se na setkání s vámi a hosty.
Hezký den,
Ludvík Čihánek

Posezeníčko
aneb na čaj,
nebo na kafíčko

k poslechu i tanci Vám zahraje

Ludvík Čihánek
a jeho hosté

Na kulturních akcích vystoupili:

Oľga Baričičová,
doc. Mgr. Karel Hegner,
Jožinka a Vojta Ducháčkovi,
Hlahol Brankovice,
Štěpán Machala, Jiří Helán
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v pátek 16. září 2022
17.30–20.00 hod.
v Kulturním domě Střílky
Těšíme se na Vás!

Akce pořádané Obecním úřadem

Country bál
V sobotu 19. března 2022 pořádal obecní úřad Střílky Country bál, na kterém hrála country kapela Noví
Kaskadéři.
Hráli opravdu výborně a nálada byla skvělá. Vstupenky byly slosovatelné o demižónek Střílecké slivovice.
Výhercem se stal pan Jaroslav Mareš.

Rytířský turnaj ve středověkých Střílkách

23. dubna se ve Střílkách konal rytířský turnaj osudu o opatrovnictví mladého pána Jonáše. Lidé ze Střílek a blízkého
okolí měli možnost zhlédnout klání mezi urozenými rytíři.
Turnaj osudu vyvrcholil v odpoledních hodinách. Návštěvníci si mohli prohlédnout dobový tábor, kuchyni, vybavení,
brnění a zbraně z období 1. pol. a 2. pol. 15. století. Ve volném programu si mohli také zastřílet z luku, zkusit si šerm
s dřevěnými meči proti vybranému soupeři, nebo proti jednomu ze šlechticů. Celou akci zaštiťoval Šermířský spolek
Šumperk oddíl Bučovice za významné podpory obce Střílky, které patří poděkování za možnost konat tuto akci na
území obce.
Šermířský spolek Šumperk byl založen již v roce 2003.
Od tohoto okamžiku jsme se stali prostorem pro mladé lidi,
které spojuje zájem nejen o šerm a historii, ale i nadšená
z ohně, tance či divadla. Před pár lety se část členů přestěhovala do Bučovic, kde dále pokračuje v šermu a rozšířila

své řady. Každý rok se účastníme různých slavností a vystoupení. Baví nás také rekonstrukce bitev po celé České
republice.
Ondřej Grošaft
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Čarodějný slet na plácku
Dne 29. 4. 2022 se sletěly všechny čarodějnice a čarodějové, místní i přespolní na společnou akci, která se uskutečnila na plácku. Začalo to karnevalem pro nejmenší, poté
následovala zkouška létání na koštěti, která měla dvě kategorie. Jednu lehčí pro menší děti a druhou těžší pro ty zkušenější, kteří dostali řidičský průkaz na koště. Nad oběma
kategoriemi bedlivě dohlížel pan Hromek.

Na závěr bylo pro všechny připraveno překvapení – strašidelná výprava na náš barokní hřbitov, kterou vedla Liduška Janásková ml.
Po celou dobu byl otevřený Pekelný bufet u Mertů, opékali
se špekáčky, tancovalo se a malovalo na obličej. Co nás ale
nejvíce překvapilo, byli rodiče v kloboucích a kostýmech.
Děkujeme vám všem, co jste přišli. A samozřejmě poděkování patří i našemu fotografovi Petru Brejzovi za pěkné
fotky.
Ludmila Janásková
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Střílecká Klekanice
Nevím, jak je to v jiných krajích, ale ve Střílkách a okolních vesničkách vždycky chodila navečer Klekanice.
Polednice a Klekanice. Zatím co o Polednici se toho ví
poměrně hodně, hlavně díky panu Erbenovi, Klekanice je
v tomto ohledu značně opomíjená. Přitom ruku na srdce,
čím se u vás doma strašily děti? Málokdo by řekl, sebere tě
polednice. Dobře si pamatuji na slova mojí babičky: „Do
klekání buď doma, nebo tě sebere Klekanice“. Zabředl
jsem tedy do oboru Klekanicologie, abych vám o této osobě
zjistil něco více.
Málokdo ví, že tyto dvě babizny, Klekanice a Polednice,
jsou vlastně sestry, které byly kdysi krásné víly. Tancování je však nebavilo, tak je královna víl z jejich společenství
vyhnala. Potrestala je však nejen vyhnáním, ale také jim
odebrala jejich věčnou krásu. Tak se stalo, že 4. července
v 21.36 hod. (přesný rok se mi bohužel zjistit nepodařilo)
se ze dvou krásných víl, staly víly čarodějné a krasavice
se proměnily na babizny. Sestry se však po vyhnání velmi
nudily, nesmrtelnost je odsoudila k věčnému bloudění po
lesích, kde závistivě sledovaly, jak jejich družky skotačí za
měsíčních nocí na pasekách. Hledaly nějakou zábavu a našly ji ve strašení a kradení malých dětí. Časem dokonce počaly sestry mezi sebou soutěžit, která dokáže uchmatnout
víc děcek.
Kde se vlastně vzalo jméno Klekanice? Možná by se mohla jmenovat spíše Lekanice, jako že vyleká děcka. Je to ale
jinak. Základ jejího jména pochází ze slovního spojení pokleknout k (večerní) modlitbě, proto tedy Klekanice. Potažmo se tím dostáváme i k pracovní době Klekanice. Právě
večerní zvonění (klekání) probouzí Klekanici ze spánku,
sedmá hodina večerní je teda vlastně její ráno.
Kde vlastně Klekanice bydlí? To jsem musel dlouho hledat. Pátral jsem v mnoha knihovnách a teprve v Moravské
zemské knihovně jsem našel knihu prof. Nikolaje Nikolajeviče Strachova – Obludy a štaršidla (čudóvišče i buka)
z roku 1928. Právě tato kniha popisuje bytost, která se svou
činností nejvíce podobá naší Klekanici. Profesor v knize
uvádí, že bytost odpočívá v podobě stínu v trámoví kostela
nebo márnice a večerní zvonění ji probouzí ze spánku. Stín

„Jak se však blíží noc
a její síla roste,
měly by se děti
mít na pozoru.
Co sebere už nevrátí…“
poté podlézá pod dveřmi zvonice nebo zmiňované márnice,
následně se mění na ošklivou
babiznu a jde hledat děti, které
ještě nejsou doma.
Čím delší se dělá stín po klekání, tím moc Klekanice roste.
Zpočátku tedy nemá takovou
sílu, chytne dítko třeba jen za
nožičku, to sebou flákne a dojde domů s odřeným kolenem
nebo jinou újmou. Jak se však blíží noc a její síla roste, měly
by se děti mít na pozoru. Co sebere už nevrátí…
Co dělá klekánice s uchmatnutýma děckama se mi nepodařilo zjistit. Kolují jen nejasné zprávy, jako že je promění
také na stíny, které ji musí přisluhovat. Těžko říct, zda se
tato domněnka opírá o nějaké hmatatelné důkazy. Jedno
však bylo prokázáno. Pracovní doba Klekanice se změnila
příchodem elektrifikace obce. Navečerní stín dříve končil
západem slunce. Klekanice měla padla a šla spát do trámoví, ale co teď, když se na ulici svítí do rozbřesku? Chuděra
má holt delší směnu. Proto se tu a tam stává, že některý
občan jdoucí z pivečka či jiné oslavy, upadne, zlomí si nos
nebo se škaredě odře. Jistě i v tomto případě jde o dílo Klekanice. Prostě má dlouhou chvíli. Dospělé neunese, tak aspoň podkopává nohy a jinak škodí.
Tak to bude asi všechno, co jsem o Klekanici zjistil. Snad
vás článek zaujal, pobavil či poučil a pokud ne, je mi to
vlastně jedno.
Franta Prdel
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Knihovna

Zprávy z naší knihovny
Vážení čtenáři a spoluobčané,
chtěla bych vás seznámit s činností naší knihovny. Všichni
jsme určitě rádi, že skončila její uzavírka a mužeme si chodit bez větších obav opět půjčovat kníhy. Myslím, že knižní fond má dobrou úroveň. Za loňský rok jsem nakoupila
213 nových knih a stále využíváme možnosti výměnného
fondu z Koměříže, kde nám vycházejí vstříc dodáváním
kvalitní četby. Knižní fond naší knihovny čítá 2819 knih
a ještě 310 knih je právě z tohoto výměnného fondu. Dle
požadavků čtenářů jsem přivezla dalších 82 knih přímo
z Knihovny Kroměřížska.

V roce 2021 navštívilo knihovnu 129 registrovaných čtenářů celkem 923krát. Bylo půjčeno celkem 2067 knih.
Protože je doba dovolených, tady je malá nabídka z nově
nakoupených knih a nových souborů přivezených z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska pro všechny kategorie čtenářů.
Věřím, že knihy nezůstanou ležet v regálech, proto se těším na vaši návštěvu.
Milada Ševčíková,
knihovnice

PRO LETNÍ ČTENÍ
NOVĚ NAKOUPENÉ NEBO PŘIVEZENÉ KNIHY
PRO NEJMENŠÍ

PRO DÍVKY

Příběhy se šťastným koncem, Nezbedné
kůzlátko
které se skutečně staly

Moje nejmilejší
pohádky

Zachráněná
sovička
Poník Větrník

Mary Kelly

Tina Caspariová
Příběhy o lidech
s dobrým srdcem,
kteří pomáhají
zachraňovat
zvířátka.

Dobrodružství dvanáctileté Bily a roztomilého
tvrdohlavého cirkusového poníka Větrníka pro
všechny milovnice koní
a koňských příběhů

PRO MLÁDEŽ

3 díly
Holky na
WhatsAppu
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Temné nadání –
Zlatá klec

Volání divočiny

Průtrž

Prašina

Bärbel Körzdörfer

Vic Jamesová

Erin Hunterová

Smith Wilbur

Vojtěch Matocha

Ještě že je tady WhatsApp, díky kterému
mohou být nerozlučné kámošky Marie-Lin
a Manou, ve spojení
kdykoliv.

Vize Anglie, ve které se
mísí magie se syrovostí,
láska s krutostí a intriky
se statečností.
První díl dystopické
série

Tři medvědy, ledního,
černého a grizzlyho,
svede osud dohromady
už jako malá medvíďata
a společně zažijí mnohá
dobrodružství.

Jack se vydává spolu se
svými dvěma kamarády na safari pozorovat
gorily. Poklidná prohlídka džungle je však
narušena. Vydejte se
vstříc dobrodružství
v srdci Afriky.

Prašina je tajuplné
místo, temný ostrov
uprostřed zářící Prahy,
kde nefunguje elektřina. A tady pátrá Jirka
s kamarády po dávném
tajemství, které by mohlo změnit svět.

Kavárna u Anděla

3 díly

Paní ze severu

ROMÁNY PRO ŽENY

Tajemství mojí babičky

Osud poslední baronky

BELETRIE

Cyklistka

Alžběta a Nina

Říše divů

Dcery naděje

3 díly
Agnetino
dědictví

2 díly

Jana Poncarová

Jana Poncarová

E. J. Cody

Anne Jacobsová

Corina Bomannová

Nikolai Maria

Vzpomínky na
dávný pestrý život –
i na osudovou lásku, po které zůstal
nikdy nepřečtený
dopis.

V pochmurných
i krásných Sudetech
se skrývají stíny minulosti, které Alžbětinu rodinu rozdělily
na desítky let.

V matčiných dopisech se vynoří
šokující příběh
ženy, kterou Ava
nikdy doopravdy
neznala...

Příběh jedné kavárenské dynastie na
přelomu 20. století. Počátek nové
rodinné ságy...

První část švédské
ságy líčí osudy
několika generací
šlechtického rodu
v průběhu 20. stol.

OSUD DVOU ŽEN.
RODINNÉ DĚDICTVÍ.
PŘÍBĚH VELKÉ
VÁŠNĚ. Stuttgart na
počátku 20. století.

Čokoládovna

6 dílů
Černá
a purpurová

Dítě na
nástupišti

Srdcaři

Sestřičky
a zuřící válka

Francouzský
manžel

Bukůvky

Wojciech Dutka

Gill Thompson

Josef Veselka

Donna Douglasová

Klára Janečková

Táňa Kubátová

Příběh lásky mezi
slovenskou židovkou a nacistou
z Osvětimi inspirovaný skutečnými
událostmi.

Emotivní a mrazivý
příběh z období
druhé světové
války.

Život i kariéra dvou
lékařů na pozadí
proměňující se
společnosti od
poloviny 60. let.

Válka si vybírá svou
daň a sestry z nemocnice Nightingale neúnavně slouží
své vlasti...

Hrdinka se musí
sblížit s podivínským starším Francouzem, aby zjistila,
kam se poděla jeho
manželka.

Karla Bukůvková
i přes nelehký osud
našla způsob, jak
svůj život nepromarnit a prožít
naplno.

PRO MUŽE

DETEKTIVKY

Křišťálový klíč

HISTORIE

4 díly
Falknovská
huť

Šumavští
převaděči

Zapomenutý
hrdina

Nulová
šance

Zloba

Kroky vraha

Vlastimil Vondruška

Pavel Moc

Richard Sobotka

Chris Ryan

Chris Carter

Michaela Klevisová

Nová historická sága
se odehrává v době
od třicetileté války
až do revolučního
roku 1848.

Skutečné příběhy
několika šumavských převaděčů.

Hrdinou bez
glorioly je československy letec
Jaromír Václav
Daněk...

Autor v současné
době pracuje jako
odborník na problematiku osobní
ochrany ve Spojených státech.

Hunter ve svém 6.
příběhu odhaluje
děsivá tajemství,
která otevírají staré
rány z jeho minulosti.

Sympatický inspektor Josef Bergman
rozkrývá složitý hlavolam a odhaluje
tajemství zastírající
minulost.

Celkovou nabídku knihovního fondu si můžete prohlédnout na našich webových stránkách

knihovnastrilky.webk.cz
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Křížovka
Letní pranostika: Suché... (tajenka)

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