STŘÍBRNICKÝ

ZPRAVODAJ

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních
i pracovních úspěchů v novém roce 2015

Vám přeje obec Stříbrnice

č. 9/2014

Vážení spoluobčané,
po roce se Vám dostává opět do rukou Zpravodaj obce Stříbrnice, který by se měl ohlédnout za rokem 2014, co nám přinesl pro lepší život
a soužití v obci.
Rok pro mne nezačal moc slibně, kvůli mojí nemoci vedení obce převzala paní místostarostka Jana Kuchařová, za což bych jí chtěl veřejně
ze srdce poděkovat. Moc projektů jsme nezapočali. Hřbitov byl zahájen již v roce 2013, kdy jsme vybudovali díky pracovníkům panu Pavlu
Juříkovi, panu Rostislavu Martinákovi a Josefovi Mazáčovi prostřední
chodník ke kříži a čtyři ramena žulového schodiště. Pokračovalo se v
následných pracích. Vystavělo se schodiště do urnového háje, následně nové urnové hroby s přilehlým chodníkem, včetně rozptylové loučky. Bylo potřeba dobudovat chodník u márnice a rampu u plotu od
kostela. Na návrh stavebního dozoru byl předlážděn žulový vjezd nad
kostelem, dnes je možno bez problému vjet osobním vozem k budově
márnice. Na začátku roku byla úspěšně podána žádost na Zlínský kraj
pro akci Regenerace hřbitova ve Stříbrnicích. Tato byla podpořena
zastupitelstvem Zlínského kraje pod číslem PF02-14DT/003 částkou
698 000 Kč. Po zveřejnění výběrového řízení se nám do soutěže přihlásily čtyři firmy. Po otevření zapečetěných obálek byla vybrána firma
ZESS, a. s., která podala nejnižší nabídku. S firmou jsme uzavřeli
smlouvu o dílo. Cena akce byla 1 159 446 Kč. Firma ZESS, a. s., Boršice odvedla výbornou a kvalitní práci. Celou akci dozoroval Petr Matoušek starší, autorizovaný technik. Začátkem roku byla také podána
žádost na finanční dotaci na pořízení nového Územního plánu obce

Stříbrnice. Rada Zlínského kraje nám žádost doporučila ke schválení
zastupitelstvem. Dotace byla přidělena pod číslem PF02DT2-14/012.
Zlínský kraj nám přispěje částkou 139 000 Kč. Celkové náklady na
pořízení Územního plánu obce Stříbrnice jsou 278 300 Kč, je to cena
dodavatele ing. arch Vladimíra Dujky po veřejné soutěži.
Na žádost našeho SDH Stříbrnice jsme se pokusili zažádat o spolufinancování Zlínský kraj při pořízení nového zásahového vozidla. Žádost byla schválena, 300 000 Kč byla dotace, spoluúčast obce 135 000
Kč. Zakoupeno bylo vozidlo FORD tranzit 350L, celkové náklady na
pořízení vozidla jsou 435 000 Kč. Nákup a samotná příprava vozidla
pro hasičské účely byly konzultovány se členy SDH. Velký dík za snahu
co nejúčelněji investovat patří veliteli jednotky panu Jiřímu Kratochvílovi, který projevil velkou obětavost a ochotu a investoval svůj volný
čas do tohoto úkolu. Ještě mi dovolte poděkovat firmě pana Františka
Partyše, která nám sponzorsky lakovala vůz do požárních barev. Děkuji všem členům, kteří se při realizaci toho úkolu zúčastnili.
Byla podána žádost na Státní fond životního prostředí na rekonstrukci
zahrady v Mateřské škole Stříbrnice pod názvem Zahrada v přírodním
stylu. Tato byla schválena, ale kvůli přebytku žádostí byla odložena do
zásobníku. Po kontrole bezpečnosti práce, která nás opětovně upozorňovala na nerovnost terénu, jsme upravili zahradu vlastními silami.
Byl vydlážděn nový chodník od vstupní brány ke schodišti, zadlážděna
plocha nad jímkou, tato bude sloužit pro nový altán. V celé zahradě
se srovnal povrch. Ve spodní části zahrady byl zbourán majitelem nemovitosti dům, který nám tvořil zeď. Tuto jsme vlastními prostředky
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museli vystavět. V jarních měsících vysadíme nový trávník a děti můžou vesele skotačit. Snažíme se maximálně uspokojovat požadavky a
přání vedení mateřské školy. Bez výborné spolupráce s vedením školky
bych si nedovedl představit například prezentování na společenských
událostech v obci, za což jim z celého srdce děkuji.
V průběhu roku se opravovaly chodníky, připravili jsme nové odpočinkové místo na cyklostezce pro bruslaře a cyklisty. Z jara byla osazena
plocha pod sochou bičovaného Krista a u trafiky. Tady bych chtěl poděkovat paní Šárce Brantalové a Janě Kuchařové, které tyto plochy
vysadily. O plochu a květináče před sochou se dobrovolně starají paní
Jarmila Knížová, Helena Kutálková a Jana Malenovská. Kdo by to nechtěl mít u svého domu pěkné? Je někdy smutné, když jedni zvelebují,
jiní si práce druhých neváží a ničí to krásné…
Na jaře byla provedena fyzická kontrola hydrantů, kterou provedl
SDH Stříbrnice, a následně bylo provedeno měření průtoku hydrantů
firmou pana Zdeňka Valenty. O vodu se nám stará pan Jaromír Matoušek, který mi je vždy nápomocen, a to nejen při poruchách. Jen pro
připomínku, v roce 2014 byla odstraněna porucha prasklého potrubí
u kaple, tuto poruchu odstranila firma PROMONT UH. Proběhlo
odstavení domu č.p. 82. V průběhu roku probíhá odběr vzorků vody
na laboratorní rozbor. Kontroluje se voda surová (voda před úpravou),
voda vyrobená (vodojem) a voda u spotřebitele 4x do roka na různých
místech. Tuto činnost nám zajišťuje firma Labtech Brno, která sídlí
pobočkou v Uherském Hradišti.
V průběhu roku se opravovalo veřejné osvětlení, měnila se stará nefunkční svítidla za nová, hospodárnější, na zkoušku byla umístěna
dvě svítidla LED technologie (u obecního úřadu a naproti zastávky
směrem na Osvětimany). Pochopte mne, oprava není cenově zanedbatelná, snažíme se volat servis, pokud je světel víc, nebo spojit opravu s některou vedlejší obcí. V podzimních měsících proběhla oprava
komunikace na Pasekách od sv. Jána, záplatováním děr živičným materiálem. Na podzim pracovníci obecního úřadu předláždili chodník
směrem od obecního úřadu k novému obchodu.
Hřbitov, jak jsem konstatoval úvodem, prošel rozsáhlou rekonstrukcí, o pořádek na hřbitově a údržbu zeleně se starají manželé Čechovi,
kterým bych chtěl poděkovat nejen za vzorný pořádek na hřbitově, ale
vlastně v celé obci. Na opětovné upozornění občanů obec vlastními
náklady zrestaurovala pomník pana učitele Obrtela. Pomník byl opra-

ven v restaurátorské dílně pana MgA. Tomáše Martináka v Uherském
Hradišti.
Obec nežije jen investičními nebo stavebními akcemi. Staráme se i o
duchovní život. Jsme spoluúčastníky nejedné akce, která obohacuje
naši obec. Na začátku roku pomáháme s přípravou Koštu slivovice
a jiných destilátů, organizujeme Svátek matek, který se stal již tradicí,
kdy je pěkné nezapomínat na svou mámu – kytička potěší někdy víc
než vlídné slovo. V září proběhly na rybníce Dětské rybářské závody,
které jsme pořádali s Rybáři Stříbrnice. Krásné počasí a dostatečně
vysazený rybník byly zárukou skvěle vydařené akce. Doba před závěrem roku patří, a to můžu říct od srdce, Besedě se seniory, na níž
heligonkáři z Bojanovic vždy naladí příjemnou rodinnou atmosféru.
Na úplný závěr je připraveno Rozsvícení vánočního stromu u fary, kdy
se na chvíli snažíme v tento hektický adventní čas zastavit a popovídat
si se svými kamarády a přáteli.
Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za projevenou důvěru, kterou jsem od Vás dostal při podzimních komunálních volbách. Co
připravujeme do budoucna? Je potřeba dostavět hřbitov, jak jsem
avizoval v roce 2013, chybí nám na WC, opravit smuteční síň, kdy
bude odbourána přístavba a na jejím místě vystavěna zakrytá pergola,
zpevněny plochy před hroby dle projektu na regeneraci hřbitova a snad
se dočkáte i výsadby zeleně. V MŠ se chystáme pokračovat v zahájené
rekonstrukci zahrady pro naše nejmenší. Hlavní akcí celého volebního
období, jak jsem již předložil ve svém programu, je příprava projektu na čistírnu odpadních vod. Dnes čekáme na rozhodnutí MZeČR,
které nám má vydat stanovisko ke změně Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje. Tato žádost byla podána
31. 3. 2014 a doposud není vyřízena. Předběžně máme dvě varianty, po
jednání s pracovníky SVaK Uherské Hradiště (tito jsou provozovateli
ČOV Boršice) a firmou Vodam, s. r. o., připravujeme studii proveditelnosti, včetně rozpočtových nákladů na obě akce. Studie proveditelnosti, která určí způsob čištění vod, by měla mít dvě varianty, varianta „A“
– přivaděč na čistírnu odpadních vod do Boršic, nebo varianta „B“
– samostatná čistírna odpadních vod ve Stříbrnicích, která bude umístěna v ploše za sportovním areálem. Veškerá legislativa a předpisy nás
nutí k radikálnějšímu čištění odpadních vod. Přísnější normy budou
mít za následek sankce vůči obcím, které nebudou ochotny přistoupit k
řešení problematiky. Problému je lépe jít vstříc, není dobré ho házet za
hlavu. V roce 2015 obec začne s přípravou projektu na odkanalizování
obce Stříbrnice, již bude známa varianta odkanalizování. Projekt by
měl být připravený vč. stavebního povolení a žádosti o dotaci. Někteří
jste zaznamenali, že v roce 2014 byl připraven Návrh územního plánu
Stříbrnice, připomínky byly předkládány do 15. 11. 2014 na Městský
úřad v Uherském Hradiště, odbor územního plánování. Tyto připo-

mínky jsou zpracovány a budou konstruktivně řešeny. Nový územní
plán by měl být hotový v roce 2015.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří přispívají ke kulturnímu, společenskému, sportovnímu, ale i materiálnímu rozvoji obce. Sportovnímu klubu nejen za údržbu areálu, ale hlavně za reprezentování Stříbrnic, třetí místo v podzimní části v okresním přeboru hovoří za vše.
Maminkám, které jsou ochotny na úkor svého volného času pobavit
nejen nejmenší. MŠ Stříbrnice, která vypomáhá a s ochotou se prezentuje na akcích pořádaných v obci. Našim hasičům, kteří bdí nad
požární bezpečností v obci a jsou vždy připraveni přiložit ruku k dílu. A
v neposlední řadě všem, kteří se snaží rozvíjet a udržovat společenské
nadšení pro zachování a udržování tradic.
Nedovolím se s Vámi rozloučit jinak než tím, co mě osobně stále motivuje…
Stříbrnice jsou vesnička malovaná, v našem kraji jedna z nejstarších,
a jsou naším společným domovem, záleží jen na nás, jak přátelský
domov budeme mít v letech příštích, a záleží jen na nás, zda se podaří
naši obec rozvíjet a vytvářet další lepší podmínky pro život jejích obyvatel.
Petr Matoušek, starosta
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Územní plán obecně a nový Územní plán obce Stříbrnice
Územní plán je nástrojem k zabezpečení racionálního využití
území. Tento dokument je závazným podkladem pro rozhodování stavebních úřadů, které na jeho základě vydávají územní
rozhodnutí a bezprostředně tak ovlivňují využití daného území.

Řešeným problémem jsou všechny stávající i budoucí
vztahy a souvislosti v území. Cílem řešení je:
1.
2.
3.
4.
5.

účelné využití a prostorové uspořádání území,
vytvoření předpokladů pro výstavbu,
koordinace veřejných a soukromých zájmů na využití území,
ochrana veřejných zájmů,
vytvoření podmínek pro tzv. udržitelný rozvoj území.
Základní veličinou, se kterou územní plán pracuje, jsou plochy s rozdílným způsobem využití území (plochy bydlení, plochy
výroby, plochy rekreace, plochy občanského vybavení, plochy
technické infrastruktury aj.). Kromě rozdílného využití mezi
plochami ještě rozlišujeme plochy stávající, plochy návrhové
a plochy rezerv.

Princip územního plánování pak spočívá:
1.
2.
3.
4.

v ochraně stávajících hodnot v území,
v rozvoji dosud nevyužitého potenciálu území,
v ochraně před hrozbami,
v řešení existujících problémů, závad a nežádoucích střetů
v území.
Ochrana hodnot v území je zajištěna pomocí tzv. limitů využití území, což jsou omezení ve využití území, která vyplývají ze
zvláštních právních předpisů a která je nutno respektovat (např.
ochranná pásma, městská památková zóna apod.).
Rozvoj území spočívá ve vymezení návrhových ploch a ploch
rezerv. Rozvojovým záměrům obce jsou hierarchicky nadřazeny
záměry republikového a nadmístního významu, sledované v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR) a v územně plánovací dokumentaci kraje – Zásadách územního rozvoje (ZÚR).
Ochranu před hrozbami (havárie, živelní pohromy) lze
v územním plánu řešit tehdy, pokud toto řešení spočívá ve vymezení plochy pro umístění potřebných staveb či opatření (např.
plocha pro protipovodňovou hráz).
Střety vznikají v území zcela nezbytně, promítneme-li do
území všechny rozvojové záměry, limity využití území a všechna
opatření proti hrozbám. Jednotlivé rozvojové záměry v některých
případech kolidují mezi sebou, limity často znemožňují některé
způsoby využití území atp. Zpracovatel územního plánu musí
tyto střety vyřešit nalezením přijatelných kompromisů. Výsledné řešení těchto střetů je obsaženo ve výrokové části územního
plánu. Část dokumentace územního plánu nazvaná odůvodnění
rovněž obsahuje výkresovou dokumentaci, ta je však argumentem pro zvolené řešení a jeho zdůvodněním.

Tvorba územního plánu probíhá v těchto krocích:
•

•

Zadání územního plánu zpracuje pořizovatel na základě
územně analytických podkladů (ÚAP), analýzy těchto dat
a Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ). Po projednání Zadání územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce.
Návrh územního plánu zpracuje projektant – autorizovaný
architekt a následuje jeho společné projednání s dotčenými
orgány státní správy, krajským úřadem, sousedními obcemi
a obcí, pro kterou je územní plán pořizován. V tomto období
je územní plán vystaven rovněž k veřejnému nahlédnutí a občané k němu mohou podávat připomínky. Po tomto projednání jsou všechny připomínky a stanoviska zapracovány do
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návrhu územního plánu k veřejnému projednání.
Veřejné projednání – řízení o územním plánu, v jehož průběhu může každý podat k návrhu územního plánu připomínky. Námitky pak podávají pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti. (citace § 52 odst. 2)
• Vypořádání námitek, připomínek, případných rozporů;
přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu zpracovává
pořizovatel.
• Vydání územního plánu zastupitelstvem obce formou
opatření obecné povahy. Před samotným vydáním územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce o řešení podaných
námitek.
Pořízení (zpracování a projednání) územního plánu je proces
finančně a časově velmi náročný. Nároky na dobu jeho pořízení
se přitom mohou významně lišit v závislosti na velikosti řešeného území a komplikovanosti poměrů v něm.

•

Územní plán obce Stříbrnice
Obec Stříbrnice má v současnosti platný Územní plán sídelního útvaru, schválený 21. 4. 1999. K tomuto územnímu plánu
byly zpracovány a schváleny dvě změny v letech 2002 a 2007.
Vzhledem k platnosti nového stavebního zákona a k jeho
novelizaci bylo již nezbytné pořídit novou územně plánovací dokumentaci, která by odpovídala platným předpisům, potřebám
občanů i nové metodice zpracování Krajského úřadu Zlínského
kraje.
Zastupitelstvo obce Stříbrnice tedy schválilo na svém 7. veřejném zasedání dne 14. prosince 2011 pořízení nového územního
plánu.
Na základě této žádosti a následných jednání pořizovatel
v součinnosti s obcí vypracoval návrh zadání územního plánu,
ten řádně projednal s dotčenými orgány, organizacemi, sousedními obcemi a občany (dle ustanovení § 47 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů). Toto projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou,
vyvěšenou na úředních deskách obce Stříbrnice, Městského úřadu Uherské Hradiště (pořizovatel územního plánu) i na internetových stránkách obce a města. Spolu s oznámením o tomto
projednání byla na obci, městě i internetu vystavena i dokumentace návrhu zadání. K této dokumentaci mohl každý uplatnit své
připomínky.
Po projednání upravil pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem, starostou obce Petrem Matouškem, návrh zadání
dle dodaných stanovisek, požadavků a podnětů.
K zadání byla v průběhu projednávání uplatněna jedna připomínka vlastníka pozemku (Ernest Apotheke, s. r. o. – jednatelka
dr. Marie Arnoštová) a ta byla do zadání zapracována.
Zadání územního plánu Stříbrnice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Stříbrnice dne 12. března 2012 usnesením č.
22/14/2/3.
Jako projektant dokumentace územního plánu byl výběrovým
řízením vybrán autorizovaný architekt ing. arch. Vladimír Dujka.
Na základě několika společných jednání s určeným zastupitelem, pořizovatelem a projektantem a průběžných konzultací byla
dokončena dokumentace návrhu Územního plánu Stříbrnice
a předána obci a pořizovateli k projednání.
Projednání návrhu územního plánu bylo rovněž oznámeno
dotčeným orgánům (jednotlivě) a občanům veřejnou vyhláškou.
Spolu s tímto oznámením byla vyvěšena i kompletní dokumentace územního plánu na internetových stránkách pořizovatele. Na
stránkách obce byl uveden odkaz na tyto stránky. Dokumentace

byla i fyzicky přístupná k nahlédnutí na obci a u pořizovatele.
Nad rámec zákona se na obecním úřadu konaly dvě besedy
s občany o návrhu územního plánu, a to ještě před zahájením
společného projednání dne 29. července 2014 a v jeho průběhu
dne 15. listopadu 2014.
V současné době je společné jednání o návrhu územního plánu ukončeno a pořizovatel spolu s určeným zastupitelem pro
pořízení územního plánu vyhodnocuje podaná stanoviska a připomínky.
Podle tohoto vyhodnocení upraví projektant dokumentaci
územního plánu k veřejnému projednání. Toto veřejné projednání bude oznámeno stejným způsobem jako projednání předchozí

a bude se konat pravděpodobně v únoru příštího roku. V průběhu veřejného projednání bude uskutečněno i veřejné jednání na
obecním úřadu. Na tomto veřejném projednání bude občanům
poskytnut odborný výklad projektanta a budou zodpovězeny jejich dotazy.
V průběhu veřejného projednání mohou občané, dotčení návrhem řešení, k dokumentaci uplatnit písemně své připomínky
a námitky.
Před vydáním územního plánu bude o každé námitce jednotlivě rozhodovat zastupitelstvo obce.
Ing. Kateřina Sklenářová
referentka MěÚ UH, Odboru architektury, plánování a rozvoje

Stavební úřad Boršice
Výtah z činnosti stavebního úřadu v Boršicích (obecná informace)
1. zajišťuje výkon státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu pro obec Boršice a další obce, které má ve své
působnosti, t.j. vydání povolení a umístění staveb v různých
stupních
2. řeší podání týkající se staveb v rámci své územní působnosti
3. v souladu s příslušnými předpisy zajišťuje evidenci, ukládání
a skartaci územních rozhodnutí a dalších písemností týkajících se staveb ve svém územním obvodu
4. zajišťuje archivaci technické dokumentace staveb, označených čísly popisnými a evidenčními, na území obce
5. provádí sankční řízení ve věci porušení zákona č. 183/2006
Sb., stavebního zákona, v platném znění

6. zajišťuje archivaci stavebních spisů pro stavby v obcích, spadajících do jeho územní působnosti
e-mail: stavurad@borsice.cz
Vedoucí stavebního úřadu a ÚP
Ing. Milan Zelinka
tel.: 572 501 152, 724 051 175
e-mail: zelinka@borsice.cz
Referentka stavebního úřadu
Eva Malinová
tel.: 572 501 152
e-mail: malinova@borsice.cz

Jednota Uherský Ostroh
Vážení občané obce Stříbrnice,
dovolujeme si vás v tomto předvánočním čase informovat o činnosti spotřebního družstva Jednota v Uh. Ostrohu jako celku a potažmo o prodejně ve vaší obci.
Do konce roku 2013 provozovala Jednota celkem 80 prodejen
v okresech Uh. Hradiště, Zlín, Prostějov, Olomouc a Hodonín. K 1.
1. 2014 došlo k fúzi Jednot Uh. Ostroh a Hranice, kdy pod řízení
Jednoty Uh. Ostroh přešlo dalších 54 prodejen v okrese Přerov. Uvedené prodejny jsou vesměs malého formátu (vesnické prodejny) do
velikosti cca 100–150 m2 a s průměrným měsíčním obratem od 100
do 800 tis. Kč. Přechodem pod řízení Jednoty v Uh. Ostrohu došlo
k podstatnému zlepšení tržeb a další vývoj vypadá příznivě.
Prodejnu v obci Stříbrnice jsme otevřeli v červenci 2008 na základě přání občanů a žádosti obecního úřadu. Obecní úřad poskytl
k vybudování prodejny prostory, které jsou bohužel stísněné, ale ve
Stříbrnicích jediné možné. Přesto bylo rozhodnuto prodávat veškerý sortiment, který je možný a daný velikostí prodejny a nákupních
možností obyvatel. Prodejna ihned po zahájení provozu vykazovala
velmi dobré výsledky, s ohledem ke kupní síle asi maximálně možné.
Bohužel v současné době se potýká s úbytkem tržeb. To je problém,

který nás jako družstvo trápí a snažíme se analyzovat důvody současného stavu. Věřím, že do budoucna se situace zlepší a budeme
moci ve vaší obci tuto obchodní činnost nadále provozovat ke spokojenosti občanů i naší.
Dále bychom chtěli občany informovat o akcích, které na prodejně Jednoty probíhají. Jedná se o pravidelné letákové akce, měsíční
COOP slevy, čtvrtletní akce rozšířené o prodej průmyslového zboží a kosmetiky, dále je možno si objednat 2x ročně živou drůbež,
brambory, cibuli, jablka na uskladnění. Můžeme vás ujistit, že naší
snahou je vaši obec zásobit v maximální možné míře s ohledem na
velikost vaší prodejny. Vše ovšem závisí i na zájmu občanů o nákupy
v naší prodejně, protože jedině tak je možné prodejnu udržet
při životě alespoň při vyrovnaném nulovém hospodaření. Pokud
by někdo z vás občanů a zákazníků měl nějaký dobrý nápad, který
by činnost prodejny zlepšil, může nám kdykoliv zavolat nebo napsat
(tel. 572 430 968, e-mail: peprnal@jednotaostroh.cz).
Všem občanům obce Stříbrnice přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.
vedení Jednoty, s. d., v Uh. Ostrohu

Beseda k Návrhu územního plánu obce Stříbrnice
Dne 21. srpna 2014 se uskutečnila beseda k Návrhu územního plánu obce Stříbrnice. Informace občanům poskytli za pořizovatele ing. Pavel Šupka a ing. Kateřina Sklenářová. Debaty se
zúčastnilo 32 občanů. Všechny přítomné v zasedací místnosti seznámil s dokumentem a tvorbou územního plánu pan projektant
ing. arch. Vladimír Dujka. Technickou část popsal pan ing. Pavel
Šupka, který přítomné obeznámil s tím, dle jakých legislativních
podmínek se musí vytvořit nový územní plán. Tato beseda byla
uskutečněna na požadavek obce Stříbrnice, byla uskutečněna

nad rámec smlouvy a měla za cíl seznámit obyvatele a majitele
pozemků s připraveným návrhem. Občané měli možnost po
předložení návrhu panem projektantem o tomto návrhu věcně diskutovat. Konstruktivní a racionální debata splnila účel a
očekávání. Na všechny dotazy, které byly kladeny, se snažil jak
pořizovatel, tak i projektant srozumitelně odpovídat. Tato debata
se uskutečnila na žádost občanů ještě jednou, a to 15. října 2014.
Besedě byl opět přítomen pořizovatel a projektant.
Petr Matoušek
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Zvolení zastupitelé obce Stříbrnice
Komunální volby 10.–11. 10. 2014
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

352

230

65,34

230

1 477

Kandidátní listina

Hlasy
abs.

v%

1

Česká strana sociálně demokratická

363

24,58

2

Občanská demokratická strana

835

56,53

3

SNK Stříbrnice

279

18,89

Česká str. sociálně demokrat.

2 Patka Pavel

41

ČSSD

BEZPP

99

27,27

1

1

Česká str. sociálně demokrat.

3 Vaculovič Silvestr

43

ČSSD

BEZPP

69

19

2

2

Občanská demokratická strana

1 Matoušek Petr

40

ODS

ODS

178

21,31

1

2

Občanská demokratická strana

2 Kuchařová Jana

54

ODS

BEZPP

160

19,16

2

2

Občanská demokratická strana

3 Kratochvíl Bohumil

54

ODS

BEZPP

110

13,17

3

2

Občanská demokratická strana

4 Zach Zdeněk

55

ODS

BEZPP

121

14,49

4

3

SNK Stříbrnice

1 Brucháček Josef

45

NK

BEZPP

61

21,86

1

abs.

v%

Zastupitelstvo obce Stříbrnice pro volební období 2014 – 2018
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Pořadí zvolení

1

příjmení, jméno, tituly

věk

Hlasy

název

Kandidát
poř. číslo

Kandidátní listina

číslo

Politická příslušnost

název

Navrhující strana

číslo

INFORMAČNÍ SERVIS PRO NAŠE OBČANY
SLUŽBY
Potraviny JEDNOTA Stříbrnice
Tel. 572 503 274
Otevírací doba
PO–PÁ 6.30–11.00, 14.00–16.30 hod.
SO 6.30–10.00 hod.
Potraviny JEDNOTA Boršice
Tel. 572 501 181
Otevírací doba:
PO–PÁ 6.30–18.00 hod.
SO 6.30–10.00 hod.
NE 7.30–10.00 hod.
Řeznictví Prášilík, Boršice
Otevírací doba:
PO–PÁ 7.30–12.00 hod 14.00–17.00 hod.
SO 6.30–10.00 hod.
Prodejna potravin
Marie Varmužová, Boršice
Tel. 572 501 494
Otevírací doba:
PO–PÁ 5.00–18.30 hod
SO 6.00–10.00 hod.
Průmyslová prodejna Marie Heliová
Boršice
Tel.: 736 653 671
Trafika Marcela Havlová
Tel. 728 673 399
Otevírací doba:
PO–PÁ 5.00–11.30 hod., 11.45–17.30 hod.
SO 6.00–10.30 hod.

Sběrný dvůr Buchlovice
Křížné cesty
Tel. 572 595 058
Provozní doba: letní provoz (1. 3.–31. 10):
PO–PÁ 6.00–17.00 hod.
SO 8.00–12.00 hod.
zimní provoz (1. 11.–28. 2): PO–PÁ
6.30–16.00 hod.
SO 8.00–16.00 hod.
Sběrný dvůr Boršice
Boršice 148
Provozní doba: letní provoz (1. 3. –31. 10.)
PO–PÁ 6.00–17.00 hod.
SO 8.00–12.00 hod.
zimní provoz (1. 11. –28. 2.): PO–PÁ
6.30–16.00 hod. SO 8.00–12.00
za nepříznivého počasí zavřeno
Česká pošta, s. p., Boršice 147, 687 09
Tel.: 572 501 101, 840 111 244
Otevírací hodiny:
PO–ČT 8.00–11.00, 13.00–16.00 hod.
PÁ 8.00–11.00, 13.00–17.00 hod.
Česká spořitelna a.s. Buchlovice
Masarykova 273, 687 08
Tel.: 956 754 440
Otevírací hodiny:
PO 8.30–12.30, 13.30–17.00 hod.
ÚT 8.30–12.30 hod.
ST 8.30–12.30, 13.30–17.00 hod.
ČT 8.30–12.30, 13.30–15.00 hod.
PÁ 8.30–12.30, 13.30–16.00 hod.
POLICIE ČR – obvodní odd. Buchlovice
Masarykova 271, 687 08
Tel. 974 678 761
V případě nepřítomnosti volejte linku 158

ZDRAVOTNICTVÍ
Praktický lékař MUDr. Tomáš Dacík
Tel. 572 501 433
Ordinační doba: PO 7.00–12.30 hod.
ÚT 13.00–17.30 hod.
ST–PÁ 7.00–12.30 hod.
Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Dagmar Kořístková
Boršice 715, tel. 721 566 563
Ordinační doba: PO 7.00–10.00 hod.
ÚT 13.00–18.00 hod.
ST 7.00–10.00 hod.
ČT 7.00–12.30 hod.
PÁ 10.00–12.00, 12.00–13.00 hod.
(prevence)
Praktická zubní lékařka
MUDr. Petra Matějíčková
Boršice 170, tel. 773 501 422
Ordinační doba: PO 7.30–14.30 hod.
ÚT 8.30–17.30 hod.
ST, ČT 7.30–14.30 hod.
PÁ 7.30–13.00 hod.
Odborná ženská lékařka
MUDr. Jana Pavelková
Boršice 170, tel. 732 833 258
Ordinační doba: ST 7.00–15.00 hod.
PÁ 7.00–15.00 hod.
Lékárna Boršice, Mgr. Jana Ryndová
Boršice 306, tel. 572 501 489
Provozní doba: PO 7.30–16.30 hod.
ÚT 7.30–17.00 hod.
ST 7.30–16.30 hod.
ČT 7.30–17.00 hod.
PÁ 7.30–16.30 hod.

POZOR NA PODVODNÍKY A ZLODĚJE
Nevpouštějte do svého domova nikoho, koho neznáte! Zamykejte i přes den hlavní dveře stejně jako zadní vchody! Nevydávejte finanční hotovost jakýmkoliv kontrolorům! Nevpouštějte
do domu lidi, kteří Vám nabízejí různé zboží! Neplaťte za nikoho
dluhy či pohledávky bez předchozího ověření! Vracení záloh za

služby (voda, elektřina, plyn, daně) se nevyplácí v hotovosti! Zapamatujte si co nejvíce detailů o cizích lidech, které vpustíte do
své domácnosti! Nepřechovávejte doma větší finanční hotovost!
Máte-li podezření, že se děje cokoliv divného, zavolejte
okamžitě na linku 158!

Vážení spoluobčané obce Stříbrnice, přejeme Vám příjemné a klidné
prožití svátků vánočních, osobní a rodinnou pohodu. Zároveň do
nového roku 2015 pevné zdraví, osobní spokojenost.

Petr Matoušek
starosta

Jana Kuchařová
místostarostka
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Mateřská škola Stříbrnice
Ještě cítíme ve tvářích sluneční paprsky letošního krásného
podzimu a už nám v uších znějí vánoční melodie. Romantiku barevného listí vystřídala blikající světýlka, všude to voní vanilkou
a skořicí a všichni k sobě mají nějak blíž… Je tady kouzlo Vánoc,
ale také spousta práce, příprav a očekávání. Všichni chceme udělat radost svým nejbližším. Proto i v mateřské škole se snažíme
dětem vytvořit co nejkrásnější atmosféru plnou nezapomenutelných zážitků.
I to nejmenší miminko časem vyroste a z bezpečí máminy náruče se dostane do společnosti svých vrstevníků v mateřské škole. K 1. září odešlo do základní školy 8 dětí a do mateřské školy
bylo přijato 9 dětí. Celkový počet dětí ve školním roce 2014–2015
je 20 ve věku od 3 do 6 let.
V mateřské škole nuda nemá své místo. Je tu spousta her,
zábavy a také vzdělávacích činností. Hra je pro dítě velmi důležitá. Hra rozvíjí u dětí kreativitu, učí je různým způsobem řešit
problémy, podporuje jejich vynalézavost a představivost. Hrou
vedeme děti ke kamarádství, vzájemné pomoci, toleranci a přizpůsobivosti. K tomu, aby si děti mohly hrát, musíme jim vytvořit
vhodnou atmosféru, prostor, zajistit dostatek hraček a pomůcek.
Naší snahou je děti postupně připravit na plynulý přechod do
základní školy.
Kromě her a vzdělávacích činností v mateřské škole mají děti
možnost se zapojit do nadstandardních aktivit – kroužků, jejichž
činnost zabezpečují učitelky a také rodiče. Do svého programu
jsme zařadili každé pondělí Metodu dobrého startu, při které dochází k rozvoji psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti
se sférou emocionálně motivační a sociální, metoda přispívá
k rozvoji řeči a grafomotoriky. Po absolvování kurzu u autorky
této metody Jany Swierkoszové pracuje s předškoláky Marie
Blechová. V úterý dopoledne za dětmi přijíždí Dana Slezáčková
a děti se mohou těšit na Jógu pro děti. Odpoledne již vyhlížejí
maminku Kateřinu Payne, která je hravou formou seznamuje
s anglickým jazykem. Každou první středu v měsíci si předško-
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láci oblečou zástěrky a se Zdeňkou Holomčíkovou se pustí do
kuchtění. Již upekly jablečnou bábovku, vyrobily jablečný džus,
vytvořily banánové jednohubky v čokoládě a naposled upekly
a nazdobily perníčky. Ve čtvrtek odpoledne za svými dětmi přichází maminky, aby si společně vytvořily zajímavý výrobek z rozličných materiálů a různými technikami, které pro ně připravuje
Kamila Hozíková. Pátky máme vyhrazené na plavání v Plavecké
škole v Uh. Hradišti, kam začneme dojíždět od února. Zabýváme
se také prevencí zubního kazu v projektu Zdravý úsměv, jehož
hlavním cílem je naučit děti pravidelně a správně si čistit zuby.
V rámci péče o zdraví k nám zavítala firma Prima Vizus, která
provedla screeningové vyšetření dětí na skryté oční vady.
Snažíme se, aby život dětí v mateřské škole byl pestrý. Pravidelně zajišťujeme pro děti loutková představení a v lednu se
chystáme na Nezbednou pohádku od Josefa Lady do Slováckého
divadla v Uh. Hradišti.
Čas běží velmi rychle a s dětmi dvakrát rychleji. Před několika
týdny jsme zahájili nový školní rok a už tu jsou Vánoce. Možná
napadne i sníh a všude bude bílo. Je dobré se v tento vánoční čas
zastavit a udělat radost druhým. I děti v mateřské škole se o to
snaží. Připravujeme s nimi posezení u vánočního stromečku s rodiči, kde je potěší svým vystoupením plným říkanek s pohybem,
her a písniček o čertících, zimě a Vánocích. Pak je obdarují vlastnoručně vyrobeným andílkem, svícnem, upečeným perníkovým
stromečkem a přáníčkem. Tím chtějí děti rodičům vyjádřit svoje
poděkování za jejich starost a lásku.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají, zapojují se do aktivit mateřské školy, připravují pro děti různá překvapení a jsou
ochotni nám kdykoliv pomoci. I díky nim se děti cítí v mateřské
škole dobře a mnohdy se jim nechce domů.
Přejeme všem mnoho příjemných chvil se svými nejbližšími
a přáteli. Ať i do Vašich domovů vstoupí kouzlo Vánoc.
Marie Blechová
ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Uč se, dítě, moudrým býti

S vůní medu

A tak se 1. září po prázdninách opět otevřely dveře naší školy
a školní tělocvična se začala plnit žáky, učiteli, rodiči a starosty ze
spádových obcí. Byl zahájen nový školní rok 2014/2015. V tomto
školním roce jsme přivítali 13 prvňáčků a celkem nastoupilo 118
žáků. Druhý školní den byl pro nás velmi netradiční. Byli jsme poctěni vzácnou návštěvou. Osvětimanskou základní školu a mateřskou školu navštívil ministr školství PhDr. Marcel Chládek, MBA.
Po slavnostním uvítání a krátkém proslovu předal pan ministr
pamětní listy našim prvňáčkům a v následující besedě odpovídal
na otázky hostů i na všetečné dotazy našich žáků. Pak se vydal na
prohlídku školní budovy a do tříd mezi žáky.

Na této besedě v Přírodovědném centru Trnka v Uh. Hradišti se třeťáci dověděli mnoho nového o hmyzím životě. A nejvíce
o včele. Teď už vědí, jak vypadá včelí příbytek, ze kterých částí se úl
skládá a proč je práce včelaře velmi užitečná. A ochutnávka medu
na závěr byla také výborná!

Škola letos nabízí žákům bohatou mimoškolní činnost v 15 zájmových kroužcích širokého zaměření. Z toho 13 zajišťují pedagogičtí pracovníci, kroužek florbalu vede Mgr. Sedláček, šachový
p. Macků a hru na nástroj a zpěv p. J. Cvek mladší.
Celoroční plán práce ukazuje, že i tento školní rok bude svou
náplní pestrý a bohatý. Čekají nás exkurze, divadelní a filmová
představení, zájezdy, výlety, sportovní soutěže, vědomostní soutěže a olympiády, projektová činnost, sportovní dny, plavecký
a lyžařský výcvik a mnoho dalších tradičních i nových akcí.

Atletický čtyřboj
Už koncem září se 13 žáků z naší školy utkalo v atletickém čtyřboji, který pořádala ZŠ v Polešovicích. Soutěžilo se v běhu na 50
m a 300 m, ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, skoku
dalekém z místa, hodu plným míčem a v závodu štafet. A byli jsme
úspěšní. Mladší žáci získali ve štafetě 2. místo a Jakub Vašek ze
3. třídy se umístil na pěkném 4. místě v kategorii mladších žáků.

Opět v Kovosteelu
Tento areál ve Starém Městě naši žáci rádi navštěvují. A tentokrát na ně čekala i zvířátka, taková malá zoologická zahrada nebo
porodnice zvířátek v životních velikostech z kovu. Vše o kovovém
odpadu – jak se vykupuje, třídí, drtí, rozebírá – a mnoho dalších
informací si děti odnesly z této exkurze. A z majáku byla krásná
vyhlídka do okolí.

Zážitková škola na Všemině
Ve dnech 22. – 24. září se žáci 2. stupně zúčastnili tzv. Zážitkové školy na Všemině. Tato akce byla ukončením projektu Rozumíme penězům se zaměřením na zvýšení finanční gramotnosti
žáků. Žáci pracovali pod vedením odborných lektorů v několika
skupinách. Naučili se pracovat s GPSkou, vyhledávali na 3,5 km
dlouhé procházce v lese kešky, procvičovali si orientaci podle
mapy. Pracovali dokonce i s profesionální kamerou a mikrofony.
Také se naučili, jak se točí video a jak si připravit scénu. Jejich úkolem bylo pak samostatně natočit asi pětiminutové video na různá
témata týkající se finanční gramotnosti, např. koupě auta, podomní prodej, nakupování a půjčky. Žáky čekala sice náročná práce,
ale stála za to. Výsledné dílo – natočené video – navíc dokládá, že
si naši žáci počínali výborně, dokázali se dohodnout a vzájemně
spolupracovat. A zážitky z těchto tří dnů mají jedinečné. Celý zážitkový kurz byl financován z fondů EU.

Studijní pobyt v Anglii
Ve dnech od 5. 10. 2014 do 15. 10. 2014 se paní učitelka naší
školy Martina Kocková zúčastnila studijního pobytu v Londýně
ve státní škole jménem Trafalgar Infant School. Tento studijní
pobyt finančně podpořila Evropská unie, a umožnila tím poznat
prostředí jiné školy v cizím státě. Tady jsou některé z jejích dojmů
a zkušeností z pobytu.
V Anglii chodí děti do školy již od věku pěti let a povinně navštěvují přípravku zvanou Reception od věku čtyř let. Infant school je
pro děti od čtyř do šesti let. Učí se zde číst, počítat, kreslit, zpívat,
pracovat na počítači a rozumět světu kolem sebe. Ve třídách je kolem třiceti žáků, jeden učitel a jeden asistent učitele. Velmi často
ve škole pomáhají rodiče nebo penzisté jako dobrovolníci – čtou
s dětmi, počítají, hlídají je o volných přestávkách atd.
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Škola začíná v 8.55 a končí v 15.15 hodin. Děti mají dvě kratší
patnáctiminutové přestávky a jednu delší, hodinu a čtvrt trvající
pauzu na oběd. Vyučovací bloky trvají hodinu a čtvrt. Obvykle se
během tohoto bloku vyučuje několik vyučovacích předmětů, děti
často mění činnosti a jedno z hlavních pořekadel bylo „Nemarni
svůj čas“. Přestávky děti tráví na školním dvoře a mají svůj playtime – čas na hraní. Ven chodí i při mírném dešti, ve škole nikdo z dětí nezůstává. Děti jsou díky tomu otužilejší a také méně
nemocné. Na dvorku mají různé sportovní vybavení a hry, které
s velkým nadšením využívají. Takto osvěžené se lépe zapojují do
další výuky.
Další odlišností je, že ve Velké Británii neexistuje odklad školní
docházky jako u nás. Děti se musí do výuky zapojit, i když neovládají skvěle anglický jazyk. V Londýně je mnoho dětí, pro které
angličtina není mateřským jazykem, ale přesto mají školní výuku
v tomto jazyce.
Ve škole převládá pohodová klidná atmosféra, která vychází
z dodržování tzv. zlatých pravidel, u nás je pro žáky závazný školní řád. Každý sebemenší prohřešek proti pravidlům se řeší okamžitě, při opakování i s rodiči nebo psychologem. A toto opatření
funguje i u čtyřletých dětí, které dokázaly sedět potichu, nezlobit
a dávat ve výuce pozor. Striktně se odlišuje čas na hraní a čas na
výuku už u těch nejmenších dětí. Učitelé a asistenti si velmi pochvalují spolupráci s rodiči, kteří se často zapojují do akcí pořádaných školou i jako dobrovolníci a bez nároku na plat při výuce.
Děti se k učitelům chovaly s respektem a úctou, práci plnily bez
odmlouvání a do školy se opravdu těšily.
Školu navštěvovaly děti různých etnik či náboženského vyznání, učitelé se proto snažili, aby žáci poznali a respektovali tyto
jinakosti skrze různé diskuze, projekty, a také k tomuto napomáhala každodenní celoškolní shromáždění.
Děti v šesti letech na začátku roku plynně čtou, sčítají a odčítají
do stovky, velmi pěkně kreslí, píší příběhy a učí se tvořit prezentace na počítači. Nenosí si do školy aktovku, v malé taštičce nosí
jen žákovskou knížku a ještě jednu útlou knížečku na čtení, kterou
čtou a každý den si ji mění. Hodně, opravdu hodně žáci čtou. Děti
jsou vedeny ke čtenářství v rodině i ve škole. Sešity si nechávají ve
škole a nemají ani písemné domácí úkoly. Překvapující je, že celkem málo se dbá na úhlednost písma, důležitější je, co se píše. Ve
třídách už nikde nejsou klasické tabule – jen ty interaktivní, které
používáme i v naší škole. Žáci nosí školní uniformy, aby se setřely
sociální rozdíly mezi dětmi. Rodiče si uniformy chválí – nemusí
každý den ráno přemýšlet, co si dítě obleče, a děti také nepotřebují
tolik oblečení. Díky novému státnímu nařízení mají Infant school
pro své žáky obědy zdarma. Děti dostávají na svačinu ovoce a mléko, v naší škole také, a to díky zapojení do projektu Ovoce do škol.
Rodiče musí děti každý den do školy přivést a také si je odpoledne
vyzvednout.
Tolik ze zajímavostí odjinud. Je dobré poznat, jak funguje škol-
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ství v jiné zemi, mít tak možnost srovnání se školským systémem
u nás, inspirovat se a třeba i dobré nápady přenést do vlastní výuky.

Červená, žlutá, zelená
Představují barvy na semaforu a co znamenají pro účastníky
silničního provozu, to naši čtvrťáci už dávno vědí. A kromě toho
znají, co patří do výbavy jízdního kola a cyklisty. Na základě těchto znalostí pak prakticky dokázali, že mají všechny předpoklady
k tomu, aby
se bezpečně chovali jako cyklisté v dopravním provozu. A tomu
byla věnována podzimní část dopravní výuky na dětském dopravním hřišti na začátku listopadu.

Foukej, foukej, větříčku
Tentokrát nám konečně pořádně foukalo a krásní draci se dětem s lehkostí vznášeli vysoko v oblacích. Až jsme měli obavy, aby
spolu s nimi nevzlétly i některé naše děti. Takové perfektní větrné
podmínky a spokojené děti při tradiční drakiádě!
Na poslední měsíc v roce připravují naši učitelé a žáci mikulášskou nadílku, slavnostní rozsvícení vánočního stromku, Vánoční
zpívání na schodech, třídní besídky a pro občany vánoční hru,
kterou s žáky nacvičila pí H. Motalová. Celá škola se už v tomto
čase začíná ladit do zimního kabátu, aby všem připomněla, že se
blíží Vánoce. Svátky, které jsou dětmi tolik očekávané, básníky
popisované a koledami opěvované. Pro některé z nás nejkrásnější svátky v roce. Připravme se na ně, nalaďme své nitro do klidu,
mysleme víc na druhé než na sebe, přejme, odpusťme, pomozme
a obdarujme.
Všem občanům přejeme vánoční svátky plné radosti a do nového roku 2015 všechno dobré, hlavně hodně zdraví, pohody a lásky.
Milena Vaculíková,
zástupkyně ředitele

PÁR SLOV ŘEDITELE ŠKOLY BORŠICE
Tak, a je to zase tady. Adventní čas je v plném proudu, a byť se
zatím Martin na bílém koni neukázal, pohled do kalendáře nám
neúprosně říká, že je nám zase o rok víc. Dovolte mi tedy, abych
trošku zbilancoval uplynulý rok. Musíme nutně říct, že byl úspěšný. Povedlo se nám dotáhnout rekonstrukci dolní školy, za což
patří velký dík obci Boršice, naši žáci se účastnili různých soutěží
nejen okrskové úrovně, ale úspěšně reprezentovali naši školu i na
úrovni okresu. Nelze opomenout ani to, že všichni naši deváťáci
se bez jakýchkoliv komplikací dostali na ty střední školy, které si
sami vybrali, což určitě svědčí nejen o jejich snaze a píli, ale i o výborné práci nejen našich pedagogických zaměstnanců, ale i těch,
kteří se starají o to, aby prostředí školy bylo podnětné a příjemné.
Obec podala ve spolupráci se školou žádost o dotaci, která by
konečně umožnila splnit dlouholeté přání nás všech, totiž zkapacitnit budovu dolní školy tak, aby se tam mohla přestěhovat výuka ze školy horní. Všem by to určitě v mnohém ulehčilo situaci.
Letos nám také nastoupilo 30 prvňáčků, na což jsme reagovali
otevřením dvou prvních tříd, byť to nebylo nezbytně nutné, ze
zákona může ve třídě 30 žáků být. Nicméně nechám na laskavé
čtenářově fantazii, jak asi výuka v takto početné třídě probíhá…
Podařilo se nám uvést do chodu nový informační systém
OFFICE 365, díky kterému každý ze žáků i zaměstnanců školy
získal přístup k nejmodernějšímu a nejrozšířenějšímu kancelář-

skému balíku nejen pro školní použití, ale i na doma. Podotýkám,
že zdarma po celou dobu školní docházky. Také se nám úspěšně
podařilo navázat na loňskou práci Bc. Kateřiny Chmelové ve
školce v kroužku angličtiny, a to tak, že jsme zařadili výuku tohoto cizího jazyka už od prvního ročníku.
Snažíme se o to, aby naše škola neztrácela kontakt s moderními výukovými trendy. Usilujeme o zapojení se do projektů
umožňujících využívat moderní techniku ve výuce. Rádi bychom
umožnili žákům využívat jejich vlastní zařízení, jako jsou tablety
či chytré telefony, ve výuce. Snažíme se také o to, aby těmito zařízeními mohla disponovat i škola a umožnila tak přístup k nim
i těm, kteří je nevlastní.
V letošním školním roce bychom také rádi po několikaleté
pauze opět uspořádali akademii, takže si už v tuto chvíli dovolím
pozvat všechny čtenáře těchto řádků někdy v červnu do kulturního domu na pěkný kulturní zážitek. V plném proudu jsou také
přípravy na tradiční předtančení našich žáků na rodičovském
plese. Je to tradice, která by určitě neměla zapadnout.
Co říci závěrem?
Snad už jen: „Šťastné a veselé… hodně štěstí a především
zdraví nejen v novém roce, ale napořád…“
Mgr. Tomáš Kozák
ředitel školy
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Knihovna
Místní knihovna Stříbrnice má pro Vás otevřeno každý pátek
od 15 do 18 hodin. V současné době je zaregistrováno 60 čtenářů, z toho je jich 14 do 15 let. K zapůjčení máme 4 269 svazků,
včetně těch z výměnného fondu. Kromě beletrie, naučné literatury a periodik si u nás můžete zapůjčit i několik stolních her.
Knihovna ovšem nepůsobí pouze jako půjčovna literatury,
snažíme se také pořádat různé akce, zejména pro děti. Na konci
loňského roku, 7. 12. 2013, jsme uspořádali ve spolupráci se stříbrnickými hasičkami Čertovskou diskotéku, k tanci a poslechu
hrál Dj Guma, děti se vyřádily při různých hrách a taneční soutěži, kterou vedla teta Majda. Letošní rok jsme zahájili 2. ročníkem pexesového turnaje, opět ve spolupráci s hasičkami. Turnaj
se konal 26. 1. 2014 a zúčastnilo se ho 10 dětí a přibližně stejný
počet dospělých. V březnu přišla do knihovny návštěva z mateřské školky. Děti se seznámily s chodem knihovny, povídali jsme si
také o skřítkovi Knihovníčkovi, hledali jsme poztrácená písmenka a složili z nich název knihovny.
Další, asi nejvýznamnější akcí byla 2. stříbrnická Noc s Andersenem, která proběhla 4. 4. 2014. Zúčastnilo se jí 13 holek a kluků. Tak jako minulý rok, i letos jsme se vydali po stopách pokladu.
Cestou jsme se posilnili opečeným špekáčkem a teplým čajem od
sportovců a nechali jsme se postrašit duchy, kteří nás dovedli až
na faru, kde byl ukrytý poklad. Zábava pokračovala netradiční
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módní přehlídkou a dovršena byla čtením hororových příběhů
na hezkou dobrou noc. Ráno jsme se unavení, avšak spokojení
rozešli domů, dospat, co jsme nestihli.
Předposlední akcí letošního roku byla Drakiáda, která se konala 5. 10. 2014, opět ve spolupráci s hasičkami, zúčastnilo se jí
přibližně 20 dětí. Přihlížející, kteří se hojně rojili, měli možnost
vidět draky různých velikostí, tvarů a barev. Počasí nám letos
přálo a draci skutečně létali, takže vítězi byli všichni zúčastnění.
Rok plný her a zábavy jsme s hasičkami zakončili 30. 11.
2014 Vánočními dílničkami, děti i rodiče měli možnost vyrobit
si různé ozdoby a dekorace nejen z papíru (baňky, stromečky,
hvězdy), ale také, díky Nice Vandové a Šárce Kmentové, z drátků a korálků (stromečky, hvězdičky, srdíčka). Koledami jsme se
naladili na vánoční čas a každý z přítomných přiložil ruku k dílu
a očko k očku při výrobě nejdelšího vánočního řetězu, jaký kdy
Stříbrnice spatřily.
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu všech akcí pořádaných knihovnou, a těším se na
další spolupráci.
Na závěr bych Vám ráda popřála krásné Vánoce, pod stromeček novou knížku a do nového roku lásku a štěstí jako z románu,
fantastické zdraví, pohádkovou pohodu a splnění všech přání.
Zdenka Vandová, knihovnice

Drazí obyvatelé Stříbrnic,
chci Vám popřát požehnaný a milostiplný adventní čas a pokojné a láskyplné prožití vánočních svátků. Ježíš se narodí jako
malé, bezbranné dítě. On, Bůh, „o trochu mléka prosí ten, kdo
živí všechna stvoření,“ jak píše básník. Tím nás chce naučit
pokoře, abychom nespoléhali jenom na vlastní síly, ale prosili
o pomoc Boží. Narodí se v chudém chlévě. Tím nás chce naučit
skromnosti. „Člověku neprospěje, i když získá celý svět, ale ztratí
svou duši,“ píše apoštol Pavel. Pokora a skromnost jsou důležité
ctnosti. Pokorný člověk ctí svého Stvořitele i lidi – jako své bratry
a sestry. Skromný člověk se nehoní, nezávidí a rád se podělí. Ví,
že největší bohatství je pokoj v duši a spokojený život v rodině.
Chci Vám také poděkovat za hezké chvíle prožité s Vámi na
slavnostech v kostele, zvláště na koncertě chrámového sboru, na
pietní vzpomínce za padlé ve světových válkách a na hodech.
Vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří jste finančně
přispěli na generální opravu varhan. Zvláště panu starostovi
a obecnímu zastupitelstvu, kterým zároveň přeji při jejich zvolení
hojnost Božího požehnání v práci pro naši obec.
Odepsané, desítky let špatně funkční, zvětralé a červotoči prolezlé varhany jsou dnes skvostem v našem kostele. Mají pro nás
historickou hodnotu, vždyť jsou staré jako kostel. Nástroj má teď
hodnotu dva miliony korun a netřeba opravy minimálně čtyřicet
let. Sám jsem 10 let hrával na varhany v mém rodišti a 6 let ve
spišské katedrále, tak aspoň trošku vím něco i o tomto našem

hudebním nástroji, Stříbrnickém králi. O to více si toho cením,
že se nám podařilo v tak malé dědince postupně dát dohromady
350 000 Kč.
Když v Osvětimanech před dvěma lety o Vánocích zazněly varhany po generální opravě, šel mi mráz po zádech dojetím. Moc se
těším na tyto Vánoce, že si spolu zazpíváme vánoční písně za doprovodu našich varhan a tak přivítáme narození Spasitele světa.
P. Anton Kasan

Sbor dobrovolných hasičů Stříbrnice
Hasičský sbor založil pan učitel Vilém Klein, a to 13. dubna 1898.
Dalšími zakládajícími členy pak byli Silvestr Martinák, Vojtěch Hruška a Josef Lerbletier. V roce 1938 sbor získal hasičský prapor, který
byl v témže roce posvěcen. V roce 2008 byla, ku příležitosti 110 let od
založení sboru, zhotovena replika hasičského praporu.
Dnešním dnem má sbor o jednoho člena více než v loňském roce,
a to 39 členů, ve složení 29 mužů a 10 žen. Celý sbor řídí František Čevelík, velitelem JSDH je Jiří Kratochvíl, velitel družstva SDH je Radim
Kratochvíl. Techniku má na starost Bohumil Kratochvíl, který je strojníkem JSDH. Nejstaršími členy SDH jsou: Ing. Josef Sovek a Václav
Prukner.
Seznam akcí SDH v tomto roce byl a je velmi rozmanitý a různorodý: rok 2014 začal turnajem v pexesu pořádaným členkami SDH
a následovaným maškarním plesem. V polovině března proběhl ve
spolupráci s SK Stříbrnice a obecním úřadem 4. ročník koštu slivovice. Koncem měsíce jsme obdrželi dotaci od Zlínského kraje na koupi
zánovního auta, za což je nutno poděkovat starostovi obce panu Petru
Matouškovi, neboť na tom měl nemalé zásluhy. Duben je měsíc jara
a úklidu, proto se uspořádal sběr elektroodpadu. Někteří členové SDH
se zúčastnili akce „Ukliďme svět“, kterou pořádalo HS Lo Stříbrnice
a LČR. Akce byla uspořádána za účelem úklidu obce a nejbližšího oko-

lí. V květnu se pořádá stavění a kácení máje. Dále se členové a členky
účastnili mše v místním kostele. Ta byla věnována jak žijícím, tak již
zemřelým hasičům. V polovině měsíce se zúčastnila dvě družstva
mužů a družstvo žen okrskové soutěže, která se konala v Osvětimanech. Muži se umístili na druhém místě, ženy na prvním místě a muži
nad 35 let taktéž na místě prvním. Na závěr tohoto činorodého měsíce proběhlo, na žádost starosty obce, sečení trávy na farské zahradě,
u rybníka a kolem hřiště. Někteří členové a členky se zúčastnili pietní
vzpomínky u pomníku padlých u příležitosti 100. výročí od zahájení
1. světové války. Na začátku měsíce června se v obci provedla kontrola
hydrantů. Ve spolupráci s obecním úřadem se uskutečnil cyklovýlet do
Uh. Hradiště, kde byla zajištěna prohlídka města s průvodcem. V červenci uspořádaly členky SDH Den s hasičem, kde byly připraveny různé soutěže pro děti. V září došlo k předání vozidla zakoupeného z dotací Zlínského kraje. Toto vozidlo převzal starosta obce. Pro původní
vozidlo SDH si přijeli kolegové z SDH Vážany. V říjnu členky SDH
uspořádaly drakiádu. V půli měsíce se ve spolupráci s rybáři Stříbrnice
uskutečnily dětské rybářské závody. Koncem října se v místním kostele konal křest nového auta. V listopadu byli zástupci SDH a starosta
obce osobně poděkovat hejtmanovi Zlínského kraje panu Stanislavu
Mišákovi za finanční příspěvek na koupi nového vozidla. Koncem

strana 13

listopadu uspořádaly členky společně s místní knihovnou Vánoční
dílničky pro děti a začátkem prosince Čertovskou diskotéku. Rok již
tradičně ukončíme předsilvestrovským pochodem.
POŽÁRY: Oproti předešlým letům se naší obci letos červený kohout vyhýbal. Byl pouze jeden výjezd, a to k požáru bagru v Lůčkách.
Další výjezd se uskutečnil na místní xaverov, kde se jednalo pouze
o čerpání vody.
Děkuji členům SDH, kteří se podílejí na chodu sboru, zabezpe-

čení a přípravě různých akcí jak pro děti, tak pro dospělé. Děláme
to přece dobrovolně!!!
Ještě bych chtěl poděkovat starostovi obce panu Petru Matouškovi za vstřícné jednání a zajištění finančních prostředků pro
SDH.
Závěrem přeji členům SDH a občanům obce krásné prožití
vánočních svátků, všechno nejlepší a hodně zdraví v novém roce
2015.
Za SDH Stříbrnice Jiří Kratochvíl

Hasičky Stříbrnice
Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme opět navázaly
spolupráci při pořádání akcí pro děti s naší knihovnicí Zdenkou
Vandovou.
Nový rok jsme zahájily 2. ročníkem pexesového turnaje. Akce
se zúčastnilo méně pexesachtivých hráčů, kteří ale malou účast
vyvážili velkým nadšením pro hru. Nikdo neodešel domů bez
medaile.
V květnu se naše družstvo hasiček zúčastnilo spolu s našimi
hasiči okrskové soutěže v požárním sportu v Osvětimanech, kde
jsme opět obhájily 1. místo v naší kategorii.
Konec školního roku a začátek prázdnin jsme oslavily s dětmi
tím, že se nám podařilo zorganizovat akci – Den s hasičem. S vidinou zmrzlinového osvěžení děti absolvovaly několik stanovišť
s úkoly s požární tematikou. Největší ohlas u dětí mělo ovšem
stříkání vody ze stříkačky.
Podzim je ve znamení létajících draků. Počasí nám letos přálo,
a tak jsme mohly uspořádat drakiádu. První říjnovou neděli se
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tak nad Stříbrnicemi vznášela asi dvacítka papírových draků.
Při plánování další podzimní akce pro děti jsme zjistily, že ne
vždy je k nám počasí přívětivé, a tak se nám letos nepovedlo uspořádat vyřezávání dýní tak jako loni, kdy nám vyřezávané dýně
zpestřily lampionový průvod. Jak se říká: větru, dešti neporučíš!
Naší poslední akcí pro děti v tomto roce byly vánoční dílničky
pro děti a rodiče. S první adventní nedělí jsme za poslechu koled
všichni nasáli vánoční atmosféru a každý si z připraveného materiálu mohl vytvořit několik vánočních dekorací.
Za všechny bych chtěla poděkovat panu starostovi, že nám
umožňuje využívat prostory na obecním úřadě. Rodině Kratochvílových, že i když jsme velkou úrodu dýní letos nevyužily, byli
na nás dokonale připraveni. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravách, těm, co přišli a bavili se, díky!
Závěrem bych Vám všem chtěla za hasičky popřát pokojné Vánoce, šťastný vstup do nového roku a při nějaké námi pořádané
Alena Němcová
akci v roce 2015 na shledanou.

Sportovní klub
Dovolte mi, abych jménem Sportovního klubu Stříbrnice seznámila čtenáře Zpravodaje obce Stříbrnice v několika řádcích
s děním v našem klubu v průběhu roku 2014. Jak jistě víte, první polovina každého roku je dle organizace fotbalových soutěží
věnována zakončení jedné sezóny a druhá polovina roku je zase
věnována první polovině další sezóny. Závěrem roku lze tedy
hodnotit dvě sezóny.
Po sportovní stránce lze sezónu 2013/2014 označit jako méně
úspěšnou. Naše mužstvo skončilo po jarní části na poslední
příčce tabulky. Naší slabinou byl nestabilní kádr, bohužel k tomu
Seznam hráčů:
Cyril Vojáček (Boršice)
Jan Gelien (Traplice)
Jaroslav Tichý (Medlovice)
Jiří Reinberk (Nedakonice)
Ladislav Pondělek (Boršice)
Ladislav Zmrhal (Tučapy)
Martin Mlčák (Osvětimany)

přispěla i řada zranění.
Podzimní část sezóny 2014/2015 můžeme označit jako úspěšnou. Mužstvo skončilo na 3. místě tabulky. Náš tým je v současné době stabilizovaný a chce atakovat přední místa tabulky. Na
úspěšném zakončení sezóny má velký podíl hrající trenér ing.
Milan Březina z Buchlovic.
Máme radost, že se ve Stříbrnicích fotbalu věnují i mladší generace. Na Sportovním bále v Boršicích byl oceněn jako nejlepší
hráč sezóny v kategorii žáků Josef Swatzina a za dorost Lukáš
Krsička.

Martin Peprník (Stříbrnice)
Matěj Ludvíček (Boršice)
Michal Knap (Boršice)
Michal Náplava (Zlechov)
Milan Březina (Buchlovice)
Norbert Vrtal (Boršice)
Pavel Balíček (Boršice)
Pavel Juřík (Stříbrnice)

Petr Gottwald (Boršice)
Petr Náplava (Stříbrnice)
Přemysl Krsička (Stříbrnice)
Radek Dvouletý (Boršice)
Radim Hlaváček (Boršice)
Richard Bukvald (Boršice)
Tomáš Kučírka (Stříbrnice)
Zdeněk Holomčík (Boršice)

Investice na hřišti

Využití areálu

Sportovní klub vykonával v průběhu roku mnoho činností
v oblasti mimozápasových aktivit. Intenzivně se staral o travnatou plochu a údržbu okolí hřiště. V zimních měsících bylo provedeno odvodnění hřiště. Byly nainstalovány plastové sedačky. Došlo k položení asfaltového povrchu na části komunikace u hřiště.

Jsme rádi, že areál využívají i další složky naší obce. Maminky
zde pořádaly velmi úspěšné akce, mezi ně patřilo Jarní čarování
a Pohádkový les. Sbor dobrovolných hasičů a honební společenstvo také občas využívá prostor ke svým aktivitám. Doufáme, že
i nadále bude tato spolupráce pokračovat.

Hlavní partneři sportovního klubu
SK nemá významné sponzory, kteří by plnili příjmovou část
vysokým procentem, a z tohoto důvodu si vážíme dlouholeté spolupráce s obcí. Letos SK obdržel sponzorský dar v podobě tréninkových souprav od pana Radima Hlaváčka z Boršic. Pan Pavel
Patka sponzoroval položení asfaltového povrchu a potěrový štěrk
na úpravu hřiště. Velmi si vážíme daru od pana Tomáše Kučírky
v podobě fotbalových sítí. V neposlední řadě musím zmínit finanční podporu od pana Petra Cigoše z Tupes, která byla použita
na občerstvení k ukončení fotbalové sezóny.

Naše činnost
Členové klubu se intenzivně zapojují do sportovního, kulturního i ostatního dění v obci. Byli jsme přítomni na: silvestrovském pochodu, obecní zabijačce, fašaňkové obchůzce, otevírání
a uzavírání cyklostezek, slavnostech vína, Memoriálu Miroslava
Fryštáka, hodech a sportovním bálu.

Závěrem chceme poděkovat:
•
•
•
•

všem našim fanouškům za podporu při zápasech
všem hráčům
všem lidem, kteří se pohybují kolem fotbalu ve Stříbrnicích
Obecnímu úřadu Stříbrnice a sponzorům

„Nezáleží na tom, kolik gólů jsi dal, na počtu bodů, které sis
připsal, rekordů, které jsi překonal, trofejí, které jsi získal, nebo na
soupeřích, které jsi porazil. Jelikož velké sportovce dělá velké srdce.
A jen ti s největším srdcem, zápalem, plným nasazením a především láskou ke sportu se stávají legendami.“
Autor neznámý

Krásné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2015 ze
srdce přeje SK Stříbrnice.
Irena Náplavová
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Maminky Stříbnice
Opět tady máme konec roku. Předvánoční rozjímání a veselí.
K tomu patří i vzpomínky na letošní dětské akce, které vám v krátkosti připomeneme.
Jako tradičně před začátkem masopustu pořádáme dětský
maškarní bál. Letos se konal 8. března a už tradičně byl plný soutěží, tance a písniček. Děti se nám předvedly v krásných maskách
princezen, broučků, kovbojů nebo tanečnic. Masky to byly veselé
a plné elánu, který se přenesl i na nás a dal nám pocit úspěšné akce.
Byli jsme moc rádi, že se do zábavy zapojili i dospělí. Celou akcí vás
provázela známá čtveřice postaviček Myšpulín, Bobík, Pinďa a Fifinka. Akce se konala už tradičně v Hospůdce V háječku, jejíž majitelé spolu se Čtyřlístkem přivítali 44 dětí s doprovodem. Celá akce
skončila udělením diplomů za masku a závěrečnou diskotékou.
Další vzpomínkou se zastavíme u 3. května, kdy se konalo Jarní čarování. Letos se nám po kopci u fotbalového hřiště rozběhlo
51 malých čarodějnických učňů, o které pečovaly zkušené a stále
krásné čarodějky(-nice). Malí i velcí studenti se tu podrobili různým zkouškám a plnili nelehké úkoly. Za jejich splnění pak dostali
od své krásné učitelky (čarodějnice) nebo učitele (čarodějníka)
známku. Na konci celé vzdělávací poutě byla sladká odměna pro
všechny studenty tohoto cechu. Oslavoval každý podle svého. Někdo čarodějnickým tancem, jiný cvičením pod vedením zkušené
učitelky čarobiku, anebo jen tak u ohně se špekáčkem. Musíme
dodat, že akce skončila úspěšně a žádná z účastnic nebyla upálena.
Dále vzpomeneme na poslední srpnovou sobotu, na třicátého,
kdy se konal Pohádkový les. Propršený srpen nám dělal starosti.
Blátivá pouť však nikoho neodradila a přišlo se pobavit 72 dětí.
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Prošly celým lesem, kde se setkávaly s různými pohádkovými
postavičkami - Flintstounovými, Patem a Matem, Šmouly, Bílou paní s rytířem, Mrazíkem, vílami, Včelkou Májou, Smolíčkem a Hurvínkem. Akce začínala audiencí u královské rodiny.
Ta udělila povolení ke vstupu do lesa a vydala pas s pokyny jak
cestu zvládnout. Po audienci následovala celnice, kde zkušený
zbrojnoš zkontroloval náležitosti dokladu a pouštěl do pohádky. Děti pomáhaly postavičkám s úkoly. A že nebyly zrovna
lehké! Při některých bylo potřeba velké odvahy. Vejít do pekla,
svézt se na lanové dráze, nebo jízda na koni - to patřilo k těm
obtížnějším. Na jiné se těšily - zalévání kytiček, ježdění na
koloběžce, zvládání tanečních kroků, jízda na flintstmobilu
a jiné. Všichni cestu s úspěchem zvládli a mohli opět navštívit
královskou rodinu, kde dostali sladkou odměnu a pohoštění.
Poslední z našich akcí v roce byl lampionový průvod. Ten
se konal 24. října. Už tradičně jsme se setkali na fotbalovém
hřišti, kde děti rozsvítily lampiony a za doprovodu hudby
prošly celou obec. Na dětském hřišti pak celý průvod ukončil
ohňostroj.
Tak a to je celé vzpomínání na letošní rok akcí, které pořádají maminky.
Chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhali. Všem těm,
kteří neztratili odvahu obléct se do kostýmů a věnovali svůj
čas zábavě pro děti. Děkujeme moc, byli jste úžasní a tak trochu doufáme, že se opět potkáme.
Dětem a legraci ahoj příště!
Dagmara Vaculíková

Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, ZO Boršice, oslavil v letošním roce 90 let
od založení své organizace.
Psal se rok 1924, když včelaři z Boršic, Stříbrnic a Nedakonic v čele s Josefem Holáněm a zástupcem Zemského ústředního spolku včelařského v Brně založili včelařský spolek.
Uvědomovali si význam včel v přírodě a zemědělství, že mají
nezastupitelnou úlohu v opilovací činnosti. V té době na našem
území převládala původní včela tmavá, která měla ostřejší rysy
chování a byla velmi bodavá.
Většina včelařů v té době chovala včely v dvouprostorových
úlech přístupných ze zadní strany. Používaly se hlavně moravské stojany, almárky, ležany, budečáky a moravské univerzály.
Ruční nářadí bylo jednoduché, medomety na vytáčení medu
na ruční pohon. Podíl ruční práce byl velký, tak jako ve většině
zemědělství. V roce 1950 se včelařský spolek rozrostl o 3 obce,
a to o Medlovice, Újezdec a Hostějov. Spolek v té době měl 43
členů, kteří obhospodařovali 410 včelstev. Včelaři hojně vysazovali stromy a keře, vysévali vojtěšku, svazenku a komonici.
Výnosy nebyly nijak velké, kolem 3 kg medu na včelstvo, a to
se ještě odváděl desátek medu, za který včelaři dostávali cukr.
Spolek měl i významné včelaře, jako třeba pana faráře Macíka
ze Stříbrnic, který 30 let choval přes 50 včelstev. Svoje zkušenosti a poznatky o životě a potřebách včel předával dalším členům spolku. Medem léčil nachlazené a nemocné.
V 60. letech se na naše území dostává plemeno včely kraňské. Tu někteří chovatelé přiváželi ze Slovinských Alp, z oblasti
Kraňska a Goreňska. Tato včela převládá do dnešní doby. Vyznačuje se mírností, dobrým medným výnosem, sezením na

plástech a čisticím pudem. Na tyto vlastnosti se dál šlechtí.
Žije ve větším společenství, potřebuje i větší úl, a to nástavkový. Tyto úly jsou většinou přístupné shora a lze je rozebírat na
jednotlivé díly, tím je možné zvětšovat nebo zmenšovat prostor
podle potřeby včelstva.
Vývoj nářadí a mechanizace šel také dopředu, většinou se vytáčí v nerezových medometech s elektrickým pohonem. Na trhu
je mnoho zařízení, která usnadňují práci včelařům.
Základní organizace má v dnešní době 47 včelařů, kteří se
starají o 642 včelstev.
Při příležitosti devadesátého výročí jsme odměnili dlouholeté a vzorné včelaře.
Vyznamenání „Vzorný včelař“ obdrželi Havel Výstup a Jaroslav Buchtík z Boršic a Václav Vrtal z Medlovic.
Čestným uznáním za dlouholetou práci se včelami byli oceněni František Čuma a Josef Skupina z Boršic, ing. Josef Sovek
a ing. František Píštěk ze Stříbrnic, František Hromada z Medlovic, Jaroslav Marťan z Újezdce a Josef Obdržálek z Nedakonic.
Oslava proběhla v kulturním domě v Boršicích, kde se předvádělo zdobení perníků, výroba svíček z včelího vosku, byla zde
též výstava úlů a nářadí pro včelaře, a to jak z doby minulé, tak
ze současnosti, a ochutnávka medů od našich včelařů.
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této
oslavy, a popřát všem včelařům a spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, osobní pohody a šťastný
vstup do roku 2015.
Za ČSV, ZO Boršice
jednatel Vojtěch Píštěk
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Český zahrádkářský svaz, z. s., Stříbrnice
ČZS již delší čas prochází velmi složitým obdobím, které je
poznamenáno charakterem doby, práce a volného času. Zásadně klesl zájem o spolkovou činnost, a tím se zahrádkaření stalo
pouze samozásobitelské, a i to jen do jisté míry. Souběžně s tím
supermarkety nabízí levnou zeleninu, ovoce, víno aj., mnohdy
za dumpingové ceny, což drobné pěstitele – zahrádkáře vylučuje
z možnosti společenské potřeby výkupu a prodeje přebytků.
Pro současné zahrádkaře, sadaře, vinaře, včelaře či chovatele
zvířat je jediným, životně důležitým kritériem kvalita produktů
s odkazem na životní prostředí a čerstvost. To je i tak nedocenitelné, zejména dle zásady zdravého životního stylu: „Lidé, jezte
a pijte potravinové produkty co nejméně upravované, bez chemikálií, konzervantů a z prostředí, ve kterém žijete, tzv. regionální
potraviny.“ Proto tyto hodnoty, zejména v současné uspěchané
době, neopouštějme. Zahrádkaření spolu s ostatními výše jmenovanými činnostmi nás spojují s přírodou, jejími dary a dává
nám možnost aktivního odpočinku.
I zahrádkáři Stříbrnic nejsou v dnešní době výjimkou. Omezili svoji činnost na individuální zahrádkaření a vinaření. V rámci
veřejného působení byla uskutečněna 22. března 2014 v prosto-

rách OÚ Stříbrnice akce – rozšířená „Beseda při víně“. Rozšířená proto, že na tuto besedu byli pozváni všichni vinaři působící
v katastru obce Stříbrnice. Podmínkou účasti bylo přinesení minimálně jednoho vlastního vzorku vína. Již v minulosti pořádali
zahrádkáři po řadu let mimo místní výstavy vín pro veřejnost
i besedy při víně, ale jen pro členy ČZS.
Pozvání přijala většina vinařů. Na akci si přinesli pozvaní celkem přes třicet nádherných vzorků vín ve stáří jednoho až dvaceti
let. Vína byla přítomnými anonymně, po řádné registraci, ohodnocena. Současně se rozvinula široká diskuze a mohu říci, že se
společenský večer vydařil. Přítomné vinaře obohatil o spoustu
nápadů a myšlenek, které si odnášeli domů pro svou další práci
s vínem a ve vinicích.
Je škoda, že pozvání některých mladších vinařů nebylo akceptováno. Snad v příštím roce 2015, pokud se uskuteční další
ročník rozšířené „Besedy při víně“, bude účast i těchto vinařů
vítána. Končím přípitkem stříbrnickým vínem všem občanům
Stříbrnic.
„Tak na Vaše zdraví…“
Ing. František Píštěk za ČZS

Stříbrnický sbor
Stříbrnický pěvecký sbor vznikl 14. března 2013 (první zkouška). Řízení sboru se ujala paní ing. arch. Šárka Brantalová. Sbor
je patnáctičlenný. Jednotliví členové jsou hudebními amatéry
všech věkových kategorií, kteří ale rádi a s humorem zdolávají
nástrahy melodie, vyladění harmonických souzvuků, výrazu
i celkového pojetí skladeb.
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Pěvecký repertoár tvoří duchovní skladby, lidové písničky
a skladby českých či zahraničních autorů.
Sbor vystupoval na několika akcích: Den matek, Setkání sedmdesátníků, Memoriál Miroslava Fryštáka, velký úspěch sklidil
o Vánocích a Velikonocích, kdy koncertoval v místním kostele.
Irena Náplavová

HS Lo Stříbrnice
Mám-li shrnout uplynulý rok 2014, začnu naším prvním mysliveckým bálem, který jsme pořádali 1. února. Této akci předcházela rozsáhlá rekonstrukce prostor v budově školky, které jsme
se ve velké míře účastnili. Celou přípravu bálu jsme zvládli v šibeničním termínu, hlavně díky podpoře obecního úřadu a práci
mnoha dalších dobrovolníků, kterým bych chtěl touto cestou
velmi poděkovat.
Jako prvním se nám podařilo vyzkoušet maximální kapacitu
nových prostor. K tanci a poslechu nám zahrála hudební skupina Madison. Myslím, že se tato akce velmi zdařila. Druhý ročník
mysliveckého bálu jsme naplánovali na sobotu
31. 1. 2015, tímto jste všichni srdečně zváni.
V sobotu 12. dubna jsme již tradičně k mezinárodnímu Dni
země uspořádali akci Ukliďme svět.
Letos se nám za pomoci 32 dobrovolníků podařilo odstranit z našeho revíru opět spoustu odpadu. Jedna skupina čistila
příkopy u silnice směrem na Boršice a na medlovickou stranu.
Druhá skupina se dala do čištění úvozu k Divoku a poté na stráni
a další uklízela v revíru LČR, Lesní správy Buchlovice od Andělíčka směrem ke Dlouhé řece.
Akce byla zakončena na fotbalovém hřišti SK Stříbrnice malým občerstvením.
Koncem dubna jsme ukončili přikrmování zvěře. Během zimního období jsme postupně do zásypů a samokrmicích zařízení
odnosili přes 10 tun obilovin, 500 kg krmné řepy a 300 kg mrkve.
Na druhou červnovou neděli jsme pro vás připravili ještě jednu premiéru, a to v podobě vzduchovkového přeboru. Tato soutěž se konala na hřišti SK Stříbrnice. Účast byla hojná, soutěžící
neodradilo ani ostré slunce, které osmahlo kůži všech zúčastněných střelců i pořadatelů.
Během září jsme opět začali s plněním našich skladů krmivem
pro zvěř. Zároveň tím začalo přikrmování drobné zvěře.
Již 4. ročník Dne stromů se uskutečnil v sobotu 25. října, opět

za spolupráce LČR, Lesní správy Buchlovice, zúčastnilo se ho
rekordních 59 dětí.
Na letošní ročník jsme pro děti a mládež připravili 5 stanovišť. Na dvou stanovištích měli účastníci možnost vyzkoušet si
historické zbraně v podobě hodu kopím a střelby lukem na terč
a třetí stanoviště procvičilo střelbu ze vzduchovky. Zbývající dvě
stanoviště byla naučná a zde se o účastníky starali pedagogové
pan ing. Pavel Zůbek a Mgr. Ivana Zůbková. Po losování účastnických listů a rozdání drobných cen se mohli všichni občerstvit
a pobavit u táboráku.
Děti, ale i dospělí tak měli možnost strávit příjemné odpoledne a připomenout si Den stromů, který se u nás slaví již 14 let.
K podzimu samozřejmě patří i společné lovy, které jsou nejen
loveckou, ale i společenskou událostí.
Letošní první hon jsme naplánovali na sobotu 15. listopadu.
Této události se zúčastnilo 34 střelců a 18 honců.
Za jejich pomoci se nám podařilo ulovit 4 kusy černé zvěře,
jednu lišku obecnou a jednoho bažanta obecného.
V pořadí druhý hon se uskutečnil v sobotu 6. prosince.
Během září a října David Kratochvil, Michal Vanda, Jiří Hezina a ing. Lukáš Bruštík absolvovali kurz pedagoga volného
času, který byl zákonnou podmínkou pro založení mysliveckého
kroužku pod záštitou Domu dětí a mládeže Šikula v Uherském
Hradišti. Kroužek je určen pro děti od 6 do 15 let a hlavním vedoucím je výše zmíněný pan ing. Lukáš Bruštík.
1. schůzka mysliveckého kroužku pro děti proběhla 14. 12.
2014.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nás podpořili při výše
uvedených akcích, a těším se na další spolupráci.
Závěrem Vám chci popřát krásné Vánoce a do nového roku
hodně štěstí, zdraví, lásky a rodinné pohody.
Michal Vanda
starosta HS
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MS ČČK Medlovice
Český červený kříž Medlovice sdružuje ve svých řadách i 16
občanů Stříbrnic. Členové ČČK se účastní zájezdů např. do Polska, na Sv. Hostýnek, do Turzovky. ČČK pořádalo v roce 2014
7 lékařských přednášek a dalších 6 besed na různá témata. 2x
ročně se podílí na pořádání sběru oděvů pro Charitu Broumov.
Pravidelně vždy první pondělí v měsíci se schází Klub důchodců při MS ČČK. Do Mateřské školy Stříbrnice přispěl MS ČČK
Medlovice knížkami pro děti.
V roce 2015 tomu bude 55 let od založení dárcovství krve.

V loňském roce byl náš občan Jiří Kratochvíl odměněn Zlatým
křížem III. stupně za 80x darovanou krev.
Paní Dana Mazáčová vyrábí pro Charitu pletené ponožky, v letošním roce jich upletla 140 párů.
MS ČČK Medlovice děkuje všem za podporu a spolupráci
v ČČK. Všem občanům Stříbrnic přeje hodně zdraví, štěstí a pohody do roku 2015.
Marie Jedovnická
předsedkyně MS ČČK

Z okresního archivu V Uherském Hradišti
Protokol č. 18
Sepsaný v schůzi národního výboru ve Stříbrnicích dne 22.
listopadu 1945 za přítomnosti podepsaných.
Jednání
1. Místní národní výbor se usnáší, aby bylo zavedeno vyučování ve zdejší obecné škole jednoduché frekvence. Jednak pro
citelný nedostatek topiva, jednak pro děti z tak zvaných Pasek,
pro které by mělo být zavedeno vyvařování polévek, avšak pro
naprostý nedostatek tuků pro vaření, případně i potravin a pro

naprostý nedostatek paliva není možno toto vaření zavésti.
2. Národní výbor se usnáší na žádost Aloise Juříka o uvolnění
spodního prádla, aby jmenovanému bylo uvolněno toto: 1 spodky, 1 košile, 1 vesta a 1 čepice.
Přečteno a podepsáno.
Kovařík Petr, Škodík, Tománek Josef, Zapletal Václav, Geryšer František, Brucháček Josef, Gottlieb Josef, Slezák Klement,
Častulík František
Irena Náplavová, kronikářka

Z historie naší obce – rok 1989
2014 – 25. výročí sametové revoluce
Konec roku 1989 přinesl všem občanům v naší vlasti a též
v naší obci velké změny. Ty vyvolaly události, které začaly v našem hlavním městě.

Odezva v naší obci
I v naší obci měly tyto historické události odezvu. Žádné shromáždění občanů se nekonalo, ale ve výloze starého obchodu (naproti autobusové zastávky) byly stále vylepovány výzvy a plakáty
s hesly:
Podpořte Občanské fórum
Jsme se studenty
Konec vlády jedné strany
Havel na hrad
Mladí lidé přijímali tyto změny s nadšením, starší lidé opatrněji a s obavami o budoucnost. Lidé diskutovali v obchodě, v pohostinství, na autobusové zastávce, na ulici.
Některé skutečnosti, které byly 40 let nezveřejňované a utajované, se občané dovídali až teď, a to z rozhlasu, televize, z novin.
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Všichni se shodovali na tom, že je to taková spousta informací,
kterou ani člověk nestačí sledovat. Lidé denně vysedávali u televize až do pozdních hodin a stále tam byla zajímavá zpravodajství.
I ve Stříbrnicích začali mladí lidé uvažovat o utvoření Občanského fóra, ale první schůzka byla až počátkem roku 1990.
V roce 1990 se konaly komunální volby, kdy za Občanské fórum kandidovali do obecního zastupitelstva tito občané
1. Jiřina Dusíková
2. Jaroslav Náplava
3. Miroslav Pastorek
4. Pavel Juřík
5. Zdeněk Zach
6. František Čevelík
7. Jan Palica
8. Ing. Josef Sovek
Výňatek z obecní kroniky
psané paní Čestmírou Náplavovou

Kronika obce Stříbrnice r. 2013
Významná osobnost obce
Významným sportovcem obce Stříbrnice je teprve sedmnáctiletý Václav Vaculovič. Věnuje se sportu armwrestlingu (páka).
Armwrestlingu se věnuje pouze půl roku a za tak krátkou dobu
získal významná ocenění, mezi která patří 3. místo na mistrovství
České republiky. Dále dvě první místa na nejstarší kulturistické
soutěži v Evropě (Grand Prix PEPA), konané letos v Opavě již po
třicáté páté. Václav je zaregistrovaný v občanském sdružení Čes-

ké asociace armwrestlingu. Páku trénuje 1x týdně, 3x–4x týdně
posiluje. Na tréninku cvičí zejména techniku a rychlost startů,
silová cvičení trénuje převážně individuálně. K tomuto sportu ho
vedla zvědavost zkusit si poměřit svou sílu s borci, kteří mají již
nějaké zkušenosti. Jeho vizí do budoucna je ukončit Střední průmyslovou školu v Uherském Hradišti, kterou navštěvuje třetím
rokem, a nadále pokračovat v páce.
Irena Náplavová, kronikářka

Kronika obce Stříbrnice r. 2014
Významná osobnost obce
V letošním roce musím opět vyzdvihnout úspěchy mladého
sportovce Václava Vaculoviče, který se věnuje armwrestlingu.
Jeho výsledky jsou výborné, patří mezi ně:
• 2x zlatá příčka na mezinárodní kulturistické soutěži Grand
Prix Opava
• 2x zlatá medaile na mezinárodní soutěži Golems Hand
• 2x zlatá + 1x stříbrná příčka české Extraligy armwrestlingu

Velká cena Podivína
• 1x stříbrná medaile v mezinárodní soutěži Visegrad Grand
Prix
• 1x bronz na mistrovství Evropy
• 4x zlato na Mistrovství České republiky ČAU
• 2x zlatá na mezinárodní soutěži Judgement Day Maďarsko
• 2x stříbro muži nad 110 kg Grand Prix PEPA Opava
Irena Náplavová, kronikářka

Ochutnávka Masopustního pašíka
Vážené dámy a pánové,
jak je tomu zvykem již druhým rokem, „Přátelé zimních sportů“ pořádali opět ochutnávku Masopustního pašíka. Akce se po
domluvě uskutečnila v areálu SK Stříbrnice. V brzkých ranních
hodinách jsme odjeli pro pašíka do slovácké obce poblíž Uherského Hradiště. Po přivezení do sportovního areálu se uskutečnila pravá nefalšovaná ochutnávka Masopustního pašíka. Za
odborného dozoru pana řezníka Bohumila Kratochvíla a jeho
asistentů se nám pašíka podařilo zpracovat. Kolem dvanácté
hodiny bylo připraveno výborné polední zabijačkové menu, na
kterém si nejen všichni přítomní pochutnali. Samozřejmostí
byla výroba jitrnic, tlačenek a jelit. Tímto se nám pašík rozběhl
po celém katastru obce. Vstupenkou, jak se již stalo zvykem, byl
půllitr lahodného moravského moku. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, co se přípravou akce zabývají. V prvé řadě bych chtěl
poděkovat panu Pavlu Patkovi za zajištění pašíka, panu řezníkovi
Bohumilu Kratochvílovi, SK a SDH Stříbrnice za pomoc při organizovaní. Snad opět v roce 2015…
Petr Matoušek
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Fašaňk
Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou v rozdílném duchu. Masopust neboli fašank je rozverný a nevázaný, provoněný
koblihami, slaninou a pálenkou, nutnou pro zahřátí při celodenní obchůzce v mrazivém vzduchu. Je to čas zabijaček a lidového
veselí.

22 strana

„Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
my všecko bereme, aj plané hrušky…“

Stříbrnický fašaňk 1. 3. 2014 ve fotografiích

4. ročník koštu slivovice a jiných destilátů
4. ročník koštu slivovice a jiných destilátů se uskutečnil 8. března
2014.
Organizátoři - obecní úřad, SDH a SK Stříbrnice - získali k degustaci 354 vzorků. 30členná degustační komise pod vedením zkušeného
předsedy ing. Josefa Sovka vyhodnotila nejlepší vzorky. Do degustace
byly dodány vzorky z modrého ovoce, meruněk, jablka, hrušky, broskve, špendlíku, mirabelky, třešně, oskeruše, višně a ovocné směsi.
Každým rokem se nám podaří získat nějakou zajímavost, v loňském roce to byla „slivovice“ z rajčat, letos jahoda a šípek. Každý rok

se vyhodnocují 4 nejlepší vzorky:
titul šampiona v modrém ovoci byl předán panu Jaroslavu Habáňovi do Boršic u Blatnice, prvenství v meruňce získal pan Antonín
Maňásek z Polešovic, ocenění za vzorek jablko-kalvádos si odnesl pan
Cyril Zach z Boršic a SK Stříbrnice za vzorek hrušky.
Velké poděkování patří všem, kteří nám poskytli své jedinečné
vzorky a tím nám pomohli tento košt uskutečnit.
Těšíme se na setkání u dalšího ročníku.
Bohumil Kratochvíl

Svátek matek
Svátek matek, den šťastně volený k tiché a ušlechtilé potěše
všech, kdož se nám starají o život národa.
Chvilka tichého, důvěrného štěstí, která rozsvěcuje světýlka
v očích maminek i jejich dětí, když přijdou s kytičkou, aby ukázaly
lásku i vděk.
K letošní sváteční atmosféře oslavy Svátku matek, pořádané
11. 5. 2014 v Hospůdce V háječku, přispěla řada gratulantů. Dík patří všem účinkujícím, kteří obohatili program pro maminky, babičky,
tety a další ženy, které se malé slavnosti účastnily. K příjemně stráve-

nému slavnostnímu odpoledni přispěli Natálka Vandová, Viktorka
Matoušková a Dalibor Kníž svým hudebním vystoupením, slečny
Jana Brucháčková a Nikola Vandová krásným přednesem poezie.
Děti MŠ Stříbrnice pod vedením paní ředitelky Marie Blechové
a paní učitelky Zdenky Holomčíkové si připravily pásmo básniček
a písniček. V neposlední řadě patří dík za vystoupení stříbrnickému
smíšenému pěveckému sboru pod vedením paní arch. Šárky Brantalové, které bylo příjemným závěrem nedělního odpoledne.
Jana Kuchařová
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Pietní vzpomínka ke 100 letům od zahájení
1. světové války - 18. 5. 2014
Letošní rok je svázán s událostí, která zanechala výraznou stopu v evropských i světových dějinách, před 100 lety, přesněji 28.
června 1914, rozpoutala rakousko-uherská
monarchie válečný konflikt, jehož záminkou
byl sarajevský atentát na rakouského arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, následníka trůnu, a jeho ženu Žofii.
Záminka pro vypuknutí válečného konfliktu byla na světě. Je třeba podotknout, že
tento atentát byl pouze poslední kapkou v celé
řadě událostí, které k první světové válce vedly. Všeobecná situace v Evropě byla bouřlivá
už před atentátem. Dlouhodobé napětí na
Balkáně, lidové bouře v Rusku, požadavek
na všeobecné volební právo v Německu, to
všechno vyhrocovalo situaci na starém
kontinentě a většina obyvatel Evropy už
v roce 1913 počítala s vypuknutím války.
Přibližně 200 mužů z obce Stříbrnice bylo odveleno na bojiště
první světové války a mnozí z nich zahynuli, daleko od svého domova, což nám dnes připomíná pomník, u kterého jsme se sešli.
Po atentátu na následníka trůnu podalo Rakousko srbské vládě
tvrdé ultimátum, jehož podmínky bylo možné označit předem za
nesplnitelné. Poté, co srbská vláda odmítla ultimátum přijmout,
vyhlásila habsburská monarchie 25. července částečnou mobilizaci osmi armádních sborů
v Hercegovině a 28. července 1914, na hodinu a měsíc přesně
po atentátu na následníka trůnu, byla vyhlášena Srbsku telefonicky válka. Do 29. srpna 1914 byla ve válce prakticky celá Evropa,
ke které se přidalo Japonsko, jež vyhlásilo 23. srpna 1914 válku
Německu.
V českých zemích začalo Rakousko mobilizovat 31. července
1914. Mobilizace sice proběhla bez problémů, ale nadšení většiny
odvedenců velké nebylo. Někteří spoléhali na diplomatické úsilí
Anglie, u jiných se už tehdy projevovaly sympatie k Rusku. Válka
proti Srbsku a Rusku nebyla pro Čechy populární, proto také byl
přístup k boji proti těmto státům laxní. Větší nasazení projevovali
Češi v rakouské armádě ve válce proti Italům, bývalému spojenci
Rakouska.
Češi tvořili zhruba 15 % rakouské armády, mezi záložním důstojnickým sborem a záložními důstojnickými čekateli jich bylo
okolo 12 %. Dříve se soudilo, že mezi vojáky z povolání byli Češi
zastoupeni asi jen 5 %, ale ve skutečnosti mohl tento podíl činit až
8%, což se týká hlavně vyšších důstojnických hodností. V rakouské
armádě byla pochopitelně velicí řečí němčina.
Jak se vlastně projevovali čeští vojáci v rakouské armádě, o tom
se vedly dlouhé spory. Po první světové válce se vyzdvihovaly zvláště zásluhy legionářů (právem), ale soudilo se, že kdo nepřeběhl,
nebo se dobrovolně nevzdal do zajetí, tak nebyl pravým českým
vlastencem. V chování českých vojáků v rakouské armádě hrálo
velkou roli slovanství a pocit sounáležitosti k příbuzným národům.
Tyto dvě věci ovlivňovaly bojové nasazení. Na severu vyjadřovali čeští vojáci sympatie k Rusům, ale například na jihu patřili
k oporám rakouské armády až do jejího konce a rozpadu, což také
oceňoval italský protivník. Zajímavé je také zjištění velitelství rakouské armády, že u odvedenců z venkova byla bojová morálka
vyšší než u odvedených z městských a průmyslových částí.
Naši vojáci bojující v rakouské armádě a nejen ti, kteří padli,
zůstali v jakémsi vzduchoprázdnu. Nejsou ani hrdinové, ani pora24 strana

žení. I když se skoro v každé vesnici po válce postavil pomník na
památku padlým, na většině z nich je napsáno „obětem války“.
Nebyli považováni za hrdiny, ale za oběti. Většina českých vojáků v rakouské armádě asi pouze bojovala na nesprávné straně, ať
už z donucení, nebo z přesvědčení, nebo prostě proto, že dovršili
stanoveného věku, byli odvedeni a ocitli se v nesprávný čas na nesprávném místě.
Výsledkem čtyřletého světového válečného šílenství bylo obrovské utrpení – 10 milionů mrtvých, 20 milionů raněných, 6 milionů
zmrzačených. Byly zničeny mnohé kulturní památky a válečné
náklady se odhadují na 338 miliard dolarů. 1. světovou válkou
také končí éra velkých evropských monarchií – revoluce v Rusku
a Německu nastolila republikové zřízení, rostoucí národní hnutí
vyvolalo rozpad rakousko-uherské monarchie a vznik samostatných států, tedy i Československa.
Nespravedlivá válka skončila, ale všichni muži se domů nevrátili. Padlých z naší obce bylo 28, na jejich počest byl postaven v naší
obci pomník, u kterého se dnes nacházíme. Byli to tito občané:
František Strýček, František Dusík, Štěpán Němec, Josef Kubíček, František Němec, Karel Železník, Josef Zbořil, Antonín Čech,
Prokop Juřík, Bedřich Lukeštík, Martin Daněk, Norbert Vlach,
František Náplava, Josef Martinák, Štěpán Roubal, František
Bednařík, František Výstup, František Častulík, František Gerža,
Václav Elis, Arnošt Martinák, Jan Brucháček, Josef Náplava, Inocenc Martinák, Petr Juřík, Jan Porta, Kristián Albert a Havel Čevelík. To, že naši občané byli vždy věrní vlastenci, dokazuje i skutečnost, že mnozí z nich v průběhu první světové války přešli na
druhou bojující stranu a tam se přihlásili do vznikajících legií, aby
mohli bojovat za rozbití rakouské monarchie. Byli to tito občané:
Cyril Juřík, Antonín Šik, Josef Náplava, František Uhlíř, Hyacint
Uhlíř, Silvestr Výstup, Vojtěch Juřík, Silvestr Martinák, Rudolf
Třeslín, Josef Mareček, Pavel Slezák, Anastáz Matoušek a Petr
Porta. Mnozí z nich nalezli nový domov daleko od své rodné obce.
Od doby, kdy tu pomník stojí, vtírá se mi na mysl otázka, zda
konflikt, kvůli němuž se umíralo, může natolik za sto let vyblednout, že už vidíme jen zbytečně ztracené životy, aniž bychom měli
jasno v tom, kdo si více a kdo méně zasloužil zvítězit. A snažím se
věřit, že pokud jde o největší konflikt minulého století, budeme
vždy vědět, kdo byl viníkem a kdo naopak po zásluze zvítězil.
Ti mrtví si to zaslouží.
Petr Matoušek, starosta obce

Cyklovýlet za poznáním
Dne 14. června 2014 připravily SDH Stříbrnice a Obec
Stříbrnice, Cyklovýlet za poznáním do královského města
Uherského Hradiště. V Kostelanech u jezu nás překvapila
deštivá přeháňka, která měla za následek, opožděný příjezd
do cíle. Po příjezdu do Uherského Hradiště na nás čekal pan
Josef Brucháček i s manželkou, kteří měli připraveno malé
občerstvení. Následovala poučná přednáška, kdy nás s histo-

rií města seznámila a provedla paní PhDr. Blanka Rašticová,
její vyprávění bylo poutavé a velmi poučné, zaujalo nejednoho
kolem jdoucího návštěvníka. Byla to jen část, velké historie
města, v roce 2015 by měla následovat druhá výprava, tato
nám seznámí z další historií, která stále co nabídnout. Po procházce a obohaceny vědomostmi jsme se vydali v odpoledních
Petr Matoušek
hodinách zpět domů.

Na kole vinohrady Uherskohradišťska
NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA se
s Městským informačním centrem v Uherském Hradišti jezdí
od podzimu 2006. Projekt – inspirovaný cyklovýlety Českého
rozhlasu Brno Po Moravských vinařských stezkách – propojuje
nejenom oblíbený sport s regionálním vinařstvím, ale je ideální
příležitostí k poznání přírodních krás a pamětihodností regionu.
K počátečním dvěma trasám, pojmenovaným dle typických
zdejších odrůd vína Stezkou Muškátu moravského a Rulandského bílého, přibyla později Stezka Blatnického Roháče a Stezka
Za historií a vínem, zvaná též Stezka Velehradská. Novinkou
roku 2011 byla pátá, příjemná Stezka Za Moravú kolem Baťova
kanálu a přes stejnojmenný mikroregion. Poslední trasa Stezky
Dolním Poolšavím se jela poprvé na jaře 2012. Na doprovodné
cyklomapě pokryla doposud chybějící jihovýchodní část Uher-

skohradišťska. Dík výborné spolupráci s místními partnery
můžou účastníci akce navštívit muzea a památkové objekty na
jednotlivých trasách zdarma nebo za zvýhodněné vstupné.
Akci doprovází i soutěž na facebooku MIC. Její účastníci –
stejně tak i registrovaní cyklisté – mohou v rámci odpoledního
programu na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti vyhrát
hodnotné „vinné“ i „nevinné“ ceny.
Akci si oblíbili nejenom obyvatelé města a okolí. Symbolicky
otevírat v dubnu a zavírat v říjnu cyklostezky Uherskohradišťska
přijíždí cyklisté z celé republiky i ze Slovenska.
I naše obec Stříbrnice se do této akce již druhým rokem zapojila. Spadáme do trasy Muškátu moravského. V areálu SK Stříbrnice je vždy pro cykloúčastníky připraveno občerstvení a tradiční
Jana Kuchařová
sklenka vína našich vinařů.
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Návštěva v Domově pro seniory v Buchlovicích
Dne 15. 9. 2014 jsme navštívili v Domově pro seniory
v Buchlovicích naše bývalé spoluobčanky – paní Marii
Krystýnkovou, Terezii Gondekovou a Stefanii Korčekovou.
Návštěva byla spojena s gratulací paní Marii Donátkové k je-

jímu významnému životnímu jubileu. Pohodové chvíle návštěvy zpříjemnilo milé vzpomínání na Stříbrnice, na bývalé
sousedy i na zážitky z doby prožité v naší vísce.
Jana Kuchařová

Slovácké slavnosti vína 13. 9. – 14. 9. 2014
Vítejte v kraji lahodného vína, folkloru, lidových tradic, řemeslného umu, radosti a dobrých lidí. V kraji, kde řeka Morava
pomalu plyne krajinou, dává mu své bohatství a jiskru života.
„Bakchus otevírá vrátka srdce”
Horatius
Idea pořádat vinařské slavnosti navazuje na prvorepublikovou uherskohradišťskou tradici velkých národopisných výstav.
Myšlenka rychle nalezla široký spontánní ohlas ve vinařských
obcích a městech a Slovácké slavnosti vína a otevřených památek si tak i přes krátkou dobu své historické existence vysloužily
prestižní a uznávané postavení.
Jedná se o ryze nekomerční přehlídku kulturního dědictví
regionu, kterou pod odbornou garancí Klubu kultury Uherské
Hradiště spolupořádají mikroregiony Staroměstsko, Ostrožsko,
Východní Slovácko, Dolní Poolšaví, Za Moravú, Bílé Karpaty
a Buchlov. Do programu se zapojuje téměř stovka měst a obcí
z okolí Uherského Hradiště, k nimž se každoročně připojují partnerská města Bridgewater (Velká Británie), Mayen (Německo),
Priverno (Itálie), Szárvár (Maďarsko), Krosno (Polsko) a Skalica
(Slovensko). Historické jádro Uherského Hradiště se tak již od
roku 2003 pravidelně začátkem září proměňuje v jedno velké
pódium, na němž se představují desítky folklorních souborů,
cimbálových muzik i dechových kapel, a společně s ochutnávkou
vín, burčáku a regionálních gurmánských specialit vytvářejí nezapomenutelný zážitek pro desetitisíce návštěvníků.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek od samého počátku významně podporuje Nadace SYNOT (dříve Nadace Děti
– kultura – sport), která dlouhodobě přispívá na folklorní výchovu dětí a mládeže. Velkou zásluhu na úspěchu a popularitě celé
akce mají i jedinečné historické památky, jimiž je královské město Uherské Hradiště (jež je hrdým nositelem titulu Historické
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město roku 2011) doslova poseto. Genius loci sakrálních i světských objektů, hradů, zámků či objektů tradiční lidové architektury se tak u příležitosti Slováckách slavností vína a otevřených
památek přirozeně a přitom vzácně snoubí s krásou slováckých
krojů a stylovým kulturním programem.
Letošní slavnosti vína poznamenalo deštivé počasí, což bylo
patrno na počtu účastníků v průvodu. Přesto se hrstka krojovaných z naší obce vydala do Uherského Hradiště reprezentovat
Stříbrnice, za což jim patří velký dík. I proto, že pršelo, bylo nutno zrušit prezentaci naší obce ve františkánském klášteře, kde se
každý rok schází mikroregion Buchlov. Přestože lilo jako z konve, srdečná atmosféra se nesla celým královským městem.
Jana Kuchařová

Gulášový festival v Kostolišti
V září přijal starosta Petr Matoušek pozvání na 6. ročník festguláše od Huberta Danihela - starosty obce Kostoliště na Slovensku. Jde o každoroční setkání kuchařů a jejich pomocníků při
vaření guláše v kotlíku nad otevřeným ohněm.
Soutěže se zúčastnilo 16 družstev, náš tým „Moravskí bratři“
pod vedením hlavní kuchařky paní Jany Hrabcové si vybojoval
4. místo.

Nejde jen o vaření, jde o setkání přátel z obou obcí, na celé odpoledne je pro všechny připraven bohatý kulturní a společenský
program, ve večerních hodinách je připravena taneční zábava.
Co dodat závěrem?
Už se těšíme na setkání v příštím roce.
Ludmila a Bohumil Kratochvílovi

Vzdělávání na obcích Zlínského kraje
Obec Stříbrnice byla v červnu letošního roku oslovena pí
Martinou Hladíkovou ze ZK ve věci vzdělávání na obcích do 500
obyvatel. Organizátorem a garantem této akce byla Obchodní
akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Tento projekt
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Programem vzdělávání byla tři témata:
1. Právní vzdělávání a spotřebitelská gramotnost, kde účastníci kurzu byli seznámeni s novým občanským zákoníkem
se zaměřením na věcná břemena a sousedská práva, dědické právo, dále práva spotřebitele, prodej zboží v obchodě,
povinnosti prodejců a další. Tento kurz se konal 15. srpna
na OÚ za účasti 18 občanů. Lektorkou byla JUDr. Jana
Mahdalíčková z UTB Zlín

2.

Druhým tématem byla finanční gramotnost a základy podnikání. Tento kurz se konal 18. 9. 2014 a lektorkou byla ing.
Jana Šilhánová, též přednášející na UTB Zlín.
3. Třetí, poslední kurz bude na téma Počítačové dovednosti
a rozvoj ostatních digitálních kompetencí. Tento kurz se
uskuteční v březnu a dubnu roku 2015.
Tímto oslovuji i další pracující občany, maminky na mateřské dovolené a nezaměstnané, kteří mají zájem o „první
kroky s počítačem, tabletem, smarthphonem“ a kteří se chtějí
zdokonalit v práci s počítačem, že se mohou na účast v kurzu
přihlásit u pí Jany Kuchařové. Kurzy na toto téma budou čtyři, budou se konat v zasedací místnosti OÚ Stříbrnice vždy od
16.00 hodin a jsou zdarma.
Jana Kuchařová
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Martinské hody s právem
napsali o nás (Slovácký deník)
Ulice Stříbrnic tak mohly pro tento den i přes vytrvalý déšť patřit
krojované chase, stejně jako jejím písním a tancům. V hodovém průvodu nemohl chybět ani letošní stárek.
„Už na loňských hodech jsem našemu starostovi slíbil, že se letos
ujmu role stárka, takže svůj slib teď plním a velice se na tuto úlohu
těším,“ uvedl před samotným zahájením hodů letošní stárek Přemysl
Krsička. Ten se mimo jiné stejné role ujal jen nedávno také v nedalekých Vážanech. Jeho partnerkou pro stříbrnické hody se stala stárka
Karolína Sokolová.
Sobotní Martinské hody začaly srazem krojovaných u kostela
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krátce po poledni. Po následné hodové mši svaté mohl hodový průvod
vyrazit pro své stárky, aby se všichni společně odebrali k domu stříbrnického starosty Petra Matouška, který chase předal povolení hodů.
„Přísně sa zakazuje svobodným mládencom mačkat sa povolně
s děvčicama, máte dost času po hodech nekde v lůce. Starým mládencom sa naporůčá, aby tancovali a hleděli sa po hodech oženit. Svobodné děvčice a sexuchtivé paničky se nesmí věšat chlapcom na krk. Nechcu mět v dědině větší problémy, než mám,“ zněl humorný proslov
stříbrnického starosty směrem k usmívajícímu se hodovému davu.
Sobotní program ve Stříbrnicích zakončila hodová zábava ve škole. O hudební doprovod se postarala dechová hudba Nedakoňanka.

Beseda se seniory
Opět po roce se uskutečnila očekávaná „Beseda se seniory“.
Obec Stříbrnice pozvala pro vás známou dvojici harmonikářů,
která si říká Bojanovští heligonkáři. Jak starší Jarda na začátku
uvedl, dohromady dnes slaví 107 let. Jejich vitalita a dobrá nálada, která panovala v hospůdce V Háječku, rozehřála nejedno
srdce našich seniorů. Zpívaly se známé moravské písničky, které páni prokládali inteligentními anekdotami. O pohostinnost
se starali manželé Ludmila a Radomil Němcovi. Jejich hospůdka vždy navodí příjemnou rodinnou atmosféru. Při obsluhování
byla nápomocna i paní Soňa Čevelíková.
Celá beseda, jak je zvykem, se nesla v harmonickém rodinném duchu, za což jsem velmi šťasten. Letos se besedy zúčastnilo přes padesát seniorů, potvrzuje to, že na naše dříve narozené občany se snažíme nezapomínat i kulturně. Veselý večer
obohatil Mikuláš se svou družinou, který procházel náhodou
kolem, po zpěvu společné písně obdržel každý senior od andělů
sladkou odměnu.
Těší mne, když Vás potkávám a ze spokojených reakcí poznám, že se akce líbí…
Petr Matoušek, starosta

Návštěva u hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka
Členové SDH Stříbrnice přišli osobně 11. listopadu 2014, na
svátek sv. Martina, poděkovat za pomoc při financování nového
hasičského zásahového vozu panu hejtmanovi Zlínského kraje
Stanislavu Mišákovi. Pan hejtman se zástupci jednotky sboru
dobrovolných hasičů o přínosu nově pořízeného zásahového dopravního automobilu konstruktivně besedoval.
Automobil byl vyměněn za dosavadní vozidlo AVIA 31 z roku
1981, to dnes slouží SDH Vážany. Automobil již nebyl dostačující
pro terén, v kterém se obec Stříbrnice nachází. Při posledním požáru nebylo možno se zásahovým vozidlem vyjet. Bohužel na vo-

zidlo z přítomných členů neměl nikdo řidičské oprávnění, i toto
byl jeden z hlavních bodů, které byly předloženy k žádosti na ZK.
Obec Stříbrnice obdržela na pořízení automobilu pro dobrovolné
hasiče rozhodnutím krajského zastupitelstva v březnu letošního
roku účelovou investiční dotaci ve výši 300 tisíc korun. Návrh na
přidělení účelových dotací na nákup a opravy věcných prostředků požární ochrany byl zpracován na základě žádosti obce a na
základě návrhu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
Automobil byl pořízen za celkovou cenu 435 000 Kč.
Petr Matoušek, starosta
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O Kateřině ze Stříbrnic
Ve Stříbrnicích na pasekách v zalesněných místech žil
sedlák a ten měl dva syny a dceru Kateřinu.
Od malička ji doma mile chovali, až to přeháněli, proto si
také dcera, jak dorůstala, jen vymýšlela a měla nová a nová
přání.
Nesměla vědět, co je to nepohoda, nemohla si hrát s chudými dětmi, protože poblíž nikdo nebyl.
Nesměla znát, co je to chudoba.
Otec jí vždycky s úsměvem říkal: „Najdeme ti za manžela
nějakého bohatého pána, který bude třeba z Buchlova.“
A když byla domácí zábava, říkával: „Ukážeš se tady místním, aby věděli, že budeš bohatou paní ze Stříbrnic.“
Často kolem jejich pozemků jezdili na koních strážci, vojáci, různí hosté a také páni z Buchlova.
A jednou přišlo překvapení.
K jejich domu přijel kočár, z něho vystoupil mladý pán,
vypadal jako šlechtic, a požádal otce, aby mu svou krásnou
dceru svěřil, že by si ji rád vzal za ženu.
Otec byl tímto přáním překvapený, ale cítil velké štěstí
a okamžitě souhlasil, protože toho mladíka na hradě vídával.
Zato Kateřina se polekala: „Jak můžu hned odjet? Vždyť
mi nikdo neřekl, že se ze mě dnes stane nevěsta. Jak můžu
dneska odjet, jak můžu být nevěsta – takové přání jsem zatím vůbec nikdy neměla.“
Cítila v sobě podivný strach, a protože zrovna přišli její
bratři, vzala je za ruce a tiše jim řekla:
„Bratříčci moji, tatínkovi se celá tato věc líbí, ale já nevím,
co se může stát. Jestli mne uslyšíte volat o pomoc, ať budete
kdekoliv, přijeďte si pro mne!“
Bratři ji objali, políbili a rozloučili se: „Měj se pěkně, sestřičko, jestli uslyšíme tvoje volání, přijedeme si pro tebe,
neboj se.“
A tak Kateřina odjela a začal pro ni nový život.
Nebyl to šlechtic, jak se prve zdálo, ale byl to mladý velitel
stráží na hradě – velmi oblíbený svým pánem.
Pro dívku bylo všechno překrásné, vznešené a spolu
s krásnými zážitky to bylo víc, než si mohla přát.
Manžel ale často musel plnit povinnosti, a proto Kateřina
byla nucena hlídat některé jeho věci, aby byly v pořádku.
A tak se stalo, že měla i klíče od prostor, kde bývali vězni
a lidé po mučení, ale i ti, co již byli po smrti.
To byly pro ni zakázané komnaty. Ale přesto již po první
náhodné návštěvě těchto prostor zažila šok.
Když otevřela ze zvědavosti jedny dveře a nakoukla, co
tam je – jako by na ni vystříkla krev. Strašlivě se polekala,
zabouchla dveře, klíče jí vyletěly z rukou, zamotaly se jí nohy
a byla na zemi. Ruce od krve, klíče od krve a k tomu měla
pocit, že vedle ní leží samé mrtvé ženy.
Honem se zvedla a utíkala se umýt. Umýt vše, hlavně klíče.
Přišel den, kdy se vrátil manžel, a první, co viděl, byla krev

na klíčích.
„Proboha, kde jsi byla? Vždyť jsem ti říkal, o co se máš
starat a kde jsou pro tebe tajné komnaty! Proč jsi překročila
můj zákaz? Ohrožuješ mne před mými pány a já můžu skončit tam, kam jsem ti zakázal jít.“
Ten, co ji miloval, jako by dostal příkaz od ďábla – naráz to
už nebyl on, ale cizí voják.
„Řekni mi, moje ženo, kdo ti dal příkaz měnit soudcovské
právo a s jakými úmysly chodíš za odsouzenými?
Teď jsem já sám již odsouzený za to, že jsem ti dovolil tam
chodit, a proto podle vůle pánů zemřu.“
Dobrá – nyní se připrav na smrt i ty, ještě dnes zemřeš.“
Zoufalá Kateřina klesla na kolena a prosila: „Dovol mi
před smrtí se pomodlit v mé komnatě, kde mám věci mých
blízkých.“
„Dobrá, pospěš si, nebudu dlouho čekat, náš osud je již
u konce.“
Zděšená běžela do své komnaty, otevřela okno a vzala
lesní roh, který používala se svými bratry, a zatroubila jejich
pomocné znamení.
Bylo to však daleko – nevěřila, že ji bratři uslyší, a tak klečela u okna a celá zoufalá se modlila.
Přesto ji bratři uslyšeli, poznali to znamení pomoci, sedli
na koně a letěli jako vítr v lesích.
Již se blížil večer, bylo šero, když za ní znovu přišel manžel, tentokrát s mečem. „Pojď, půjdeme ven z hradu, ať vše
vykonáme mimo panská místa a jejich domov – já pak určitě
získám odpuštění.“
Když vyšli před hrad, zoufalá Kateřina vší silou hlasu
zavolala: „Bratři moji, kde jste? Bratři moji, já už vás nikdy
neuvidím!“
A vtom jako zázrakem se její bratři objevili před nimi.
Kateřina již byla na kolenou – přemýšlela, jak se jakoby
mávnutím proutku změnilo to, jak dosud žila. Ale bratři,
rychlejší než ptáci, ukončili život jejího manžela dřív, než na
ni mohl vztáhnout ruku.
Byl již večer, a to je přivedlo na myšlenku, co udělají, aby
změnili osud svojí sestry.
Po několika dnech přijeli k jejich rodnému domu strážci
z Buchlova a ptali se, kde jsou Kateřina a velitel strážců.
Všichni se navzájem ptali, kde ti dva jsou, nikdo však
neznal odpověď. Strážci je prý hledali dlouho, ale museli si
zajistit nového velitele, protože oba jako zázrakem zmizeli.
A Kateřina? Bratři ji odvezli tajně do východní části země,
prý až za Nitransko – kde kdysi bydleli jejich prarodiče,
a o jejím osudu se prý již nikdo nic nedozvěděl.
Toto je jedna z pověstí zapsaná v rodině Šustalíků, které
jsem podědil od svého tatínka, a on říkal: „Toto, co vám povídám, je od babiček a dědečků ze Stříbrnic.“
Ing. Mojmír Stupňánek
č.p. 87

Nadace SYNOT
Obec Stříbrnice tímto děkuje Nadaci SYNOT Uherské Hradiště za podporu a finanční příspěvky našim spolkům. Prostřednictvím Milionového grantu Nadace SYNOT byly v roce 2014 obdarovány aktivní spolky v naší obci, a to Sportovní klub Stříbrnice, Dobrovolné sdružení občanů Stříbrnice a Dobrovolný sbor hasičů Stříbrnice.
Věnované finance budou použity na potřebné vybavení jednotlivých spolků. Velmi si
této podpory vážíme!
Jana Kuchařová
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Ne příliš často, ale přece se čas od času dostanou do mediálního prostoru informace o činnosti místních akčních skupin.
Téma, jakou roli hrají, nebo lépe – mohly by hrát, není příliš
frekventované, ale čas od času někde proběhne. Někdy se zdá,
že celá struktura místních akčních skupin, ať už je reprezentovaná Národní sítí nebo jinou organizací, má tendenci vytvářet
uzavřenou komunitu. Ale není tomu tak, uvítáme každého,
komu záleží na tom, jak bude obec, nebo celý mikroregion
dnes, ale i v budoucnu vypadat. Naše MAS co do velikosti území, či počtu obyvatel patří spíše k těm menším, ale o to větší
máme plány.
Těžko bychom zde mohli popsat všechny úspěšné projekty,
které MAS Buchlov z prostředků LEADER realizovala. Pojďte
se podívat, kolik novinek, zajímavostí, atraktivit a turistických
„lahůdek“ najdeme v obcích našeho mikroregionu. Některé
z nich jste určitě alespoň jednou navštívili, o jiných jste alespoň
slyšeli a existence některých pro Vás bude čirou novinkou.
Požádat o dotace mohl každý subjekt, který má přidělené
identifikační číslo. A tak žadatelem byly obce, které spravovaly
cesty a chodníky, revitalizovaly zeleň na veřejném prostranství,
budovaly hřiště, opravovaly budovy školky, hasičské zbrojnice,
či kulturní zařízení, které také vybavovaly novým nábytkem.
Jiným žadatelem byl živnostník, který pořizoval stroj, modernizoval zastaralé technologie, či vybavoval prostory k podnikání
novým zařízením, a v místě, kde nebyla dostatečná ubytovací
kapacita, nám postavil jednu menší chatu pro turisty. Podpořena byla i skupina zemědělců, která nakupovala stroje, či opravovala výrobní prostory. No, a protože jsme region, kde máme
mnoho kulturních památek, velká část peněz šla i na opravy
těchto památek. V celém tom seznamu nemůžeme zapomenout
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také na lidi, protože v celkovém výčtu toho všeho je to nejdůležitější položka, i když ne největší. Podpořeny byly také spolky,
které svou činností vytváří život na venkově; nakupovaly se kroje, medomety a včelí úly, ozvučovací technika, anebo vybavení
školní dílny, ale i člun, který mladí junáci vozí na své výpravy.
Bylo toho mnoho, co se pořídilo; padesát žadatelů dostalo více
jak třicet milionů, díky kterým jsme mohli obohatit život na našem venkově.
Téma dotací je v současné době velmi diskutovaným tématem, protože jedna etapa končí a další se připravuje. Připravuje
se i naše MAS. Za pomoci všech, kterým není lhostejný život na
venkově, sepisuje, analyzuje a vyhodnocuje vše, co i do budoucna zkvalitní, anebo obohatí život na našem území. Je potřeba
pamatovat na přírodu, podnikatele, lidi, nesmíme zapomínat
ani na děti, které jsou nositeli naší budoucnosti. Zkrátka, nesmíme zapomenout na nic, co budeme chtít v novém plánovacím období pořídit. Možná, že někteří z Vás již na prvním
veřejném projednání části strategie byli. Ale je také možné, že
se k Vám tato informace zatím nedonesla, nebo jste si prostě
řekli, že se Vás to netýká. Není to pravda. Týká se to nás všech,
a všichni bychom měli přiložit ruku k dílu. A jak už Werich zpíval ve své písničce: „…ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc…“, tak přesně to bychom měli udělat, aby
se nám to naše dílo povedlo. A tak pokud zde máme odborníky
na to či ono, dejme hlavy dohromady, zastavte se za námi, a určitě najdeme způsob, jak společně vytvořit velké dílo, strategii,
bez které se do budoucna neobejdeme. Ale o tom zase až příště.
Podle kalendáře by mělo venku mrznout, poletovat sníh a my
bychom měli přemýšlet o tom, kde koupit stromeček a kapra,
hospodyňky o cukroví a děti o tom, zda něco najdou pod stromečkem.
Dovolte tedy i nám, abychom Vám popřáli krásné a klidné
svátky, bohatou nadílku a hlavně do nového roku především
zdraví, pracovní i rodinnou pohodu a také kousek štěstí, bez
kterého se člověk také neobejde.
Zkrátka, jak se říká, všechno nejlepší. A pokud Vás zaujalo
něco z toho, o čem jsme si tady dnes povídali, neváhejte nás
kontaktovat.
S poděkováním a pozdravem
Marta Polášková

Vítání občánků
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Společenská kronika
Změny stavu obyvatel obce Stříbrnice
od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014
Počet trvale přihlášených osob 421
Vlasta Partyšová
Marie Šňupíková
Štefania Korčeková
Antonín Omelka

Marie Křivdová
Helena Kutálková
Marie Omelková

Aloisie Crháková
Marie Donátková
Marie Čevelíková

75 let
č. 230
č. 250
č. 106
č. 134

28. 1. 1939
30. 1. 1939
2. 9. 1939
22. 10. 1939

80 let
č. 285
č. 107
č. 134

85 let
č. 77
č. 60
č. 129

paní Helena Kutálková 80let

Jarmila Dojáčková

Angelika Pechová
Šimon Náplava
26. 2. 1934
3. 4. 1934
12. 8. 1934

90 let
č. 150

Narození
č. 122
č. 150

Úmrtí

Františka Tesaříková č. 12
Albín Novotný
č. 123

20. 6. 1929
14. 9. 1929
9. 11. 1929

8. 12. 1924

4. 7. 2014
14. 11. 2014

23. 12. 2013
10. 4. 2014

77 let
67 let

Ladislava Polášková, OÚ Stříbrnice

paní Marie Čevelíková 85let

paní Marie Donátková 85let

paní Jarmila Dojáčková 90let

paní Aloisie Crháková 85let
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