Stříbrnický

zpravodaj

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních
i pracovních úspěchů v novém roce 2019

Vám přeje obec Stříbrnice

č. 13/2018

Vážení spoluobčané,
po roce se Vám dostává opět do rukou Zpravodaj obce Stříbrnice, který by se měl ohlédnout za rokem 2018, co se nám podařilo
změnit, opravit a posunout pro to, aby se vám tady nejen lépe žilo,
ale aby obec byla i domovem, na který budete patřičně hrdi, budete
se do něj rádi vracet a při povídání, odkud jste, si vždy s láskou
vzpomenete, jak se tady žije.
V roce 2018 jsme opravovali komunikace, připravovali nová
prostranství, udržovali zeleň, žili kulturně a tak, aby naše obec
vzkvétala. Byl to rok plný oslav - jak 60 let od založení sportovního
klubu, tak krásného jubilea 120 let od založení SDH Stříbrnice.
Rok, kdy byly abnormální teploty a bezohlednost bazénářů nám
nedovolila zabezpečit pitnou vodu pro potřeby obyvatel. Rok 2018
byl i rokem volebním, a to jen s jedním kandidátem na starostu,
všichni ostatní kandidovali do zastupitelstva obce, tak i já. Ale
nebudu předbíhat, začnu psát popořádku.
Začátkem roku 2018 jsme připravili projekt na demolici rodinného domu č. p. 2, domu paní Tománkové. Projektová dokumentace byla včetně rozpočtu na tuto akci. Potřebný byl souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby. Po prvním výběrovém řízení
jsme byli osloveni místní firmou, která nabízela částku, jež mohla
být pro obec přijatelná. Bohužel v druhém výběrovém řízení se tato
firma nepřihlásila. Zakázku jsme museli dát dle výběrového řízení firmě PENNANT PART s.r.o. za cenu 539 854 Kč. Akce byla
uskutečněna v letním období. Na výsledek se můžete podívat sami.
Dům je zbořený, otevřela se křižovatka pro lepší vjezd na komunikaci II/422. Na jaře provedeme parkové úpravy a bude zas o jedno
útulné prostranství víc.
Koncem roku jsme opravovali komunikace, nejdříve byla firmou
STRABAG a.s. opravena komunikace u dětského hřiště, tato akce
nás stála 551 541 Kč. Opravili jsme kanálové vpustě, srovnali je
a v jedné části doložili obrubníky, které nám u komunikace chyběly. První byla tato oprava proto, že na nové komunikaci a v celém
prostoru dětského hřiště hasiči uskutečnili své oslavy 120 let od
založení Sboru dobrovolných hasičů ve Stříbrnicích. V rámci této
akce se nám podařilo částečně vylepšit i špatná místa na komunikaci na Křápalky.
Dále se nám podařilo opravit komunikaci ke sportovnímu areálu, které byla popraskaná a k domu rodiny Zahradníkovy nebyla
už vůbec. Tady jsme opět opravili špatně uložené obrubníky, některé bylo nutné vyměnit za nové. Museli jsme pozdvihnout vpustě,
které byly utopeny. Povrch komunikace byl odfrézován a následně
srovnán. Vyfrézovaný materiál jsme uložili a bude sloužit k vysprávkám polních cest na našem katastru. V měsíci říjnu byl v této
ulici položen nový živičný povrch. Práce na opravě komunikace
prováděla firma STRABAG a.s., tato akce nás stála 520 235 Kč.

U této akce jsme dotáhli živičný povrch až ke kabinám ve sportovním areálu SK Stříbrnice.
Po dohodě s vedením SDH Stříbrnice jsme podali žádost na
dotaci pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského
kraje z programu RP 12-19. Žádali jsme o dovybavení jednotky
prostředky ke zvýšení její akceschopnosti při plnění úkolů vyplývajících z jejího zařazení, tedy plnění úkolů, které naše jednotka
vykonává jak při mimořádných událostech, tak v oblasti ochrany
obyvatelstva. Žádost byla podána v plné výši na 114 000 Kč. Dotace odsouhlasená Zlínským krajem činila 77 000 Kč. Za peníze
budou pořízeny ochranné oděvy, obuv, přilby a předepsané radiostanice pro komunikaci se záchranným sborem Zlínského kraje.
V průběhu roku jsme opravovali chodníky. Vedle domu paní Tománkové jsme vyměnili povrch chodníku za nový, opravovali propadlé
žulové komunikace a připravovali komunikace na finální opravu živičným povrchem. Zde bych chtěl vyzvednout práci a úsilí pánů Pavla
Juříka a Rostislava Martináka. Díky nim jsou chodníky ve stavu, jaký
můžete dnes vidět. Tito dva pánové se nám starají i o zeleň v obci.
O plochu a květináče před sochou zbičovaného krista se dobrovolně starají paní Jarmila Knížová, Helena Kutálková a Jana
Malenovská. Je někdy smutné, když jedni zvelebují a jiní si práce
druhých neváží a ničí to krásné…
Tak jako každý rok nám hasiči pomohli s kontrolou hydrantů,
kterou provedl SDH Stříbrnice, a následně bylo provedeno měření
průtoku hydrantů firmou pana Zdeňka Valenty. O vodu se nám
stará pan Jaromír Matoušek. V létě byl opraven hydrant u domu
pan Dvořáka pod školkou, tuto poruchu odstranila firma PROMONT UH. Jistě jste zaznamenali v letním období nedostatek
vody, který jsme museli řešit jejím dovozem, abychom zabezpečili
zásobování pitnou vodou v obci. Bohužel závadou nebylo prasklé
potrubí, ale slabší přítok v letním období a nadnormativní odběr
vody v našem řadu. Provedli jsme monitoring vrtů, následně je
vyčistili, do vrtu bylo spuštěno vyztužení a čerpadla berou z větší
hloubky. Voda ve vrtech v tomto letním období je slabší na přítoku.
Tady bych chtěl apelovat na všechny bazénáře a chovatele dobytka, ať si zabezpečí vodu jiným možným způsobem, ne z našeho
vodovodního řadu. Voda z něj je určena ke spotřebě pro obyvatele
obce. Kvůli tomuto suchému období obec musela doplňovat vodojem za pomoci firmy SVaK UH a to pro nás byly nemalé náklady.
Letošní náklady na vodu se promítnou i ve zdražení vody o 5 Kč/m3.
Vodu jsme zdražovali naposledy v roce 2013, snažili jsme se cenu
udržet. Náklady jsou neúnosné a čísla hovoří za vše. Nelze dotovat
vodu z rozpočtu obce, platba za vodu musí sama tvořit rezervu na
opravy.
V roce 2018 jsme započali s přípravou nových vrtů a přivaděče do vodojemu. Vrty by měly být dva. Připravujeme

Oprava komunikace
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projektovou dokumentaci, následně vyřídíme stavební povolení, které podléhá vodoprávnímu řízení. Po tomto řízení
bude podána v roce 2019 žádost o dotaci jak na nové vrty,
tak na technologii a přivaděč do vodárny. Předběžné náklady na tuto akci budou 1 500 000 Kč. Požadovaná dotace na
nové vrty a přivaděč by měla být 85 % - 1 275 000 Kč. Tato
akce pro nás bude prioritou číslo jedna.
Ještě pro upřesnění ke stavu a kvalitě vody: v průběhu
roku probíhá odběr vzorků vody na laboratorní rozbor. Kontroluje se voda surová (voda před úpravou), voda vyrobená
(vodojem) a voda u spotřebitele, a to 4x do roka na různých
místech. Tuto činnost nám zajišťuje firma Labtech Brno,
která sídlí pobočkou v Uherském Hradišti.
Další připravovanou akcí, která se nám překlopila z roku
2018 do roku 2019, je rekonstrukce věže kostela sv. Prokopa. Na tuto akci díky MAS Buchlov a paní manažerce Mgr.
Poláškové již dnes máme podepsanou dotaci v rámci přeshraniční spolupráce se spřátelenou obcí Červeník v okrese
Hlohovec ve Slovenské republice. Jedná se o I. etapu. Ta zahrnuje opravu kostela věže a fasádu věže. Celkové předběžné
náklady dle rozpočtu jsou 800 000 Kč. Dotace na tuto akci je
85 %. Začátkem roku 2019 bude vyhlášen další dotační titul
v rámci přeshraniční spolupráce, kde bychom měli podat žádost na II. etapu opravy střechy kostela. V březnu bychom se
měli pokusit podat žádost v rámci IROP, kde bychom spojili
II. a III. etapu a tím dokončili opravu celého stříbrnického
kostela. Kostel je dominantou obce, neslouží jen věřícím, ale
všem občanům. Je škoda tuto krásnou dominantu naší malebné obce, která je pro nás prestiží, nechat dál chátrat se
slovy: nejde to… Proto po dohodě s panem farářem Kasanem
jsme připravili projekt, rozdělený na 3 etapy z důvodu nejvhodnějšího profinancování pro farnost Stříbrnice tak, aby
spoluúčast byla co nejmenší finanční zátěží. Věřím, že kostel po nelehké opravě bude opět zářit a občané na něj budou
patřičně hrdí.
Máme připravenou studii na revitalizaci točny, která
bude využita pro parkování a uskladnění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikne zde malý parčík, který oddělí komunikaci II/422 od točny. Realizací by se změnil vzhled nejen celé
točny, ale i samotného vstupu do obce od Medlovic. Pokud
se nám podaří dotáhnout všechny potřebné podklady, měli
bychom snad dílo realizovat příští rok z Programu rozvoje
Zlínského kraje, který je vyhlášený začátkem roku 2019.
Na rok 2019 je díky nové digitální katastrální mapě naplánovaná i oprava komunikace na Křápalky, kde se nachází pozemky v majetku obce zastavěné soukromými objekty

a komunikace jde po pozemku, který je v soukromém vlastnictví a ne v majetku obce. Musíme nejprve geometricky
narovnat pozemky na komunikaci, směnit a následně žádat
o dotaci na MMR ČR. Věřím, že se nám to v průběhu roku
podaří a snad na podzim budeme moci podat žádost.
Veřejné osvětlení se opravovalo v průběhu roku, děkuji
za Vaši trpělivost a ochotu nám nahlásit nefunkční svítidla
v obci. Někdy se stává, že svítidlo zhasíná po zahřátí, takže
při příjezdu servisního pracovníka nemusí být tato závada
zjištěna a odstraněna. Oprava veřejného osvětlení není cenově zanedbatelná, snažíme se volat servis, pokud je světel
víc, nebo spojit opravu s některou vedlejší obcí.
Naše obec nežije jen investicemi, opravami, ale i kulturním životem, který není malý. Díky Vám je pestrý a bohatý.
Bez ochoty občanů nelze vytvářet život obce a to, čím Stříbrnice jsou a snad budou i do budoucna kouzelné. Je to pospolitostí občanů, snaha pomoci a vytvářet podmínky pro lepší
soudržnost obyvatel. Obec tak jako spolky se snaží připravovat akce, na kterých se s Vámi vždy rád setkám, vyslechnu
si ochotně Vaše názory a připomínky. Není nic důležitějšího
pro náš rozvoj než zpětná vazba, které se mně díky Vám a setkáním s Vámi dostává.
Dovolte mi, abych ze srdce poděkoval za výsledek a za
projevenou důvěru, kterou jsem od Vás již podruhé dostal
při podzimních komunálních volbách. Tato důvěra je pro mě
zavazující a velmi si jí vážím. Volební výsledek nebyl můj, byl
to výsledek celého zastupitelstva ve volebním období 20142018. Jemu patří ten velký dík za to, co se nám podařilo realizovat. Je pro mne zklamáním, že skončili pánové Pavel
Patka a Silvestr Vaculovič, kteří bohužel nekandidovali. Byli
skvělými hráči týmu, který jsme dvě volební období tvořili.
Tímto bych jim chtěl poděkovat za práci, kterou pro obec vykonali, a věřím, že budeme spolupracovat i nadále.
Náš program jsem Vám představil již v našem volebním
listu. Naše obyčejné heslo, volit „ROZUMEM A SRDCEM“,
nebyla fráze, ale náš pocit, že chceme pro naši obec pracovat
naplno. Děkuji, že jste mě zvolili do zastupitelstva a dali důvěru i dalším čtyřem zastupitelům, kteří jsou zastánci našeho
programu. Děkuji, že jste nepodlehli pomluvám, které se šířily
obcí od těch, co pracují jen na zviditelnění své vlastní osoby
a nedokáží si zamést ani před svým vlastním prahem. Věřím,
že zvolení zastupitelé potáhnou za jeden provaz a práci zastupitele vezmou zodpovědně. Že budou mít racionální postoj,
konstruktivní řešení a smysluplná rozhodnutí. Nepřeji si nic
jiného, než abychom společně obec zase posunuli o krok vpřed.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří přispívají ke kulturnímu,

Svěcení symbolu obce

Sečení farní zahrady
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Rodinný dům Tománkových 2018

společenskému, sportovnímu, ale i materiálnímu rozvoji obce.
Sportovnímu klubu děkuji nejen za údržbu areálu, ale hlavně
za reprezentování Stříbrnic, mladým fotbalistům přeji co nejvíce nastřílených gólů v brance soupeře. Maminkám bych chtěl
obzvlášť poděkovat za skvělých deset let, kdy obohacovaly kulturu pro naše děti: Byly jste skvělé! MŠ Stříbrnice vypomáhá

Vážení a milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel, dospěli jsme k závěru roku 2018 a opět bilancujeme, co všechno nám bylo dopřáno prožít, uskutečnit, zda jsme
splnili, co jsme si na začátku tohoto končícího roku předsevzali.
Pro mnohé to byl rok plný pozitivních skutků, jiným osud
nepřál. Všichni se snažíme žít tak, jak je v té dané chvíli nutné,
potřebné a vhodné. Adventní čas k takovému zamyšlení vyzývá.
Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši podporu,
ochotu a vstřícnost. Děkuji za projevenou přízeň, když jsem
byla i nadále zvolena do funkce místostarostky naší obce.
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a s ochotou se prezentuje na akcích pořádaných v obci, proto mi
dovolte poděkovat paní ředitelce Marii Blechové a paní učitelce
Zdeňce Holomčíkové, které vždy připraví krásné vystoupení na
obecní akce, ať je to vítání občánků, svátek matek či rozsvěcování stromečku. Nechci opomenout naše hasiče, kteří bdí nad
požární bezpečností v obci a jsou mi vždy velkou oporou při
jakékoliv práci. Sluší se poděkovat i organizátorům letošních
martinských hodů, panu Radimovi Krsičkovi a slečně Sabině
Bakošové, která pomohla nacvičit hodové pásmo. A v neposlední řadě děkuji 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 obce

Děkuji za Vaše hlasy. Je to pro mě zavazující a zároveň i výzva,
aby moje a potažmo i práce celého zastupitelstva byla pokud
možno smysluplná a odpovídající potřebám občanů Stříbrnic.
Ať zvony zvoní a srdce plesají, ať svíce hoří a číše cinkají.
Ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj v duši.
Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí.
Teď, když ke štěstí je jen krok, proto Vám přeji šťastný nový
rok 2019.
Jana Kuchařová
místostarostka obce

Výsledky komunálních voleb 5. - 6. října 2018
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

347

236

68,01

236

1 514

Kandidátní listina

Hlasy

číslo

název

abs.

v%

1

Česká strana sociálně demokratická

368

24,31

2

Nezávislí s podp. Soukromníků

876

57,86

3

Nezávislí pro naše Stříbrnice

270

17,83

Kandidátní listina

Kandidát

Navrhující
strana

číslo

název

poř. číslo

příjmení,
jméno,
tituly

věk

1

Česká str.sociálně
demokrat.

2

Zach
Zdeněk

59

ČSSD

1

Česká str.sociálně
demokrat.

4

Železník
Rudolf Ing.

43

2

Nezávislí s podp.
Soukromníků

1

Matoušek
Petr MBA

2

Nezávislí s podp.
Soukromníků

2

2

Nezávislí s podp.
Soukromníků

2
3

Politická
příslušnost

Hlasy

Pořadí
zvolení

abs.

v%

BEZPP

84

22,82

1

ČSSD

BEZPP

71

19,29

2

44

Soukromníci

Soukromníci

160

18,26

1

Kuchařová
Jana

58

Soukromníci

Soukromníci

155

17,69

2

3

Kratochvíl
Bohumil

58

Soukromníci

BEZPP

126

14,38

4

Nezávislí s podp.
Soukromníků

4

Peprník
Jaroslav

54

Soukromníci

BEZPP

131

14,95

3

Nezávislí pro naše
Stříbrnice

1

Brucháček
Josef

49

NEZ

BEZPP

83

30,74

1

CENOVÉ OZNÁMENÍ
Obec Stříbrnice oznamuje, v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů
Změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. 2. 2019
cena v Kč/m3

cena bez DPH

cena vč. 15‘% DPH

vodné

26,15

30,07

stočné

13,01

14,95

celkem vodné + stočné

39,16

45,02

Cena vodného je stanovena za 1m3 (1 000 litrů) odebrané pitné vody, cena stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní
vody vypouštěné.
V souvislosti s úpravou vody se budou provádět odečty vodoměrů pracovníky obecního úřadu.
Vyúčtování bude provedeno v řádném termínu. Z tohoto důvodu žádáme odběratele, kteří nebudou k zastižení, aby nám sdělili
stavy svých vodoměrů k 31. 12. 2018 na e-mailovou adresu: obec@stribrnice.cz.
Ve Stříbrnicích 12. 12. 2018

Petr Matoušek, MBA, v.r.
starosta obce Stříbrnice
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Místní knihovna Stříbrnice
Místní knihovna Stříbrnice má pro vás otevřeno každé úterý
od 15:30 do 18:30 hodin.
V současné době je v knihovně zapsáno 45 čtenářů. Návštěvníci mají možnost vypůjčit si beletrii, naučnou literaturu, literaturu pro děti a několik stolních her.
Tak jako každým rokem, tak i letos knihovna spolu se sportovci uspořádala akci Noc s Andersenem. Zúčastnilo se 15 dětí.
Po představení knihy jsme se všichni vydali hledat poklad, cesta plná dobrodružství vedla přes faru, hřbitov k fotbalovému
hřišti, kde byl objeven poklad, který střežil Cínový vojáček s

Baletkou. Po otevření pokladu a malém občerstvení jsme se
přesunuli do sálu obecního úřadu vedle místní knihovny. Tam
jsme si zazpívali, zatancovali a pak děti ulehly ke spánku. Ráno
si děti sbalily své věci a rozešly se do svých domovů.
Poslední akcí roku bylo promítání s popcornem a colou
pořádané spolu s obecním úřadem.
Na závěr dovolte, abychom vám popřály šťastné a veselé
svátky vánoční a v novém roce hodně zdraví a mnoho úspěchů.
Martina a Šárka Kmentovy, knihovnice

Mateřská škola Stříbrnice
V lednu se začínaly dny prodlužovat. Zima byla ale ještě
plná síly a jinovatku v trávě vystřídaly hromady sněhu. Byla
to krása na pohled. Peřina sněhu zakryla pole, aby je ochránila. Vzduch byl čistý, a tak bylo možno vidět i dálné obzory.
Děti hned využily sněhu a začaly stavět na zahradě sněhuláky a jezdit z kopečka na kluzácích. Nezapomněly ani na
lesní zvěř a přinesly jí ke krmelci v batůžcích mnoho dobrot.
Pro ptáky zase vyrobily krmení z loje a semínek.
V únoru se zima ještě tvrdošíjně bránila a hrozila mrazy, ale začaly se objevovat teplejší slunečné dny. Příroda
čekala na vhodný okamžik, aby se zase probudila. V tuto
dobu se začaly děti připravovat na zápis do prvního ročníku
základní školy. V souvislosti s tím se zapojily do týdenního
projektu – hra na školu, aby si vyzkoušely, jak to v takové
škole bude u zápisu probíhat. Velkou odměnou pro děti byl
karneval, který patří k nejzdařilejším akcím v mateřské škole. Bylo úžasné sledovat, s jakou radostí děti prožívaly tyto
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chvilky a s jakým potěšením se zapojovaly do her, soutěží
a tanečků. Nechybělo ani losování tomboly, a tak si každé
z dětí odneslo výhru v podobě balíčku.
V březnu se prvním průkopníkům jara podařilo prosadit.
Sníh se měnil v proudící potůčky, které zavlažovaly vše kolem. Na polích se objevovala první zeleň, na stromech začínaly postupně pukat pupeny a pod hřejivým sluncem každý
den sílily. Naši předškoláci začali navštěvovat Plaveckou
školu v Uh. Hradišti. Cílem bylo, aby děti získaly trvalejší
vztah k vodě a aby odbouraly strach z vodního prostředí.
Výuka plavání probíhala hravou a nenásilnou formou tak,
aby děti zaujala. Mezi nejdůležitější činnosti patřilo dýchání
do vody, potápění hlavy a výdrž pod vodou, splývání na břiše
a zádech a skoky do vody.
V dubnu přišlo opravdové jaro. Dny začaly převažovat
nad nocemi a po zimním odpočinku se celá příroda probudila k životu. Stromy nasazovaly své listy a probouzela se

v nich nová míza, tráva se začínala zelenat. V tomto měsíci se slaví Den Země. Velmi poučnou a zábavnou akcí byla
návštěva Kovosteelu ve St. Městě spojná s výukovým ekologickým programem o nutnosti třídění odpadu a projížďkou vláčkem Steelinkou, prohlídkou Kovozoo, výstupem na
maják Šrotík a prohlídkou lodě Naděje. Své získané vědomosti a zkušenosti s tříděním odpadu a ochranou přírody
děti prokázaly na projektovém dnu Slunce, voda, vzduch, na
který jsme pozvali kamarádky z MŠ Medlovice. Na zahradě
všichni společně procházeli jednotlivá stanoviště a plnili
úkoly zaměřené na ekologickou výchovu.
V květnu to, co vyklíčilo, zapustilo hluboko kořeny, aby
se mohlo dále rozvíjet a odolávat nepříznivým vlivům. Slunce se pohybovalo ke svému vrcholu. I děti si uvědomovaly
skutečnost, že vyklíčily v bříšku maminky a zapustily kořeny
ve své rodině. Proto pro maminky připravily vystoupení –
My jsme námořníci, oblékly si pruhovaná trička, nasadily
námořnické čepice a vypluly na moře za zpěvu písniček.
V červnu nasazené květy lákaly hmyz a pod ochranou
listů se po opylování proměňovaly v plody. V přírodě vládl
neustálý pohyb, nic nebylo dlouho v klidu. Horké slunce
občas vystřídaly bouřky a deště. To dětem nebránilo v tom,
aby se těšily na oslavu Dne dětí, nazvanou Den námořníků, při kterém děti proplouvaly všemi kontinenty a na
každém je čekalo splnění úkolu a očekávaná odměna. Každoročně tento den s námi oslavuje i pan starosta Matoušek a paní místostarostka Kuchařová, kteří i letos přinesli
spoustu sladkostí a dětmi milované šampíčko. Vždy se těší,
jak velká rána se ozve při jeho otvírání. Pak už se děti nesmírně těšily na slibovaný výlet do ZOO v Hodoníně, na
který navazovala pirátská plavba po řece Moravě a hledání
pokladu.

V červenci – léto budiž pochváleno. Dny se sice začínaly
krátit, ale vzduch byl prohřátý a plný světla. Začala etapa
zrání, všechny plody nabývaly na objemu. Neustále však
hrozilo nebezpečí, že vše zničí krupobití a přívalové deště.
Děti se rozloučily s kamarády, kteří nastoupí od září do 1.
třídy, a samy se těšily na prázdniny u babičky, na dovolenou
s rodiči, aby i ony načerpaly nové síly do dalšího školního
roku.
V srpnu příroda připomínala rozpálenou pec, vše spělo
ke svému vrcholu a nastal čas sklidit to, co dozrálo, a pyšnit
se tím. Žně byly úspěšně dokončeny a stodoly naplněny. Naplnil se i čas prázdnin.
V září už léto pomalu odcházelo a zároveň dozrávaly plody některých stromů. Přestože letos ani v září nepřešel sluneční žár a modrá obloha nenasvědčovala tomu, že se blíží
podzim, bylo nutné zahájit přípravy na dokončení podzimních prací. A děti přivítaly v mateřské škole nové kamarády.
Přechod z domova byl pro některé děti obtížnější, a proto je
starší školáčci přivítali s úsměvem, laskavostí a pozorností
tak, aby odcházely domů s pocitem radosti, spokojenosti
a těšily se na další den strávený mezi svými vrstevníky. Za
dětmi přijela paní Svobodová s prožitkovým programem
Buďme kamarádi a seznámila je prostřednictvím hry s životem kamarádů s postižením. Programem je provázela kamarádka Anežka (panenka), která dětem představila své kamarády s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. Děti si
vyzkoušely, jaké to je jezdit na vozíčku, malovat nohama, jít
poslepu nebo vést nevidomého, a naučily se krátkou větu ve
znakovém jazyce.
V říjnu už bylo po podzimní rovnodennosti a začaly opět
převažovat noci. Příroda se pokoušela nalézt klidnou rovnováhu a harmonii. Slunce již tolik nepálilo a chladné dny
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ještě nenastaly. Celá příroda ukázala ty nejkrásnější barvy, ale
ne nadlouho. Přicházely podzimní větry, které odnášely listy
ze stromů, a krása rychle uvadla. Zvířata se začala pomalu
připravovat na zimní spánek a ptáci odlétli do teplých krajin.
Děti pozvaly své maminky na Bramboriádu, kde se společně
pustily do přípravy pečení brambor, porovnávaly své síly v soutěžích – skákání v pytli, házení brambor do koše, sázení, sbírání
brambor, a taky předvedly své kreativní dovednosti při výrobě
Bramboráčka.
V listopadu začal vládnout podzimní čas, ve kterém listnaté
stromy zůstávaly po prudkých větrech holé. Celá příroda se pomalu připravovala na zimu. Stále ubývalo denního světla a temné mraky hrozily deštěm a prvním sněhem. Děti se vypravily do
Slováckého divadla v Uh. Hradišti na představení O Květušce
a její zahrádce. Příběh byl velmi dramatický, hlavní postavy –
Květuška a babice Zimice – ztělesňovaly odvěký pohádkový zápas dobra a zla, kladných i záporných životních postojů a principů. Dramatičnost a citovou působivost příběhu podtrhovaly
verše Františka Hrubína.
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V prosinci se zima pokouší o nadvládu, ale zatím neúspěšně. Dny se stále krátí, slunce se ukazuje jen na krátkou dobu
a noční obloha plná hvězd dává důvod k zamyšlení. Na začátek
adventního období přišel za dětmi důstojně vyhlížející Mikuláš
spolu s hodným andělem a zlobivým čertem. Vyslechl si od dětí
básničky, písničky a také slib, že nebudou zlobit a budou hodné.
Nastal čas vánoční. Všichni si posílají přáníčka a přejí si vše
nejlepší, přejí si lásku, zdraví, štěstí.
Děti jsou od rána nedočkavé a těší se, co jim ten Ježíšek letos přinese. Dospělí trochu zmatkují a snaží se ještě vše dohnat.
Kapr je ve vaně, dárky jsou zabalené, rodina pohromadě.
Všichni hledí k nebi a doufají, že alespoň ty letošní Vánoce
budou opravdu bílé. Domov je provoněný vanilkou a skořicí, vše
je nazdobené a přichystané na ten nejkrásnější svátek v roce.
Všude je najednou spousta lásky, radosti, citů a štědrosti.
Kéž by se tak lidé k sobě chovali celý rok a nejen o Vánocích.
Marie Blechová, ředitelka MŠ Stříbrnice

Z historie a současnosti Základní školy a mateřské školy v Osvětimanech
Současná budova naší školy, s tehdejším názvem osmiletá
střední škola, byla slavnostně otevřena 30. září 1951. Od té doby
se hodně změnilo. Na podobě a fungování školy se významnou
měrou podíleli všichni její ředitelé. Od roku jejího otevření to
byli Eduard Sychra, Otto Burda, Josef Moric, PhDr. Miroslav
Břustek a Mgr. Marie Kordulová. V roce 1993 získala základní
škola právní subjektivitu a začala právně i ekonomicky samostatně pracovat. Od roku 2006 až dosud působí ve funkci ředitele školy Mgr. Petr Orlický. Funkci zástupce ředitele od této doby
zastávali Mgr. Jaroslav Jurásek, Mgr. Ivana Myšulková, Mgr.
Růžena Zmrzlíková, od r. 2011/2012 až do současnosti Mgr.
Milena Vaculíková. Počty žáků od roku 1999/2000, ve kterém
pamatujeme až 247 žáků, se postupně, ale podstatně snižovaly.
V září školního roku 2018/2019 nastoupilo do naší školy 143
žáků. Současný pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a tvoří jej
pedagogové místní i dojíždějící z blízkého okolí.
Podívejme se, k jakým změnám v průběhu několika let v naší
škole došlo. Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování podmínek výuky a zlepšování prostředí školy. V roce 2006
byla zasíťována celá škola, školní knihovna zařízena nábytkem
a knihami. V roce 2008 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí.
Na zateplení, výměnu oken a opravu osvětlení bylo investováno
téměř 10 milionů korun. Bylo také opraveno sociální zařízení
v MŠ a pořízena nová učebna chemie a fyziky. K dalším investicím, které pocházely z rozpočtu městyse, z dotačních titulů
i pomoci sponzorů, patří nově vybavená školní družina, zřízení
malé tělocvičny, zahradního altánu a rekonstrukce zahrady
MŠ. Ke zlepšení materiální vybavenosti přispělo také pořízení
nových šatních skříněk, klimatizace do školní kuchyně, nábytku do MŠ a nových lavic do tříd. Sociální zařízení v ZŠ, které
již dlouho volalo po rekonstrukci, bylo zbudováno nákladem 1
600 000 Kč. Celkem se investovalo na jmenované akce téměř
19 000 000 Kč. K modernizaci výuky přispívají 4 interaktivní
tabule a v pěti učebnách používáme dataprojektory, které jsou
součástí vybavenosti tříd. V březnu 2014 se v areálu školy prováděla revitalizace zeleně, při níž došlo k vykácení některých
stromů a výsadbě nových dřevin a bylin na zahradě, školním
hřišti a pozemku.
Velkou rekonstrukcí prošlo v roce 2017 také školní hřiště.
Byla provedena úprava travnaté plochy, výsev nového trávníku, zbudována atletická dráha s doskočištěm a plocha s umělým povrchem. Od podzimu 2017 slouží na hřišti plně našim
žákům, ale i veřejnosti workoutový kout. Velké poděkování za
to patří našemu městysu, neboť se významnou měrou podílí na
zkvalitňování prostředí a podmínek pro naše děti a žáky.

Školní rok 2017/2018 se nesl ve znamení několika oprav
a budování. Z důvodu zvýšení počtu dětí v mateřské škole bylo
od září 2017 zřízeno druhé oddělení mateřské školy. Třída je
vybavena novým nábytkem. Úpravy se týkaly také sociálního
zařízení, aby odpovídalo hygienickým požadavkům pro daný
počet dětí. Pro děti jsme také rozšířili zahradu k dopolednímu
pobytu venku zpřístupněním ovocné části školního pozemku
a tuto jsme oplotili. Vznikl prostor, který skýtá dětem dostatek
místa k jejich hrám a zároveň poskytuje tolik žádaný stín v horkých dnech.
Ve školním roce 2018/2019 se přistoupilo k několika zásadním změnám z důvodu navýšení kapacity žáků ve školní družině.
Ze stávajících prostor školního klubu v místě pod tělocvičnou
bylo vytvořeno druhé oddělení školní družiny. Náklady na položení nové podlahy, vybavení třídy nábytkem, obklady a elektroinstalaci dosáhly téměř 400 000 Kč. Školní klub byl přesunut
a funguje v učebně nad tělocvičnou.
Nyní si připomeňme alespoň některé důležité aktivity školy
a jejich financování. Zapojili jsme se do dotačních titulů EU
a MŠMT a v rámci nich se nám podařilo získat pro školu 720 000 Kč.
Můžeme se pochlubit zrekonstruovanou školní kuchyňkou,
zbudovanou nákladem 110 000 Kč, která je zázemím pro pedagogy a zároveň slouží jako cvičební kuchyň pro výuku pracovních činností dívek k výuce vaření. Pořídili jsme interaktivní
panel do učebny 7. třídy za 80 000 Kč a dataprojektory, které
jsou umístěny v učebnách II. stupně, za 110 000 Kč. V mateřské
škole byla rovněž instalována interaktivní tabule za 70 000 Kč.
Do oprav a vybavení nově zřízené druhé třídy mateřské školy se
investovalo 100 000 Kč na nákup lůžek, stolečků a židlí, skříněk,
za novou podlahu, koberec a malování. Tyto investice byly podmíněny povinnými aktivitami našich pedagogů, a to působením
školní speciální pedagožky Mgr. Kateřiny Motalové, rozvíjením
čtenářské gramotnosti ve třech čtenářských klubech pod vedením Mgr. Blanky Kohoutové a Mgr. Mileny Vaculíkové, činností
školní asistentky Martiny Kockové v mateřské škole a dalším
vzděláváním pedagogů z mateřské školy. V současné době rozvíjíme činnost žáků ve čtenářských klubech na druhém stupni.
Každé pololetí školního roku je bohaté na kulturní akce, sportovní soutěže, výlety, besedy a přednášky různého zaměření.
Snažíme se žákům poskytovat dostatek příležitostí k zážitkům,
k rozvoji jejich zájmů, například v široké nabídce volnočasových
aktivit. Hodně prostoru věnujeme také projektové práci. V naší
škole pracují dvě speciální pedagožky, tři asistentky pedagoga
a čtyři školní asistentky, které se věnují žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami.
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oblékáme školu do nového zimního kabátu, s pečením perníčků se
po škole line nádherná vůně hřebíčku, skořice a vanilky. Ze tříd jsou
slyšet koledy, to žáci nacvičují vystoupení k Vánočnímu rozjímání
pro občany. Vyrábíme přáníčka pro své nejbližší a tak nějak den
po dni se ladíme do sváteční atmosféry, která vyvrcholí tradičním
Zpíváním na schodech, plným koled a pěkných slov, která člověka
zahřejí. A pak se všichni rozejdeme do svých domovů. Žáci si budou užívat vánočních prázdnin v kruhu svých nejbližších a setkáme
se spolu až v novém roce 2019. Od toho si slibujeme, že nám přinese mnoho dobrého, očekávaného, jestliže to budou změny, tak aby
byly k lepšímu. Přejeme si zároveň, aby se v něm nestaly výjimečnými radostná nálada, pohoda a vzájemná vstřícnost, abychom také
byli zdraví, šťastní a spokojení po celý rok.
Nastává předvánoční čas. Děti se už moc těší na Mikuláše,
který se svou družinou na své obchůzce školou obdarovává hodné
a učenlivé žáky a těm zlobivým naděluje uhlí. V tuto dobu postupně

Za základní školu
Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele
Mgr. Petr Orlický,
ředitel školy

Podzimní aktivity a oslavy výročí založení samostatného Československa na
základní škole v Boršicích
Letošní podzim se naše základní škola, ale i převážně celá
Česká republika soustředila na nejdůležitější oslavy posledních
let – 100 let od založení samostatného Československa. My jsme
se společně s kolegy rozhodli, že si tento důležitý milník v naší
historii připomeneme trochu netradičně – Dnem otevřených
dveří spojeným s výstavou školství.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem
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přátelům naší školy za půjčené předměty, které naši výstavu
dotvořily do jedinečné podoby. Moc nás také potěšily pozitivní
ohlasy a vzkazy, které jste nám zanechali v knize
V tomto školním roce se nám podařilo získat účelovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši bezmála
500 000,- na výstavbu nové přírodní zahrady v areálu školy.
Nyní ve spolupráci s paní projektantkou Ing. Evou Ptáčkovou

plánujeme výběrové řízení na její výstavbu. Stavební práce začnou na jaře 2019.

Ocenění práce naší školy

Naší základní škole se na letošní konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dostalo cti v podobě nominace
v kategorii Škola, školské zařízení, nezisková organizace. Díky
práci všech pedagogů a nadšení našich žáků jsme v letošním
roce 2018 získali titul Nejlepší škola Zlínského kraje v oblasti
EVVO. Je to odměna pro všechny, kteří se podíleli na realizaci
a organizaci environmentálních akcí i projektů.

AKCE ŠKOLY:

Podzimní výlet do Prahy
Ve dnech 24. – 26. září navštívily 7. až 9. třída, pod dohledem
našich téměř maminkovsky hodných paní učitelek, naše hlavní
město.
V pondělí v 8:30 všichni vyrážíme směr Praha. Po šťastné
a pohodové jízdě přijíždíme k hotelu Starý pivovar, ve kterém
se nám líbí. I když jsme zde dříve, ubytujeme se a zjišťujeme, že
každý pokoj má i televizi, čímž zavládne ještě větší nadšení. Někde nejde naladit jiný program než německý, tak si někteří z nás
„radostně“ procvičují němčinu. Po krátkém odpočinku jdeme
do Národního muzea, kde je pro nás připraven program Archa
Noemova a zvířata nad propastí. Cestou do muzea nasedáme do
metra, které nás sice hezky veze, ale opačným směrem, což se
nám všem očividně líbilo. Po chvíli jsme byli na místě a zhlédli
zde zástupce vymírajících druhů zvířat. Ta jsou dodávána přímo
ze ZOO. Po prohlídce jsme šli do koutku, kde byla poznávačka
a digitální hra. Pak jsme měli rozchod na večeři na Václavském
náměstí. Večer jsme měli MEGA dobrou zábavu, byl to večer
plný her a srandy.
Druhý den po bohaté snídani jsme jeli do Lidic. Zastavili
jsme se v muzeu, kde byly dopisy dětí, které zemřely, ale i video
těch, kteří přežili hrůzy a utrpení lidské zloby. Poté přicházíme do starých Lidic, kde 10. 6. 1942 došlo k jejich vyhlazení.

Příjemná paní průvodkyně nám vše vypráví a ukazuje, kde postříleli Němci lidické muže. Pak jdeme ke kostelu a škole, které
byly taktéž vypáleny, a vidíme sochu plačící ženy s dítětem. Přicházíme k pomníku lidických dětí. Zde jsme položili kytici. V zahradě jsme zhlédli růže, které darovaly různé státy, za utrpení
a bolest těchto těžce zkoušených lidí. Je zde pomník, na kterém
jsou erby vesnic a měst, vyhlazených podobně jako Lidice. V nových Lidicích nás provází paní, která je dcerou jedné z matek
odvezených do pracovních táborů. Padá na nás tady bolestivá
atmosféra z lidského utrpení. Unavení a prokřehlí jsme šli na
dobrý oběd a vyrazili jsme zpět do Prahy. Po návštěvě Karlova
mostu jsme prošli k orloji, kde jsme měli rozchod na večeři. Některé naše „nákupní maniačky“ prošly všechny možné obchody
s oblečením. Večer jsme hráli hry, které jsme si vymysleli. Opět
to byl super večer.
Poslední den jsme zahájili snídaní a pak už nás přivítal pražský Vítkov, kde jsme navštívili Národní památník, sochu Jana
Žižky, hrob neznámého vojína a Slavnostní sál, kde se udělují
vyznamenání. Rozdělili jsme se na skupinky a vypracovávali
různá témata. Poté jsme unavení vyrazili k domovu. Stavili jsme
se na oběd a kolem 18:30 šťastní a zdraví přijíždíme do Boršic.
Byly to nádherné tři dny, na které budeme všichni rádi vzpomínat. Dík patří hlavně našim paním učitelkám, za pohodičku,
kterou nám s láskou vytvořily.
Tadeáš Rada, žák 7. třídy

Sportovní aktivity naší školy

Od začátku školního roku uplynuly téměř tři měsíce a Základní škola Františka Horenského Boršice se zúčastnila již několika sportovních utkání. První sportovní turnaj, kterého se žáci
účastnili, byl turnaj ve futsalu. Naše škola byla zároveň i jeho
pořadatelem. Žáci se umístili na čtvrtém místě. Začátkem října
se rozjela také Školní softbalová liga. Žáci prvního stupně obsadili na prvním turnaji páté místo, o lepší umístění se pokusí zabojovat v následujícím turnaji začátkem prosince. Florbalového
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turnaje (ČEPS CUP), přesněji jeho okresního kola, se zúčastnili
jak děvčata, tak chlapci. Dívkám se z Uherského Brodu podařilo
přivézt krásné třetí místo. Chlapcům se ve vysoké konkurenci
podařilo v Kunovicích vyhrát jeden zápas. Kromě sportovních
turnajů ve škole probíhá kroužek florbalu a softbalu.
Všem žákům děkuji za snahu a účast. V dalších utkáních přeji
hodně štěstí.

století, kde se jakoby zastavil čas a mladí i starší se do nich
se zájmem začetli. O úspěšnosti celé akce vypovídá jak
velká návštěvnost a všudypřítomná příjemná atmosféra,
tak i zájem o prodloužení výstavy na další den a nadšené či
milé ohlasy v návštěvní knize.
Mgr. Jitka Střižíková

Mgr. Veronika Sedlářová

Paměťové instituce - exkurze ve Strážnici

V rámci projektu Paměťové instituce měli možnost žáci 1.
stupně navštívit Strážnici a její okolí. Žáci si prohlédli historické centrum města, zavítali do muzea, kde se nacházela
výstava lega a modrotisku. Společně jsme navštívili zámecký park, kde byl prostor pro odpočinek a načerpání nových
sil pro hlavní část programu. Ve strážnickém skanzenu byl
pro nás připraven program „Podzim na dědině“. Měli jsme
možnost si připomenout pracovní činnosti spojené s tímto ročním obdobím, které se konaly na dědině. Nejvíce se
nám líbila stanoviště, na kterých probíhala ochutnávka
např. podlistníku (pochoutka z brambor a zelí), bramborů
ve slupce uvařených v kotli, dušičkového pečiva a výborné
hroznové šťávy. Žáci i učitelé si den ve Strážnici užili nejenom díky velmi naučné a zajímavé exkurzi, ale také vzhledem k počasí, které bylo ten den ještě zcela letní.
Mgr. Petra Stýskalová

Oslavy výročí vzniku samostatného Československa

Naše škola si nemohla nechat ujít příležitost oslavit
tuto jedinečnou událost a nechali jsme se tak vtáhnout do
staleté historie či žhavé současnosti naší krásné země. Ve
dnech předcházejících státnímu svátku jsme se v jednotlivých třídách věnovali republice z různých úhlů. Zatímco ti
nejmenší se zaměřili na vlajku a zjišťovali o naší republice
základní informace, jejich starší spoluškoláci se zabývali
souvislostmi historie a současnosti v různých oborech
a oblastech života. Vyvrcholením těchto projektových dnů
byl Den otevřených dveří v pátek 26. 10. 2018, kdy na
dolní budově školy mohli návštěvníci vidět jak současnou
podobu školy a nejrůznější poutavé práce žáků, tak i zavzpomínat, jak to ve škole chodilo v předešlém století. A to
prostřednictvím výstavy, která naplnila prostory celé školy. Ke zhlédnutí tu byly nejen vzácné úlovky ze školní půdy,
ale i mnohé předměty, které zapůjčili rodiče či prarodiče
žáků. Touto cestou bychom jim rádi poděkovali za ochotu
půjčit a podělit se o kousky ze své školní historie. Velký
zájem vzbudily také školní kroniky z celého předešlého

Seiferos

Ve čtvrtek 4. října 2018 bylo krásné babí léto a my se sešli na
fotbalovém hřišti v Boršicích. Opět k nám zavítala společnost
Seiferos spolu se svými okřídlenými přáteli dravci. Tato společnost je záchrannou stanicí dravců a pořádá výukové programy
pro ZŠ.
Pán Zdeněk Fabián poutavě a vtipně povídal o orlech, supech, dřemlíkovi, krahujci, krkavci, sovách a jiných dravcích,
kteří poslušně pózovali na podstavcích. Podotknul, že z naší
přírody dravci mizí lidským přičiněním, a to když si lidé dávají na zahrady zelené drátěné ploty nebo na fotbalová hřiště
vysoké zelené sítě. Dravci v nich mnohdy uváznou a často jim
není pomoci. A přitom by stačilo tak málo, jen změnit barvu,
kterou by dravci proti zelené trávě a stromům lépe rozeznali.
Pak jsme mohli vidět některé dravce v letu a při lovu. Někteří
žáci, kteří dávali dobrý pozor a rychle odpovídali na testové
otázky, si mohli nechat přistát dravce na své paži, či proletět
mezi nohami. Pro všechny to byl velký zážitek. Už jen vidět orla
kroužit nad hlavou byla jedinečná podívaná, která se jen tak
nevidí. Po představení pomohli osmáci s úklidem a za odměnu
si mohli pohladit sovy nebo odnést dravce do auta. Společnosti
Seiferos moc děkujeme, držíme jim pěsti v jejich záchranářské
a výukové činnosti a těšíme se na jejich další návštěvu.
Ing. Ivana Přikrylová, koordinátorka EVVO

Povolání NANEČISTO II.

Tento projekt navazuje na minulý školní rok 2017/2018, ve
kterém jsme spolupracovali s vybranými firmami z regionu (BD
Sensors, Alucast, Ray Service, Varmužova pekárna, Kovářství
Kučík, Okrasné dřeviny Jalubí, Mateřská škola Boršice, Komerční banka, Hutní projekt Frýdek-Místek, Hotel Grand, Centrum slováckých tradic a archeoskanzen Modrá). Touto cestou
bych rád jmenovaným organizacím ještě jednou poděkoval za
jejich ochotu a vstřícný přístup.
V letošním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci se SŠPHZ
v Uherském Hradišti, která nám umožnila v rámci tohoto projektu vytvořit tzv. „minipodnik“, který nám poskytne potřebnou
dopravu do firem. Dalším hlavním partnerem je Mgr. Sylva Štěpitová a firma VISC, která nám pomohla vytvořit dotazníky, jež
lépe profilují naše žáky pro výběr spolupracujících firem. Nedílnou součástí projektu je i osobní pohovor a spolupráce s třídními
učiteli těchto žáků, které nám pomohou dokreslit charakterové
vlastnosti jednotlivých účastníků. Průvodcem během jednotlivých návštěv bude náš pedagog Mgr. Vlastimil Kamrla.
Věřím, že cesta, kterou jsme zvolili, je správná, našim žákům
a budoucím absolventům usnadní mnohdy složité rozhodování:
„Co dál?“
Závěrem bych Vám rád jménem všech zaměstnanců Základní
školy Františka Horenského v Boršicích popřál mnoho krásných
chvil v atmosféře Vánoc, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání v novém roce 2019.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy a autor projektu Povolání
NANEČISTO
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SK Stříbrnice
Tento rok byl pro Sportovní klub Stříbrnice ve znamení oslav. Právě letos tomu bylo 60 let od založení klubu. Během oslav proběhlo předání pamětních listů nejen fotbalistům, ale i ostatním, kteří se zasloužili o to, že sportovní klub nadále funguje. Ze všech
oceněných bych rád vyzdvihl Zdenka Zacha, který byl nejen u znovuzaložení SK Stříbrnice, ale i nadále velkým dílem napomáhá
k tomu, že jsme stále na fotbalové mapě. Závěr oslav se nesl ve znamení hudby s country kapelou NAFURT.
Mám velkou radost, že se nám stále rozvíjí práce s mládeží. Nejenže jsou celkové letošní výsledky výborné, ani vítězné zápasy pro
nás již nejsou ničím překvapivým, podařilo se nám uspět i v rámci turnajů. Například v turnaji, který proběhl při oslavách SK, naše
děti předvedly úžasný výkon, díky kterému získaly první místo. Když si vzpomenu na začátky, ve kterých jsme trénovali se 6 dětmi,
a podívám se dnes, kdy jich aktivně chodí přes dvacet, mám z toho obrovskou radost. Je vidět, že děti sportování baví. V letošním
roce jsme dokonce poprvé zorganizovali víkendové soustředění se spaním pod stanem. Máme rovněž první odchovance. Rád bych
poděkoval Lewisi Payne a Viktoru Ondrovi za výbornou práci, kterou v přípravce předvedli.
Rovněž mám obrovskou radost z udržení se družstva mužů, s čímž mají ostatní, a to i větší, obce problém z důvodu nedostatku
hráčů. Po sloučení soutěží se nám příliš nedaří. Bohužel za námi většinou nestojí štěstí. Úspěchem však je, že se podařilo stabilizovat
kádr, jelikož je to každým rokem o přežití. Věřím, že ani tato sezóna nebude naše poslední!
Sportovní klub letos již tradičně kromě martinských hodů pořádal otevírání a zavírání cyklostezek. Letos jsme se pustili i do
zorganizování taneční zábavy se skupinou Sory. Areál navíc sloužil k mnoha dalším akcím. Jsme za to velice rádi a věříme, že v následujících letech bude ještě více využíván.
Závěrem bych rád poděkoval všem členům, trenérům, hráčům i rodičům. Zároveň obrovský dík patří všem našim sponzorům,
obci Stříbrnice, Zlínskému kraji, Nadaci Synot i Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Za SK Stříbrnice přeji všem občanům krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.
Radim Krsička, předseda SK
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Sbor dobrovolných hasičů Stříbrnice
Něco málo z činnosti našeho SDH
V roce 2018 se složení sboru nezměnilo: početní stav je 38 členů,
z toho 27 mužů a 11 žen. Vedení celé organizace: starostou je František
Čevelík, velitelem JSDH je Jiří Kratochvíl, zástupcem velitele JSDH
Radim Kratochvíl a velitel družstva SDH je David Kroča. Techniku má
na starost Bohumil Kratochvíl, který zastává funkci strojníka JSDH.
Naším nejstarším a dlouholetým členem SDH je Václav Prukner.
Rok 2018 jsme začali zabijačkou pro členy SDH a jejich rodinné
příslušníky. V lednu se konala výroční členská schůze, která mapuje průběh daného roku: co jsme udělali, kde jsme pomáhali atd.,
a představuje plány na následující rok. Začátkem února se pořádal
tradiční maškarní ples. 5. 2. uspořádaly hasičky pexesový turnaj
pro děti. V únoru dále proběhla degustace slivovice pod vedením
pana Bohumila Kratochvíla a Jaroslava Bakoše. Koncem měsíce se zúčastnili zástupci SDH okrskové schůze v Osvětimanech.
Začátkem měsíce března proběhl, ve spolupráci s SK Stříbrnice
a obecním úřadem, tradiční košt slivovice. V průběhu měsíce března se plánovaly oslavy 120 let od založení SDH. K této významné
příležitosti jsme nechali ušít a vyšít stuhy k praporu. Jednu stuhu
k založení SDH a druhou ke 120. výročí SDH. Koncem měsíce již
tradičně pořádáme stavění máje, kde je pro návštěvníky připraveno malé občerstvení. Začátkem května se členové a členky účastnili mše v místním kostele. Tato mše je věnována jak žijícím, tak
zemřelým hasičům. Na mši byla pokřtěna stuha k založení SDH.
V průběhu měsíce května byla provedena kontrola hydrantů, aby
byla řádně zajištěna jejich funkčnost a případné závady byly včas
opraveny. Koncem května jsme se zúčastnili okrskové soutěže,
která se konala v Osvětimanech. Zúčastnila se tři družstva našeho
SDH, dvě družstva mužů a družstvo žen. Muži se umístili na třetím
místě, ženy na druhém místě a starší muži taktéž na druhém místě.
Kácení máje se konalo první den v červnu. Další akcí v červnu byl
cyklovýlet. V rámci akce proběhla prohlídka leteckého muzea v Kunovicích a následně oběd na Panském dvoře v Ostrožské nové Vsi.
Ukončení výletu proběhlo již tradičně na maringotce u Peprníků
v Uherském Ostrohu, kde bylo připraveno občerstvení a možnost
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přenocování. Poslední den v červnu se členové podíleli na zajištění
chodu slavnostního večera k příležitosti svátku svatého Prokopa.
Prvního července se konala poutní mše, které jsme se zúčastnili
ve vycházkových uniformách. Tentýž den odpoledne uspořádaly
členky Den s hasičem, kde byly pro děti připraveny různé soutěže
a sladké odměny. Po ukončení soutěží si mohli děti i dospělí zkusit
virtuální svět a zbavit se přebytečné energie na nafukovacím hradě.
Koncem měsíce jsme se zúčastnili noční soutěže v Újezdci. Umístění našich družstev: muži na 2. místě, starší muži na 6. místě a ženy
na 1. místě. V červenci naše SDH oslavilo 120 let od založení. Tyto
oslavy se konaly na dětském hřišti. Při této příležitosti se pokřtila
stuha ke 120. výročí SDH a byli oceněni členové sboru za 10 let,
20 let, 30 let, 40 let a můžeme se pochlubit - i za 50 let, toto ocenění
je za věrnost. V průběhu oslav bylo k vidění nepřeberné množství
zajímavých ukázek, např. stará i současná technika, ukázka požárního útoku i štafety mladých hasičů z Velké nad Veličkou, požární
útoky s koňskou stříkačkou SDH Šarovy a SDH Staré Hutě, dále
slaňování a vyproštění osoby z autovraku jednotkou HZS Uherské
Hradiště. Po celou dobu oslav bylo zajištěno pro děti malování na
obličej a tetování. Večer se konala zábava se skupinou VSP. Na oslavách bylo zajištěno hojné občerstvení. Akce se vydařila.

Začátkem prosince uspořádaly členky, společně s místní knihovnou, vánoční dílničky pro děti. Zde si návštěvníci vyrobili vánoční
výrobky a drobnosti.
Rok již tradičně zakončíme předsilvestrovským pochodem.
V letošním roce zasahovala jednotka při požáru osobního automobilu ve Stříbrnicích a při odstranění padlých stromů. Jednotka byla
taktéž povolána k pátrání po pohřešovaných osobách v Chřibech.
Děkuji členům i členkám SDH, kteří zabezpečují chod
sboru a věnují přípravě akcí svůj volný čas.
Děkuji panu starostovi a paní místostarostce za zajišťování finančních prostředků pro JSDH.
Děkuji sponzorům, kteří se finančně a materiálně podíleli
na přípravě a průběhu oslavy 120 let od založení sboru.
Na závěr přeji všem klidné prožití vánočních svátků
a všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti, v novém roce 2019.
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Maminky Stříbrnice
Koncem roku přichází čas vzpomínání a hodnocení roku
uplynulého. Pro nás je tomu letos trochu jinak… Dovolme si zavzpomínat na všechna léta, co akce pro děti pořádáme.
Začínaly jsme, ještě ve spolupráci s hasiči, Balonkovým
dnem. Akce se vydařila, děti byly nadšené a my maminky s nimi.
A zrodila se myšlenka dělat pro děti takových akcí víc.
Jako první nás napadl dětský karneval. Ten se pravidelně konal v lednu či únoru. Každý rok jím provázely jiné pohádkové
postavičky. Klauni, Šmoulové, Telettubies, piráti, víly, vodníci
či dokonce Simpsonovi. A těch krásných masek, ve kterých se

nám děti přišly předvést! Celé odpoledne se soutěžilo, tančilo
a za odměnu i mlsalo.
Nejinak tomu bylo i u Jarního čarování. Jen s tím rozdílem, že
jsme mohli být venku na sluníčku. Když jen trochu zavzpomínáme
na úkoly, které naši učni v průběhu let splnili… Klidně by nás mohli
nazývat pobočkou Bradavické školy (pro ty, kdo neznají - děti či
vnuci poradí). Jelikož tato akce byla náročnější na přípravu, musely
jsme povolat více sester čarodějnic. A nutno říct, že každá se svého
úkolu vždy zhostila se ctí a perfektně připravená. Za což jim patří
velký dík.
A velké, opravdu velké poděkování patří těm lidičkám, kteří nám
pomáhali s Pohádkovým lesem. Nejde vytvořit trasu o 10-12 stanovištích ve třech lidech. A tak nám na pomoc přišli Manka s Cipískem a Rumcajsem, Sněhurka se sedmi trpaslíky, Jája a Pája s dědou
Lebedou, čarodějnice, Maková panenka s motýlem Emanuelem,
kovbojové s opravdickým koněm či Flintstoneovi s pravěkým vozítkem. Těch krásných pohádkových postaviček bylo opravdu hodně,
ani by se nám sem všechny vyjmenovat nevešly. Pohádkový les zakončoval letní prázdniny hrami, soutěžemi, tancem. Děti to bavilo
a myslím, že pohádkové postavičky si to také užily.
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A tak se postupem času stalo, že děti, které jako dvou- či tříleté
soutěžily na našich prvních karnevalech či Jarním čarování, nám
po letech začaly pomáhat na stanovištích už jako čarodějničtí praktikanti či pohádkové postavičky. A opravdu jim to šlo, vyučili jsme
je dobře.
A titul mistr střelmistr by mohli získat i naši odpalovači ohňostroje na lampionovém průvodu. V průběhu ohňostroje hořely pouze zápalné šňůry a rakety a možná nějaký ten lampion, ale na hasiče
to nikdy nebylo.
Snad se nám za ty roky podařilo dětem vytvořit veselá odpoledne
na karnevalu, Jarním čarování, Pohádkovém lese či světýlkový podvečer na lampionovém průvodu. Nás to moc bavilo a doufáme, že
i Vás, ať už malé či velké.
Moc děkujeme všem, kteří to s námi táhli více jak deset let, za
jejich pomoc. Bez Vás by to nešlo.
A všem našim spoluobčanům přejeme krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví a klidu v novém roce.
Martina Železníková, Dagmar Vaculíková,
Barbora Vandová

Český svaz včelařů ZO Boršice
Je adventní doba a to znamená, že se blíží jak Vánoce, tak konec letošního roku a začátek roku příštího.
Hodnocení uplynulého včelařského roku je trochu problematické.
Na začátku sezony při prohlídce vyzimovaných včelstev se jevilo všechno
vcelku uspokojivě. Pak nastoupilo období květu rostlin a stromů. Začalo
kvést, vlivem náhlého oteplení, mnoho stromů a je zřejmé, že včelky si vybraly květy, které byly více pylodárné a nektarodárné. U mě to znamenalo,
že některé odrůdy stromů nebyly vůbec opyleny.
Po prvním medobraní přišlo dost velké oteplení. Další medobraní bylo
již podstatně slabší. Pro velkou část včelařů nic nezvyklého, ale nastávající
velmi teplé a suché období bylo pro včelstva dost problematické. Včelaři, kteří nesledují průběžně zásoby, vytočili ze včelstev med
a při horkém období nektar na květech zasychá a včelstva začínají pociťovat nouzi o přirozenou potravu. Včelky dovedou přepracovat pyl na potravu pro sebe, ale začínají omezovat plodování. To se projeví v době, kdy by měly být včely v největší síle, tím,
že včel je podstatně méně, než by bylo vyhovující. Potom dochází v období, kdy se začne se zakrmováním na zimu, k vykrádání
slabších včelstev silnějšími. Přidává se i to, že slabší včely jsou napadány více varroázou a silné včely při loupení si tuto nežádoucí
nemoc přináší domů. Vyloupené včelky to většinou nezvládnou a uhynou. Silnější včelstva si přinesou spolu se zásobami také
brouky varroa destruktor a propuká silné zamoření varroázou. Zjistil jsem, že někteří včelaři přišli o dost včelstev. Důsledkem
toho je, že zazimovaná včelstva, která přežila, jsou slabší, než by bylo potřeba. Než tato včelstva v příští sezoně zesílí na potřebnou
sílu, bude mnoho květenství již odkvetlých. Včelař tím přichází o podstatnou část medu. Doufám, že se tato prognóza projeví
u velmi málo přátel včelařů.
V letošním roce jsem trochu více sledoval tvorbu propolisu a zajímal se o jeho využití z hlediska léčebných účinků. Složení
je závislé na jeho původu, a proto je značně proměnlivé. Celkově bylo v propolisu prokázáno na 120 až 140 různých rostlinných
látek, které ovšem nemusejí být zastoupeny současně. Přesný vznik propolisu je předmětem neustálého výzkumu. Z propolisu se
vyrábí jak tinktura, tak mast.
Tinktura se používá jak zevně, tak i vnitřně. Působí jako přírodní antibiotikum, dezinfikuje, omezuje růst bakterií, virů a plísní. Lokálně tlumí bolest, podporuje obranyschopnost organizmu.
Mast je velice účinná a jemná přírodní hojivá substance. Propolisovou mast lze využít jako podpůrnou léčbu pří ekzémech,
bradavicích, plísních, popáleninách, lupence, bércových vředech a také na popraskané rty, opary a ruce. Mast je vhodná k masážím při bolesti kloubů, páteře, svalstva a šlach. Propolisová mast i tinktura mají velmi rozmanité použití.
V následujícím období včelaři odeberou měl na vyšetření a budou provádět jako každý rok práce spojené s vyřezáním souší,
vytavením vosku a přípravou rámků na příští rok. Budou se samovzděláváním chystat na novinky a nástrahy příští sezony.
Chtěl bych poděkovat za pomoc a podporu OÚ na území naší ZO ČSV v Boršicích. Také všem spoluobčanům, kteří nám fandí
a podporují nás v našem krásném koníčku, ale také velmi přínosné práci pro přírodu.
Závěrem přeji všem včelařům, jejich manželkám, manželům a ostatním rodinným příslušníkům, spoluobčanům a všem našim příznivcům krásné prožití svátků, šťastný nový rok, mnoho zdraví, štěstí a osobní pohodu do dalšího roku.

Vojtěch Píštěk
ČSV ZO Boršice

Mezi nejdůležitější státní symbol vedle vlajky a znaku je naše hymna
Mezi nejdůležitější státní symboly vedle vlajky a znaku patří
naše hymna. Píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v Praze dne 21. prosince 1834. Hudbu k ní složil František
Škroup, prvním interpretem se stal Karel Strakatý. Rychle zlidověla a získala postavení národní písně.
Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Kde domov můj?
kde domov můj?
V kraji znáš-li Bohu milém
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!
Proč vzpomínám právě hymnu? V letošním roce jsme zavzpomínali
na mnoho významných událostí, kde se opakovala slova svoboda, republika, domov. Právě domov je pro nás v dobách dobrých i zlých velmi
důležitý, abychom věděli, kam patříme, kam se můžeme vrátit a čemu
vděčíme za vstřícnou náruč naší milované země či našich nejbližších.
Kronikářka Irena Náplavová
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Martinské hody 2018
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Tento příspěvek bychom chtěli věnovat
všem obyvatelům Stříbrnic, rodákům i přespolním, krojované chase a všem hodovým
nadšencům, kteří nažehlili kroje a oblékli do
nich sebe, své partnery, děti, vnuky, ... Prostě a jednoduše všem těm, kteří jste se letos
zúčastnili martinských hodů a jakýmkoliv
způsobem tak přispěli k báječné atmosféře.
Rádi bychom jmenovitě vyzdvihli zásluhy
Radima Krsičky a „sportovců“, na jejichž
bedrech spočívala tíha organizace hodů.
A že bylo co zajišťovat, o tom jistě nikdo nepochybuje. K těmto všem starostem Radim
prokázal bezbřehou vytrvalost a houževnatost v opakovaném plánování hodových
zkoušek. Zdatně mu asistovala Sabina
Bakošová, která s námi se střídavými úspěchy trpělivě trénovala tanečky i zpěv. Další,
komu patří speciální poděkování, jsou muzikanti z Nedakoňanky.
Nemalé díky jsou určeny P. Antonu Kasanovi a P. Vavřinci Černému za odsloužení
hodové mše svaté, kostelnici Daně Mazáčové, která spolu s ostatními ženami svátečně
vyzdobila kostel, Davidu Kratochvílovi za
poskytnutí chvojí k výzdobě, paní Janě Malenovské za upletení hodových věnců na
kostel a kapličku, Bohumilovi Kratochvílovi
za převoz zvukové aparatury, hasičům za
pořadatelskou službu, všem, kteří se podíleli na prodeji voniček při průvodu, Viktorii
Matouškové za pořízení autentické fotodokumentace celého dne a v neposlední řadě
starostovi, místostarostce a zastupitelům
obce za silnou podporu, kterou nám poskytli
ve všech hodových záležitostech. Pomoc
Vás všech tak jistě nemalou měrou přispívá
k udržování tradic v obci.
Speciální poděkování bychom však rádi
věnovali našim rodičům nejenom za to,
že nás ve stárkování podporovali, všechno s námi vydrželi (a že to nebylo vždycky
snadné), ale hlavně za to, že mnohdy přiložili i ruku k dílu tam, kde se nám síly, času
a chuti nedostávalo.
Pevně doufáme a věříme, že jste si to
s námi užili, dobře se bavili, něco dobrého
pojedli i popili, setkali se s přáteli, sousedy
a kamarády a strávili tak v průvodu slunečnou slavnostní sobotu, ať v kroji, nebo „v
civilu“.
Takže ještě jednou díky všem a věříme, že
se společně s námi těšíte na další ročník.
Lenka Štulírová a Josef Brucháček,
stárci hodů 2018 ve Stříbrnicích
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„Znovu společně a slavnostně“
V sobotu 8. a v neděli 9. září 2018 město Uherské Hradiště
pořádalo již šestnácté pokračování Slováckých slavností vína
a otevřených památek. Oslava folkloru, lidové kultury, tradic
a řemesel opět přivítala tisíce krojovaných účastníků z desítek
měst a obcí z okolí Uherského Hradiště. V pestrobarevném víru
obou víkendových dnů se návštěvníkům, kteří na slavnosti přijíždějí v řádu desítek tisíc, představily desítky vinařů, folklorních
souborů a skupin, hudebních a tanečních těles i řemeslníků.
Jako každý rok byl největším diváckým lákadlem a tahákem
slavnostní průvod – ten letošní nesl název „Znovu společně
a slavnostně“. Velmi populární je každoročně etnografický program o krojích a zvycích autorek Ludmily Tarcalové a Marty
Kondrové, letos zaměřený na mužské slavnostní pokrývky hlavy
ze Slovácka s názvem Klobúček s kosírky kohútí.
Velkému zájmu návštěvníků Slováckých slavností vína a otevřených památek se obvykle těší také Hradišťský jarmark. Na
Masarykově i Mariánském náměstí jste se mohli setkat s nabídkou více než stovky výrobců a prodejců reprezentujících svá
řemesla. Jarmark byl samozřejmě doplněn o zastávky s rozmanitou nabídkou jídel a pití.
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V letošním roce bylo v rámci Dnů evropského dědictví
zpřístupněno celkem 20 historických objektů, většina z nich
po oba dny.
Jana Kuchařová, místostarostka obce

Farnost Stříbrnice
Drazí obyvatelé Stříbrnic,
vezli jsme kvas do pálenice v Buchlovicích. Auto s vozíkem
řídil můj švagr, vedle seděl Michal Výstup a vzadu já. Zastavili jsme u přechodu, po kterém procházela hezká slečna. Jako
chlapi jsme se všichni ohlédli a švagr řekl Michalovi: „Míšo, ty
nečum, vždyť máš holku a jsi zamilovaný!“ Michal odpověděl:
„Já nečumím, já se jen dívám a dívat se můžu.“ Švagr na to: „Jó,
kdo má dietu, aspoň si prohlédne jídelní lístek.“ Humorné, ale
i pravdivé, jak se někdy chováme všichni. Často jsme nespokojení… jako kdybychom měli dietu, a se závistí si prohlížíme nejdůležitější jídelní lístky dnešní konzumní doby.
Ne, nemáme dietu tělesnou, máme jídlo, teplo, střechu nad
hlavou, vše, co potřebujeme k životu. Ani duchovní dietu nemusíme mít. Máme ve Stříbrnicích kostel, Ježíše uprostřed nás,
můžeme přijímat svátosti, slyšet Boží slovo, být vnitřně spokojení, vyrovnaní a žít v láskyplných rodinách.
Advent je čas, abychom si to uvědomili a v srdcích připravili cestu Pánu. Urovnali své životní cesty, prožili svou vnitřní
harmonii a dostali se do láskyplné harmonie s Bohem a lidmi
kolem sebe.
Osobní, rodinnou, společenskou a harmonii s Bohem Vám
všem přeji v požehnaném adventním, vánočním i novoročním čase.
Také Vám děkuji za přátelství a také pomoc, aby náš kostel
byl nejen dominantou obce, ale i místem duchovní a lidské harmonie. Nejvíce to v něm cítíme na bohoslužbách, slavnostech,
hodech a když zpívá náš chrámový sbor.
Náš kostelík je modro-bílý, v širokém okolí takový není.
Střecha je v havarijním stavu, fasáda opadaná a barvy připomínají šedou. To vše se díky Bohu změní. I když jsme každý
rok něco udělali v průměru za 100 tisíc korun, díky obci a Vaší
štědrosti a pomoci, až zjara se budeme moci pustit do velkolepé opravy kostela. Díky panu starostovi Petru Matouškovi
dostaneme více jak 700 tisíc z Evropské unie a od našeho státu. I když jsme malá farnost, máme už ušetřených 150 tisíc

korun. Také naše obec vždy pomáhá a chce pomoci se záchranou dominanty Stříbrnic. Všem našim zastupitelům ze srdce
děkuji za všestrannou pomoc doposud i se záchranou kostela.
V první etapě se udělá věž a celá přední část. Už se pracuje na
získání dalších peněz, aby byl v další etapě kostel dokončen do
své modro-bílé krásy.
Všem Vám, drazí Stříbrňáci i dobrodinci, vyslovuji Pán Bůh
zaplať a žehnám Vám i celé naší obci.
P. Anton Kasan, farář
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Významné události 2018
Rok 2018, osmičkový rok, byl pro Českou republiku ve znamení takzvaných osmičkových výročí. Události v letech 1918, 1938,
1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Sto let od vzniku samostatného státu v roce 1918 bylo
letošním nejvýznamnějším výročím, země si připomínala i mnichovskou dohodu z roku 1938, únor 1948, rok 1968 a rozdělení Československa v roce 1992, respektive 25 let od vzniku České republiky 1. ledna 1993.
Na počest 100. výročí vzniku Československé republiky proběhlo velmi spontánně a ve slavnostním duchu dne
10. listopadu 2018 sázení lípy po hodové mši svaté za přítomnosti nádherně nastrojené hodové chasy a ostatních občanů.
Kněz Anton Kasan nám při mši svaté připomněl, proč je sázení lípy tak významné. Tato lípa bude pro nás symbolem svobody a utrpení
našich předků, kteří bojovali za vznik republiky, vojáků, kteří umírali na frontách za první či druhé světové války, a také boje za demokracii.
Kronikářka Irena Náplavová

Listina přiložená ke kořenům lípy
V letošním roce uplynulo sto let od založení naší republiky.
Chceme tak přispět k oslavám významného jubilea našeho státu, a jednak také vyjádřit sepětí s předky a ztotožnění s ideály, na
nichž byla Československá republika založena.
Lípa byla zasazena panem starostou Petrem Matouškem, P. Antonem Kasanem, P. Vavřincem Černým a ostatními občany Stříbrnic po hodové mši svaté v sobotu dne 10. listopadu 2018. Zazněla
státní hymna, kterou zazpíval místní smíšený pěvecký sbor.

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky
a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život
prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí
se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho
jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez
radosti.“
T. G. Masaryk
Zapsala kronikářka Irena Náplavová.

MAS Buchlov - Dotace pro podnikatele z Programu rozvoje venkova
Jste podnikající fyzická či právnická osoba sídlící v jedné ze 14 obcí mikroregionu Buchlov? Chystáte se nakoupit nějaké vybavení, stroje či
technologie pro Vaši podnikatelskou činnost? Pokud ano, potom je tento článek určen právě Vám.
Téměř patnáct let má v Buchlovicích sídlo MAS Buchlov, z. s., celým názvem Místní akční skupina Buchlov, zapsaný spolek. Jejími členy jsou
zástupci obcí, podnikatelé, spolky, ale i občané a jejím posláním je pomoci při rozvoji regionu, a to jak přerozdělováním finančních prostředků z
Programu rozvoje venkova, tak přípravou a realizací vlastních projektových záměrů.
Pokud tedy plánujete v roce 2019 nějakou investici, je možné ji podpořit také z Výzvy č. 4 v rámci dotačního titulu Program rozvoje venkova.
Oprávněnými žadateli budou podnikající fyzické i právnické osoby (vč. vinařů, zemědělců a držitelů lesů) a finanční prostředky bude možné využít
např. na nákup strojů, technologií či stavební úpravu provozovny.
Své projektové záměry můžete přijít zdarma zkonzultovat do kanceláře MAS Buchlov, z. s., na adrese Masarykova 273 v Buchlovicích (budova
naproti Úřadu městyse Buchlovice, 1. patro nad lékárnou). Doporučujeme se na konzultaci předem telefonicky objednat na čísle: 778 088 693
a informace sledovat na www.buchlov.cz v sekci „Výzvy“.
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Fašank
Fašaňku, fašaňku, už je ťa namále,
jako tej rosenky na zelenej trávě.

už ju mět nebude, protože půst bude.

Fašaňku, fašaňku, zelený krušpánku,
nebudu ťa nosit enom do fašaňku.

Jako každý rok i letos se naší obcí vydal fašaňkový
průvod. Všechny masky se tak druhou únorovou sobotu
za příjemného doprovodu harmonikářky Alenky Stodůlkové z Boršic vydaly na pochod vesnicí, kde nás čekalo
velmi příjemné přijetí i pohoštění, za což všem občanům
děkujeme.

Na konci fašaňku, kdo nemá galánku,

Radim Krsička, předseda SK

Už sa fašaňk krátí, už sa nenavrátí,
staré baby lajú, že sa nevydajú.
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Smíšený pěvecký sbor
V letošním roce náš sbor oslavil páté výročí založení.
V současné době má soubor 16 členů, z tohoto počtu jsou
4 muži a 12 žen. Naše zkoušky se konají vždy ve čtvrtek od
18.00 hodin na OÚ ve Stříbrnicích. Účastníme se akcí v obci
i mimo ni. Zpíváme při mších, slavnostních událostech, pozvání jsme obdrželi do Osvětiman, Sušic, Stavěšic, Tučap
a Újezdce. Mezi stěžejními akcemi jsou koncert na počest
sv. Prokopa, patrona stříbrnického kostela, a Vánoční koncert, které se konají ve stříbrnickém kostele sv. Prokopa,
kde je velmi krásná akustika a díky publiku i milá atmosféra.
Naše sbormistryně Ing. arch. Šárka Brantalová z několika
nadšenců dokáže dostat maximum, aby vystoupení mělo
úroveň a lahodilo uchu posluchače. Snažíme se, aby fara
žila, pořádáme brigády a následně využíváme těchto krásných prostor.
Vánoce jsou časem bilancování, sváteční atmosféry a rodinné pohody. Proto náš sbor děkuje všem milým posluchačům za jejich přízeň, panu starostovi za prostory, kde můžeme zkoušet, a P. Antonu Kasanovi a P. Vavřinci Černému za
možnost naše zpívání prezentovat v kostele sv. Prokopa.

Tímto Vás srdečně zveme na půlnoční mši a Vánoční koncert,
kdy chceme vánoční atmosféru dostat do Vašich srdcí a domovů.
Rádi mezi sebou přivítáme nové členy do všech hlasů.
Členka sboru Irena Náplavová

Hasičky SDH Stříbrnice
Rok se sešel s rokem a už opět držíme v rukách zpravodaj ze
Stříbrnic.
Tady je malé shrnutí za uplynulým rokem 2018 z pohledu
hasiček.
V květnu byla mše za hasiče, při té příležitosti byla posvěcena
stuha k hasičskému praporu, hasičky se ukázaly ve svých vycházkových šatech a jsou ozdobou místního sboru. 
Dále jsme se sešly na okrskové soutěži v požárním sportu
v Osvětimanech, kde jsme obhájily první místo ve své kategorii.
Již pošesté se nám podařilo zorganizovat zábavné odpoledne pro děti a rodiče – Den s hasičem. V programu bylo plno
soutěží s požární tematikou. Po splnění úkolů si všichni odnesli sladkou odměnu. Nejlepší atrakcí pro děti byl skákací hrad
a virtuální realita, kterou si užili i rodiče.  Za tyto atrakce
děkujeme panu starostovi, který je pro nás zajistil.
Na konci července jsme se zúčastnily nočních závodů v požárním sportu v Újezdci, kde jsme nedokázaly porazit družstvo
žen z Tupes, ale i tak z toho bylo krásné druhé místo.
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11. 8. 2018 proběhly oslavy 120 let od založení SDH
Stříbrnice. Celé odpoledne bylo ve znamení hasičů, vody,
techniky. O večerní zábavu se postarala skupina V.S.
P.Band. Byla to velmi vydařená akce a obrovský dík patří
všem, kteří neztráceli nervy u přípravy a přichystali krásnou akci.
S první svíčkou na adventním věnci jsme rozsvítili i vánoční stromeček u fary a za spolek naši malí hasiči nazdobili
i náš hasičský stromeček. Za nápad s ozdobami děkujeme
Jitce Mikulové, která ozdoby připravila se svými svěřenci.
Před uzávěrkou se připravuje ještě poslední naše akce,
a to vánoční dílničky. Doufám, že jako každý rok se sejdeme v hojném počtu a užijeme si předvánoční čas.
Závěrem bych Vám všem chtěla za hasičky popřát pokojné Vánoce, šťastný vstup do nového roku a při nějaké
námi pořádané akci v roce 2019 na shledanou.
Alena Němcová

Den matek
Den matek patří k pohyblivým svátkům, jeho oslavy připadají
v České republice na druhou květnovou neděli.
Den matek je dnem, kdy děti, i ty dávno odrostlé, přicházejí
ke svým maminkám poděkovat za jejich lásku, říci jim, jak si
jejich práce váží, a potěšit je. K oslavám Dne matek se nezřídka
připojují i muži, kteří tak svým partnerkám děkují za hodné děti
a teplo rodinného krbu.
Děti se snaží v tento den, více než v jakýkoli jiný, pomáhat svým
maminkám v domácnosti, aby si mohly odpočinout a náležitě si
„svůj den“ vychutnat. Výhoda této pomoci je dvojí: děti poznají
každodenní práci svých matek, a dokáží ji proto napříště náležitě
ocenit, a maminky si odpočinou a načerpají síly do dalších dní.

Letošní oslava Dne matek v naší obci proběhla v neděli 13. 5.
2018 v zasedací místnosti OÚ Stříbrnice. Pro radost přítomným
maminkám, babičkám, tetám zarecitovaly, zatančily a zazpívaly
děti z MŠ Stříbrnice pod vedením pí ředitelky Marie Blechové
a pí učitelky Zdeňky Holomčíkové. Dále vystoupily sestry Viktorka a Lucka Matouškovy s hrou na klávesy a pěknými písničkami. Přidala se i Natálka Vandová hrou na violoncello a Ondřej
Zahradník hrou na akordeon.
Na závěr pohodového svátečního odpoledne zazpíval Smíšený pěvecký sbor pod vedením pí Šárky Brantalové.
Jana Kuchařová, místostarostka obce
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HS Stříbrnice
Opět máme další rok za sebou a jako každoročně se ohlédneme a zhodnotíme, zda byl úspěšný, co se nám podařilo a co
můžeme v příštím roce zlepšit a posunout.
V zimním období patří k mysliveckým zvyklostem a nejen povinnostem přikrmování zvěře.
Letos jsme do zásypů a samokrmicích zařízení odnosili celkem 7 tun obilovin a krmné řepy.
Toto přikrmování trvá až do konce března, v případě nutnosti
i déle.
Letošní první akcí byl Den Země, při jehož příležitosti společně s dobrovolníky a zejména s dětmi z kroužku Vlčata ze
Stříbrnic a jejich rodiči uklízíme okolí Stříbrnic. Tento rok jsme
vybrali k úklidu okolí cyklostezky a černé skládky v Zahradách.
Nasbírali jsme celkem ¾ kontejneru odpadu.
Naší největší akcí je již tradiční červencová Pytlácká noc.
O zábavu se postarala skupina Plus Music Band, která hrála cca
100 hostům. Na programu byla opět bohatá tombola a nechybělo zvěřinové občerstvení v podobě kančího guláše a špízů.
Další letní akcí je Vzduchovkový přebor, letos již 5. ročník.
60 střelců bojovalo o poháry ve 4 kategoriích a vítězové z nich
se utkali o putovní pohár. Ani letos se ho stříbrnickým borcům
nepodařilo získat. Navzdory tomu neodešel ani jeden účastník
mladší 15 let bez zasloužené odměny.
Od poloviny září jsme opět zahájili myslivecký kroužek pro
děti Vlčata ze Stříbrnic. S dětmi podnikáme výpravy do přírody, pečujeme o studánku Pod skalou a předně se je snažíme
vést ke kladnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí, což
se příznivě projevilo na již zmíněném Dni Země. V letošním
roce se nám podařilo získat dotace od LČR na nákup softshellových bund a batůžků pro všechna Vlčata.
Poslední společenskou akcí roku je hon, který se konal v listopadu tradičně týden po hodech.
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Zúčastnilo se jej 40 střelců a 21 honců, kterým patří velký
dík za heroické výkony v neprostupné šípkové džungli na Kahanci.
Podařilo se nám ulovit 2 kusy černé zvěře.
Zbývá už jen poděkovat obecnímu úřadu, sportovnímu klubu, hasičům a všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají v naší
činnosti
Na závěr Vám chci popřát klidné a ničím nerušené svátky
v kruhu rodiny a přátel a jen to dobré v novém roce.
Michal Vanda, starosta HS
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Cyklovýlet za poznáním
Po roční odmlce obec ve spolupráci s SDH pořádala opět cyklovýlet za poznáním. Tentokrát bylo cílem výletu letecké muzeum v Kunovicích. Sraz všech, co
umí jezdit na kole, byl v 10 hodin v areálu SK Stříbrnice. Odtud jsme pokračovali
směr první cíl výletu, a to letecké muzeum v Kunovicích. Povinná pitná zastávka,
která je důležitá, byla u cyklostezky za Kostelany - U Osla na katastru Starého
Města, kde jsme měli všichni sraz, myslím tím i ti, co přijeli od Uherského Hradiště. Odtud byl už směr cesty jasný, bez přerušení do leteckého muzea v Kunovicích. A že se je v areálu na co dívat, o tom není pochyby. Je škoda, že naganský
speciál ještě nebyl hotový a připravený k prohlídce, ale foto na památku u něj nám
nesmělo chybět do alba. Prohlédli jsme si důkladně všechny vystavené exempláře.
Po zkouknutí zajímavého areálu náš peloton pokračoval k Peprníkům na marínu
do Uherského Ostrohu. Zde bylo připraveno občerstvení a opékání buřtů. Děti
a někteří odvážlivci si zaplavali v řece Moravě. Dík patří Terce, která děti vozila po
Moravě na paddleboardu.
Již dnes přemýšlíme, kam výlet uskutečníme v roce 2019. V naší blízkosti, kde
se dá dojet na kole, je stále co objevovat. Náš region, jeho krásy a zajímavosti mají
stále co nabídnout. Tak snad v roce 2019…
Petr Matoušek, starosta obce
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Košt slivovice a ostatních destilátů v roce 2018
Tak jako každý rok se u nás konal již 8. ročník koštu slivovice a jiných destilátů.
Degustace proběhla v pátek 16. 2. 2018, hodnoceno bylo
333 vzorků.
Hodnocení se zúčastnilo 39 degustátorů i z okolních
obcí, pod vedením nově zvoleného předsedy degustačních
komisí pana Jaroslava Bakoše.
Veřejný 8. ročník koštu se uskutečnil 3. března 2018 ve
velké zasedací místnosti obecního úřadu.
Podle členů degustačních komisí bylo co koštovat. Nejlépe hodnocené vzorky byly oceněny upomínkovými dary.
V modrém ovoci se stal šampionem vzorek pana Jindřicha
Peňaze z Nedakonic.
Nejlepší meruňka byla z Tučap od pana Romana Zapletala, mirabelka od paní Gabriely Bouřové z Nedakonic,
špendlík od pana Josefa Jurče z Domanína, nejlepší třešeň
dodal pan Cyril Zach z Boršic, višeň pan Jiří Němeček z Otrokovic, hrušku pan Radek Šlahůnek z Domanína a jablko
PSP Nedakonice. V likérech byl vyhodnocen vzorek od pana
Františka Bílky z Moravského Písku.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám poskytli vzorky, a velké poděkování patří těm, kteří se ve volném
čase aktivně podílejí na této akci.
Těšíme se na setkání u dalšího ročníku v roce 2019.
Bohumil Kratochvíl

• 30 strana

Rozpočet obce Stříbrnice na rok 2019
Příjmy
Odd.§

název

1111

Daň z příjmů FOZČ

2019
1320000

1112

Daň z příjmů FOSVČ

100000

1113

Daň z příjmů FO kap. výnosy

150000

1121

Daň z příjmů právnických osob

1200000

1211

Daň z přidané hodnoty

2600000

1340

popolatek za odvoz odpadu

170000

1341

Poplatek ze psů

5000

1343

Poplatek za užívání veř. prostranství

1000

1382

Odvod z loterií

35000

1361

Správní poplatky

4000

1511

Daň z nemovitostí

400000

4112

Neinvestiční transfery ze stát. rozpočtu

125000

Mezisoučet

6110000

Odd.§
2310

Vodní hospodářství

300000

3632

Pohřebnictví

10000

6171

Místní správa, nájmy+služby

60000

6310

Obecné příjmy + výdaje,úroky

1000

3314

Místní knihovna

1000

3727

Příjmy za tříděný odpad

60000

6542000
Příjmy celkem
		

Výdaje
Odd.§

název

2019

2212

Silnice

600000
400000

2219

Ostatní komunikace

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

44000

2141

Vnitřní obchod Jednota

180000

2310

Vodní hospodářství

1000000

2321

Odpadní vody

100000

3111

Mateřská škola

345000

3314

Knihovna

20000

3322

Kulturní památky

10000

3341

místní rozhlas, Osa

3000

3349

Zpravodaj

25000

3350

Činnost registrovaných církví (opravy kostela)

500000

3399

Ostatní záležitosti kultury

100000

3412

Sportovní zařízení

50000

3631

Veřejné osvětlení

100000

3632

Pohřebnictví

40000

3636

Územní rozvoj (Územní plán Stříbrnice)

5000

3721

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

15000

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

250000

3723

Svoz tříděného odpadu

70000

3745

Veřejná zeleň

80000

5212

Ochrana obyvatelstva

3000

5512

Požární ochrana

50000

6171

Veřejná správa

1408000

6112

Zastupitelstvo obce

920000

6310

Obecné příjmy a výdaje, úroky+poplatky

10000

6402

Finanční vypořádání minulých let

11000

6409

Ostatní činnost Mikroreg. Buchlov

43000

5272

Řešení krizové situace

10000

3639

Komoditní služby a územní rozvoj

150000

Mezisoučet

6542000

8124

Splátka úvěru

0

Výdaje celkem

6542000
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Společenská kronika
Společenská kronika obce Stříbrnice k 30. 11. 2018
Počet obyvatel 415

Narození
Jaroslav Čuma
Laura Hanáčková
Matyáš Fantura

Oslavenci roku 2018
č. 47
č. 91
č. 19

75 let

Úmrtí
Věra Novotná 28. 4. 2018 č. 180
Josef Krpal
15. 11. 2018 č. 95

68 let
92 let

Anna Daníčková
Miroslav Šáděra
Jaroslava Železníková
Václav Novotný
Jaroslav Náplava
Helena Čechová
Anna Kopecká
Marie Náplavová
Bernardína Mazánová

č. 97
č. 120
č. 75
č. 180
č. 36
č. 108
č. 135
č. 36
č. 32

85 let
Františka Bilíková

č. 196

sraz ročníku 1943

vítání občánků

paní Františka Bilíková 85let

Vydává obec Stříbrnice, Stříbrnice 124, 687 09, IČO: 542229, v počtu 200 ks. Foto: Petr a Viktorie Matouškovi a neznámí autoři,
korektura Zuzana Pořízková, Toto číslo vyšlo dne 21. 12. 2018, Sazba, osvit a tisk Joker s.r.o., Masarykovo nám. 35, Uh. Hradiště, tel.: 572 551 155.

