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Příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti
Vám přeje
Obec Stříbrnice

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Vážení spoluobčané,
na začátku letošního roku 2010 jsme si přáli mnoho dobrého,
zdraví, klidu,vzájemné důvěry, tolerance a na jeho konci mohu po
jeho zhodnocení konstatovat, že se toho mnoho událo. Posuďte
sami.
Celý rok se odvíjel ve znamení hospodářské recese, ve znamení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a voleb komunálních. Již v březnu bylo obci sděleno ze Státního zemědělského
intervenčního fondu, že dlouho připravovaná akce „Silnice II/422
Stříbrnice, odstranění kolizního místa střetu chodců s vozidly“ je
již podruhé pro nedostatek finančních prostředků zamítnuta.
Přesto se běžný život obce nezastavil. Podařilo se získat 3 dotační tituly, a to na zateplení budovy OÚ Stříbrnice, na revitalizaci
ploch u MŠ a na II. etapu obnovy drobných sakrálních staveb Stříbrnic.
Všechny tyto investiční akce byly obcí v letošním roce zajištěny
a zrealizovány. Tím byla vybudována hodnota majetku téměř za 3
miliony korun. Současně byly v obci vytvořeny nové estetické prvky, charakterizující její vzhled, funkčnost a prezentaci navenek. To
znamená, že byl vyřešen počet parkovacích míst a dopravní provoz
u MŠ a v ulici Pod Školou. Obec šetří cennou tepelnou energii a tím
spotřebu plynu v budově OÚ. Byla založena nová estetická veřejná
zeleň, rovněž došlo k vybudování nové odpočinkové klidové zóny
a k opravě kamenného kříže z první poloviny 20. století – začátek
cesty na Stříbrnické paseky.
Obec se odpovědně připravovala a v tomto směru i důstojně
zhostila oslav 100 let farnosti Stříbrnice a kostela. Vydala k tomuto
výročí brožuru, která si vyžádala nemálo úsilí při zajištění historické věrohodnosti a autentičnosti materiálů a textů.
Byla úspěšně zpracována a podána žádost na zateplení budovy
MŠ Stříbrnice, která byla dne 12. listopadu 2010 akceptována Ministerstvem životního prostředí ČR. V případě kladného projednání ministerstvem má obec možnost dotace v roce 2011 na celkovou
opravu budovy školy včetně výměny oken, dveří, nové fasády a zateplení stropu.
Obec má tedy komplexně, včetně stavebního povolení, připraveny pro nejbližší období
3 projekty:
1. silnice II/422 Stříbrnice, odstranění kolizního místa střetu
chodců s vozidly
2. regenerace hřbitova Stříbrnice
3. zateplení budovy MŠ Stříbrnice
Dále je zpracována projektová dokumentace „Úprava vstupu

do knihovny“ pro zajištění využití 1. patra budovy MŠ Stříbrnice
a rozšíření prodejny.
Je zpracována studie cyklostezky spojující naši obec s Medlovicemi a Boršicemi.
V rámci MAS mikroregionu Buchlov je úspěšně podán projekt
s MAS mikroregionu Hornolidečko „Zachování kulturního dědictví“, kde se naše obec Stříbrnice svou spoluúčastí
podílí na pořízení dvou párů stříbrnických krojů v hodnotě 173
tisíc Kč.
V rámci mikroregionu Buchlov se obec podílí na projektu odpadového hospodářství, kde budou pořízeny pro obec Stříbrnice velkoobjemové nádoby 1000 l na tříděný odpad pro tzv. sběrné hnízdo
u MŠ a OÚ Stříbrnice a také kompostéry na bioodpad pro občany.
Obec souběžně s novými investičními akcemi prováděla údržbu místních komunikací, opravy vodorovného i svislého dopravního značení, vodovodu, údržbu zeleně, opravy a revize el. zařízení, plynových spotřebičů, hromosvodu, dětského hřiště a veřejného osvětlení.
V letošním roce byla úspěšně zajištěna plošná výměna vodoměrů, čímž byla splněna jedna ze základních podmínek provozování
veřejného vodovodu Stříbrnice.
Nelze opomenout ani kulturní, sportovní či duchovní vyžití a
aktivity občanů, dětí a mládeže. Letošní Martinské hody byly zorganizovány v plném obsazení stárků a stárek za hojné účasti krojovaných, a co víc, byly provázeny odpovědným nácvikem tanců a
slováckého verbuňku hodovou chasou.
Všechny společenské akce v obci včetně účasti na Slavnostech
vína a otevřených památek v Uh. Hradišti signalizují větší zapojení občanů a mládeže Stříbrnic, za což Vám všem patří můj upřímný dík. Jsem velmi potěšen, že společenské nadšení pro zachování
a obnovu tradic neutuchá, ale naopak, rozvíjí se.
Závěrem mi dovolte, abych všem zúčastněným vyslovil poděkování za úsilí a spolupráci při zajišťování chodu a budování v obci za
mého 8letého působení ve funkci starosty obce.
Přeji Vám, aby Vaše přání a představy o další nejbližší budoucnosti obce byly naplněny k Vaší spokojenosti.
Vážení občané,
přejme si nefalšovanou, klidnou a šťastnou atmosféru Vánoc,
lásku, teplo domova.
Do nového roku 2011 přeji všem pevné zdraví, spokojenost a
upřímné opravdové přátele.
Ing. František Píštěk
odstupující starosta Stříbrnic

VÝZVA K OBČANŮM
Členové zastupitelstva obce Stříbrnice žádají občany, aby si v době zimního období obecní chodníky před svými nemovitostmi
udržovali jako doposud . Finanční prostředky obce jsou jen jedny a pokud je použijeme ve větší míře na zimní údržbu o to méně je
pak můžeme použít do oblasti nových investic, které jsou pro obec nutností.
Za pochopení Vám všem děkuje
Petr Matoušek
starosta obce
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Volby do zastupitelstva obce Stříbrnice 15.10. - 16. 10. 2010
Kandidátní
listina

Poř.
číslo

Kandidáti
Příjmení,
jméno

Hlasy

Titul

Věk

abs.

v%

Pořadí

1

ODS

2

Kuchařová
Jana

50

128

20,64

1

1

ODS

1

Matoušek
Petr

36

120

19,35

2

1

ODS

4

Zach
Zdeněk

51

115

18,54

3

2

Sdruž.n.k.
Stříbrnice

1

Píštěk
František

63

95

19,66

1

2

Sdruž.n.k.
Stříbrnice

2

Brucháček
Josef

41

85

17,59

2

3

ČSSD

1

Patka
Pavel

37

121

30,47

1

3

ČSSD

2

Vaculovič
Silvestr

39

63

15,86

2

Ing.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Stříbrnice dne 12. 11. 2010 proběhla veřejná volba starosty a místostarosty. Na funkci starosty byli navrženi dva kandidáti, a sice
pan ing. František Píštěk, starosta, který tuto funkci vykonával 2 volební období,
a pan Petr Matoušek, elektrotechnik. Pro pana ing. Františka Píšťka veřejně hlasovali 3 zastupitelé, proti 4, pro pana Petra Matouška hlasovali 4 zastupitelé, proti 3.
Do funkce starosty byl zvolen pan Petr Matoušek
Na funkci místostarosty byl navržen jeden kandidát, a sice paní Jana Kuchařová, místostarostka, která tuto funkci vykonávala 1
volební období. Pro paní Janu Kuchařovou veřejně hlasovalo 7 zastupitelů. Místostarostkou byla opět zvolena paní Jana Kuchařová.

Přáním všech občanů určitě je, aby všichni zastupitelé podle svého nejlepšího vědomí
pracovali pro další rozvoj naší obce. V této náročné práci jim přejeme hodně úspěchů,
ale i podpory všech občanů obce Stříbrnice.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, je krásný zimní čas a jelikož jsem na začátku nového volebního období 2010 - 2014, dovolte mi v několika větách vyjádřit můj názor na směr, kterým by se obec Stříbrnice měla ubírat. Do funkce starosty jsem vstoupil nejen s obecnými předsevzetími, zásadami a přáními, ale také s konkrétními vizemi některých řešení. Předně bych chtěl zdůraznit nezbytnost úsporného hospodaření v nadcházejícím volebním období. Chtěli bychom podpořit výstavbu cyklostezky Boršice - Stříbrnice - Medlovice, kterou by
se spojily obce, z důvodu bezpečnosti občanů.
Jedním z našich prioritních plánů je odstranění kolizního místa střetu chodců s vozidly II/422.
Na projekt zateplení MŠ Stříbrnice bylo přiděleno akceptační číslo a čeká se na schválení projektu na ministerstvu životního prostředí.
Vím, že se to může někomu zdát jako plán na rok málo, jenže vzhledem k situaci není možné očekávat víc.
Závěrem mi dovolte mé a snad i Vaše vyznání obci. Jsme malá dědina a byl bych rád, abychom se chovali jako jedna velká rodina.
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 dále lepší podmínky pro život
jejích obyvatel.
Petr Matoušek
starosta

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych všem občanům Stříbrnic popřál příjemné a klidné
prožití svátků vánočních, osobní a rodinnou pohodu. Zároveň do nového roku 2011 pevné zdraví,
osobní štěstí a spokojenost. Děkuji vám za Vaši podporu a pochopení.
Petr Matoušek
starosta
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Fašaňk

12. 2. 2010
Třetím rokem se parta nadšenců vydala rozveselit
a pobavit naše spoluobčany. Zúčastnění hýřili nápaditostí při výrobě svých masek. Letos se zamaskovalo
27 lidiček, kteří chtěli zpívat a potěšit sebe i ostatní.
V průvodu nesměl chybět medvěd, kůň, četník,
který se podle starých pravidel objevuje ve fašaňkovém průvodu. Dále vodníci, anděl, cikán a cikánky,
záchranná služba - zde byl lékař, sestry i saniťák, kovbojka, Pat s Matem, princezna, kašpárek, hokejista, uklízečka, Ivánek s Marfuškou, ponocný, mimino
s paničkou.
Na harmoniku hrála naše kamarádka Alenka Stodůlková a na ozembuch Jožka Novotný.
Byli jsme odměněni výtečnými koblihami, božími
milostmi, buchtami, slaninou dále nejrůznějšími laskominami v podobě chlebíčků či jednohubek.
Téměř v každém domě jsme degustovali pro náš kraj tak charakteristickou slivovici nebo vínečko. Pilné hospodyňky měli pro nás
uvařený čaj, svařák i kávu.
Obchůzku jsme ukončili na klubovně SK, kde nás čekala voňavá zelňačka a fazulačka od vždy ochotné Hanky Patkové.
Nezbývá konstatovat jediné, že jsou u nás lidé, kteří mají „srdíčko na dlani.“ Velké dík patří za finanční dary, které budou použity
na kulturní dění ve Stříbrnicích.
Pro nás „nadšence“ je velká odměna, když nám otevřete své příbytky. Je to známka toho, že k sobě v této hektické a uspěchané době
nejsme lhostejní a cizí, proto tedy všem děkujeme!

MARTINSKÉ HODY S PRÁVEM VE STŘÍBRNICÍCH
Historie:
Termín konání hodů byl stejný jako v Buchlovicích, neboť obec dlouho patřila do buchlovické farnosti, kde je kostel zasvěcen
sv. Martinu.
Hodovými dny byla neděle a pondělí. Nejprve se
šlo pro mladšího a pak pro staršího stárka, ve stejném pořadí i pro stárky. Nedělní obchůzka končila
večerní zábavou, která plně patřila stárkům a svobodné chase. Při ní bylo nejzajímavější prodávání práva. Právo totiž symbolicky patřilo loňským
stárkům. Jakmile přišli do sálu, přestala hrát hudba a muzikantům nedovolili hrát, dokud noví stárci nevyplatili práva. Obvykle smlouvali, domlouvali se o co nejvýhodnější cenu za práva. Svými vtipnými dialogy mnohdy dobře bavili přítomné hosty. Novým stárkům nezbývalo než práva vykoupit větším
množstvím pití nebo jiným úplatkem, aby se mohlo
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pokračovat v taneční zábavě. Noví stárci vždy vyhlašovali loňským stárkům sólo.
V pondělí pokračovala obchůzka chasy a stárků s právy po domech. V každém domě se zastavili, zavdali hospodáři a hospodyni
vína a zvali na večerní taneční zábavu. Za toto pozvání dostávali peněžní nebo naturální odměnu. K této obchůzce patřila i slavnost
stínání berana, která se tradovala asi do roku 1875. Pondělní taneční hodová zábava patřila ženáčům. Ti se tento večer vždy chtěli ukázat, že ještě umí tančit a hlavně cifrovat, takže hodová zábava patřila k nejveselejším během roku.
(z knihy Hody s právem na Uherskohradišťsku)

Rok se s rokem sešel a omladina opět začala s nácviky na Martinské hody.
David Kratochvíl a Simona Motáňová s velkou ochotou přijali roli starších
stárků.
Podařilo se nám zrekonstruovat právo pro mladší stárky. Takže jsme se
snažili, abychom dodrželi další z podmínek hodů, a to je role mladších stárků. Velký dík patří Miroslavě Šuranské a Jiřímu Němečkovi, kteří se tohoto
úkolu zhostili.
Chasa pilně nacvičovala několik týdnů před hody pod vedením děvčat Veverkových z Boršic. Kromě polky, valčíku, vykopávaných a verbuňku dívky a
chlapci zvládli i boršické tance.
Sváteční den začal hodovou mší svatou. O překrásnou atmosféru se postarala DH Nedakoňanka a boršická schola. Pan farář měl pro chasu a ostatní
hosty přichystané bohaté občerstvení. Odměnou mu za to byla pěkná slovácká písnička a sólo se stárkami.
Obchůzky krojovaného průvodu se zúčastnilo 20 párů, 30 ženáčů a 15 dětí,
tzn. 85 krojovaných. Rodiče mladších i starších stárků a stárek pohostili nejen
chasu, ale i ostatní zúčastněné. Za to jim také patří velký dík.
Taktéž patří poděkování vedení obce za finanční podporu a panu starostovi ing. Františkovi Píšťkovi za milé přivítání a pohostinnost při povolení hodů.
Chasa za veselého juchání a výskání prošla celou vesničkou a Martinské
hody ukončila večerní muzikou.
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HODOVÉ ŘÍKÁNÍ
Mladší stárek:

Vitajte, chlapci, vitajte aj muziko!
Tož nech sú dneska ve Stříbrnicách hody,
že jich nebylo široko daleko.
Aby dnes o nás v celém okolí věděli, že stříbrnští chlapci eště nevymřeli.
Je to u nás stará už tradice, zvat všeckých
na hody při dechovej muzice.
Věřím - aj dneska se nám to podaří a že na
hody přijdú jak mladí, tak aj staří.
A když dobře pracujem, tož si aj popijem,
až jednú umřem, už tu nebudem.
A tož chlapci, zpívajte, výskajte! Enom
jednú do roka hody sú, já nechcu
na hodech mrtvoly, ale veselú chasu stříbrňskú.
Prošli sme dědinú už skoro celú a staršího
stárka nemáme sebú.
Proto dnes sme sem přišli Davida požádat, aby nám zazpíval na radost velikú a
vyšel si s nama s veselú muzikú, aby nám
zazpíval na radost na hody,
aby to dopadlo bez vad a bez škody.
Starší stárek:

Vitaj, mladší stárku, vitajte, chlapci aj muziko!
Chlapci, když sme ty hody připravovali,
moc starostí sme si s něma nenadělali.
Šak můj tatíček aj poslední prase zabit
moseli, abyste sa u nás po chuti masa najedli.
Všeckých bych vás prosil, abyste byli veselí, ale né, abyste sa mezi sebú pobili.

Až rok zas uteče, abyste hody udělali a tento krásný zvyk zahynút nenechali.
Šak proč by stříbrnští chlapci pyšní nebyli, že každým rokem o Martinu hody udělali.
A vy, páni muzikanti, friško zahrajte a vy,
chlapci, cifrujte!
Mladší stárek:

Chodíme, chodíme, po celej dědině, teho
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hledáme, co doma nemáme.
Hledáme děvčicu švarnú jak malinu, říkajú nám všady, že přebývá tady.
Tož veselo, chlapci, napijem sa z pohárku,
však v tomto domečku máme mladší stárku.
Tetičko a strýčku, za všechno vám děkujem, že budem hodní a veselí, to vám slibujem.
A ty, mladší stárko, dveře otvíraj, chaso
moje milá, pěsničku zazpívaj!
Mladší stárka:

Vitajte, mladší i starší stárku, chlapci, muziko, přátelé! Tož ať sú dneska
ty stříbrňské hody veselé.
Přeju vám všeckým všeho dobrého, ať vám nechybí
džbánku plného.
Vítám vás já aj moja mamička, která pro vás nachystala džbánky plné vínečka.
Vítajú vás také náš tatíček,
abyste si boty nezamazali, zamétli vám chodníček.
Ale už poďte dál, nenechte sa pobízat velice, ať možem
jít pro starší a potom k hodovej muzice.
Starší stárek:

Veselo, chlapci, napijme sa z pohárku, šak
v tomto domečku máme starší stárku.
Hej starší stárko, my věříme, že se nám
hned tak nevdáš, že za rok, dočkáme-li, na
hodách s nama zavýskáš.
Maměnce tvojí za všecko mockrát děkujeme, že budem hodní a veselí, to jí slibujeme.
Ale než pro povolení hodů půjdeme, chvi-

lenku u vás pobudeme, vínečka sa napijeme a
tú veselú, tú ti zazpíváme.
Starší stárka:

A tož vitajte, chlapci, na tom našem žabím
rynku, buďte veselí a vytancujte dneska kdejakú děvenku. Nech sa dneska vaše podrážky zederú,
šak už letos žádné hody nebudú.
Hlasy si pořádně nachystejte a hned nějakú slováckú pěsničku zazpívajte.
Ať sa rozléhá po celém kraji, ať všecí vijú,
že dnes stříbrnští chlapci Martinské hody
majú.
Hej vy pane kapelníku, udejte už tón, ať
nám ta muzika neuteče dóm.
Zahrejte pěkně zvesela, ať se to tu točí, ať
všeckým zvědavým tetkám vylezú dnes z důlků oči.
A vy, milí hosti, dobře dnes hodujte a našeho vína dobře ochutnejte, ať ste všecí veselí,
tak jak se sluší a patří.
A nakonec - nepomlúvajte nás, milé tetičky, zlobily by se našich stárků matičky.
Starší stárek u starosty:

Vážený pane starosto, dneskaj sme k vám
přišli vjec jak najisto.
Já starší stárek prosím tady za našu chasu, abyste jí dovolil hodovat, až jí bude scházat hlasu.
Za vaše povolení předem děkuju a že neuděláme žádnú ostudu, to za chlapce slibuju.
Zároveň vás aj s manželkú na hody zveme,
a že sa na sáli uvidíme.
A tož chlapci, teď tú pěsničku, co máme
pro starostu nachystanú.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti ve dnech 12. - 13. 9. 2010
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uh. Hradišti jsou jedinečnou akcí svého druhu. Ve dvoudenním programu
se představuje lidová kultura regionu Slovácka v plné své kráse,
rozmanitosti a zároveň ryzí čistotě a živelnosti.
Slavnosti nejsou „obyčejným“ folklorním festivalem, ale skutečnou reprezentativní národopisnou slavností více než padesáti měst a obcí z celého Slovácka. Jsou pořádány pod odbornou
garancí Klubu kultury Uh. Hradiště spolu s mikroregiony Staroměstsko, Ostrožsko, Východní Slovácko, Dolní Poolšaví, Za
Moravú a Buchlov, kterého je členem i naše obec Stříbrnice.
Slavnosti vína se konají již od roku 2003 pravidelně vždy začátkem září a vystupuje zde řada folklorních souborů, dechových kapel, cimbálových muzik, aby společně s ochutnávkou
vín, burčáku a regionálních gurmánských specialit vytvořily nezapomenutelný zážitek pro desetitisíce návštěvníků.
Letošní ročník se nesl v duchu hodů a hodových tradic.
Naši obec Stříbrnice v letošním roce, a to již počtvrté, reprezentoval ve slavnostním krojovém průvodě dosud nejvyšší počet krojovaných, a to 36. Průvod vždy vychází od sklepů z Mařatic a vede hlavní cestou přes Uh. Hradiště až na Masarykovo náměstí, kde je
jmenovitě každá obec přivítána. V čele průvodu šel pan starosta ing. František Píštěk spolu s krojovanou dvojicí mladých Davidem
Kratochvílem a Dagmarkou Vaculíkovou, kteří nesli nově zhotovenou pečeť Lovecké obce Stříbrnice, dále pak loňští stárci Radim Krsička s Adélkou Kratochvílovou, kteří nesli vystrojené stříbrnické právo.
Stanoviště propagačního stánku naší obce spolu s dalšími obcemi mikroregionu Buchlov sídlí vždy v atriu františkánského kláštera. Hosté zde mohli ochutnat domácí stříbrnické škvarky, chléb se sádlem a cibulí, domácí kvašáky pana Náplavy, cukrářské výrobky
našich hospodyněk a v neposlední řadě vína našich vinařů. A že bylo všechno chutné a kvalitní, dokazuje to, že během krátké doby byl
náš stánek v obležení návštěvníků a brzy v něm bylo „vymeteno“.
Chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří se na přípravě a účasti na tomto svátku folkloru a folklorních tradic podíleli, i všem,
kteří přispěli svým kuchařským uměním i sklenkou vína k propagaci naší obce Stříbrnice.
Napsala Jana Kuchařová.
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ZPRÁVA MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRNICE
1.

základní údaje o škole

adresa školy: Mateřská škola Stříbrnice 13, PSČ 687 09
počet tříd: 1, heterogenní
zřizovatel: Obec Stříbrnice
IČO: 70993874
Telefon: 572 501 174
e-mail: ms.stribrnice@seznam.cz
Součásti školy: školní jídelna, která zajišťuje stravování
pro cizí strávníky – doplňková činnost
Ředitelka mateřské školy: Marie Blechová
Učitelka: Zdeňka Holomčíková
Právní forma:
Od 1. ledna 2003 je mateřská škola samostatným právním
subjektem – příspěvkovou organizací zřízenou usnesením zastupitelstva. Činnost příspěvkové organizace mateřská škola je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
školským zákonem a vyhláškou č. 14/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání.

pal nemalé finanční prostředky na opravy, byl v září vyměněn za
nový.
Ani díky vypracovanému projektu na dopadové plochy na zahradě pod průlezkami se nepodařilo získat potřebné finance,
proto je terén zahrady nerovnoměrný.
Vybavení hračkami a didaktickým materiálem je na velmi dobré úrovni. Ve třídě je dostatek hraček, pracovních koutů a pomůcek, děti mají k dispozici počítač s poměrně velkou zásobou počítačových výukových programů. Prostředí třídy je vkusné, upravené a udržované v čistotě.
Letos pokračovala výměna starého nábytku ve třídě a v šatně,
byl zakoupený televizor, DVD přehrávač, nová dětská literatura,
pohádkové čepičky na dramatizaci pohádek.
Díky Nadaci Děti-kultura-sport se nám podařilo získat 15 000
Kč na projekt „Pohybovými aktivitami k rozvoji zdraví dětí“. Za
získané peníze bylo nakoupeno tělovýchovné nářadí a náčiní –
trampolína, rotoped, běžící pás, padák na cvičení, nášlapná dráha, překážková dráha, balanční čtvrtkruhy.
4.

přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy proběhl 22. dubna 2010, bylo vydáno celkem 7 žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy, vráceno
bylo 5 z nich. Děti byly přijímány v soulady s kritérii, která stanovují přijímání dětí k předškolní výchově a vzdělávání. Rodičovská veřejnost byla informována prostřednictvím místního rozhlasu, plakátů na dveřích školy a osobním zvacím dopisem. Kapacita školy není naplněna, proto můžeme přijímat i děti na 4 hodiny denně a 5 dnů v měsíci.
5.

Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle ustanovení vyhlášky
č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování a stravování vlastních zaměstnanců podle ustanovení vyhlášky č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o závodním
stravování. Příspěvková organizace může provozovat doplňkovou činnost, navazující na hlavní účel, k němuž byla zřízena.
2.

školní vzdělávací program a výsledky vzdělávání

V mateřské škole pracujeme podle vlastního vzdělávací programu „Příroda je náš kamarád“, který je vypracovaný v souladu
s RVP PV a obecně platnými právními předpisy, vycházel z analýzy konkrétních podmínek, možností školy. Záměrem je vytvořit školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodinu. Snažíme
se dětem umožnit prožít aktivní a radostné dětství vytvářením
pohodové a přátelské atmosféry bez zbytečného spěchu, ve společnosti svých kamarádů pod profesionálním vedením. Směřujeme děti k různým aktivitám, které vedou k tvořivému uplatňování vlastních zkušeností. Veškeré aktivity obsahují prvky hry, pod-

personální podmínky

V naší mateřské škole pracují 2 kvalifikované učitelky, 1 školnice a 1 samostatná kuchařka. Všechny pracovnice, kromě ředitelky, pracují na zkrácený pracovní úvazek. Díky stmelenému pracovnímu kolektivu se daří ve škole udržovat trvale příznivé sociální klima, což má kladný dopad na rozvoj osobnosti dětí.
Další vzdělávání pedagogických pracovnic napomáhá při naplňování koncepčních záměrů.
3.

materiálně-technické podmínky

Školní budova je díky postupným opravám a každoroční údržbě, úpravám, výměně nábytku a zahradního vybavení v celkem
dobrém stavu. Stávající prostory a vybavení třídy jsou vzhledem
k počtu dětí dostačující.
Zřizovatel nechal vypracovat projekt na výměnu oken a zateplení budovy, teď už jen záleží, zda získá potřebné dotace.
Již dosluhující plynový kotel, který v posledních letech vyčer8 strana

něcují k učení a přispívají k jejich rozvoji. Chceme, aby šly děti do
školy samostatné, zvídavé a schopné komunikovat.
Program vznikl na základě ekologické výchovy od nejútlejšího
věku. Smyslem je rozvíjet prostřednictvím různých činností klad-

ný vztah k okolí, k životnímu prostředí. Naším cílem je vést děti
k zodpovědnosti za svoje chování. Vzdělávání je založeno na přímých zážitcích dětí.
6.

spolupráce s rodiči

Spolupráci s rodiči považujeme za velmi důležitou. Třídní
schůzka na začátku školního roku slouží k seznámení rodičů s
cíli, úkoly, plány na další školní období. Rodiče mají možnost se
s nově příchozími dětmi zapojit do adaptačního programu a po
dobu, než si dítě v mateřské škole zvykne, s ním pobýt určitý čas
ve třídě a zapojit se s ním do činností během dne.
Průběžně jsou informováni pomocí nástěnek v šatně o dění v
mateřské škole, o tom, co připravujeme, a také o tom, co děti dělaly v průběhu dne.
7.

spolupráce s jinými organizacemi

Spolupráce s dalšími organizacemi probíhá pomocí standardních postupů a měla na obohacení života dětí v mateřské škole
pozitivní dopad. Napomohla rozvíjet samostatnost dětí, poskytla
řadu podnětů k rozvoji poznávání a napomohla ke zlepšení prostředí.
•
MŠ Medlovice
•
MŠ Osvětimany
•
MŠ Vřesovice
•
Plavecká škola Ratíškovice – bazén Vřesovice
•
ZŠ Boršice
•
ZŠ Osvětimany
•
Obec Stříbrnice
•
SPC DUHA Zlín
•
SPC Brno, pobočka Uh. Hradiště
•
PPP Uh. Hradiště
•
EC Bílé Karpaty Veselí nad Moravou
•
KK Uh. Hradiště
•
Slovácké muzeum Uh. Hradiště
•
Divadlo Rolničky Brno
•
Nadace Děti-kultura-sport…
8. akce školy

•
•
•
•
•
•

společná akce s rodiči na ukončení prázdnin – Z pohádky do
pohádky
divadelní představení Začarované pohádky
Divadlo Rolničky – výchovná pohádka O bolavém zoubku
divadelní představení Čert a Káča – Přeučil a Hrušková
mikulášská nadílka – ve spolupráci s rodiči
vánoční posezení u vánočního stromu s rodiči – společné

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

provádění vánočních kouzel
zpívání koled do místního rozhlasu
pravidelné bobování a sáňkování
Den otevřených dveří – ZŠ Boršice a ZŠ Osvětimany
slavnostní zápis do 1. třídy
péče o zvířata a ptáky – vyrábění krmení a pravidelné vycházky ke krmelci
ekol. program – Starosti lesní princezny
ekol. program – O ovečce
ekol. program – Ptačí říše
dětský karneval ve spolupráci s rodiči
divadelní představení – O Vesmírníčkovi
plavecký výcvik ve Vřesovicích
Jarní čarování – spolupráce s rodiči
vystoupení pro maminky – oslava Svátku matek
recitační a pěvecká soutěž s MŠ Osvětimany
sportovní hry s MŠ Osvětimany

společný výlet s okolními mateřskými školami do zámku
Buchlovice – pohádka Princ Bajaja a aktivní účast dětí na
programu
4x adaptační odpolední program pro nově zapsané děti
vystoupení – 100 let od vysvěcení kostela
filmové představení – Betlémská hvězda
vítání občánků
oslava dne dětí – Cestujeme pohádkami
závěrečná miniolympiáda – opakování toho, co se v průběhu roku děti dozvěděly
rozloučení s předškoláky – malá maturita, předání školkového vysvědčení a pasování na školáky
kreativní dílničky – rukodělné vyrábění s rodiči
Stříbrnice2. 12. 2010
Vypracovala: Marie Blechová, ředitelka

Skončil školní rok 2009/2010, začal školní rok nový
Ve druhém pololetí školního roku 2009/2010 se nám podařilo
dále vylepšit a zkrášlit naši školu. V únoru byla provedena kompletní rekonstrukce školní družiny (nový nábytek, výmalba, výzdoba) a v březnu dokončena rekonstrukce části tělocvičny, kdy
se nám z nevyužitého prostoru podařilo doslova vykouzlit menší
sportovní sál, který je využíván nejen v hodinách tělesné výchovy,
ale i v mimoškolních aktivitách. Každá akce byla přibližně v ceně
100 tisíc korun. Škola zakoupila a nainstalovala interaktivní tabuli v celkové ceně 95 tisíc korun. Současně bylo provedeno zaškolení všech pedagogických pracovníků a zástupců tříd. Žákyně 9. třídy krásně vyzdobily pohádkovými postavami stěny první třídy, školní knihovny a dílen. Během prázdnin byly vyzdobeny
kresbami stěny budoucí první třídy. Třídy jsou útulnější a mnohem lépe se v nich učí. V budově mateřské školy byla provede-

na rekonstrukce sociálního zařízení a odpadů v celkové hodnotě 500 000 Kč. Nově byl také navržen a upraven vstup do budovy
ZŠ. Z prostředků SR byla zakoupena multifunkční tiskárna pro
výuku informatiky. Všechno toto směřujeme k tomu, abychom se
vyrovnali městským školám a udrželi všechny žáky ze spádového obvodu školy.
Dále si dovolím připomenout úspěchy žáků ve vědomostních
soutěžích. Žáci školy postoupili do okresního kola olympiády
v anglickém jazyce a zeměpisné olympiády, v okresních kolech
dále uspěli v počítačové grafice, výtvarné soutěži a v pěvecké soutěži Zazpívej, slavíčku.
V dnešní uspěchané době výpočetní techniky je důležité sledovat sportovní činnost žáků, neboť většinu času tráví u počítačových her a vyhledávání na internetu. Na svou fyzickou aktivitu
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zapomínají. Ale ne naše škola. Uskutečnily se tyto tradiční akce:
lyžařský výcvikový kurz, turnaj žáků v sálové kopané a vybíje-

né, fotbalový turnaj o putovní pohár ZŠ a MŠ Osvětimany, Zimní školní olympiáda a dvakrát lyžování v lyžařském středisku Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Naši mladí fotbalisté během 2. pololetí zvítězili na Buchlovském kopačáku, na turnaji ve Starém
Městě, v soutěži školních družin a poprvé získali 1. místo v námi
pořádaném turnaji o putovní pohár ZŠ a MŠ Osvětimany. S podrobnou činností školy a v jednotlivých třídách se můžete seznámit na webových stránkách školy www.zsosvetimany.cz.
Dále pokračuje spolupráce s norskou školou ve Skudeneshavnu. Žáci si individuálně dopisují se svými vrstevníky v Norsku a rozvíjejí tak svou angličtinu. Také díky e-mailu a skype můžeme být s norskými kolegy denně v kontaktu a tím prohlubovat
nejen spolupráci, ale i přátelství. Škoda jen, že vzdálenost z Osvětiman do Skudeneshavenu je tak veliká. Přesto dva norští kolegové naši školu v měsíci září opět navštívili. Vzhledem k tomu, že
školu viděli ještě před rekonstrukcí v červnu
2008, užasli nad změnami, které se v ní za
poslední dvě léta udály.
Ještě v tomto školním roce, konkrétně
od 1. 1. 2011, začne škola čerpat finance z
operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost z oblasti Podpory zlepšení
podmínek pro vzdělání na základních školách. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základních školách v ČR. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním metodických
pomůcek a materiálů ve výuce. Po důkladném zvážení se všemi pedagogickými pracovníky školy budeme čerpat z těchto šablon:
1) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k
rozvoji čtenářské gramotnosti
2) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích
jazyků
3) Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT technologií
4) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti
5) Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Tyto peníze budou opět investovány do zkvalitnění vybavení
školy jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky. Vše doufám
dále poslouží ke zlepšení konkurenceschopnosti naší školy.
Naše škola také pomáhá potřebným. V předvánočním čase
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byla uskutečněna Vánoční sbírka. Vybrané peníze v hodnotě 5
000 korun byly předány dětem v Kojeneckém ústavu Kyjov. I v
letošním školním roce se žáci 6. ročníku se svou třídní učitelkou
Bc. J. Brzicovou zapojili do projektu Adopce na dálku. Na konto adoptovaného indického chlapečka, který se jmenuje Sahib
Khan, zaslali 5 000 Kč. Finanční prostředky jsou použity na alespoň jedno teplé jídlo denně, zdravotní péči a především na vzdělání Sahiba v jeho rodném prostředí. K projektu se připojila paní
učitelka Mgr. R. Zmrzlíková.
Škola se zapojila do celostátního projektu Školní dotované
mléko. V rámci projektu si všichni žáci mají možnost zakoupit
za výhodnou cenu dotované mléčné výrobky dle aktuální nabídky daného měsíce. Díky projektu Ovoce do škol dostávali žáci I.
stupně 1x týdně ovocnou nebo zeleninovou svačinku zcela zdarma. Cílem je vést žáky ke změnám stravovacích návyků, ke zvyšování konzumace ovoce a zeleniny u dětí a následně ke snižování dětské obezity. Oba tyto projekty hodnotí děti i rodiče velmi kladně.
Školní metodik prevence zajišťuje předcházení škodlivým patologickým jevům. Nebezpečí výskytu sociálně patologických
jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana) bylo zdůrazněno při projektové práci formou dotazníků, přednášek, pohovorů. Peer aktivisté se zúčastnili workshopu a přednášky v PPP Uherské Hradiště, prováděli za pomoci metodika prevence preventivní programy na 1. stupni.
Dobrá spolupráce se zřizovatelem školy se projevila při přijetí vybraných žáků jednotlivých ročníků a při tzv. pasování žáků 9.
ročníku a jejich závěrečném rozloučení s představiteli obce. Poprvé proběhlo v obřadní síni obce Pasování prvňáčků na čtenáře. Žáci školy pravidelně nacvičují pro občany městyse kulturní
vystoupení pro Vánoční rozjímání, ke Dni matek a vítání občánků, výtvarné práce dětí a žáků se podílí na výzdobě budovy Úřa-

du městyse Osvětimany.
Kvalitní příprava žáků na přijímací zkoušky, hlavně v českém
jazyce a matematice, se projevila tím, že 24 žáků bylo přijato na
střední školy, z toho 5 na gymnázium. Systematická příprava v
hlavních předmětech probíhala už od začátku školního roku.
Vedení školy přeje všem příjemné prožití vánočních svátků a v
novém roce pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Všem sponzorům děkujeme za vstřícnost a podporu při realizaci školního
vzdělávacího programu, různých kulturních akcí a přejeme klidné Vánoce a úspěšný rok 2011.
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy

Informace ze školy v Boršicích
Do Základní školy v Boršicích dochází ve školním roce 2010/2011 celkem 147 žáků, z toho je 16 žáků ze Stříbrnic. Průměrný počet 16 dětí na třídu nám umožňuje zaměřit výuku blíže konkrétním žákům. Zaměřením se snažíme preferovat výuku předmětů, které umožní žákům plynulý přechod na střední školy i zapojení do
společnosti. Výuka angličtiny začíná druhým ročníkem, volitelné předměty máme nastaveny na posílení výuky matematiky, českého jazyka, informatiky, angličtiny, tělesné výchovy – podle potřeby a zájmu dětí. Na obou stupních probíhá výuka již několik
let i pomocí moderních interaktivních tabulí, počítačová učebna
pro žáky prvního stupně zahájí provoz v září 2011. Na 2. stupni máme k dispozici dalších 25 počítačů i s internetovým připojením.
Součástí školy je mateřská škola, školní družina, školní jídelna a školní klub. Malým dojíždějícím se snažíme usnadnit cestování a zvláště v prvních měsících dojíždění zajistit jejich bezpečnost.
Stává se již pravidlem, že žáky školy čeká během roku několik akcí, na kterých se stmelí kolektivy. Na prvním stupni to jsou především pravidelné školy v přírodě – v tomto školním roce celý první stupeň, na druhém stupni pak lyžařský výcvikový kurz, tematické
vlastivědné výlety a pro osmáky a deváťáky nácvik tanečních, které vyvrcholí polonézou na plese sdružení rodičů.
Zápis do první třídy se uskuteční 27. 1. 2011, součástí bude i den otevřených dveří 1. stupně školy. Ples sdružení rodičů s předtančením polonézy žáků školy bude v sobotu 5. 2. 2011.
Mé pocity z dojíždění do Boršic
Do školy dojíždíme autobusem. Je to jiné, než normálně jít z domu do školy, ale je to o zvyku. Do školy přijíždíme vždy pár minut
před zvoněním. V zimě je někdy problém, protože se autobus někdy zpozdí nebo nejede vůbec.
Ve škole jsme mezi ostatní zapadli v pohodě, i když jsme byli noví. Ostatní se znali ze školky, nás dojíždějící vzali hned mezi sebe.
Teď jsme spolu všichni 8 roků každý den a každý by řekl, že jsme kamarádi úplně od malinka. Stýkáme se i mimo školu a máme spolu
tolik vzpomínek, že každému je jedno, odkud jsme.
Sabina Bakošová, 8. třída
Součástí vyučování je projektová výuka, při které samotní žáci plní různé úkoly v rámci projektů. Jedním z nich byl projekt s názvem
PaedDr., Mgr. Stanislav Horehleď
Slavnosti slabikáře pro prvňáčky.
ředitel školy

Stříbrnické maminky
Stejně jako v minulém roce, tak i letos pořádaly stříbrnické
maminky několik akcí pro děti.
Tou první byl únorový maškarní bál. Přes 40 dětí se sešlo v
hospůdce V Háječku. Průvodce bezva odpolednem dělala celá
rodina Simpsonova s dalšími pohádkovými postavičkami. Děti
se vyhrály a vytancovaly a příjemně unavené se loučily až ve večerních hodinách.
Jaro je, dá se už říci tradičně, ve Stříbrnicích spojováno s Jarním čarováním. Letos potřetí se dospělé čarodějnice snažily vyučit čarodějnický dorost. Nutno dodat, že s úspěchem. Na 50 malých čarodějniček a čarodějů plnilo hravě všechny kouzelnické
úkoly. Snad nejvíce se líbilo házení syrovými vejci. Na ty, kdo v pořádku splnili všechny úkoly, čekala sladká odměna a u táboráku špekáček. Počasí nám přálo a kouzelnické soutěžení se letos opravdu vydařilo.
Další akcí, na kterou se určitě spousta dětí těšila, byla Cesta pohádkovým lesem. Každé z dětí uvítali na začátku svého pohádkového království pan král a královna. A pak už cesta vedla kolem Krtečka a jeho kamarádů zvířátek, Ferdy Mravence a Berušky, kolem
poškoláků Macha a Šebestové. Vchod do lesa hlídaly muchomůrky Pindruše a hned za nimi to jistily čarodějnice. V lese strašil hejkal
a bludičky, loupili loupežníci a pořádně jsme se báli v pekle. Na louce poletoval motýl Emanuel kolem Makové panenky. Dlouhý, Široký a Bystrozraký chodili na vysoké noze a Kašpárek s princeznami věnoval každému malý dárek. I přes nepřízeň počasí prošlo trasou 64 dětí (a to nepočítáme ty věkově odrostlejší) a celá akce se i díky
skákacímu hradu, táboráku a sladkým odměnám nakonec vydařila.
Jeden z podzimních dlouhých večerů jsme si prosvětlili lampiony v lampionovém průvodu. Průvod vycházel od fotbalového hřiště
a do pochodu vyhrával obecní rozhlas. Děti i dospělí s lampiony, baterkami, blikačkami a jinými světýlky se prošli až na konec Stříbrnic
na dětské hřiště. Ohňostroj odpálený z protějšího kopce zakončil poslední letošní akci, kterou stříbrnické maminky pořádaly.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhali s
přípravou soutěží, zajišťovali hladký průběh všech akcí a finačně nás
podpořili.
Martina Železníková
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Oslavy 100. výročí založení farnosti Stříbrnice
Historii farnosti tvoří ruku v ruce i historie samotné obce. První písemné zmínky o založení osady Stříbrnice se datují rokem 1141, poslední století je pak spojeno s existencí samostatné farnosti.
Píše se 4. duben 1906, kdy se obyvatelům Stříbrnic, které v té době měly kolem
jednoho tisíce obyvatel, začíná naplňovat usilovná touha po vybudování vlastního kostela a založení samostatné farnosti Stříbrnice. Tento den doporučil obecní
výbor založení samostatné farnosti a za tím účelem daroval z obecní pokladny základní kapitál na postavení kostela. Od tohoto data nastalo pak mnoho zásadních
událostí a usilovné práce našich předků až po 4. červenec 1910, kdy byla vyhotovena arcibiskupskou konzistoří v Olomouci Zakládací listina farnosti Stříbrnice.
Kostel byl slavnostně vysvěcen již 11. listopadu 1908 za účasti mnoha vzácných
hostů a obyvatel širokého okolí.
Již v březnu letošního roku se sešli zástupci farního výboru spolu s P. Mgr. Antonem Kasanem, zástupci obce Stříbrnice a zástupci dobrovolných složek, které v
obci působí, aby společně připravili důstojnou oslavu významného výročí naší farnosti - 100 let trvání.
Hned zjara na popud P. Mgr. Antona Kasana nastaly velké úpravy farní zahrady, na místní faře byla opravena elektřina, budova byla vymalována a uklizena.
Všem, kteří přiložili ruku k dílu a v hojném počtu se na pracích kolem kostela
podíleli, patří velký dík!
K výročí vydala obec Stříbrnice v nákladu 700 ks krásnou publikaci, v níž je
uvedena celá historie naší farnosti.
3. července 2010 krátce po 13. hodině se odebral za doprovodu dechové hudby Stříbrňanky od hospůdky V Háječku třísetčlenný průvod občanů a farníků ke
kostelu sv. Prokopa na slavnostní bohoslužbu, kterou celebroval generální vikář
olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík, za účasti dalších pozvaných kněží.
Po skončení mše navštívili účastníci oslav faru, aby si prohlédli nejen celou
budovu, ale také zde instalovanou výstavu historických fotografií dokumentujících život farnosti.
Pomyslnou tečkou za stým jubileem farnosti bylo shromáždění všech účastníků slavnosti na místním hřišti SK Stříbrnice. Bezmála čtyřem stovkám hostů zde
nejprve zahrála cimbálová muzika Pentla z Boršic a do pozdních večerních hodin
pak muzikanti DH Vracovjáci. Všem bylo nabídnuto pohoštění - guláš pana Josefa Juříka, koláčky a zákusky místních i přespolních kuchařek, víno místních vinařů.
100. výročí založení farnosti Stříbrnice nebylo jenom důstojnou oslavou, ale
také jedinečnou příležitostí k setkání rodáků ze Stříbrnic, kterých se sjelo nepočítaně.
Oslava se konala za významné finanční podpory mnoha sponzorů, obce Stříbrnice i dobrovolných složek obce.
Použito úvodní slovo ing. Františka Píšťka z publikace 100 let farnosti ve Stříbrnicích.

Jana Kuchařová
místostarostka

Ze vzpomínek pamětníků
Dnes si už těžko mohou děti i dospělí představit život bez televize. A přece tomu tak bylo.
V roce 1961 bylo v obci jen několik černobílých televizorů. K prvním držitelům patřil např. Vojtěch Píštěk, č.p. 128, nebo František
Partyš, č.p. 267. Televizní obrazovka byla malá a přístroj měl časté poruchy, ke kterým se musel volat opravář.
Též program byl omezený, začínal Večerníčkem pro děti a končil ve 22 hodin, později o půlnoci. Neexistovalo nonstop vysílání, jenom silvestrovský program se natáhl.
Poněvadž televizor nebyl v každém domě, přišli obvykle příbuzní a známí na sportovní a silvestrovské přenosy k vlastníkům televizorů.
Televize úplně změnila život lidí na vesnici. Odpadly večerní besedy v zimních měsících, pochůzky mladých chlapců po vesnici se
zpěvem, nácviky ochotnických divadelních představení a jiné. Kino v obci se pro malou návštěvnost zavřelo. Lidé začali trávit večery doma.
Rovněž telefon prodělal změny. V padesátých letech minulého století byla pevná telefonní linka jen na obecním úřadě, na faře, ve
sběrně ovoce u pana Hrabce a až v roce 1970 ve škole.
Teprve v devadesátých letech minulého století si občané začali pořizovat pevné telefonní linky do domu.
Po roce 2000 se už telefonní hovory přestěhovaly ve většině případů na mobily. Za poslední léta se situace změnila k nepoznání.
Není výjimkou, že v domácnosti je tolik mobilů, kolik je v ní osob.
Z obecní kroniky vypsala Čestmíra Náplavová.
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Myslivecké sdružení Lovecká obec, o. s., Stříbrnice
O myslivcích se
už napsalo mnoho,
a to ne vždy lichotivého.
Každý, kdo myslivost dělat chce,
musí mít úctu ke
zvířatům, ke stromům a ke každé větvičce, která tvoří
součást jeho revíru.
A jeho povinností je
všechno toto předávat dále. Svým dětem, blízkým, přátelům, vlastně všem,
kteří jsou ochotni
naslouchat.
Jistě, chodit na
hony a lovit zvěř je také součástí myslivosti.
Ale hlavní činností je péče o zvěř. V naší honitbě jde především
o chov drobné zvěře
(bažant obecný, ojediněle i zajíc) a v dnešní době dominantní zvěře srnčí.
Stavy zvěře v 70. a 80. letech negativně ovlivnily pozemkové úpravy, ničení stromů a keřů rostoucích mimo les, vytváření
monokultur, meliorace, rekultivace, používání chemických prostředků proti plevelům a škůdcům a v neposlední řadě i stále se
zvyšující hustota dopravy. Že i příroda si se zvěří dokáže poradit,
dokazuje letošní rok, kdy deštivé počasí v době hnízdění bažantů
poznamenalo jejich stavy. To jsme poznali už na prvním letošním
honu, ale někde jsou na tom ještě hůře.
Proto musí být naší snahou tyto podmínky co nejvíce zlepšit
vytvářením krytiny pro zvěř, přikrmováním v době nouze jadrným krmivem, semeny, ale i medikovanou směsí. Důležitá je jak
v letním, tak i v zimním období kamenná sůl. K tomu účelu má
každý z členů přiděleno krmné zařízení, které je průběžně kontrolováno.
Stavy zvěře v honitbě jsou zjišťovány jarním sčítáním, jehož
výsledky se pak předávají orgánu státní správy pověřenému řízením myslivosti.
K výkonu práva myslivosti je nezbytné využití lovecky upotře-

bených psů, jak ostatně ukládá i zákon o myslivosti. V současné
době máme takové psy 2, další se připravuje na zkoušky v příštím
roce a zároveň se zajišťuje další štěně ohaře.
Každoročně musí naši členové odpracovat 20 brigádnických
hodin za účelem zajištění krmiva na zimní období a vybudování mysliveckých zařízení (krmná zařízení, sedačky, posedy). V letošním a loňském roce byla hlavní brigádnická činnost směřována na vybudování zařízení, které bude mysliveckému sdružení
sloužit jako základna pro jeho činnost.

Do ukončení stavby - kolaudace členové MS odpracovali
2 726 hodin a mnozí z nich se podíleli materiální i finanční pomocí.
Společenská činnost našeho sdružení je prozatím omezena na
posezení po honu spojené
s občerstvením pro členy i hosty, tzv. poslední leč, a na rozloučení se starým rokem, kam jsou zváni kromě našich členů i představitelé honebního společenstva a obce.
Od příštího roku, v souvislost s vybudováním naší základny,
chceme naši činnost na tomto poli rozšířit i na pořádání akcí pro
širší veřejnost, s hudbou, zvěřinovými specialitami a dobrou zábavou.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem občanům obce
Stříbrnice, představitelům obce a honebního společenstva a
popřáli všem do nového roku jenom samou radost, zdraví a
spokojenost.
Výbor Mysliveckého sdružení Lovecká obec, o. s., Stříbrnice

VČELAŘI ZE STŘÍBRNIC
V průběhu února 2010 provedli včelaři ze Stříbrnic, jako každý rok, pravidelný sběr ze svých včelstev a jednotlivé vzorky byly zaslány do Výzkumného ústavu včelařského v Přerově. Na výroční členské schůzi ZO ČSV, která proběhla v Boršicích koncem února, byl
podrobně vyhodnocen protokol zaslaný z VÚV v Přerově s výsledkem, že zdravotní stav včelstev umístěných ve stříbrnickém katastru
je velmi dobrý. Na výroční členské schůzi byl zvolen nový výbor ZO ČSV a byly stanoveny nové cíle, zejména pro dlouhodobé zajištění dobrého zdravotního stavu včelstev v celé ZO.
V měsíci květnu byly objednány a distribuovány potřebné léky všem včelařům celé ZO ČSV (Újezdec, Hostějov, Medlovice, Stříbrnice, Boršice a Nedakonice). Samotné léčení proti roztočům Varroa proběhlo v měsících říjnu a listopadu, poslední léčení pomocí aerosolového vyvíječe M1 proběhne v polovině prosince t. r.
Celkově je možné konstatovat, že i přes velmi deštivé jarní počasí a nepříliš kvalitní snůškový rok byla ve Stříbrnicích zachována
prakticky všechna včelstva - dokonce zde přibyli i 3 noví členové (František Píštěk ml., Radim Krsička a František Kníž) s dalšími novými včelstvy.
V současné době je ve Stříbrnicích celkem 14 včelařů, kteří chovají celkem 125 včelstev, čímž se minimálně o třetinu zvýšila opylovací schopnost v katastru obce. To je velmi dobrým příslibem pro budoucí zachování ovocnářské a pěstitelské činnosti v obci Stříbrnice ke spokojenosti všech občanů.
Zapsal: Ing. Dalibor Kunc - nákazový referent ZO ČSV
strana 13

SDH STŘÍBRNICE
Dobrovolný sbor hasičský byl
založen 3. května 1898 a jeho zakladatelem byl Vilém Klein.
K dnešnímu dni má sbor 42
členů, z toho 12 žen. Starostou
SDH je stále František Čevelík,
velitelem je Jiří Kratochvíl, zástupcem velitele se stal Radim
Kratochvíl, o techniku SDH se
stará Bohumil Kratochvíl, který zastává i nadále funkci strojníka. Druhým strojníkem je Tomáš Škrabal.
Nejstaršími členy sboru jsou,
stejně jako loni, ing. Josef Sovek
a Václav Prukner.
V letošním roce hasiči uspořádali tyto akce:
První akcí byl jako každoročně maškarní ples, který se vydařil. Druhou akcí byl nultý košt slivovice se spoluúčastí SK Stříbrnice a obecního úřadu. Dle hojné účasti lze předpokládat konání dalších ročníků. V měsíci květnu se konalo, jako každoročně, stavění máje, dále okrsková soutěž pořádaná naším sborem na hřišti SK Stříbrnice, které se zúčastnila
celkem tři družstva našeho SDH, dvě družstva mužů a družstvo žen. Výsledky soutěže byly uspokojivé. Muži se umístili na třetím místě, muži nad 35 let a ženy obsadili první místa. V tomto měsíci, na žádost obecního úřadu, bylo provedeno vyklizení hasičské zbrojni-

ce kvůli zateplení obecního úřadu. Na konci měsíce se uskutečnilo kácení máje spojené s grilováním. V červnu se SDH podílel na přípravě a organizaci oslav 100. výročí farnosti ve Stříbrnicích. V červenci sbor přijal již tradiční pozvání do Hýsel na netradiční hasičskou olympiádu, které se zúčastnila dvě družstva, a to družstvo mužů a žen. Muži skončili na 4. místě a ženy se umístily na 2. místě. V
červenci jsme byli taktéž pozváni na noční soutěž v požárním útoku do Újezdce od tamního hasičského sboru.
7. ročník Burčákového turnaje o pohár starosty SDH proběhl v měsíci září. Naše mužstvo zde skončilo na 3. místě. K družstvu
mužů se oproti loňskému roku družstvo žen nepřidalo. Konec roku bývá tradičně spojen s předsilvestrovským pochodem.
Tímto bych chtěl poděkovat těm členům SDH Stříbrnice, kteří se aktivně podílejí jak organizačně, tak i osobní účastí na soutěžích
Podklady dodal Jiří Kratochvíl.
a dalších akcích SDH.
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SK STŘÍBRNICE – PODZIM 2010
Pokud máme nějakým způsobem shrnout a zhodnotit podzimní část sezóny 2010/2011, nemůžeme začít jinak, než tím, co se
událo v létě, protože to bylo období, kdy klub řešil v podstatě existenční problémy. Loňská sezóna, během níž ukončilo nebo přerušilo svoji aktivní činnost velké množství hráčů, totiž skončila fiaskem, soutěž jsme dohrávali
dá se říct s jedenácti hráči a tyto personální problémy jsme samozřejmě museli v létě řešit, neboť v dalším ročníku se plánovalo (tyto plány se
také později staly realitou) rozšíření soutěže na
16 týmů a tak velký počet zápasů zkrátka nebylo možné s takto úzkým kádrem zvládnout. Z tohoto důvodu jsme se v létě nepřihlásili do okresního poháru a zvažovali, jestli vůbec podat přihlášku do soutěže. Skutečně ještě tři týdny před
startem reálně hrozilo, že Stříbrnice minimálně
na rok zmizí s fotbalové mapy! Funkcionáři klubu však vyvinuli velké úsilí, intenzivně jednali s
ostatními kluby a především pak se sousedními
Borlicemi, takže se černý scénář naštěstí nenaplnil, tým se podařilo na poslední chvíli doplnit o několik velmi talentovaných fotbalistů a mohlo se začít s přípravou.
Mužstvo trénovalo pod vedením trenéra Martináka 2x týdně a v porovnání s jarem se postupně začali dostavovat i výsledky. V polovině října figurovali Stříbrnice na velmi solidním šestém místě s minimální ztrátou na týmy před námi. Je velká škoda, že tato forma
nám nevydržela až do konce podzimu. Znovu je ale třeba objektivně najít a pojmenovat příčiny, ať už se jedná o ztrátu klíčových hráčů (pracovní povinnosti Ondry Buchtíka, vážné zranění Lukáše Bruštíka, či smrt brankáře Štokmana), nebo – a to především – pokles tréninkové morálky, kdy se po prázdninách k ve světě pracujícím a zraněným fotbalistům přidali ještě studenti, kteří se mnohdy
na úkor tréninku museli věnovat škole. A právě na tomto posledním bodě bychom chtěli během zimní přestávky zapracovat, protože
mužstvo má rozhodně velký potenciál k tomu, aby se ještě zlepšovalo. Vedle zkušených fotbalistů totiž v týmu máme i celou řadu mladých hráčů kolem dvaceti let a ti, přistoupí-li poctivě k zimní přípravě, která začne v pátek 22. ledna, určitě mohou náš klub dostat v
tabulce ještě výš než je stávající sedmé místo.
Věříme, že se nám podaří tuto zimní přípravu zajistit jak organizačně, tak i finančně, protože kvalitní tréninkové plochy nám pochopitelně zadarmo nikdo neposkytne, a že dokážeme vrátit náš tým na vítěznou vlnu, tak aby nám po každém zápase mohli fanoušci zatleskat a měli z našich výkonů radost.
Článek poskytl V. Martinák
Vážení spoluobčané,
opět nám nastává nejkrásnější období v roce, a to jsou Vánoce. Určitě Vám všem chceme popřát hodně štěstí, zdraví i lásku.
Byli bychom rádi, aby kopaná patřila nám všem. Vždyť ji hraje celý svět. Fotbal je jazyk a kultura, kterou sdílíme přes všechny
kontinenty. Přináší radost, nadšení, vědomí, že patříme do týmu. Vždyť pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
Krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok přeje SK Stříbrnice

MEMORIÁL MIROSLAVA FRYŠTÁKA
V. ročník
26. 6. 2010
Letošním pátým ročníkem memoriálu fotbalisté ze Stříbrnic
zavzpomínali na svého kamaráda Miroslava Fryštáka. Opět jsme
uspořádali fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili jako již tradičně fotbalisté z Tučap, Medlovic, Boršic a Stříbrnic.
Program:

1.
2.
3.
4.

Utkání týmů z Tučap, Medlovic, Boršic a Stříbrnic
Vystoupení mažoretek z Boršic
Vystoupení Kokodák týmu z Tučap
Vyhlášení výsledků turnaje
Pořadí:

1.
místo Tučapy
2.
místo Stříbrnice
3.
místo Medlovice
4.
místo Boršice
Počasí i dobrá nálada přispěly k pěkně prožitému sportovnímu odpoledni, doufáme, že se i nadále budeme setkávat v tak
hojném počtu na sportovních akcích.
Irena Náplavová
strana 15

Společenská kronika
Změny stavu obyvatel obce Stříbrnice
od 1. 11. 2009 do 30. 11. 2010
Počet trvale přihlášených 408 obyvatel

Narození
Václav Mikula
Tereza Havlíčková
Barbora Němcová
Lucie Matoušková
Tobiáš Lapčík

17. 11. 2009
25. 1. 2010
15. 2. 2010
23. 9. 2010
8. 11. 2010

č. 160
č. 98
č. 69
č. 16
č. 218

Úmrtí
František Zlámalík
Mária Šávoltová
František Dusík
Petr Kovařík
Anna Dudáková

3. 12. 2009
26. 12. 2009
15. 1. 2010
21. 4. 2010
6. 6. 2010

č. 133
č. 19
č. 131
č. 234
č. 135

82 let
97 let
63 let
74 let
88 let

Životní jubilea
75 let
Josef Bělovský
Helena Valentová
Anna Hlaváčková
Ludmila Boudová
Marie Palicová
Libuše Crháková
Růžena Píšťková

8. 3. 2010
23. 3. 2010
29. 4. 2010
13. 5. 2010
13. 5. 2010
16. 6. 2010
24. 8. 2010

Josef Zámečník
Terézia Gondeková
Antonín Čech

14. 6. 2010
29. 9. 2010
18. 11. 2010

Rozálie Čevelíková
Marie Mikulčáková

26. 2. 2010
7. 10. 2010

č. 24
č. 215
č. 48
č. 45
č. 98
č. 268
č. 128

80 let
č. 56
č. 79
č. 108

85 let
č. 29
č. 231
Ladislava Polášková
OÚ Stříbrnice
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