STŘÍBRNICKÝ

ZPRAVODAJ

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních
i pracovních úspěchů v novém roce 2014

Vám přeje obec Stříbrnice

č. 8/2013

Vážení spoluobčané,
po roce se Vám opět dostává do rukou Zpravodaj obce Stříbrnice, který by se měl ohlédnout za rokem 2013, co nám přinesl
pro lepší soužití a život v obci. Na začátku roku 2013 jsme si přáli
štěstí, zdraví, spokojenost, mnoho dobrého a na jeho konci nám ne-

zůstává nic jiného než bilancovat to, co nám rok 2013 přinesl, čím
jsme naši obec vylepšili, obohatili, co se nám podařilo a jaké plány
máme připravené do budoucna, do nadcházejícího roku 2014 i let
po něm následujících.
V roce 2013 započalo mnoho projektů, které naše obec měla
připraveny. Z nich bych chtěl jmenovat zateplení mateřské školy
a rekonstrukci sociálního zařízení. Obec Stříbrnice na tento projekt žádala opakovaně na Zlínském kraji v Programu obnovy venkova o finanční podporu. Naše předložená žádost byla podpořena
a předána ke schválení zastupitelstvu Zlínského kraje v roce 2013.
Jednou z podmínek bylo vysoutěžení veřejné zakázky, kdy se nám
přihlásilo pět firem. Rozdíl mezi nejdražší a nejlevnější zakázkou
byl 464 000 Kč. Výběrovým řízením byla vybrána firma ZESS, a.
s., Boršice s cenou 1 597 956 Kč, která s námi na tuto zakázku
uzavřela smlouvu o dílo. Před započetím stavebních prací bylo
dodavatelem zjištěno, že rozpočet neobsahuje úplný rozpis prací
a materiálů. Jen pro připomínku: bylo třeba zateplit střechu mateřské školy a rozpočet nepočítal s novou folií uloženou na izolační
materiál. Podmínkou technika požární ochrany bylo uložení vstupních dveří pro otevírání vně budovy, s tím bylo spojeno přemístění
elektroměru a rozvodné skříně pro budovu. Velmi jsem zvažoval,
zda do tohoto projektu naše obec půjde. Svolal jsem jednání mezi
investorem, projektantem a dodavatelem, kde jsme si upřesnili,
kde se staly chyby v rozpočtu. Tyto nemalé chyby vznikly při přípravě projektu pro žádost Zelená úsporám v roce 2010, kdy se při
předložení žádosti navyšovalo bodové ohodnocení na úkor vyškrtnutí a snížení rozsahu prací a množství materiálu v rozpočtu. Díky
profesionalitě Hutního projektu (Ing. Jaromír Křižánek) a dozoru
stavby (Petr Matoušek, starší) se nám podařilo najít kompromis
mezí obcí a dodavatelem. Na zastupitelstvu obce konaném dne 17.
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července 2013 byly odsouhlaseny Dodatkem č. 2 vícepráce za cenu
131 290 Kč. Stavební práce proběhly o velkých školních prázdninách. Byly vyměněny vstupní dveře, všechna okna, zateplen plášť
objektu včetně stropu na přístavbě školy a uložena nová hydroizolace na střeše přístavby. V průběhu prací na zateplení mateřské
školy jsme si nechali posoudit starou eternitovou krytinu, která se
v předchozích rocích opakovaně opravovala, zda by nebylo vhodné
ji vyměnit za novou. Na doporučení zastupitelstva obce bylo vyhlášeno výběrové řízení na výměnu střešní krytiny na mateřské škole.
Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy. Zastupitelstvo obce
vybralo firmu Vlastimil Čevelík – Klempex, Tupesy, za cenu díla
314 898 Kč vč. DPH. Celkové náklady na zateplení a úpravu sociálního zařízení byly 1 729 246 Kč, dotace Zlínského kraje činila
991 000 Kč. Podíl obce na akci Zateplení mateřské školy a rekonstrukci sociálního zařízení byl 738 246 Kč. Celkové náklady na
rekonstrukci MŠ za zateplení a rekonstrukci sociálního zařízení
byly vyčísleny na sumu 1 729 246 Kč a za výměnu střešní krytiny
na 314 898 Kč, celkem bylo na akci proinvestováno 2 044 144 Kč.
Jednota, spotřební družstvo, Uherský Ostroh nám přispěla na stavební práce 50 000 Kč a v rámci zateplení objektu přemístila a vyměnila na vlastní náklady starý hlučný kompresor za novou tichou
venkovní jednotku pro chladicí pulty. V rámci celé akce byly vymalovány prostory školky, při Martinských hodech byl uspořádán den
otevřených dveří pro občany, aby sami mohli posoudit dílo, které
se připravilo pro naše nejmenší. Tímto mi dovolte poděkovat zaměstnancům mateřské školy za pochopení a pomoc při úklidu před
začátkem školního roku 2013/2014. Do budoucna počítáme v hor-

ních učebnách školy s propojením místností, v kterých by se mohly
konat kulturní akce (hody, maškarní bál atd.). Zasedací místnost
je opravdu malá a obec bohužel nemá jiné vhodné prostory. Byla
provedena statická zkouška a obec počítá s tím, že by prostory
nebyly využívány jen kulturně, ale i sportovně (florbal, ping-pong
apod.) a duchovně (zkušebna pěveckého sboru a bubeníka). Je škoda je nechat zet prázdnotou. Doufám, že na následujících hodech
se potkáme již v těchto nových prostorách…
V další části roku jsme zahájili regeneraci místního hřbitova ve
Stříbrnicích. Projekt nazvaný „Regenerace hřbitova ve Stříbrnicích“ byl připraven předchozím zastupitelstvem za připomínkového řízení občanů. Od roku 2011, kdy jsem nastoupil do kanceláře
obecního úřadu, jsem se snažil se zastupiteli marně najít dotační
titul na tuto připravenou akci. Chodník na hřbitově byl kvůli svému
stavu nevyhovující, museli jsme operativně jednat. Při jeho opravě
byl protažen ke Kamennému kříži na konci hřbitova. Obec disponovala dostatkem žulového materiálu na schody, které na hřbitově
chyběly. V první etapě byla odkopána zemina pro chodník směrem
ke Kamennému kříži, následovala změna žulové cesty, která v zimních měsících byla jen stěží schůdná. Dle projektu se vystavělo nové
rameno schodiště. Dnes máme vystavěná dle projektu paní ing.
Bartoňkové všechna čtyři schodiště, spodní chodník je ve stavu

Sv. Jan Nepomucký, odvoz do atelieru

před položením zámkové dlažby. Cena těchto prací včetně materiálu byla doposud 198 481 Kč, což je oproti položkovému rozpočtu
jedna třetina nákladů. Chtěl bych tímto poděkovat panu Josefu
Mazáčovi, Pavlu Juříkovi a Rostislavu Martinákovi za práce, které
byly v letošním roce na hřbitově ve Stříbrnicích provedeny. Sami
můžete posoudit, jak se nám toto, kvůli poloze terénu nelehké dílo
podařilo zrealizovat. Na hřbitov nebylo možné přijet velkou technikou, na výkopové práce byl zapůjčen minibagr, kterým se provedly dosavadní výkopové práce a terénní úpravy.
Obec Stříbrnice, jako majitel místního vodovodu, se stará i o
kvalitu vody, čtyřikrát ročně je provedena zkouška kvality vyrobené
vody a dvakrát ročně se odebírá vzorek surové vody přivedené do
vodojemu, zkoušku provádí smluvně firma Labtech Brno, která si
vzorky vody osobně odebírá. V roce 2013 byly na vodovodním řadu
odstraněny tři poruchy, a to následující. Prasklé potrubí u domu
č.p. 29, u nového obchodu bylo vyměněno šoupě na zastavení vody
do objektu, kdy v jarních měsících při tání byl kvůli nezabezpečení
vodoměru vypuštěn vodovodní řad v obci. Další závada vznikla po
požáru na drahách, z důvodu nadměrné hmotnosti zasahujících
požárních vozidel praskla přípojka do bývalého domu Majkutových, která již nebyla využívána, byla zrušena propojením potrubí. Kanalizace je kvůli svému stáří v dost opotřebovaném stavu,
v letošním roce se na ní prováděly tři opravy. První byla v zimních
měsících u domu manželů Hyjánkových a druhá v letním období
u domu paní Tománkové, dále se opravovala propadlá šachta
u domu manželů Zahradníkových. Obec Stříbrnice si je vědoma
havarijního stavu místní kanalizace, z tohoto důvodu si nechala
v roce 2011 vypracovat Studii na čistění odpadních vod ve Stříbrnicích. Je to jeden z důležitých dokumentů pro vybudování nové
kanalizace v obci, včetně čistění odpadních vod.
O kontrolu hydrantů se nám postaral Sbor dobrovolných ha-

sičů, který je veden panem Františkem Čevelíkem. V roce 2013
bylo opět nejednou našeho dobrovolného sboru použito při požáru
v obci.
Nezapomínáme ani na kulturní dědictví našich předků, kdy se
nám podařilo po vyřešení majetkového vlastnictví sochy sv. Jana
Nepomuckého v Hložkách na Stříbrnických pasekách tuto sochu
zrestaurovat za pomoci dotačního titulu Fondu kultury Zlínského
kraje, který byl pro letošní rok vyhlášen. Předběžná podpora měla
být 60 % nákladů podle předloženého restaurátorského záměru.
Bohužel kvůli převisu žádostí a snaze uspokojit co nejvíce žadatelů
byla dotace pokrácena. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého se provádělo v ateliéru MgA. Tomáše Martináka v Uherském
Hradišti za odborného dozoru vedoucí památkové péče Městského
úřadu v Uherském Hradišti paní arch. Borunské a paní Mgr. Grycové z Památkového ústavu v Kroměříži. Cena restaurátorských
prací byla 110 300 Kč a příspěvek z Fondu kultury Zlínského kraje
činil 52 944 Kč. Restaurovaná socha byla navrácena na místo
u památných lip 9. října 2013. Pro polohu místa a krásný panoramatický pohled zde bylo umístěno nové odpočinkové místo, které je
určeno nejen pro turisty, ale i pro poutníky přicházející na tuto část
našeho katastru.
Dále bylo letos na požadavek občanů vystavěné nové odpočinkové místo, které je umístěno na začátku cyklostezky a slouží nejen
cyklistům, ale i chodcům a in-line bruslařům. Snad jsme je tímto
malým počinem potěšili.
Koncem měsíce listopadu byl odvezen do restaurátorské dílny
nejstarší pomník na místním hřbitově ve Stříbrnicích. Ten je datován rokem 1909 a do hrobu pod ním je uložen pan učitel Antonín
Obrtel. Hrob a pomník jsou ve správě obce. Odloupnuté kusy pískovce, praskliny a silný porost mechu – to je jen malý výčet posudku
znalce, po kterém se zastupitelé na svém zasedání 6. listopadu

Schody na hřbitov
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Oprava cesty na drahy

2013 usnesli pomník odevzdat do rukou restaurátora. Pomník byl
odvezen 30. listopadu 2013 a na jaře 2014 by měl být opět navrácen na své místo.
V průběhu roku se obec snažila opravovat i komunikace, za
pomoci místních obyvatel se podařilo opravit cestu u dětského
hřiště. Nově se podařilo opravit cestu k rodinnému domu manželů
Němečkových, opět v součinnosti obce a občanů. Pan Němeček připravil obrubu u cesty a povrch, obec dodala materiál a na dílo máte
možnost se podívat sami, dnes už čistou nezablácenou botou. Na
drahy k panu Zámečníkovi jsme odstranili z komunikace rozpadlý,
zvětralý beton a opravili propadlou kanálovou vpusť. Na místo byl
uložen nový živičný materiál, tím se cesta rozšířila i pro lepší průjezdnost a zimní údržbu. Znovu bych chtěl poděkovat všem, kteří
přispěli ke zdárnému dílu a na které se můžu vždy spolehnout při
zavolání o pomoc.
Opět jako v roce 2012 jsme vyměňovali stará svítidla na veřejném osvětlení a snažili se udržet veřejné osvětlení v provozu.
Chtěl bych Vás požádat o trpělivost, pokud u Vašeho domu nesvítí
lampa. Obec se snaží volat na poruchy, pokud je jich víc. Oprava
světla není drahá, ale prodraží se nám účet za dopravu, snažíme
se cestu spojit se sousedními obcemi. Ještě jednou Vám děkuji za
pochopení.
V letošním roce se provedla radikální údržba zeleně u trafiky,
ta bude v jarních měsících nově vysazena. Na podzim a v jarních
měsících se prořezávala částečně zarostlá cesta na paseky. Žádal
jsem majitele přilehlých rekreačních nemovitostí o pomoc, bohužel
marně… Tyto práce musela provést obec. O zeleň a čistotu na místním hřbitově se nám starají manželé Čechovi.
Co obec Stříbrnice připravuje na rok 2014? V prvé řadě je pro
nás již dnes podepsaná dotace se SZIF Olomouc na nový chodník
od Boží muky po dům pana Zahradníka, tuto akci znáte pod názvem „Odstranění kolizního místa, střetu chodců s vozidly – Stříbrnice“. U této akce není dořešeno financování rekonstrukce kanalizace, peníze na stavební objekty (chodník, opěrná zeď a sadové
úpravy) máme alokované. Finance na rekonstrukci kanalizace pod
chodníkem při této akci jsou v nadějném jednání.

Oprava vodovodu
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Dále bychom měli pokračovat v započaté regeneraci místního
hřbitova. Na opětovné žádosti se v roce 2014 soustředíme na vybudování urnového háje a dokončení spodního chodníku včetně
terénních úprav. V plánu je dobudování veřejného WC, za které se
nebudeme muset stydět. Jde to jinde, půjde to i u nás. Určitá část
projektu bude předložena k žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova, který se připravuje v roce 2014.
V roce 2014 bude občanům předložen návrh nového územního plánu, který můžou připomínkovat na veřejných zasedáních
k tomu určených.
Pamatujeme i na naše nejmenší, školku se nám podařilo opravit
a teď volá po rekonstrukci žalostný stav zahrady mateřské školy.
S architektem a paní ředitelkou Marií Blechovou máme připravený projekt. Připravujeme žádost na OPŽP pro realizaci, pokud budeme při žádání úspěšní, můžou naši nejmenší v průběhu příštího
roku začít užívat novou zahradu.
Na co máme ještě stavební povolení a co nechceme opomenout?
Třeba most v uličce u Bělovského, propojení chodníků u Staré hospody a následně u Nového obchodu u točny.
Opět jsme jen nebudovali, ale snažili se žít i kulturně. Na konci
roku byli přivítáni naši noví občánci, obec byla jedním z organizátorů 3. koštu slivovice. V květnu jsme si vzpomněli na naše nejmilejší, naše maminky, malou oslavou Svátku matek, kdy si školkáčci, školáci a všichni vystupující připravili pro maminky krásné

Vyčistění cesty k Hajdovému

odpoledne. Před zahájením velkých letních prázdnin jsme se vydali
v počtu asi čtyřiceti cyklistů na poznávací cyklovýlet na Modrou.
Trasa byla oznámena na pozvánce. Cílem výletu byl archeoskanzen a Živá voda, tady se nás ujali průvodci. Tuto akci obec pořádala ve spolupráci s SDH. Bohužel letos kvůli nepřízni počasí se nám
nepodařilo uskutečnit ve spolupráci se spolkem Rybáři Stříbrnice
již tradiční dětské závody na rybníku. Září patřilo přípravám a samotné účasti na již XI. Slavnostech vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti. Stánek na nádvoří františkánského kláštera
má vždy co nabídnout. Dovolte mi tímto poděkovat sportovcům za
přípravu škvarků a všem, kteří jste přispěli k prezentaci obce jak
laskominou, vínem, tak i samostatnou účastí v průvodu. Vaší iniciativy a ochoty si velmi vážím. Tak jako předešlé roky, tak i letošní
listopad byl v rytmu hodového veselí, Martinské hody byly sice bez
stárků, ale o to veselejší, připravená krojovaná mládež s nacvičenými tanečky rozveselila celou dědinu. Tímto bych se chtěl omluvit organizátorkám za článek, který byl uveřejněn v regionálním
plátku. Bez ochoty a zapálení paní Ireny Náplavové a paní Jany
Kuchařové, jejich iniciativy ohledně hodů, chození, shánění a přemlouvání by hody vůbec nebyly. Ještě jednou: těmto dámám patří
velký dík.
A jak se již stalo tradicí na podzim, setkáváme se u besedy s Bojanovskými heligonkáři a s našimi seniory. Tato akce je vždy v rodinném duchu, pro mne je to taková veselá tečka roku, z níž mám

vždy srdečnou radost.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří mají na srdci blaho a snahu
pozvednout Stříbrnice vzhůru, určitě Vás není málo, nerad bych
tady na někoho zapomněl. Jste to všichni Vy, co se staráte o kulturní, společenský, sportovní, ale i o materiální rozvoj obce. Chtěl
bych poděkovat maminkám za jejich trpělivost a vynalézavost při
organizování společenských akcí pro naše nejmenší, při kterých
se pobaví nejeden dospělý. Sportovcům za nelehké reprezentování
naší obce, členům SK za vzornou údržbu nemalého sportovního
areálu, který by si zasloužil více pozornosti, např. přípravou plochy pro volné míčové hry, snížením energetické náročnosti objektů
(zateplením kabin), … mohl bych pokračovat, bohužel vše je to jen
otázka peněz. Hráčům přeji mnoho úspěchů při nadcházejících
zápasech v roce 2014. Našim hasičům, kteří bohužel nejednou vyjeli v letošním roce k požáru, chci poděkovat za ochotu, s kterou se
mi snažíte vždy vyhovět, a za pomoc, když obec potřebuje. Děkuji
mysliveckému sdružení, které letos připravilo krásný srpnový večer

pro naše občany. Honebnímu společenství, které se stará o zvěř,
přírodu a kulturní vyžití. Ve Stříbrnicích jsme v letošním roce založili nový spolek Rybáři Stříbrnice, který se stará o rybník, sečení,
vysazování ryb a pořádání dětských rybářských závodů. Předsedou
byl jednohlasně zvolen pan Martin Peprník. Tomuto spolku děkuji
za údržbu rybníka. Děkuji i kverulantům, jejichž snaha mě vždy
drží ve střehu a potlačuje kupředu. A nakonec mi dovolte poděkovat všem, kteří se snaží rozvíjet a udržovat společenské nadšení,
mají zásluhu na zachování a rozvíjení nových tradic.
Jak se mi stalo tradicí, nedovolím se s Vámi rozloučit jinak než
tím, co mě 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, zda se podaří naši
obec rozvíjet a vytvářet další lepší podmínky pro život jejích obyvatel.
Petr Matoušek, starosta

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

Ceník nájmů a služeb na veřejném pohřebišti obce Stříbrnice
Provozovatel veřejného pohřebiště obec Stříbrnice stanoví:

1. Cena za nájem z pozemků – místa na pohřebišti:
V souladu s výměrem ministerstva financí č. 01/2012 ze dne
28. listopadu 2011, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, činí roční nájemné za nájem pozemků pro veřejná
pohřebiště v obcích do 25.000 obyvatel včetně max. 20,- Kč za
m2/rok.
Obec Stříbrnice pro své veřejné pohřebiště stanoví cenu ve
výši 5,- Kč za m2/rok. Na dobu 10 let nájmu (tlecí doba) a za
1 m2 50,- Kč.

2. Cena za služby s nájmem místa na veřejném pohřebišti
související:
Za hrobové místo a místo v urnovém háji:
• jednotná cena za m2 a rok 25,- Kč
• cena za m2 a 10 let 250,- Kč
Cena za služby s nájmem spojené zahrnuje podíl nákladů
na služby, které jsou dle zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví,
v platném znění, nutné k zajištění řádného provozu pohřebiště,
jako je údržba zeleně, komunikací, hřbitovního zařízení, sečení,
úklid trávy, likvidace odpadů, provozu správy pohřebiště a vedení evidence, kdy část dotuje obec Stříbrnice.

3. Cena za nájem a za služby spojené s nájmem – propůjčení místa na veřejném pohřebišti
1. Za hrobové místo pro jeden hrob 940,- Kč
Hrobové místo

Výměra m2

Sazba nájmu
na m2/rok

Nájemné celkem
v Kč/rok A)

Cena služeb na
m2/rok

Služby spojené
s nájmem v Kč/
rok B)

Poplatek celkem
A)+B) x počet let

jednohrob

3,78

5,-

19,-

20,-

75,-

94,- x 10 let
= 940,-

2. Za hrobové místo pro dvojhrob 1.620,- Kč
Hrobové místo

Výměra m2

Sazba nájmu
na m2/rok

Nájemné celkem
v Kč/rok A)

Cena služeb na
m2/rok

Služby spojené
s nájmem v Kč/
rok B)

Poplatek celkem
A)+B) x počet let

dvojhrob

6,48

5,-

32,-

20,-

130,-

162,- x 10 let
= 1620,-
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Služby spojené s pronájmem hrobového místa
• Běžná údržba oplocení, komunikací, technického zařízení
a vybavenosti
• Zajištění úklidu, čistoty a schůdnosti komunikací
• Údržba okrasné a vzrostlé zeleně
• Úklid sněhu a údržba komunikací v zimním období
• Ruční a strojní sečení a úklid veřejných travnatých ploch a jiných ploch včetně uliček v okolí hrobů, hubení plevelů chemickými postřiky
• Kácení stromů, keřů a jejich výsadba
• Likvidace odpadů z veřejného pohřebiště, včetně údržby nádob a kontejnerů
• Údržba opuštěných hrobů
• Zpřístupnění pohřebiště – otvírání a uzavírání hřbitova v souladu s provozní dobou dle řádu pohřebiště
• Materiálně-technické zajištění veškerých činností včetně dodávky energií a služeb
• Udržovací práce a opravy budovy veřejného pohřebiště
• Veškeré činnosti spojené s jednáním a uzavíráním smluv o nájmu hrobových míst, výběrem úhrad za nájem
• Služby s nájmem spojené, jakož i upozorňování nájemců na
skončení sjednané doby nájmu
• Vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště
• Archivní činnost

• Veškerá činnost spojená s řešením opuštěných míst, s nakládáním s opuštěným majetkem občanů a podobně
• Součinnost s dalšími subjekty při provozu veřejného pohřebiště
• Zajištění BOZP a PO
• Náklady na tiskopisy, právní služby, školení zaměstnanců,
pojištění a podobně vztahující se k výkonu činnosti veřejného
pohřebiště
• Náklady na drobné nářadí související s provozem veřejného
pohřebiště

4. Platnost cen
1. Výše uvedené ceny budou zahrnovány do nově uzavřených
a obnovovaných smluvních vztahů pro celou dobu uzavíraného smluvního vztahu, pronájem se uzavírá na dobu 10 let.
2. Všechny ceny jsou včetně všech daní a poplatků.
3. Ceny pronájmu hřbitovních míst, prací a služeb jsou sjednány
a uvedeny v nájemní smlouvě o pronájmu hřbitovního místa
na veřejném pohřebišti obce Stříbrnice.
Ceník nájmů a služeb na veřejném pohřebišti obce Stříbrnice
je účinný od 1. 1. 2014.
Ve Stříbrnicích dne 2. 12. 2013
Jana KUCHAŘOVÁ, místostarostka
Petr MATOUŠEK, starosta

Obecně závazná vyhláška obce Stříbrnice č. 1/2013
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Stříbrnice se na svém zasedání dne
…………. usneslo usnesením č. ………… vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84
odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1)Obec Stříbrnice vybírá místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, které vznikají na území obce
(dále jen „poplatek“).
(2)Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

Čl. 2 Poplatník
(1)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně
po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k in6 strana

dividuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
(2)Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém
domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1)Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit
existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
(2)Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo
pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3)Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit
také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační
nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu,
popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4)Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni
ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinné-

mu domu.
(5)Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.
(6)Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4 Sazba poplatku
(1)Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 18,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 482,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena
na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
(2)Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily: 230.377,- Kč a byly rozúčtovány
takto: Náklady 230.377,- děleno (410 počet osob s pobytem
na území obce + 68 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 482,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši
482,- Kč.
(3)V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného
domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5 Splatnost poplatku
(1)Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6. a do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
(2)Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního
roku.

Čl. 6 Osvobození a úlevy

b) osoby zdržující se v příslušném kalendářním roce nepřetržitě
nejméně 6 měsíců mimo území ČR,
c) osoby, které jsou umístěny v ústavech sociální péče a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné pacienty,
d) osoby ve výkonu trestu nebo ve vyšetřovací vazbě,
e) osoby hlášené k trvalému pobytu na adrese ohlašovny Obecního úřadu Stříbrnice a současně se v obci nezdržující,
f) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci v lokalitě Stříbrnické paseky.
(2)Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků má:
a) studující osoba ubytovaná mimo místo trvalého pobytu - ve
výši 250,- Kč, (tuto skutečnost nutno doložit např. potvrzením ubytovatele)
b) osoba dlouhodobě bydlící mimo obec Stříbrnice - ve výši
250,- Kč, (tuto skutečnost nutno doložit např. potvrzením
ubytovatele).

Čl. 7 Navýšení poplatku
(1)Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2)Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek
nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník
a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako
poplatník.
(2)Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce,
vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 9 Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje článek I., písm. e) a část VIII.
obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích ze
dne 22. 12. 2010.

Čl. 10 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.
1. 2014.

(1)Od poplatku se osvobozují:
a) každé dítě v rodině, které v kalendářním roce nedosáhne věku 6 let,

Jana Kuchařová, místostarostka
Petr Matoušek, starosta

Vážení spoluobčané obce Stříbrnice, přejeme Vám příjemné
a klidné prožití svátků vánočních, osobní a rodinnou pohodu.
Zároveň do nového roku 2014 pevné zdraví, osobní spokojenost.
Petr Matoušek, starosta

Jana Kuchařová, místostarostka

strana 7

Mateřská škola
Jsme jednotřídní mateřská
škola s celodenním provozem,
která je součástí víceúčelové
budovy a ta je majetkem zřizovatele. Budova byla postavena
v roce 1898 a v 70. letech přístavbou a rekonstrukcí školního bytu vznikla mateřská
škola. Ta byla slavnostně otevřena v roce 1978. Stav oken
a kanalizace byl časem havarijní, a proto obec Stříbrnice jako
zřizovatel za pomoci Zlínského kraje provedla ve dnech 3.
června až 24. srpna 2013 celkovou rekonstrukci sociálního
zařízení pro děti, stará okna
vyměnila za plastová a budovu
zateplila, čímž změnila celkový
vzhled budovy, podle kterého
je již na první pohled zřejmé,
že se jedná o mateřskou školu.
Na tomto místě chci jménem
svým, všech zaměstnanců
i dětí mateřské školy poděkovat za vytvoření hezkého prostředí, kde se nám bude dobře pracovat a dětem hrát a vzdělávat.
Starosti nám v tuto chvíli dělá stav povrchu a vybavení školní
zahrady. Jednotlivé hrací prvky, které jsou vyrobeny ze dřeva,
vykazují vysoký stupeň opotřebení, čemuž nezabránila ani výměna jednotlivých částí hracích prvků a opětovné natření lazurou.
Proto do budoucna plánujeme ve spolupráci se zřizovatelem celkovou rekonstrukci školní zahrady.
Nejvyšší povolený počet dětí ve škole, stanovený v rejstříku
škol a školských zařízení, je 20 dětí. V letošním školním roce se
v mateřské škole vzdělává 10 kluků a 10 holek ve věku od 2,5 let
do 7 let, z toho je 9 předškoláků, kteří půjdou v novém kalendářním roce k zápisu do 1. ročníku základní školy.

SEZNAM DĚTÍ:
Čechová Eliška, Grufík Miroslav, Lapčík Tobiáš, Lapčíková
Denisa, Matoušková Lucie, Mazánová Kateřina, Mikula Václav,
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Pyžamová diskotéka

Mikulová Veronika, Němcová Barbora, Ondra Viktor, Partyš Patrik, Partyšová Tereza, Patka Vít, Payne Eva Sinai, Payne Robert
Luvis, Vanda Michal, Schonwaldová Kristina, Zahradníková
Tereza, Železník Martin, Železník Tomáš.
I to nejmenší miminko časem odroste a z bezpečí máminy
náruče se dostane do společnosti svých vrstevníků. Pro některé
děti to není jednoduché, a proto si na mateřskou školu zvykají
postupně. Každodenní hra je pro dítě velmi důležitá, neboť napomáhá jeho dalšímu vývoji, rozvíjí kreativitu a učí různým způsobem řešit problémy, podporuje vynalézavost a tvořivost. Hraním
se rozvíjí duševní a fyzické schopnosti. K tomu, aby si mohly děti
hrát a řádně se rozvíjet, jim musíme vytvořit vhodnou atmosféru,
prostředí a prostor. Naší snahou je připravit děti na plynulý přechod do školy.
Začátek docházky do školy je pro dítě v každém případě velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček
vyrovnat. Vstup do neznámé
budovy a do třídy s jiným
vybavením a hračkami, než
jaké zná z domova, mezi cizí
děti a dospělé.
Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu
a požadavkům a naučit se
komunikovat s „novou autoritou“ – paní učitelkou.
Každé dítě reaguje na takovou situaci trochu jinak.
Škola proto vytváří bezpečné
prostředí pro zdravý fyzický,
psychický a sociální rozvoj
při vzdělávání dětí. Pravidla
chování a bezpečnosti dětí
jsou obsažena ve Školním
řádě mateřské školy a k zajišDen otevřených dveří MŠ ťování bezpečného chování

•
•
•
•

Uklízíme po sobě hračky, udržujeme pořádek
Myjeme si ruce před, po jídle, po použití toalety
Chráníme přírodu a vše živé
Nebereme, nesaháme na nic, co nám nepatří a co neznáme

Oušková pravidla:
• Když jeden mluví, ostatní mu naslouchají
• Hlukem můžeme uškodit

Nožičková pravidla:
• Ve třídě chodíme tak, abychom neublížili sobě ani druhým
• Kopeme pouze do míče, ne do hraček, dětí

Plavání

dětí ve třídě máme stanovena pravidla společného soužití, jejichž
dodržování je součástí individuálního hodnocení dětí s počátečními prvky vzájemného hodnocení. Na tomto místě si dovolím
Vám tato naše pravidla třídy představit.

Při plnění cílů předškolního vzdělávání v souladu se školským
zákonem a rámcově vzdělávacím programem předškolního
vzdělávání rozvíjíme u dětí elementární vědomosti, dovednosti
a postoje dětí v oblastech předčtenářské, matematické, přírodovědné gramotnosti. Rozvíjením jednotlivých gramotností jsou
posilovány základy klíčových kompetencí dětí předškolního věku
– kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální

SPOLEČNÁ PRAVIDLA:
Srdíčková pravidla:
•
•
•
•
•
•
•
•

Máme se rádi, jsme kamarádi
Problémy řešíme společně, pomáháme si
Umíme se rozdělit, obdarovat
Chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali
k nám
Každý umí něco, všichni jsme důležití
Respektujeme se navzájem
Když má někdo dobrý nápad, snahu, oceníme to
Myslíme na sebe i druhé

Pusinková pravidla:
• Hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme s druhými
• Můžeme požádat o pomoc kamaráda, dospělého i o pomoc
pro druhé
• Když se nám něco nelíbí, líbí, řekneme to
• Domlouváme se klidným hlasem, šetříme svůj hlas
• V lehárně se chováme tiše, nerušíme ostatní
• Mluvíme slušně
Návštěva knihovny

Ručková pravidla:
• Rukama si pomáháme a usmiřujeme se
• Vážíme si práce druhých, neničíme jejich výsledky
• Šetrně zacházíme s hračkami, pomůckami, knížkami

Beseda s myslivcem

a personální, činnostní a občanské. Děti vedeme k samostatnosti
a sebeobsluze a upevňujeme jejich kulturně-společenské návyky.
K dosažení těchto cílů a kompetencí slouží mimo jiné i různé
akce:
• Divadelní představení ve Slováckém divadle – Jak neuvařit
hlavu naměkko
• Filmová představení v Osvětimanech
• Loutková představení v MŠ Medlovice a MŠ Osvětimany – divadlo Šikulka, Horák Rolnička, Sasínová
• Tany, tany s Majdou ve spolupráci s paní Mazánovou
• Návštěva místní knihovny ve spolupráci s paní Vandovou
• Beseda s lesníky z Buchlovic
• Hudební vystoupení Tetiny v ZOO v kině Hvězda v Uh. Hradišti
• Slet čarodějnic ve spolupráci s rodiči
• Oslava a vystoupení v rámci oslav Svátku matek
• Kulturní vystoupení na srazu sedmdesátníků
• Oslava Dne dětí s námětem Sněhurka a sedm trpaslíků
• Výlet na Ranč Kostelany
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• Jízda vlakem z Uh. Hradiště do St. Města
• Plavecký výcvik v Plavecké škole v Uh. Hradišti
• Pohádkový les ve spolupráci s maminkami
• Výukové programy Ekologického centra Trnka
v Uh. Hradišti – U dědečka na statku, Kouzelný les, Co se stalo v lese
• Výukové programy Ekologického sdružení Žabka ze St. Města – Čtvero
ročních období – podzim, Mraveneček
• Muzikoterapie – Příběhy
lesních ptáčků
• Zpívání u vánočního
stromečku
• Koledování do místního
rozhlasu
• Vítání nových občánků
To je jen nepatrné množství činností, které pro děti
během školního roku připravujeme. O těchto akcích se můžete dočíst a příslušné fotografie z nich si prohlédnout na webových stránkách mateřské školy
www.msstribrnice.cz, jejichž podobu a obsah stále dolaďujeme.
Přeji všem, aby letošní Vánoce byly pro všechny nejen magické, ale i pohádkové a tajemné. Zahoďte aspoň na chvíli starosti
a ponořte se do kouzelné atmosféry Vánoc.

Sněhurka a sedm trpaslíků

Marie Blechová, ředitelka MŠ
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Výlet vlakem

Beseda s myslivcem

Ranč Kostelany

Beseda s myslivcem

Školní zahrada
Předmětem projektu je rekonstrukce zahrady MŠ Stříbrnice
s výchovnými prvky pro praktickou výuku, pozorování přírody
a přírodních jevů. Vybudování přírodního dětského hřiště a zahrady umožní dětem aktivní poznávání přírodního prostředí,
vlivu přírody na člověka a důvodů ochrany životního prostředí.
Přímé pozorování a aktivní zapojení do činností v zahradě povede děti k hlubokému a osobnímu prožitku. Děti se naučí používat
smyslové vnímání, získají jednoduché pracovní návyky a dovednosti při péči o rostliny. Seznámí se se zahradním nářadím,
využitím lupy pro pozorování, budou se bezpečně pohybovat
a orientovat v přírodním terénu, vyhledávat informace potřebné
pro další pozorování. Obsah vzdělávacího programu je zaměřený

na ekologii a úzké sepětí člověka s přírodou. Hra, pobyt a aktivita
dětí v přírodě blízkém prostředí zahrady je praktickou součástí
procesu péče o životní prostředí, rozvíjí kladný vztah k přírodě ve
smyslu „poznej a chraň“.
Projekt zahrnuje návrh úprav stávající zahrady a hřiště mateřské školy, která bude vybavena novými prvky v přírodním stylu
– tyto zahrnují přípravné práce (terénní úpravy, odstranění nevyhovujících prvků), nezbytné ošetření zeleně v řešeném území,
terénní úpravy – hory, vybudování herních, vegetačních i společenských prvků, s maximálním využitím přírodních materiálů.

Dnešní stav

Návrh zahrady

Marie Blechová
ředitelka MŠ Stříbrnice

Pár slov ředitele školy - ZŠ Boršice
Milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a v tomto čase bývá zvykem říci, či napsat pár slov, která by tak nějak završila uplynulý rok. Tento rok
byl opravdu hektický, zvláště jeho poslední čtvrtletí, které se
kryje se začátkem školního roku. Tento školní rok jsme zahájili
v provizorních, nicméně důstojných podmínkách, což zapříčinila
rekonstrukce budovy dolní školy. Ta se poněkud protáhla proti
původním plánům a představám, nicméně vše se snad blíží ke
svému úspěšnému závěru. Stavebníci finišují, v nejbližších dnech
proběhne malování a pak finální úklid. Pevně věřím tomu, že děti
i učitelé nové prostory nepoznají a budou se v nich cítit dobře.

Škola také přešla na nový informační systém – Bakaláři, který
umožní online komunikaci mezi žáky, školou a rodiči včetně internetové žákovské knížky. Proběhly SCIO testy, které prověří připravenost deváťáků na další studium na středních školách. V poslední
době mají výsledky těchto testů stoupající tendenci, takže doufejme, že tento trend bude pokračovat.
Co říci závěrem? Snad už jen tolik, že vedení školy i všichni
ostatní zaměstnanci přejí všem čtenářům tohoto článku „šťastné
a veselé a v novém roce vše nej…“

Beseda se seniory

Zahájení školního roku 2013-2014

Mgr. Tomáš Kozák
ředitel školy
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1. třída
Ve školním roce 2013-14 nastoupilo do 1. třídy 12 žáků. Výuku jsme zahájili v náhradních prostorách kulturního domu a už
se moc těšíme do opravené školy.
Během uplynulých třech měsíců jsme se toho už spoustu naučili, čteme slabiky, slova i jednoduché věty, počítáme do pěti, ale
do Vánoc přibudou číslice do 10. Plníme různé úkoly, za ty nepovinné sbíráme razítka. Od září jsme zhlédli divadelní pohádku,
upevnili své znalosti o přírodě v projektu Podzim, zúčastnili se
sběru starého papíru aj. K nezapomenutelným zážitkům patří
návštěva Slováckého muzea s programem Krysáci, které mnozí
z nás znají z večerníčků, a také slavnostní předávání slabikářů
panem králem za získané klíče a osvobození princezny, které
se konalo 20. 11. 2013 v projektu Slavnost slabikáře. Předvedli
jsme, co už umíme přečíst, složit, nalepit, napsat, ale taky jsme
přítomným rodičům a prarodičům zarecitovali básně k vybraným písmenům a tím dokázali, jakou máme paměť. Na závěr
nechyběla i královská hostina.
Připravujeme se na vánoční jarmark a jsme rádi, že nám maminky a babičky přišly pomoct a někteří tatínkové přispěli krásnými
dřevěnými výrobky, moc všem děkujeme! Více se o našem snažení dozvíte na stránkách třídy.
V prosinci nás čeká nejen mikulášská nadílka, ale i zdobení stromečku a vůbec první školní předvánoční přípravy spojené s návštěvou Slováckého muzea, kde na nás dýchne prosincová atmosféra, kterou umocní vánoční koncert i poslech koled v kostele a která
vyvrcholí vánoční besídkou s nadílkou.
Krásné a pohodové vánoční svátky Vám všem přejí žáci 1. třídy a tř. uč. Mgr. Lenka Janíková.

2. třída
Začátek školního roku byl netradiční. Naše výuka probíhala
v prostorech farní kaplanky. Na prostředí jsme si velmi rychle
zvykli a hojně jsme využívali krásné farní zahrady.
Od počátku nového školního roku jsme se snažili plnit společné cíle, které jsme si na začátku stanovili. V září k nám zavítalo
divadélko z Hradce Králové, které nám představilo výbornou
hru „Africká pohádka aneb podivuhodná dobrodružství Emila
Holuba“. V říjnu jsme se zapojili do tradičního průvodu „Světlušek“ vyřezáváním strašidelných dýní, které jsme mohli obdivovat před kaplankou. Zapojili jsme se do dvou výtvarných soutěží,
které byly pořádány Zlínským krajem a také Národní agenturou
pro evropské vzdělávací programy se sídlem v Praze. Pro žáky
jsem připravila výukový program „Den s vůní jablek“. Děti si
vyzkoušely pečení štrúdlu, nové výtvarné techniky a spoustu
pracovních listů s jablečnou tematikou. Někteří zdatní atleti se
zúčastnili atletických disciplín v Polešovicích. Naši třídu navští-

vila také Policie ČR, která nám připomenula pravidla silničního
provozu a především nám umožnila vyzkoušet si policejní pouta
a čepice. Čas plyne velmi rychle, a tak jsme se pustili do vytváření
vánočních výrobků na jarmark v Boršicích. Čeká nás příprava na
nejkrásnější období v roce, jež nám pomohou navodit vánoční
akce, které nás čekají ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.
V letošním roce se zde koná mimořádně bohatý program s mnoha vánočními nápady v podobě cukrářského umění žáků SŠPHZ
a spoustou lidového umění. Adventní čas si také zpříjemníme
vánočním koncertem Pavla Nováka ml. Před vánočními prázdninami navštívíme farní kostel v Boršicích, kde si vyslechneme
varhanní koncert.
Přeji Vám společně s žáky 2. třídy krásné prožití vánočních
chvil s Vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, optimismu a dobré nálady.
Mgr. Petra Stýskalová

3. třída
Letos bychom se vám chtěli představit našimi básnickými prvotinami. Někteří z nás se nechali inspirovat vyjmenovanými slovy,
která nás v současné době v češtině nejvíce zaměstnávají. Omluvte, prosíme, úroveň naší básnické tvorby, teprve začínáme. Ale třeba
v budoucnu…
Být, bydlit, obyvatel, byt,
my chceme teď přírodu mít.
Příbytek, nábytek, dobytek,
na stole je velký zbytek.
Obyčej, bystrý, bylina,
čaj nám uvaří kobyla.
Kobyla, býk, Přibyslav,
doma máme konislav.
(Natka, Simča D.)
Jedna, dvě, teta jde,
nese pytel mouky
a za ní myslivec
ještě chytá mouchy.
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Tři, čtyři, pět,
budou brambory hned.
Šest, sedm, osm,
ponesu na pole kosu.
(Lukáš, Vojta G.)
Lýtko, lýko, lyže,
budeme lyžovat, buďte tiše.
Lyže pěkně plynou
a se sněhem splynou.
Mám je totiž bílé
a nosím brýle.
Našel jsem lýko
a doma jsem si dal mlíko.

Pak jsem vzlykal velice,
bouchl jsem se do palice.
(Vojta F.)
Byl jeden obyvatel,
měl krásný byt
a vždycky v něm chtěl být.
Bydlel v Přibyslavi,
byl mužem Stanislavy.
V příbytku měli hezký
nábytek
a na dvoře dobytek.
Kobyla, býk i kráva
z ohrady nám mává.

(Simča V., Kristýnka)
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
násobilka je tu hned.
Šest, sedm, osm, devět,
kdo smrdí, je medvěd.
Matematika nás baví,
kamarádi nám radí.
Baví nás i hudebka,
ale néééé trumpetka!
(Simča P., Natka,
Simča D.)

4. třída
Do čtvrté třídy nastoupilo 17 žáků, nyní je nás již jen 15. Na
začátku roku jsme odstartovali čtenářskou soutěž s názvem Cesta
na ostrov čtenářů. Plněním úkolů z čítanky získáváme míle a přibližujeme se tak k ostrovu. Společně jsme si vyrobili mapu s cestou k tomuto ostrovu. Každý má svou lodičku, kterou posunuje
o získaný počet mil. Máme tak přehled, kdo je nejblíže k ostrovu.
Cesta je ale daleká. Dále sbíráme sovičky za úkoly v některých
předmětech. Místo prvouky máme teď přírodovědu a vlastivědu.
Máme za sebou volby, ve kterých jsme si zvolili předsedu třídy.
Seznamujeme se podrobněji s naší vlastí, hrajeme si s mapou
a stále máme co objevovat. Co děláme a jak se nám daří, můžete
zjistit na stránkách naší třídy.
Účastnili jsme se všech společných akcí 1. stupně.
V říjnu jsme navštívili dopravní hřiště v Uherském Hradiš-

ti. Nejprve jsme si zopakovali teoretické poznatky, které musí
správný cyklista znát. Na hřišti jsme si tyto poznatky vyzkoušeli
v praxi. Do jara musíme odstranit drobné nedostatky, abychom
všichni získali průkaz cyklisty.
V listopadu jsme mimo jiné připravovali výrobky na vánoční
jarmark. Do Vánoc nás čeká ještě spousta práce, ale také akcí
spojených s příjemnými zážitky. Patří sem koncerty, vánoční dílničky a třídní besídka, která nás naladí do správné vánoční atmosféry. Největším vánočním dárkem pro nás bude škola v novém
kabátě, na kterou se moc těšíme.
Za celou čtvrtou třídu Vám všem přejeme příjemné prožití
svátků vánočních a do nového roku jen to nejlepší.
Mgr. Alena Pecnová, třídní učitelka
a žáci 4. třídy

5. třída
Přestože nás do 5. třídy
nastoupilo jen 8, tak jsme se
s elánem vrhli do školní práce.
Pro nás páťáky to bylo ale
trošku jiné než obvykle. Jednak místo naší třídy na horní
škole a potom i vyučující. Učí
nás několik učitelů II. stupně,
což je fajn, protože až půjdeme do „šestky“, tak nás nic
nepřekvapí.
Za čtvrt roku na horní
škole jsme toho stihli celkem
dost. V září divadélko s názvem Africká pohádka a zapojení do čtenářské soutěže
„Cesta na planetu čtenářů“.
A potom to šlo jedno za druhým: beseda s policistkou
o nebezpečí a nástrahách číhajících na internetu, zdobení dýní na „Světlušky“, sběr starého
papíru a účast na oslavách Dne válečných veteránů.
Nemůžeme zapomenout ani na to, že jsme se byli podívat
v kostele na nové boršické zvony. To nás inspirovalo k tomu,
abychom se dali do skládání básní. Jak se nám to povedlo, to si

Slavnosti slabikáře

můžete tady přečíst.
Teď vyrábíme dárečky na vánoční jarmark a těšíme se na předvánoční čas. Všem přejeme radostné prožití vánočních svátků a v
novém roce jen to nejlepší.
tř. učitelka Lenka Daníčková

6. třída
Letos šestou třídu navštěvuje devatenáct žáků, devět hochů
a deset dívek, kteří jsou aktivní a ochotní. Žáci si zvykají na druhý stupeň. Nová pro ně není jen budova, ale také několik učitelů,
které mohli potkat třeba ve školní jídelně. Poprvé měli možnost
jet na celodenní exkurzi, která byla tentokrát v Budapešti. Jednou z novinek je pro žáky také psaní velkých čtvrtletních slohových prací. Zde si můžete přečíst jednu zdařilou.

Užovka Žofka - Věra Hanáková, 6. třída
„Fuj to jsem se lekla!“ Jdu domů a najednou za dveřmi had!
Rychle volám: „Maminko, maminko, za dveřmi je had!“ maminka přiběhne rychlostí blesku a já se jí ptám: „Mami, myslíš si, že
je jedovatý?“ Maminka pokrčí rameny: „Nevím, přijde mi jako
užovka obojková, ale nejsem si jistá, počkej, jdu si pro atlas.“
Tak čekám. Můj křik zaslechli i bráchové a přihnali se taky. Obdivujeme hada. Přichází maminka z atlasem. Zjišťujeme, že had

jedovatý není. Prosíme: „Maminko, prosím, nechme si ho!“ Maminka odpovídá: „Ne, nenecháme si ji, ona by v zajetí umřela.“
Jsme smutní, ale užovka - i přesto, že ji opakovaně pouštíme, se
vrací. Zkoušíme ji zase a zase pouštět do přírody, ale ona se nedá.
Vrací se k nám. Maminka to vzdává: „Tak dobře, necháme si ji.
Bude to lepší, než kdyby třeba vlezla babičce do polévky. Ta by se
lekla!“ Jsme nadšení.
Moji bratři si ji chtějí hned vzít do ruky, ale já ne. Bojím se.
Zařídíme jí terárium a užovka, kterou jsme pojmenovali Žofka u nás začíná bydlet. Na druhý den se staráme, co bude žrát.
Maminka povídá: „Nejlepší bude, když se zeptáme odborníka,“
a volá do zverimexu.
Dozvídáme se, že teď na podzim, už užovky nejí, protože se
chystají na přezimování. Užovka tedy bydlí dál u nás a stává se
mojí kamarádkou. Odvažuji se ji chytit do ruky. Je to celkem příjemné, je krásně hladká. Ale užovka se musí zazimovat. Dali jsme
ji do sklepa. Usnula a už se neprobudila.
strana 13

7. třída
Na II. stupni jsme letos už druhým rokem. Ve třídě je nás
celkem 14. Je nás 10 dívek a ke 3 klukům přibyl další spolužák
Radim Bilka. Všem se nám tady stále líbí.
Naše největší třídní akce byla soutěž ve sběru papíru. Zapojili jsme se tak, že jsme chodili vybírat papír po obci a společnými silami jsme nasbírali za naši třídu dohromady 1626 kg.
Děkujeme všem, kteří nám přispěli, a nezapomeňte, na jaro
jdeme zas.
Naše třídní učitelka Přikrylová přihlásila naši školu do
mezinárodního programu Ekoškola, jehož hlavním cílem je,
aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na
životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Teď zakládáme ekotým a chystáme se zjistit, co vše by se dalo
v naší škole zlepšit.
V češtině jsme psali slohové práce, jednu z nich jsme vybrali a snad se vám taky bude líbit.

Vražda ve vlaku - Sabina Juříková, 7. třída
Jsem detektiv John Jill a právě vyšetřuji naléhavý případ.
„Prosím Vás, řekněte nám, co se toho dne stalo,“ řekl jsem.
„Naproti mně seděla stará paní, vyhublá, s šedivými vlasy
a brýlemi na očích. Jako každý jiný den jsem jela z Londýna
domů do Oxfordu. Nastoupím do vlaku a jdu uličkou si najít
volné místo. Ve vlaku byly kabinky, takže jsem se musela vždy
přes sklo podívat, jestli zrovna tam není volno. Skoro všude
bylo obsazeno. Vjeli jsme do tunelu, proto byla na chvíli tma.
Uslyšela jsem výstřel. Jelikož jsme už z tunelu vyjeli, šla jsem
tam, odkud jsem si myslela, že výstřel zazněl. Zastavila jsem
se před jednou kabinkou a zaťukala na sklo. Nikdo se neozýval. Pro jistotu jsem se radši ještě zeptala: „Mohu vstoupit?“
Zase nic. Pomalu jsem otevřela dveře a nevěřila svým očím. Na
zemi leželo lidské tělo a okolo něho kaluž krve. Vylekala jsem
se. Otočila jsem tělo obličejem ke mně. Usoudila jsem, že jde
o muže. Na břichu měl střelnou ránu. „Pomoc!“ křičela jsem
a vběhla do chodbičky. Bylo mi divné, že jsem výstřel slyšela
jen já. Podívala jsem se do vedlejších kabinek, ale nikdo tam
nebyl. Nakonec přiběhla paní průvodčí, která málem dostala
infarkt, když viděla, co se stalo. „Volejte záchranku!“ křikla.
Mobil jsem neměla, víte, já téhle dnešní elektronice vůbec
nerozumím. Ale nakonec jsme s paní průvodčí našly mobilní
telefon muže a zavolaly sanitku. Vlak okamžitě zastavil a sa-

nitka tu byla do tří minut. Muži už nebylo pomoci,“ ukončila
paní svou výpověď. „Děkujeme mockrát paní, tady William
vás vyprovodí ke dveřím,“ řekl jsem. „Děkuji,“ odpověděla,
pomalu se zvedla ze židle a odešla.
Druhý den ráno jsem se rozhodl, že pojedu za jeho rodinou. Jedna bydlí kousek od Londýna, kde se právě nacházím,
takže to nebude daleko. Zjistil jsem si adresu, vzal kufřík,
pero a můj zápisník. Až jsem měl vše, vydal jsem se na cestu.
Projížděl jsem ulicemi malé vesničky a hledal adresu, kterou
jsem měl napsanou na papírku na palubní desce auta. Bylo to
celkem náročné, protože jsem tu nikdy nebyl a vůbec nemám
páru, která ulice je která. Konečně jsem to našel. Zaparkoval
jsem před domem, zamkl auto a šel k hlavním dveřím. Zazvonil jsem na zvonek a čekal. Za prosklenými dveřmi jsem viděl
něčí siluetu, takže jsem věděl, že je někdo doma. Klika se pohnula a ve dveřích stála paní. „Dobrý den, detektiv John Jill,
vy jste paní Brownová?“ zeptal jsem se. „Ano, to jsem,“ řekla
smutně. „Mohl bych se Vás zeptat na pár otázek?“ „Jistě, jen
pojďte dál.“ Ukázala dovnitř. Sedl jsem si do křesla a vše si
důkladně zapisoval. „Měl váš syn s někým konflikt?“ otázal
jsem se. „Ne, to ne, ba naopak, měl mnoho kamarádů, dobrou práci, jen ho potkala nehoda,“ odpověděla. „Jaká?“ „Byl
slepý,“ řekla smutně. Pak jsem se ještě zeptal na pár otázek,
vyptal si adresu doktora jejího syna a usoudil, že se k němu
ještě zastavím.
„Dobrý den, detektiv John Jill, jste doktor Paul Korner?“
zeptal jsem se. „Ano, to jsem.“ Vešli jsme dovnitř. Po položených otázkách panu Kornerovi jsem se dozvěděl, že se zavražděný muž ze slepoty vyléčil. Mohlo by mi to nějak pomoci.
„Děkuji za spolupráci.“ Podal jsem doktorovi ruku. „Na shledanou,“ odpověděl mi na odchod. Byla tma. Jel jsem autem
po Londýně. Když jsem se podíval vlevo, krásně šel vidět Big
Ben, v noci je totiž krásnější.
Dojel jsem do kanceláře a rozsvítil jsem lampičku, co jsem
měl na stole. Pečlivě jsem si pročetl své zápisky i dvakrát. Vzal
jsem si čistý papír, tužku a začal si něco čmrkat. V tom mě
něco napadlo……
Později v novinách: Detektiv John Jill rozluštil vraždu muže
ve vlaku. Muž údajně byl slepý, ten den se ze slepoty vyléčil.
Když vlak vjel do tunelu, muž podlehl depresi, že je opět slepý
a zastřelil se.

Osmá třída pohledem dívek
1. V letošním roce je v 8. třídě o dva žáky méně. Postoupilo
celkem 11 žáků, 5 dívek a 6 chlapců. Naše třídní je paní učitelka Vlčková, kterou sice zlobíme, ale máme ji rádi. Tento
rok jsme se v zeměpisu pustili do Evropy. V chemii zase
zkoušíme nějaké pokusy. Ve fyzice probíráme elektřinu,
paní učitelka nám ji vysvětluje s pomocí obyčejných věcí
nebo přístrojů. V letošním roce jela celá škola na poznávací
zájezd do Budapešti. Jako každý rok bude Rodičovský ples,
kde tančíme polonézu, a proto se pilně připravujeme a také
se moc těšíme. V lednu uskutečníme vzdělávací zájezd do
Osvětimi a v květnu někteří z nás navštíví Anglii. V tomto
roce se také musíme začít rozhodovat nad naším dalším
vzděláním na středních školách.
2. Naši třídu tvoří 11 žáků. Šest kluků a pět holek. Na začátku
roku nás opustili dva žáci. Za ty tři měsíce jsme se hodně
naučili díky našim učitelům. Každý den se ve škole stane
něco zajímavého a vtipného. Všichni se moc snažíme a navzájem si pomáháme. To jsme my, naše skvělá třída.
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3. Školní rok jsme začali s dvanácti žáky, tedy o jednoho žáka
méně než rok minulý. Neuběhly ani dva měsíce a je nás
zase o jednoho míň. Je nás tedy momentálně jedenáct, šest
kluků a pět holek. Jako žáci osmé třídy máme o dva nové
předměty víc, chemii a němčinu. Zápasíme s matematikou
a vzdorujeme českému jazyku. Opravdu nejvíc nás všechny
baví informatika. Ve výtvarné a pracovní výchově vyrábíme
výrobky na vánoční jarmark, který se bude konat 30. listopadu 2013.
Doufáme, že se tímto školním rokem prokousáme až
k prázdninám a nikdo další nás už neopustí.
4. Letošní osmá třída má o 2 žáky méně než vloni. Každý z nás
se věnuje jiným zájmům, ale nemá to vliv na našem přátelství, a i když se někdy hádáme, nemyslíme to ve zlém.
Někteří byli v Budapešti, jiní pojedou do Anglie. Moc se
těšíme. Pojedeme také do Osvětimi a Krakova, na které se
také velmi těšíme a jsme na ně zvědaví.
Mgr. Alena Vlčková

Devátá třída se představuje
Nastoupili jsme do deváté třídy
a je nás zase o jednoho míň. Je nás
přesně dvanáct do tuctu, ale nestěžujeme si.
Loňský rok jsme završili perfektním výletem v Rožnově pod
Radhoštěm, kde nás „hlídali“
pan učitel Jaroslav Daníček a pan
ředitel Tomáš Kozák. Prázdniny
jsme přečkali ve zdraví a 3. září
nás už naposled přivítali před naší
školou. Rok byl zahájen tradiční
nevědomostí, ale to se stává. Ujal
se nás nový třídní učitel, a to pan
Radim Zapletal.
18. října se narvaný autobus vydal na celodenní výlet do Budapešti. Samozřejmě to nemohlo být bez komplikací a jeden z našich nejmenovaných spolužáků zaspal. Dobře, byl to Pavel. Ale
my, jako hodní kamarádi, jsme ho probudili. Dále se pětice z naší
třídy zúčastnila piškvorkového turnaje v Uherském Hradišti. Pro
velký úspěch jsme jeli domů jako první. Stejně jako každá devátá
třída jsme si i my vyzkoušeli Scio testy - zkušební příjímací testy.
Celá třída se zúčastnila Dne válečných veteránů. Po kladení věn-

ců u pomníku padlých část z nás pomáhala obsluhovat na slavnostním obědě. Jedno pondělí nás zavedli do kostela, abychom
se podívali na nové boršické zvony.
Také budeme mít svůj stánek na boršickém jarmarku trošku
v netradičním stylu. V příštím týdnu se chystáme na Úřad práce
v Uherském Hradišti, kde nám pomohou s výběrem další školy.
Zúčastníme se i zábavného dne na SŠPHZ v Uherském Hradišti.
Tak nám tedy přejte hodně štěstí…
Jana Přikrylová, Alžběta Dostálová

Základní škola - Osvětimany
HURÁ DO ŠKOLY!

PROMĚNY ŠKOLY
Naše školička je prostorná, zachovalá a krásná. A to také proto, že o čistotu se dobře starají naše paní uklízečky a pan školník.
Aby byla ještě krásnější, tak na tom mají zásluhu žáci a tvořiví
učitelé, pod jejichž rukama se prostředí školy v průběhu roku
neustále proměňuje.

Do naší školy nastoupilo v září tohoto školního roku 123 žáků.
Těm nejmladším začal jejich první a těm nejstarším, deváťákům,
poslední školní rok. Přejeme jim hodně kamarádů, nových poznatků, skvělých zážitků, dlouhé přestávky a co nejvíce úspěchů
ve školní práci.
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DEN JAZYKŮ
V úterý 24. září 2013 se uskutečnil Den jazyků, projekt určený
žákům 8. ročníku. Pod vedením učitelek Jany Brzicové a Martiny
Kockové se tento den vyučovalo jen v anglickém jazyce v jazykové učebně. Projekt obohatil žáky o cenné poznatky z historie,
zeměpisu a literatury. Žáci vyplňovali pracovní listy, vyhledávali
na mapě, zhlédli dvě prezentace a poznávali některá místa na
fotografiích. V závěrečných dvou hodinách zpracovávali témata
a potom je samostatně prezentovali. Den jazyků je pro žáky velkým přínosem, neboť zde mohou vyslechnout inovované klasické
hodiny formou projektové výuky, která je obohacena o nezvyklé
vyučování anglického jazyka.

ŽÁK A JEHO ZDRAVÍ

DEN DŘEVA

Naše škola se již několik let zapojuje do projektu Ovoce do
škol. Tento projekt je určen na podporu zdravé výživy žáků, vytváření správných stravovacích návyků a snaží se zvýšit podporu
ovoce a zeleniny v jejich jídelníčku. Žáci dostávají 2x měsíčně
zdravou svačinku ve formě ovoce a zeleniny zcela zdarma.

Dalšího pokračování se žáci dočkali už v pátek 25. října. Tento
den byl vyhlášen jako Den dřeva. V hodinách se psalo pouze tužkou. A těch krásných hraček, co si děti přinesly z domu! Vláčky
a auta, zvířata, stavebnice, domino, šachy, … Děvčata parádnice
a některé paní učitelky se dokonce ozdobily dřevěnými šperky.
Zejména pro žáky na 1. stupni byl tento den s dřevěnými hračkami bohatým zpestřením hodin, ale zejména her o přestávkách.
Těmito aktivitami však projekt nekončí, další budou pro žáky
velkým překvapením.

VÝSTAVA KRYSÁCI

DRAKIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Letošní říjnové počasí opět zlobilo a už to vypadalo, že se snad
drakiáda ani neuskuteční. Nakonec nám pěkně foukalo, k tomu
svítilo sluníčko a draci lítali skoro sami. Prostě počasí na jedničku. Drakiády se pod vedením pí uč. Hurdesové zúčastnilo asi 45
dětí ze základní a mateřské školy. Všichni si toto odpoledne užili
a na závěr byl každý odměněn medailí s motivem dráčka.

Za valašskými krysami Hubertem a Hodanem, ale také potkanem Edou se vydali naši prvňáčci s pí uč. Vavrušovou do Slováckého muzea. Ocitli se tak v pohádkovém světě smetiště nedaleko
Vizovic. Dozvěděli se, jakým způsobem a jak dlouho se animovaný večerníček točil, a poslechli si i legrační příhody z natáčení.
A protože součástí výstavy bylo také improvizované smetiště,
navíc si děti zopakovaly, co všechno se může na smetiště uložit.
Všem se nám tu moc líbilo.

PROJEKT STROMY
Dovedete si představit život bez stromů? Touto otázkou jsme
uvedli celoroční projekt s názvem Stromy, který připravila pí uč.
Vaculíková. Jeho smyslem je, aby si žáci uvědomili, jaký význam
mají stromy pro člověka a živočichy, jaké funkce plní strom
v krajině. A tak jsme se 22. října v projektovém dnu Den stromů
vypravili do přírody v okolí školy, do parku, ke kostelu, do centra
městyse a na jiná místa v Osvětimanech. Objevovali jsme krásu
stromů, pozorovali jejich obyvatele, měřili šířku a odhadovali
výšku stromů, porovnávali a určovali listy. Také jsme se zastavili
a vyfotili u památné lípy před kostelem a zakreslovali různé dřevěné objekty v městysu do mapy. Z nasbíraných listů, plodů, kůry
a dalších přírodních materiálů pak vznikaly kouzelné obrázky.
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VÝSTAVA PESTROST PTAČÍHO SVĚTA
Jak to chodí v ptačím světě? Teď už víme, jak vypadá ptačí
obydlí, jak si staví hnízdo, dokážeme popsat stavbu ptačího těla,
poznáme dokonce i některá ptačí vejce. Toto všechno a další různé zajímavosti ze světa ptačích rekordů jsme se dozvěděli na putovní výstavě, která byla instalována v prostorách školních dílen.

HRAJEME PIŠKVORKY
8. listopadu se žáci naší školy zúčastnili okresní soutěže v piškvorkách. V soutěži, ve které se utkalo 18 družstev a v níž převažovaly střední školy, jsme získali krásné 4. místo. V prvním kole
naši žáci s přehledem porazili všechny skupiny. Zasloužili se o to
Roman Kozák, Bohumil Kučera, Michal Hozza, Lukáš Krsička,
Filip Konečný a Leona Černochová.
V naší škole si mohou žáci vybrat z pestré nabídky zájmových
aktivit, jejichž přehled je k nahlédnutí na webových stránkách
školy.

KROUŽEK VAŘENÍ A VÝTVARNIČENÍ

Vajčner, Anna Klígerová, Klára Duží, Šárka Šaňáková, Adam
Jakubíček, Dominik Havrda, Ondřej Dudák a Denis Robek. Jako
základní notový materiál děti používají Školu hry na zobcovou
flétnu od Ladislava Daniela.

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Řinčení řetězů, hluk a zvuky čertů, tak na tento den se naši
žáci a děti vždycky moc těší. Chodí totiž Mikuláš. Za pěknou básničku nebo písničku dostanou sladkou odměnu. Ti nejmenší se
někdy bojí, ale pak se ukáže, že jsou čerti hodní. Na mikulášskou
nadílku se těší i deváťáci, kteří se na ni pečlivě připravují. Podívejte se, jak krásně nazdobili perníčky, které budou potřebovat
k obchůzce.

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Dívky v kroužku Vaření a výtvarničení ochutnávají, co vytvořily s pí uč. Vaculíkovou. A byla to taková mňamka, že pro mlsné
kluky nezbylo nic. Snad příště.

KROUŽEK HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU

Předvánoční shon a ruch, reklamy na dárky, koupěchtivé davy
v obchodech, domácí úklid a vůně vánočního cukroví. To jsou
signály každoročního předvánočního shonu.
Ale ta pravá vánoční pohoda se blíží pomalými a nenápadnými krůčky, bez velkých slov a gest, bombastických darů, přichází
s drobnými dárky a pozornostmi. A my se v naší škole vánočně
ladíme už od konce listopadu. Začínáme pozvolna vánoční výzdobou ve třídách, zdobením stromečku na chodbě, obchůzkou
Mikuláše a nácvikem pásma na Vánoční rozjímání. Před Vánocemi školu provoní vůně perníčků a rozezní se koledy. Andílkové,
zimní vesnička, světýlko svíček a vánoční koledy ve vestibulu
školy opět každé ráno vítají příchozí. Žáci si ve třídách losují,
komu ze spolužáků udělají radost svým dárečkem, a těší se na besídky. K pěkné tradici v naší škole patří také Vánoční zpívání na
schodech poslední den před prázdninami, při kterém se sejdou
děti z mateřské školy, žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci. A tak
se ještě před odchodem na prázdniny začne vánoční atmosféra
pozvolna rozlévat do všech srdíček.
Vedení školy děkuje všem rodičům, kteří nám jakkoli pomáhají, přátelům školy za přízeň a městysu Osvětimany za dobrou
spolupráci a vstřícnost. Těšíme se na naše další vzájemná setkávání.
Přejeme Vám všem, abyste našli pod stromečkem svůj vysněný dárek, ať je Štědrý den u Vás doma večerem krásných překvapení. Ať jste po celý nastávající rok zdraví, ať se plní Vaše sny, ať
máte hodně optimismu, dobré přátele a šťastné dny. A co nejvíce
lásky! Ať je u Vás taková pohoda, o které se zpívá v této písni.

Kroužek pod vedením p. uč. Cveka navštěvují žáci z 1. – 3.
třídy. Z 1. třídy Jakub Navrátil a Rozálie Chaloupková, ze 2. třídy Jana Viktorýnová, ze 3. třídy Alexandra Pospíšilová, Marek

O Vánocích až uslyšíš rolniček zvonění, stromečku vábení,
budem si blíž,
budem si blíž.
Mgr. Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele

MÍSTNÍ KNIHOVNA STŘÍBRNICE
Místní knihovna Stříbrnice je pro čtenáře otevřena každý pátek od 15 do 18 hodin.
V současné době je v knihovně zapsáno 51 čtenářů, z toho 10
je ve věku do 15 let.
Návštěvníci mají možnost vypůjčit si literaturu pro děti, dospělé i naučnou, dále pak periodika a nyní nově i CD s mluveným
slovem. Jako horkou novinku jsme zavedli i půjčování několika
stolních her, na jejichž koupi přispěla obec Stříbrnice částkou
599 Kč. Tím ovšem investice nekončí, obec financovala i některé
nové vybavení v knihovně, např. žaluzie (3 067 Kč), knihy totiž
dostávaly od sluníčka zabrat, a získala také dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu VEŘEJNÁ INFORMAČNÍ

Turnaj v pexesu
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CENTRA KNIHOVEN, na
projekt nazvaný Dokončení
automatizace knihovny ve
Stříbrnicích, celková žádost
byla na 23 660 Kč, podíl
obce 8 660 Kč, dotace byla
63,40 %. Z těchto financí
byl zakoupen nový počítač
a elektronický knihovní
systém Clavius REKS, díky
němuž se naše knihovna
připojila k dalším on-line
knihovnám v našem regionu.
V letošním roce proběhlo
i několik akcí. 20. března
2013 navštívily knihovnu
děti z mateřské školy, povídali jsme si, k čemu knihovna slouží, a hráli jsme si na
Večerníčka. Ve spolupráci
s obcí proběhla dne 2. dubna 2013 beseda o knize B. Žižlavského
Hledání hrobu sv. Metoděje zakončená autogramiádou.
Za spolupráce knihovny a stříbrnických hasiček byl 2. února
2013 uspořádán turnaj v pexesu a 29. září 2013 Drakiáda, vítr
sice moc nefoukal, ale i tak jsme se dobře pobavili.
Ovšem za nejvýznamnější akci považuji Noc s Andersenem,
která proběhla 5. dubna 2013. Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse
Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna, kdy je od roku
1967 vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy. Naší 1. noci se
zúčastnilo 12 dětí. Luštili jsme křížovky, malovali, ozdobili jsme

Noc s Andersenem

strom Pohádkovník a vyrazili jsme hledat ztracený poklad zbojníků, rozdělili jsme si kořist, tančili jsme a pak se šlo teprve spát,
přečetli jsme si pár pohádek a zjistili, proč nám občas chybí jedna ponožka. Po vydatném 5hodinovém spánku jsme ještě chvilku řádili a pak se všichni vydali domů. Akce měla velký úspěch.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli, ať už finanční
částkou nebo svou dobrou vůlí, ke zdárnému průběhu akce.
4. dubna 2014 se můžou děti těšit na další noční dobrodružství.
Na závěr chci všem popřát krásné Vánoce, pod stromeček novou knížku a mnoho úspěchů a radostí v novém roce.
Zdenka Vandová, knihovnice

Chřiby záhadné a mytické: Chřiby – hledání hrobu sv. Metoděje
Dne 2. 4. 2013 se konala
v prostorách Obecního úřadu Stříbrnice beseda s autory
v titulku uvedené publikace
panem Bořkem Žižlavským
a panem Vlastimilem Kořínkem.
Autoři přítomným předali
své poznatky, na základě kterých byla sepsána publikace
„Chřiby – hledání hrobu sv.
Metoděje“.
Publikace, která vyšla
jako 7. svazek populární edice Chřiby záhadné a mytické,
líčí příběh stupavských kamenů jako vyústění romantických teorií o velkomoravském Velehradě na vrcholcích Chřibů, vytvořených
generací nadšenců v průběhu 19. století, zejména kněžími, jako
byli P. Vavřinec Jugan, P. Vavřinec Sigmund anebo P. František
Přikryl, kteří se pokoušeli archeologicky prokázat skutečné kořeny v kraji podnes živé cyrilometodějské tradice. Zaznamenány
však jsou i hypotézy vyslovené dalšími laickými badateli (kupř.
Jaroslav Zástěra, Bořivoj Minář, Jan Galatík, Pavel Zíbal) i profesionálními archeology (kupř. Vilém Hrubý, Zdeněk Klanica,
Luděk Galuška).
18 strana

Beseda s Bořkem Žižlavským

Autoři, oba z městečka na úpatí Chřibů, v knížce uveřejňují
nejen již známá fakta, ale také celou řadu dosud nepublikovaných svědectví, která povyšují historický otazník na rozkošatělý
příběh neutuchající lidské touhy přibližovat se pravdě. V tomto
případě jde o příběh spletitý, ale o to víc vzrušující a dramatický.
Při této příležitosti bylo možno si tuto zajímavou publikaci
zakoupit.
Jana Kuchařová

Z Okresního archivu v Uherském Hradišti
Zápis ze schůze 19. května 1945 – doslovně
Na příkaz Československé vojenské intendance v Uherském
Hradišti byla zdejší obec povinna odevzdati Rudé armádě následující množství poživatin:
50 q chlebovin, 50 q krmného obilí, 30 kusů hovězího dobytka
12 kusů vepřového dobytka, 20 q brambor, 20 q sena
Dobrovolným sběrem mezi občany bylo vybráno 2 750 kg pšenice, 2 000 kg žita a 390 kg krmného obilí. Toto bylo odevzdáno
dne 12. 5. 1945 do mlýna ve Veselí nad Moravou. Pšenice byla
odebrána všechna, krmného obilí jenom 245 kg. Žito bylo vráceno zpět, jelikož Rudá armáda měla již nábor žita ukončen. Na

příkaz okresního národního výboru bylo žito uskladněno u zdejšího mlynáře p. Slavíka. S povolením zásobovacího komisaře
u ONV bylo vzato z tohoto uskladnění 270 kg žita pro místní
občany, kteří byli v katastrofální zásobovací situaci.
Uvedené množství bylo použito ku pečení chleba, které prováděl p. Lesa, pekař v Boršicích. Za upečený chléb vrátil p. Lesa
484 Kč na mouku. Zbylé krmné obilí bylo dáno k spotřebě pro
obecní plemeníky. Z odváděných 30 kusů hovězího dobytka bylo
vráceno 21 kusů pro lehkou váhu.
Schválili: Škodík Jan, Geryšer František, Náplava Vilém, Tománek Josef, Pastorek František, Brucháček Josef, Gottlieb Josef
Irena Náplavová, kronikářka

Z kroniky obce Stříbrnice - Akce „Z“
dimír
Přestřižením pásky pak předseda ONV předal prodejnu a pohostinství občanům.
Celý objekt převzal do socialistické péče dohlížecí výbor Jednoty v čele s jejím předsedou Josefem Kluďákem, dřívějším předsedou MNV Stříbrnice, a to v letech zařazení do akce „Z“ i v době
zahájení jeho výstavby (prosinec 1979).

Konkrétní fakta:

Nejvýznamnější akcí roku 1984 pro obec bylo slavnostní otevření nové prodejny Smíšeného zboží, masa a pohostinství, akce
volebního programu NF, která ukázala iniciativu, elán, vzájemné
pochopení a porozumění funkcionářů, občanů obce, ale také
i chalupářů a chatařů.
Význam akce zdůraznila při slavnostním otevření účast nejvyššího představitele správního orgánu našeho okresu, předsedy
ONV ing. Zdeňka Lapčíka, i zástupců OV KSČ a předsedy Spotřebního družstva Jednoty Uh. Ostroh.
Účastníky otevření, kteří přišli k nové prodejně v průvodu
v čele s dechovkou Stříbrňanka od budovy Občanského výboru,
přivítal předseda OV ing. Josef Sovek. O akci volebního programu NF promluvil tajemník MNV v Boršicích Zdeněk Novák
a předseda Jednoty. Práci všech, kdo pomohli při výstavbě, vysoce ocenil i předseda ONV ing. Zdeněk Lapčík, který odměnil
čestným uznáním ty, kdo se o zdar celého díla nejvíce zasloužili:
Byli to: Brucháček Josef st., Novák Zdeněk st., Kluďák Josef,
Pastorek František st., Krystýnek František st., Ing. Sovek Josef,
Matoušek Petr, Ovčačík Vlastimil (za chalupáře), Náplava Vla-

Hodnota díla představuje částku
Finanční náklad
Odpracované hodiny na stavbě
Z toho bezplatně

3.645.000,- Kč
2.600.000,- Kč
58.645 hodin
14.560 hodin

Prodejna Spotřebního zboží (vedoucí Partyšová Vlasta)
Prodejní plocha
114 m2
Skladovací plocha
142 m3
Prodejna masa
48 m2
Pohostinství (vedoucí Gabriel Dušan)
90 míst u stolů
přepsala Jana Kuchařová

Drazí spoluobčané!
Prožíváme adventní období, v kterém se chceme dobře připravit na Vánoce. Mnozí tvrdí, že před Vánocemi je jaksi napilno,
já si myslím, že ani ne. Vždyť každý normální člověk chce koupit
svým drahým dárek, mít na svátky nakoupeno, napečeno, uklizeno, abychom si pak aspoň těch pár svátečních dní mohli v klidu
užít svátky pokoje a lásky v kruhu rodiny.
Když u těch příprav nezapomeneme i na to nejdůležitější:

vážit si jeden druhého, dbát na čistotu srdce, odpuštění, porozumění, lásku v rodině, tak jsme dobře zvládli přípravu na příchod
Božího Syna na tuto zemi.
Chci ze srdce poděkovat Vám všem za všechno, co jsme společně udělali pro kostel a okolí. Největší akcí pro naši malou farnost je generální oprava varhan, které už hrají na bohoslužbách,
ale potřebují ještě doplnit pár rejstříků, co je již drobnost. Celstrana 19

kové náklady jsou 230 000 Kč. Peníze darovali farníci ve
sbírkách a naše obec, za což chci panu starostovi, zastupitelům obce i farníkům ze srdce poděkovat. Z varhan se
stal úplně nový nástroj, vyměnila se spousta nových částí.
Dnes máme v kostele vzácný hudební nástroj v hodnotě
několika milionů korun.
Taky chci poděkovat naší obci a všem mužům, kteří
chodí sekat trávu ve farní zahradě a kolem kostela a fary.
Také vyslovuji Pán Bůh zaplať všem, kteří pečují o kostel
a uklízejí v něm.
Všem Vám přeji požehnané Vánoce a šťastný nový rok.
P. Anton Kasan

Pod šable, pod šable aj pod obušky, my všecko bereme, aj staré hrušky…

Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období
(fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl
pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly
hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm,
kdo se slávy nezúčastnili, se posílala bohatá výslužka, kdysi na
Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou

20 strana

obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar,
škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný
zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den
naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl
přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb,
vařená krupice, pečené brambory.
Jana Kuchařová

Poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat Nadaci
Synot Uherské Hradiště
za poskytnuté finanční příspěvky v rámci
Folklorního grantu ve
výši 15 000 Kč. V jarním kole uspěla naše obec s žádostí, kdy nám
bylo přiděleno 10 000 Kč. Za tuto částku byly pořízeny dámské
a pánské krojové boty.
Ve druhém kole jsme byli úspěšní s žádostí o 5 000 Kč, které
budou použity rovněž na pořízení dalších součástí krojů pro naši
obec.

Jsme opravdu potěšeni, že Nadace Synot dále věnuje finanční
prostředky na potřeby rozvoje folkloru v regionu Slovácko a Valašsko. Pravidelně rozděluje částku 4 miliony korun. Je nám ctí,
že je naše obec součástí „velké rodiny“ obdarovaných a je také
pravidelně podporována.
Další moje poděkování patří všem občanům Stříbrnic za podporu při pořádání kulturních akcí v naší obci. Děkuji za Vaši velkou ochotu, podporu, pomoc a pochopení. Ať už se jedná o symbolické otvírání a uzavírání cyklostezky, Slavnosti vína v Uherském Hradišti, pořádání Martinských hodů, výstavek a dalších
Jana Kuchařová, místostarostka
společenských akcí.

Maminky Stříbrnice

Jarní čarování

Na konci roku se sluší ohlédnout se, zavzpomínat, ale také
zhodnotit. Podle ohlasů se nám rok 2013, alespoň co se pořádaných akcí týče, vydařil.
Když v únoru, na dětském karnevale, začali po parketu pobíhat trpaslíci, každá z krásných masek se k nim ráda přidala.
Nejen, že se soutěžilo a tančilo, ale na řadu přišla i zumba. A to
všichni dospěláci zírali, jak to těm jejich dětičkám jde. To se ví,
že po takovém výkonu musí následovat sladká odměna. Však si
také trpaslíci pochvalovali, jaké krásné a šikovné masky letos na
karneval přišly.
Jakmile k nám do vesnice přijde jaro, začnou se slétat i čarodějnice. Mladé, staré i ty nejstarší. Sletoviště mají v okolí fotbalového hřiště a na Bambolci. Každá ze služebně starších si pro
ty malé, čarováním ještě nepolíbené čarodějničky a čaroděje
připravila úkol. Kdo je splnil všechny, mohl se těšit na sladkou
odměnu a špekáček. Ale co je nejdůležitější, byl na jeden rok
zařazen se svým výučním listem do cechu čarodějnického. Takže v roce 2014 se těšíme, že si přijdete platnost listu prodloužit,
a určitě s sebou vezměte i další nové budoucí miničarodějnice
a miničaroděje.
Konec prázdnin, škola začíná. Na zmírnění bolesti a stresu
dětí z nadcházející školní docházky je tady Pohádkový les. A ve
správné pohádkové říši nesmí chybět král s královnou a jejich
poddaní – pohádkové bytosti. Ale bez toho správného povolení
do pasu se do pohádky nedostanete. To si pořádně ohlídala stráž
u královské brány. Jakmile ale tu správnou povolenku člověk měl,

tak mohl prát prádlo s pejskem a kočičkou, dovádět s Fifinkou
a Píďou ze Čtyřlístku. Mach a Šebestová mu připomněli školu
a Shrek s Fionou, kocourem a oslíkem jej uvítali v bažině, o kterou se dělili s čarodějnicí a její rodinou. Myšák Mickey a myška
Minnie dětem darovali ouška za splnění úkolu a děda Lebeda velmi hluboce hloubal, zatímco Jája a Pája už dávno skákali. A jak by
to v Pohádkovém lese vypadalo bez pekla a jeho obyvatel čertů?
Kdo nezlobil, a z pekla se vrátil, mohl se povozit jako kovboj na
koni anebo v pravém flintstoneovském vozidle. Po návratu ke
králi a královně získalo každé z dětí sladkou odměnu. A kdo byl
ještě málo unavený, mohl tančit s krásnou Šehrezádou, ti hladoví
si mohli opéct špekáček u táboráku. Letos se dětí sešlo opravdu
hodně. Jsme rádi, že se Pohádkový les líbí, a moc se na všechny
těšíme zase příště.
Podzim je ve znamení světýlek. Od fotbalového hřiště vyráží
už čtvrtý rok průvod plný rozsvícených lampionů. Za doprovodu
hudby z místního rozhlasu a po trase lemované strašidýlky z dýní
je to pěkná večerní procházka zakončená ohňostrojem na dětském hřišti.
Na výše zmíněných akcích se podílí spousta lidiček a v neposlední řadě také zvířat. Všem chceme touto cestou moc poděkovat za čas a nemalé finanční prostředky, které přípravám věnovali. Také děkujeme sponzorům a všem za finanční i nefinanční
příspěvky a těšíme se na Vás příští rok na dalších akcích.
Martina Železníková, Barbora Vandová
Dagmar Vaculíková
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Martinské hody
I když stárky nemáme, hody stejně konáme.
Nikoho se nebojíme, právo a povolení dobře ohlídáme.
Tož, pane starosto, už nám to povolení dejte a dlúho nás nezdržujte.
Máme před sebú ještě půlku dědiny, lidi by se na nás zlobili.
Povolení hodů
Milá hodová chaso aj všecí ostatní!
1) Každý mladý aj starý, domácí aj přespolní musí byt pořádně
oblečený. Pan starosta nechcú nikoho vidět v roztrhaných
gaťách.
2) Kdo by o hodech zpíval iné písničky než o víně, tož se zavře
o chlebě a vodě s nejškaredší babú z dědiny do obecní šatlavy
tak dlúho, až se naučí zpívat o víně.
3) Kdo by byl napitý přes míru, nesmí vybřeskovat v hospodě
ani doma v baráku. Na to je dost místa v humně nebo na pastvisku
4) Chlapcom sa dává vědět, že musí byt čerstvo oholení. Za
klobúk si každý dá pěknú vonicu od svojej frajárky. Do třaslavic si dá čistú šňůrku, né aby byl podvázaný špagátem.
5) Přísně se zakazuje svobodným mládencom mačkat sa po
kútech s děvčicama. Na to je dost času po hodech v žúdře.
6) Starým mládencom sa naporučí, aby každý kúsek tancovali
a hleděli se po hodech oženit, nebo se z nich nadělají pobočky k chomútom.
7) Svobodné děvčice a sexu chtivé paničky sa nesmijú chlapom
věšat na krk. Pan starosta nechcú mět v dědině peklo.
8) Cizí osoby se varujú všelijakého mudrování nebo by mohly
chodit po doktorech a eště mět opletačky s úřadama.
9) Dyby sa začali chlapi mezi sebú žduchat, tož se každý ukludí,
aby neodnésl dom hlavu v šátku pod pažů nebo křivák pod
lopatkú.
10) Kdo by nedbal týchto zákonů, s tým sa zatraceně zakrútí.
Tyto zákony vymysleli pan starosta a zastupitelé s výborama,
a to je pro každého svaté. Kdo by měl nejakú stížnost, nech
dojde ke starostovi za měsíc po hodech, až bude pan starosta
zdravý. Ináč si može dojit stěžovat zítra na obecní váhu.
11) Občanom Stříbrnic se ukládá všecky hosty dobře pohostit
masem z kačen, husíma stehnama, játrama, oškvarkama
a dobře omaštěným zelím.
Tož, chaso, hody máte povolené, tak ať sú hodně veselé.
Dbejte, ať každý má, co si zamane,
Jen ať se nikemu nic zlého nestane.
Všecí nechť se dobře baví a na naše hody dlúho vzpomínají.
Irena Náplavová
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Poděkování za materiální pomoc
V měsíci červnu se uskutečnila materiální sbírka na povodně v Čechách. Naši občané sesbírali nemalé množství materiálu určeného pro oblasti zasažené touto živelní katastrofou. Děkuji všem, kdo jste ve dnech 5. - 12. 6. 2013 přinesli věci na mimořádnou
materiální sbírku na pomoc obcím postiženým záplavami. Věcí se nám sešlo tolik, že jsme to ani nečekali. Darovali jste balené vody,
velké množství úklidových a čisticích prostředků. Dne 13. 6. 2013 jsme sbírku odvezli do postižených obcí k Mělníku, a to do obce
Obříství a Dolní Beřkovice. Dle vyjádření paní Jitky Zimové, starostky obce Obříství, byla sbírka expedována do obce Obříství a tam
si ji měli rozebrat i občané obce Dolní Beřkovice. Děkuji všem, kdo pomohli.
Petr Matoušek, starosta obce

Obec Obříství

Starostka obce Obříství Jitka Zimová

Sportovní klub
Fotbalová sezóna
Na podzimní část sezóny jsme se těšili, protože jsme dokázali sestavit kádr a po roce začali opět hrát fotbal. Bohužel se nám nepodařilo atakovat přední příčky tabulky. Ale i tak budeme nadále pokračovat a snad se nám podaří dosáhnout lepších výsledků. Velké
díky patří všem hráčům, trenéru Milanu Březinovi z Buchlovic, našim divákům a všem, kdo se vzorně starají o fotbal ve Stříbrnicích.

Základní třída skupina A
1.

Tupesy

9

6

1

2

28 : 13

19

2.

Babice

8

6

1

1

25 : 14

19

3.

Jalubí B

9

5

1

3

19 : 21

16

4.

Tučapy

9

4

0

5

17 : 17

12

5.

Uh. Ostroh B

9

2

2

5

11 : 12

8

6.

Podolí

9

2

2

5

11 : 22

8

7.

Stříbrnice

9

1

3

5

10 : 22

6
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Memoriál Miroslava Fryštáka
Osmý ročník memoriálu napovídá, že na dobré hráče a kamarády se tak lehce nezapomíná. Fotbalisté z Boršic, Polešovic, Medlovic
a Stříbrnic opět odehráli kvalitní přátelskou soutěž. Při příležitosti 55. výročí založení TJ SOKOL Stříbrnice byli přizváni a oceněni
hráči, kteří ve Stříbrnicích s fotbalem začínali. K hezké atmosféře sobotního odpoledne přispělo jak počasí, tak i vystoupení zumby
pod vedením paní Magdaleny Mazánové a veselá písnička v podání Stříbrnického sboru pod taktovkou paní Šárky Brantalové.
Sportovní odpoledne se odehrávalo v přátelském duchu fair play.

Vážení spoluobčané, chceme se připojit s přáním hezky prožitých svátků vánočních a úspěšného roku 2014. Vánoce
nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí. Přejeme Vám, aby po Vašem boku byl vždy
někdo, s kým se můžete o to všechno podělit.
Irena Náplavová, předseda SK

Slavnosti vína 2013

Ocenění funkcionářů

Vystoupení pěveckého sboru

„K lidskému štěstí a k úsměvné
pohodě patří prostřený stůl, víno
a přátelé“ (Homér)
11. ročník Slavností vína a dnů
otevřených památek v Uherském
Hradišti
Více než 100 různorodých akcí
do města přilákalo 75 000 návštěvníků. Do jedinečné přehlídky krojů,
folkloru a tradic se zapojilo 65 měst
a obcí, degustovala se vína více
než 100 malých i větších vinařství,
řemeslné výrobky a pochutiny nabídlo přes 300 stánkařů a v různých
zákoutích města v jediný okamžik
hrálo 30 cimbálových muzik.
Pro toto všechno a mnoho dalstrana 25

šího se letošní slavnosti nadlouho zapsaly do vzpomínek nás
všech…
Vítejte v kraji lahodného vína, folkloru, lidových tradic, řemeslného umu, radosti a dobrých lidí. V kraji, kde řeka Morava pomalu
plyne krajinou, dává mu své bohatství a jiskru života.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jedinečnou
akcí, kde se po dva zářijové dny snoubí temperament lidových
tradic a kultury, pestrost slováckých krojů a muziky s živelností
a spontánní atmosférou. Královské město Uherské Hradiště - srd-

ce Slovácka - nabízí neopakovatelný zážitek a ochutnávku živého
folkloru v duchu vinařských tradic, lidové písně a tance. Slavnosti
nejsou jen „obyčejným“ folklorním festivalem, ale skutečnou reprezentativní národopisnou slavností více než šedesáti měst a obcí
z celého regionu Slovácka.
Těšíme se na vás zase za rok, ve dnech 13. a 14. září 2014, kdy
se uskuteční již XII. SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK.
Jana Kuchařová, místostarostka obce

Sbor dobrovolných hasičů Stříbrnice
Trocha historie SDH: O založení sboru se píše 13. dubna
1898. Předním zakladatelem byl
místní učitel Vilém Klein. Dalšími zakládajícími pak byli Silvestr
Martinák, Vojtěch Hruška a Josef
Lerbletier. Hasičské stejnokroje
jim ve dvacátých letech minulého
století šil místní krejčí pan Hynek
Slezák. V roce 1938 sbor získal
hasičský prapor, kterýžto byl posvěcen. Tento ručně vyšila paní
Marie Vágnerová. Prvním starostou byl Vincenc Škodík a velitelem
Vilém Klein. Po koňské stříkačce
následovala v roce 1954 motorová.
Současnost SDH: Dnešním
dnem má sbor 38 členů, tedy
o jednoho člena méně než v loňském roce, a to ve složení 29 mužů
a 9 žen. Starostou je František
Čevelík, velitelem Jiří Kratochvíl,
zástupcem velitele Radim Kratochvíl. Techniku má na starosti Bohumil Kratochvíl, který je také
strojník. Nejstaršími členy SDH jsou ing. Josef Sovek a Václav
Prukner.
Letos jsme pořádali a účastnili se těchto akcí: Rok 2013 začal
tradičně maškarním plesem, na kterém se zároveň pochovala
basa a začal 40denní půst. V polovině března proběhl ve spolupráci s SK Stříbrnice a obecním úřadem 4. ročník koštu slivovice.
Duben je měsíc jara a úklidu, proto jsme uspořádali sběr kovošrotu a elektroodpadu. Někteří členové SDH se zúčastnili akce
Ukliďme svět, kterou pořádalo HSLO Stříbrnice a LČR za účelem úklidu obce a nejbližšího okolí. Jako každoročně se v květnu
pořádalo stavění a kácení máje a okrsková soutěž, která se konala
ve Stříbrnicích na hřišti. Přestože jsme byli pořádajícím sborem,
soutěže se zúčastnila dvě družstva mužů a družstvo žen. Muži
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se umístili na druhém místě, ženy a muži nad 35 let skončili na
místě prvním. Měsíc květen patřil mši svaté za hasiče v místním
kostele. Současně v tomto měsíci proběhla na žádost starosty obce brigáda. V červnu se ve spolupráci s obecním úřadem
uskutečnil cyklovýlet na Modrou, kde jsme navštívili vodní svět
a archeoskanzen. Červenec je ve znamení hasičské olympiády
v Hýslech, kde muži vybojovali první místo. V měsíci srpnu přišlo pozvání SDH Starých Hutí a Buchlovic na účast v 1. ročníku
Srandamatche na Buchlově. Pak přišla účast družstva mužů na
noční soutěži v požárním útoku v Újezdci. Obsadili jsme 4. místo. V září jsme byli pozváni na Staré Hutě k příležitosti svěcení
hasičského praporu. Burčákový turnaj a rybářské závody se nekonaly v důsledku špatného počasí. Koncem měsíce září se uskutečnila drakiáda. V říjnu členky SDH uspořádaly 2. ročník vyře-

závání dýní, které se následně roznesly po obci a zdobily obec při
lampiónovém průvodu. V listopadu se konal sběr elektroodpadu.
Rok jako každoročně ukončíme předsilvestrovským pochodem.
POŽÁRY: Letošní rok byl oproti loňskému na požáry shovívavější, byly jen dva, a to: hospoda U Tygra a rodinný dům čp.
92 - bývalý dům Třískových.

Rád bych poděkovat členům a členkám SDH, kteří se aktivně
podílejí na chodu sboru a účastní se soutěží a brigád. Tuto práci
vykonávají ve svém volném čase.
Závěrem přeji všem členům SDH a obyvatelům obce krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do nového
roku 2014.
Za SDH Stříbrnice Jiří Kratochvíl

3. ročník koštu slivovice a jiných destilátů
3. ročník koštu slivovice a jiných destilátů se
uskutečnil 16. 3. 2013 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu.
Organizátoři získali k degustaci 241 vzorků
od občanů ze Stříbrnic a kamarádů pěstitelů ze
širokého okolí.
Degustační komise vyhodnocují nejlepší
vzorky pod vedením zkušeného předsedy ing.
Josefa Sovka, který ochotně předává zkušenosti
ostatním komisařům.
Nejvíce vzorků bylo z modrého ovoce, další
degustované vzorky byly z meruněk, hrušek, jablek, oskeruší, špendlíků, mirabelek a ovocných
směsí.
Mezi ostatní destiláty byly zařazeny neobvyklé pálenky jako vínovice, ořechovka, kmínka,
višňovka a raritou koštu byla „slivovice“ z rajčat. Tu nám poskytl
pan Milan Ježík z Boršic.
Každý rok se nám podaří získat nějakou zajímavost od pěstitelů.
Je vidět, že žijeme v bohatém a rozmanitém kraji Slovácka.
Titul šampiona byl předán do Domanína panu Hynku Šlahůnkovi za trnku z roku 2012 s hodnocením 19,7 bodu.
Paní Hana Stávková z Újezdce získala 19,5 bodu za vzorek

meruňkovice z roku 2011, za jablko 2012 byl vyhodnocen stejným počtem bodů pan Arnošt Štulíř ze Stříbrnic a do Polešovic
si odvezl ocenění pan Miroslav Tománek za hrušku z roku 2011,
rovněž s 19,5 body.
Velké poděkování patří všem pěstitelům, kteří nám ochotně
vzorky dávají, a těm, kteří se koštu slivovice s námi rádi účastní.
Na 4. ročník koštu Vás srdečně zvou organizátoři obec Stříbrnice, SDH a SK Stříbrnice.
Bohumil Kratochvíl
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Cyklovýlet na Modrou

Obec Stříbrnice za pomoci sboru dobrovolných hasičů pořádala 22. června 2013 velkou tečku za školním rokem 2012/2013.
Naplánovali jsme cyklovýlet za poznáním na Modrou. Délka trasy dle předložené pozvánky činila 20 km jedním směrem. Snažili
jsme se připravit trasu, aby nebyla náročná a byla lehce zvládnutá i pro nejmenší a nejstarší účastníky. Nejmladším účastníkem
byla Veronika Mikulová a k těm starším, co se s námi vydali za
poznáním a objevováním krás našeho Slovácka, patřili pan Karel Zahradník a pan Antonín Hojsík. V deset hodin vyrazilo asi
čtyřicet nadšenců na kolech ze sportovního areálu ve Stříbrnicích směrem na obec Modrou. Po cyklostezce je to bezpečné
a relaxační. První osvěžující zastávka proběhla v obci Zlechov,
tady jsme se osvěžili před dalším zdárným pokračováním v cestě. První návštěva na katastru obce Modrá byla v Živé vodě, kde
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se nám věnoval připravený správce, který nás provedl krásným
a rozmanitým vodním světem. Ti, co byli unaveni, se osvěžili
v přírodním koupališti, které je součástí tohoto nemalého areálu. Posléze následovala prohlídka archeoskanzenu, kde jsme
měli opět připravenou průvodkyni, která nás seznámila s historií
Velké Moravy. Po zdárných prohlídkách jsme se vydali opačným
směrem k domovu. Projeli jsme nově vybudovanou cyklostezku
Břestek – Buchlovice. V odpoledních hodinách byl výlet ukončen
na dětském hřišti, kde byl připraven pan starosta hasičů se specialitami z hasičské udírny a osvěžením žíznivých účastníků. Co
říct závěrem? Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, vítr nefoukal,
tak snad se nám v roce 2014 podaří opět výlet za poznáním. Tentokrát za krásami města Uherské Hradiště.
Petr Matoušek

Rybáři Stříbrnice - 2013
Na jaře letošního roku jsme založili ve Stříbrnicích nový spolek a dali mu název Rybáři Stříbrnice, po domluvě s obcí hospodaří na zdejším rybníku a také se o něj pilně v plném rozsahu
stará. Spolek má celkem 12 členů, kteří si na ustavující schůzi
zvolili hlasováním svého předsedu pana Martina Peprníka, místopředsedu a další důležité posty, které musí spolek zahrnovat.
Byl připraven a odsouhlasen plán práce na rok 2013. V měsíci
květnu byly na našem rybníku vysazeny druhy ryb určené pro
daný revitalizační rybník, tak jak nám povoluje a nařizuje manipulační řád rybníka. Rybáři Stříbrnice také úzce spolupracují
s SDH Stříbrnice a obcí Stříbrnice, se kterými byl na konci léta
připraven tradiční dětský rybářský závod, ten se bohužel kvůli

nepřízni počasí neuskutečnil. Podle předepsaného a odsouhlaseného plánu se na rybníku udržovala zeleň a z jara jsme se pokusili
vysekat rákos na rybníku z loďky zapůjčené z Haldy v Boršicích,
dále na rybníku probíhaly brigády, na kterých se dělalo vše, co
bylo potřebné.
V plánu na rok 2014 je opět údržba zeleně a výsadba ryb, snad
se nám podaří tradiční dětské rybářské závody, snahou bude vybudování posezení u rybníka nebo aspoň jeho příprava, na podzim výlov rybníka a hlavně odstranění velké části rákosu, kterým
nám rybník bohužel zarůstá. Petrův zdar
Martin Peprník
předseda spolku

Svátek matek
ného svátku. Vystoupili žáci základních škol – slečna Natálka
Vandová zahrála krásnou skladbu na violoncello, slečna Viktorka Matoušková na klávesy zahrála píseň pro maminky. Recitace
se zhostily slečny Jana Brucháčková s Nikolou Vandovou, které
zpestřily vystoupení básněmi, věnovanými všem maminkám.
Závěr slavnostního odpoledne patřil pěveckému sboru ze Stříbrnic pod profesionálním vedením paní sbormistrové.
Jana Kuchařová

Dne 12. května 2013 se konala v hospůdce V Háječku malá
oslava Svátku matek. Pro maminky, babičky a tety byl připraven
pestrý program.
Malá slavnost byla zahájena fanfárou na lesní roh v podání
pana Davida Kratochvíla.
Následovalo přivítání pana starosty, vystoupení dětí z naší
Mateřské školy Stříbrnice pod vedením paní ředitelky Marie Blechové a paní učitelky Zdeňky Holomčíkové. Děti měly připravené
bohaté pásmo básniček a písniček k příležitosti tohoto význam-

Beseda se seniory
Dne 22. listopadu 2013 se uskutečnila již tradiční Beseda se seniory za doprovodu Bojanovských heligonkářů. Setkání se uskutečnilo v útulné hospůdce V Háječku manželů Němcových ve Stříbrnicích. Na úvod jsme připravili seniorům videoprojekci z produkce
mikroregionu Buchlov, která byla vydána v roce 2006 pod názvem Chřiby – hory lidí a mýtů. Po videoprojekci následovala volná
zábava. Heligonkáři, kteří mají rozsáhlý repertoár, se snažili jako vždy navodit rodinnou atmosféru. Hráli na přání a pro radost všem
písně, které jsou našim srdcím blízké. Veselá beseda končila v pozdních nočních hodinách. Děkuji Vám všem za krásné zpestření
pátečního večera.
Petr Matoušek, starosta
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO LOVECKÁ OBEC STŘÍBRNICE

1. hon

Mám-li hodnotit kalendářní rok 2013, musím začít dnem 1.
4. 2013, to jest dnem, kdy Honební společenstvo Lovecká obec
Stříbrnice (dále jen HS) začalo hospodařit ve vlastní režii na
základě rozhodnutí mimořádné a řádné valné hromady konaných ve dnech 1. listopadu 2012 a 28. března 2013. V souladu
s provozním řádem bylo vydáno 6 povolenek k lovu a byl zvolen
myslivecký hospodář pan David Kratochvil. Od tohoto data jsme
začali s budováním nových krmných zařízení. Do konce dubna
byla vystavěna 4 přikrmovací zařízení, v září pak 2 velkoobjemové zásobníky na obiloviny a seno pro přikrmování spárkaté zvěře.
Honební společenstvo ve spolupráci s Lesy České republiky,
s. p., lesní správou Buchlovice a obcí Stříbrnice uspořádalo v letošním roce tři akce nejen pro děti, ale i rodiče. Za LČR nás již
dlouhodobě podporuje lesní pedagog pan ing. Pavel Zůbek.
V sobotu 20. 4. 2013 jsme již tradičně uspořádali akci k mezinárodnímu Dni Země s názvem „Ukliďme svět“. Akce se zúčastnilo celkem 25 občanů Stříbrnic včetně dětí, kteří uklízeli nejen
odpadky v okolí obce, ale i les v revíru Buchlovice v lokalitě Medlovské boří. Celkem bylo nasbíráno okolo dvou tun odpadků.
Děti a občané Stříbrnic tak důstojně oslavili Den Země a přispěli
ke zlepšení našeho životního prostředí. Akce byla ukončena na
fotbalovém hřišti ve Stříbrnicích malým občerstvením.
Od června do září jsme pracovali na zajištění dostatečného
množství jadrných a objemových krmiv na období nouze. A v polovině září jsme začali s pravidelným přikrmováním.
V období lovu srnce obecného jsme pozvali dva poplatkové
lovce. Finanční výtěžek z těchto dvou lovů bez problémů pokryl

Vycházka s myslivcem
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letošní náklady na provoz honitby a pořádání našich akcí.
Dne 8. 6. 2013 jsme uspořádali akci ke Dni dětí – Vycházka
s myslivcem a lesníkem. Akce byla zaměřena na děti a rodiče
s dětmi. Lesní pedagogové z LS Buchlovice ing. Pavel Zůbek,
David Kratochvil a členové HS ing. Lukáš Bruštík, ing. Jan
Tratschke, Michal Vanda a Leopold Janoušek připravili pro děti
bohatý program. Po slavnostním zahájení, které provedl trubač
LS Buchlovice David Kratochvil, byly děti s rodiči převezeny do
honitby HS. První zastávka byla u přikrmovacího zařízení, kde se

Vycházka s myslivcem

děti dozvěděly, v jakých zařízeních a jakými druhy krmiv se zvěř
přikrmuje. Na druhém stanovišti bylo povídání o mysliveckém
zařízení (posed) a dále o loveckých zbraních spolu s praktickou
ukázkou. Poté děti dostaly startovací lístky a vydaly se na trasu,
kde pro ně byl připraven lesnický a myslivecký kvíz. Po projití
trasy čekal na účastníky společný táborák s opékáním špekáčků
a pro dospělé zvěřinový guláš. K odpolednímu programu patřila
střelba ze vzduchovek a možnost zajezdit si v doprovodu kovbojů
na koních. Po losování startovacích lístků a rozdání drobných
pozorností od LČR, s. p., a sponzorů byla celá akce ukončena loveckou fanfárou. Kolem 30 dětí v doprovodu 50 dospělých strávilo v areálu SK Stříbrnice a honitbě HS Lovecká obec Stříbrnice
příjemné slunečné odpoledne.
V září HS vyhovělo žádosti pana Petra Dudy ml. o umožnění
výkonu myslivecké praxe, která je nutná pro jeho další studium
na Střední škole lesnické a rybářské ve Bzenci.
V neděli 13. 10. 2013 jsme uspořádali již třetí ročník akce Den
stromů, který připadá na 20. října. Pro děti byl připraven bohatý
program. Po slavnostním zahájení se účastníci vydávali na start
trasy, kde na třech stanovištích plnili různé úkoly, vztahující se
jak ke Dni stromů, tak k myslivosti. Na prvním stanovišti se vydali na stezku plnou poznání. Za pomoci dalekohledů měli vypátrat v podrostu různé druhy zvěře a určit, o jakou zvěř se jedná.
Na trase tak mohli zahlédnout divočáka, káně lesní, srnce obecného, lišku obecnou, kunu lesní, veverku obecnou a paroží daňka a jelena. Jednalo se o preparáty a paroží zvěře, které myslivci
na trasu umístili. Na druhém stanovišti si vyzkoušeli poznávání

Ukliďme svět

dřevin. Třetí stanoviště vyzkoušelo jejich dovednost při střelbě
vzduchovkou na terč. Po absolvování celé trasy čekal všechny
účastníky horký čaj a špekáček. Po losování účastnických listů
a rozdání drobných pozorností a sladkostí od Honebního společenstva a LČR, s. p., bylo celé zábavné odpoledne ukončeno
loveckými fanfárami. Kolem 30 dětí v doprovodu 40 dospělých
strávilo na dětském hřišti a v jeho okolí ve Stříbrnicích příjemné
slunečné odpoledne a připomnělo si tak Den stromů, který se
u nás opětovně slaví od roku 2000.
V listopadu jsme zajistili dostatečné množství krmné řepy
a řepy cukrovky nutné k přikrmování zajíce polního a spárkaté
zvěře.
Na sobotu 16. 11. 2013 byl naplánován hon na bažantí zvěř.
Zahájení se konalo v areálu SK Stříbrnice. Celkem se tohoto
honu zúčastnilo 27 střelců a 15 honců.
Po ukončení byl stav ulovené zvěřiny na výřadu 2 ks černé zvěře, 4 ks lišky obecné a jeden bažant kohout. Jeden kus černé zvěře
byl dohledán později, a nebyl tedy na výřadu.
Výsledek tohoto honu potvrzuje nutnost zvýšit péči o bažanta

obecného a zajíce polního.
Prvním krokem bude maximální snaha eliminovat zvěř škodící myslivosti. Za tímto účelem hodlá HS v příštím roce v hustě
zarostlých oblastech vybudovat soustavu umělých nor pro snazší
odlov lišky obecné.
V pořadí druhý společný hon bude konán dne 7. 12. 2013.
Dále plánujeme ples honebního společenstva, který proběhne
v druhé polovině měsíce ledna a jeho přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách a vyhlášeno obecním rozhlasem.
Za velmi důležitý krok k budoucnosti myslivosti ve Stříbrnicích považuji otevření mysliveckého kroužku, který hodláme
založit na jaře příštího roku. Zápis do tohoto kroužku budeme
provádět na první akci pro děti v roce 2014.
Na závěr bych rád poděkoval všem občanům Stříbrnic, představitelům obce a členům SK Stříbrnice a SDH Stříbrnice za výbornou spolupráci v uplynulém roce.
Přeji všem krásné svátky vánoční a hodně štěstí a zdraví
Michal Vanda
v novém roce.
honební starosta

Den stromů
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Český svaz včelařů ZO Boršice

Beseda s dětmi

Rok uběhl velmi rychle a je tu možnost zhodnotit práci včelařů. V tomto čase je již ukončena snůška, vytáčení medu a zakrmení včelstev na zimu. Zůstává jen doléčení včelstev a vyšetřit
včelstva na nemoci. Tím ale práce včelařů nekončí. Včelař má
práci po celý rok. Je třeba vytřídit starší souše, vyřezat a vytavit
vosk, desinfikovat rámky, zadrátkovat a připravit je na zatavení
mezistěn pro příští sezonu.
Během roku 2013 jsme v naší ZO přijali další dva nové členy. Naše organizace má 39 členů a 2 včelařské kroužky. Přesto
se naše členská základna nerozšířila, a to z toho důvodu, že nás
pro úmrtí opustili přátelé z obce Boršice, pan Stanislav Gabriel
ve věku 71 let a pan František Náplava ve věku 81 let. Čest jejich
památce.
Včelaři s věkem nad 80 let v jednotlivých obcích jsou z Medlovic pan František Hromada (87 let), ze Stříbrnic pan Josef Sovek
(85 let) a z Boršic pan František Čuma (83 let). Průměrný věk
včelařů je v letošním roce 56,6 let. Je to snížení v průměru o 2,5
roku, ale je nutné získat mnohem více mladých včelařů.
Včelaři hodnotí uplynulý včelařský rok také z hlediska výnosů
medu, vosku a vychovaných nových matek pro posílení a omlazení včelstev. Přestože přibylo 22 nových včelstev, výnos medu byl
z důvodu nepříznivých podmínek o 35 % nižší. Zhruba stejně se
snížilo kočování i chov matek ve včelstvech.
Pozornost si zaslouží včelařské kroužky. Pod vedením včelaře
Štefana Strýčka z Medlovic působí kroužek s 8 včelaříky systematicky a vedoucí dělá pro mládež maximum. Provádí přednášky na škole v Osvětimanech pro získání nových členů kroužku.
Ukazuje mládeži, že včelaření není jenom namáhavá práce, ale
též potěšení a vlastní dobrý pocit z vykonaného díla. V Boršicích
působí kroužek pod vedením pana Havla Výstupa a má 4 včelaříky. Snaha vychovat mladé včelaře je záslužná a je třeba za ni
veřejně poděkovat. Včelaři musí vychovat své nástupce.
Koncem března se konala v Újezdci přednáška a vzdělávací
akce s tématem „Včelí produkty a apiterapie“. Tato akce se díky
hlavnímu organizátorovi Štefanu Strýčkovi z Medlovic vydařila
a měla u přítomných návštěvníků úspěch.
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Na podzim jsme objednali a s pomocí téměř všech členů ZO
jsme vysadili něco přes 100 ks včelařsky vhodných stromků. Dále
mnoho keřů a plodin nejen pro včely, ale i pro zlepšení životního
prostředí. Naším záměrem pro příští rok je požádat o spolupráci
obecní úřady a provést výsadbu stromků v různých místech na
území našeho regionu. Snad se nám tato spolupráce podaří.
Máme mnoho možností spolupráce a rozvoje naší ZO, je jenom třeba více snahy a úsilí pro všeobecný prospěch.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří s námi spolupracují, a všem spoluobčanům popřát do dalšího roku všechno nejlepší, mnoho zdraví a osobní pohody. Včelařům patří vděk za zlepšení spolupráce, taktéž přání všeho nejlepšího i jejich rodinám. Dík
za to, že snáší a podporují náš krásný koníček.
Vojtěch Píštěk, jednatel ZO Boršicew
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Gulášové setkání – Kostolište (SK) 2014
Parta nadšenců přijala pozvání od
pana starosty obce Kostolište u Malacek na Slovensku Bc. Huberta Danihela
a vydala se reprezentovat naši obec na
jejich oblíbený festguláš, který je velkou
tečkou za letními prázdninami. Jde o každoroční setkání kuchařů a pomocníků
při vaření guláše v kotlíku nad otevřeným ohněm.
Pro správnou reprezentaci nechal
starosta pan Petr Matoušek ušít zástěry
se znakem naší obce.
Po velmi srdečném přivítání se náš
tým seznámil s pravidly a dal se do práce.
Maso a cibuli dodali organizátoři,
ostatní ingredience si s sebou vezla paní
Jana Hrabcová, její manžel pan Josef se
postaral o kotlík a dřevo.
Tím začal dvouhodinový maraton
kuchtění.
Nejde jenom o vaření, na celé odpoledne je připraven bohatý kulturní a společenský program her a zábavy, aby se
nikdo nenudil hlady, než se připraví ten
pravý soutěžní guláš.
Po ukončení vaření byly odebrány
vzorky od 15 družstev. Degustační komise měla za úkol vyhodnotit nejchutnější
guláš.
Náš tým „moravskí bratři“ k naší velké radosti získal 1. místo.
I když byla soutěž ukončena, zábava
pokračovala, v Kostolišti jsou srdeční
a milí lidé, máme tam výborné kamarády.
Už se těšíme na setkání v roce 2014.
Ludmila Kratochvílová

Setkání ročníku 1943

strana 33

Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví
jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu na Buchlovsku
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov se podílí na
rozvoji regionu, který sdružuje 14
obcí: Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá,
Osvětimany, Salaš, Staré Hutě,
Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad a Zlechov. Na rozloze 15
408 ha zde žije více než 12 500
obyvatel. Úkolem MAS je podporovat trvale udržitelnou kulturní
zemědělskou krajinu, rozvoj infrastruktury obcí, ale také spolupráci mezi podnikateli a především spolkovou činnost obyvatel.
V rámci programu LEADER bylo v období 2007–2013
schváleno celkem 51 projektů, v celkové výši 30,5 mil.
Naše strategie směřuje svou pozornost především k tradicím
a jejich přirozenému rozvoji a podpoře. Díky dotacím se dočkala očekávané opravy střecha kostela a fara, kde bylo zbudováno
nové muzeum. Podařilo se opravit silnice, byly rekonstruovány
chodníky, upraveny parky. To vše by bylo málo, kdyby byli opomenuti lidé a jimi vytvářená bohatá struktura spolkové činnosti. Za významné podpory byly pořízeny nové krojové komplety,
hudební nástroje, pozornost byla zaměřena na revitalizaci
sportovišť i míst pro společná setkávání. Včelaři byli podpořeni
možností nákupu nových úlů, dalším spolkům bylo umožněno
dovybavení zázemí pro rozvoj společných aktivit. Dotaci získali
drobní živnostníci a zemědělci, kteří obnovili technologie a pořídili nové stroje k usnadnění konkrétních prací. Významnou měrou čerpali dotace také podnikatelé, kteří se podílejí na přímém
rozvoji cestovního ruchu.

Podporu u nás získal každý, kdo přišel s dobrým nápa-

dem, který vede k rozvoji našeho regionu v oblasti:
Podpora tradičních řemesel a regionální produkce
FICHE 1 Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla - 3 projekty; 622 925,• Stříbrnice, Tomáš Vanda; Nákup stroje na opracování dřeva
• Velehrad, Marcela Ingrová; Dovybavení nové cukrářské výrobny
• Buchlovice, Jaroslav Crla; Pořízení dodávkového auta na rozvoz keramiky

Podpora tradičních řemesel a regionální produkce
FICHE 2 Regionální produkce na Buchlovsku - 1 projekt;
183 543,• Buchlovice, Pavel Dvořan; Nová technologie pro obdělání
vinice, zpracování a skladování vína - sklep Dvořanů

FICHE 7 Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku - 3
projekty, 1 065 525,• Boršice, Antonín Pondělek; Pořízení taženého postřikovače
• Osvětimany, Lesní družstvo Osvětimany; Pořízení traktoru
s lesnickou nástavbou
• Buchlovice, Jiří Černý; Pořízení nových technologií do vinohradu

Cestovní ruch
FICHE 4 Lidé a kultura na Buchlovsku - 2 projekty;
3 199 980,• Boršice, Farnost Boršice; Záchrana kostela v Boršicích - I.
etapa - oprava střechy
• Buchlovice, Farnost Buchlovice; Záchrana historicky chráněné budovy fary s vybudováním centra mládeže a expozicí A.
Hrabala

FICHE 8 Stezky a rozhledny na Buchlovsku - 1 společný
projekt; 1 363 334,• Obec Břestek; Mariánská vinařská stezka Břestek - Buchlovice
• Městys Buchlovice; Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice

Obnova a rozvoj obcí
FICHE 5 Lidé a život na Buchlovsku - 27 projektů;
13 185 687,• Městys Osvětimany, Dvůr na Žabím rynku Osvětimany - dětské a společenské centrum
• Buchlovice, TJ, Rekonstrukce objektu fotbalových kabin
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• Osvětimany, KK, Pořízení krojů pro dětský soubor Klimentek
• Obec Tupesy, Vybavení prodejních a výstavních prostor Muzea keramiky
• Tupesy, ZŠ, Cimbál pro dětskou cimbálovou muziku

Obnova a rozvoj obcí
FICHE 6 Lidé a prostření na Buchlovsku - 10 projektů;
8 436 461,-

• Velehrad, Stojanovo gymnázium Velehrad, Dovybavení Kongresového sálu ve sklepení
• Obec Staré Hutě, Víceúčelové hřiště
• Obec Stupava, Hasičská zbrojnice - Oprava sociálního zařízení a střechy, přístavba pergoly
• Boršice, Materiální dovybavení včelařů ZO
• Buchlovice, Materiální dovybavení včelařů ZO
• Obec Hostějov, Oprava střechy na budově obecního úřadu
a kulturního domu
• Obec Břestek, Stavební úpravy sociálního zařízení sportovní
haly
• Tupesy, TJ, Revitalizace fotbalového hřiště
• Modrá, Dovybavení střediska Junák pro letní volnočasové
aktivity
• Obec Velehrad, Vybavení společenského domu
• Městys Buchlovice, SKATE PARK Buchlovice
• Obec Boršice, Přístavba mateřské školy - I. etapa
• Buchlovice, TJ, Rekonstrukce fotbalové tribuny a kabin
• Salaš, Mykologický klub, Vybavení moderními technologiemi
• Velehrad - Modrá, Vybudování zázemí pro Myslivecké sdružení HÁJ
• Medlovice, LOM, Obnova technického vybavení pro pořádání akcí
• Osvětimany, Farnost Osvětimany, Obnova technického vybavení pro pořádání akcí
• Obec Břestek, Výměna herních prvků u sportovně-rekreační
části
• Velehrad, ZŠ, Rozšíření možnosti aktivního využití volného
času dětí, mládeže a obyvatel
• Boršice, FS Pentla, Pořízení příslušenství pro spolkovou činnost
• Břestek, MTBikers, Vybavení cyklistické servisní dílny

• Obec Boršice, Oprava ulice Kyjovská/1
• Obec Stříbrnice, Revitalizace ploch u Mateřské školy
• Obec Medlovice, Stavební úpravy pravostranné autobusové
zastávky
• Obec Zlechov, Výstavba komunikace v lokalitě „Za hospodou“ – I. etapa
• Obec Salaš, Obecní parkoviště u cyklostezky a přírodního
koupaliště
• Obec Tupesy, Místní komunikace - od Boršic v obci Tupesy
• Velehrad, Farnost Velehrad, Pořízení techniky pro údržbu
ploch
• Obec Medlovice, Posezení u cesty
• Obec Modrá, Revitalizace obce Modrá
• Obec Zlechov, Výstavba chodníků v lokalitě „Za hospodou“ –

II. etapa
S koncem roku 2013 končí období, kdy jsme měli možnost
tyto iniciativy podporovat. Nezbývá než vyslovit přání, aby i v budoucnu jedinečných, nápaditých a kreativních iniciativ přibývalo, aby lidé v mikroregionu měli důvod se setkávat a společnými
silami tento region rozvíjet.
A aby tomu tak bylo, musíme si dobře rozmyslet, co chceme
v budoucnu podporovat, dát tyto společné myšlenky „na papír“
a následně je zpracovat do dokumentu, který se jmenuje Integrovaná strategie rozvoje území.
Jan Werich ve své písni zpíval „Ten umí to a ten zas tohle,
a všichni dohromady udělají moc. My všichni budeme na tom
lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni
všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít“.
…Čeká nás mnoho společné práce, ale odměnou nám bude dílo,
které nám pomůže do budoucna podpořit spoustu dobrých myšlenek.
Závěrem mi dovolte touto cestou všem poděkovat za dosavadní spolupráci a popřát, aby se Vám i v příštím roce vyhýbaly
nezdary, nemoci a neštěstí, aby ve Vašich rodinách vládla pospolitost, vzájemný respekt a láska a aby byl pro Vás i ten příští rok
rokem životní pohody.
manažerka Marta Polášková
tel.: +420 604 752 044, polaskova@buchlov.cz
náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice
www.buchlov.cz
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Společenská kronika
Změny stavu obyvatel obce Stříbrnice
od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013
Počet trvale přihlášených osob 418

Josef Kočař

Františka Bilíková

Ing. Josef Sovek

75 let
č. 90

80 let
č. 196

85 let
č. 199

14. 5. 1938

Adéla Němcová
Laurita Pechová
Leonardo Danko

15. 8. 1933

19. 2. 1928

Bohumila Ferdová
Mária Tomanová
Svatopluk Ševčík
Emil Šňupík
Josef Kluďák

Narození
č. 69
č. 122
č. 122

18. 3. 2013
29. 6. 2013
18. 7. 2013

Zemřelí
č. 145
č. 195
č. 137
č. 250
č. 54

9. 12. 2012
5. 3. 2013
6. 7. 2013
3. 9. 2013
9. 11.2013

90 let
86 let
61 let
71 let
94 let

Ladislava Polášková, OÚ Stříbrnice

Ing. Josef Sovek - 85 let

paní Františka Bilíková 80let

Vydává Obecní úřad, Stříbrnice 124, 687 09, IČO: 542229, v počtu 200 ks. Foto František Ingr, Petr Matoušek, Pavel Princ korektura Pořísková
Toto číslo vyšlo dne 21. 12. 2012, Sazba, osvit a tisk Joker s.r.o., Masarykovo nám. 35, Uh. Hradiště, tel.: 572 551 155.

