Stříbrnický

zpravodaj
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Obec Stříbrnice přeje Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2016
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Vážení spoluobčané,
po roce se Vám opět dostává do rukou Zpravodaj obce Stříbrnice, který by se měl ohlédnout za rokem 2015, co nám přinesl pro lepší soužití
a život v obci. Na začátku roku 2015 jsme si přáli štěstí, zdraví, spokojenost, mnoho dobrého a na jeho konci nám nezůstává nic jiného než
bilancovat to, co nám rok 2015 přinesl, čím jsme naši obec vylepšili,
obohatili, co se nám podařilo a jaké plány máme připravené do budoucna, do toho nadcházejícího roku 2016.
Rok 2015 se ze začátku jevil jako rok úsporný. V tomto roce jsme zažádali o tři dotace, které byly podpořeny. První dotací, která bylo přiděleno akceptační číslo, se stala Zahrada v přírodním stylu Mateřské školy
Stříbrnice. Projekt, včetně kompletní přípravy, nám vytvořila po konzul-

taci s paní ředitelkou Mateřské školy Stříbrnice paní Ing. arch. Šárka
Brantalová. Začátkem roku 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele akce, byla vybrána firma pana Antonína Fornůska z Podolí,
která byla výběrovou komisí doporučena ke schválení zastupitelstvem
dne 5. srpna 2015. Úpravou zahrady vzniklo bezpečné prostředí pro
naše nejmenší, dnes již máme zazeleněno a zjara můžou děti radostně
vyběhnout na zahradu a vesele si hrát a skotačit. Celá zahrada byla vystavěna tak, aby odpovídala bezpečnostním předpisům. Na závěr akce
byla provedena revize veškerého zařízení. Bez prohlídky revizního technika bychom si nedovolili v dnešní době děti na zahradu pustit. Celková
cena akce byla 750 265 Kč, z toho dotace činila 620 054 Kč. Podíl obce
Stříbrnice na akci Zahrada v přírodním stylu Mateřské školy Stříbrnice byl 130 211 Kč. Ať dětem slouží k radosti a rozvíjení dovedností.
V rámci projektu mikroregionu Buchlov bylo obci Stříbrnice nabídnuto
80 komposterů a 2 kontejnery o objemu 1100 l na tříděný papír. Akce
stála 282 268 Kč, na projekt máme přislíbenou dotaci, kdy podíl obce
by měl být 31 263 Kč. Obec Stříbrnice poskytla mikroregionu Buchlov
vratnou půjčku na financování naší části projektu, ta byla schválena na
Zastupitelstvu obce Stříbrnice dne 18. března 2015. Dnes se finalizuje
proplacení finančních prostředků. Bohužel kvůli nelehké administrativě projektu a zapojení 14 obcí mikroregionu se chystá proplacení financí až v prvním kvartálu roku 2016.
Z velkého zájmu občanů bylo zřejmé, že počet kompostérů je nedostačující, proto obec zvažovala a následně připravila projekt s názvem
Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Stříbrnice. Kompostéry z projektu mikroregionu byly během krátké doby rozdány mezi občany, dle
poptávky bylo jejich množství nedostačující, proto obec v rámci výzvy
Životního prostředí zažádala o další kompostéry pro občany. V rámci
této výzvy jsme zažádali o 20 ks kontejnerů na tříděný odpad, ty budou
umístěny na nových sběrných místech. Cena projektu po veřejné soutěži,
následném schválení zastupitelstvem dne 14. 9. 2015 a výběru dodavatele – firmy Ondřej Štěpančík, Částkov – byla 733 260 Kč. Podíl obce
Stříbrnice byl 51 546 Kč. Celková dotace na tuto akci byla 681 714 Kč.
Tady bych se chtěl zastavit a požádat občany o maximální třídění odpadu z domácí produkce. Tříděný odpad pro nás není finanční zátěží, na
rozdíl od komunálního. Pokud se nám sníží plánovaná cena za komunální odpad díky vašemu třídění, snahou obce bude snížit cenu za svoz
komunálního odpadu v nadcházejících letech. V poslední době se stává
pravidlem, že u budovy mateřské školy, kde máme sběrné místo třídě-
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ného odpadu, občané opakovaně vyhazují jakýkoliv komunální odpad
(pleny, oblečení, netříděný komunální odpad). Plocha je monitorována
a s viníkem bude zahájeno řízení. Do tříděného odpadu nepatří pleny,
oblečení včetně jmenovek atd. Budu Vám velmi vděčný, když všichni
společně budeme používat kontejnery na to, k čemu jsou určeny. Děkuji.
Další akcí v roce 2015 bylo propojení stávajících chodníků. Propojoval
se chodník u staré hospody směrem na zastávku ČSAD, kde se chodilo
po blátě a občané nebezpečně vcházeli do vozovky. Tímto jsme se snažili
předejít možnému střetu chodce s vozidly. Oslovili jsme pět firem o cenovou nabídku, z toho se nám vrátily čtyři rozpočty na tuto akci. Nabídky
byly předloženy zastupitelstvu obce, které z nich vybralo nejlevnější.
Akci realizovala firma ZESS, a. s., Boršice. Akce se bohužel časově posunula, neboť na oba chodníky požadovalo ŘSZK smlouvu o záboru, ta
musela být předložena na odbor dopravy Městského úřadu v Uherském
Hradišti. V říjnu 2015 proběhla kolaudace akce a chodník oficiálně
začal sloužit ke svému účelu. Cena díla na akci „Odstranění kolizního
místa s vozovkou – Stříbrnice“ byla 73 153 Kč. Další nové bezpečné
místo vzniklo propojením chodníků u nového obchodu ve Stříbrnicích.
V únoru jsme zažádali u Zlínského kraje o podporu na tuto akci. Naše
žádost byla podpořena a následně schválena zastupitelstvem Zlínského kraje. Opět jsme oslovili pět firem o nabídku na tuto akci. Vrátily se
nám čtyři nabídky. Byly předloženy zastupitelstvu obce, které schválilo
dodavatele na akci „Odstranění kolizního místa s vozovkou – Stříbrnice“. Celkové náklady akce byly 137 077 Kč. Dotace Zlínského kraje
činila 54 000 Kč.
V průběhu roku 2015 jsme pokračovali v započaté regeneraci hřbitova.
V letošním roce jsme vystavěli nový spojovací chodník za hřbitovem.
Chodník byl vystavěn ze žulové dlažby, břehy byly zajištěny betonovými
palisádami, opravena byla betonová plocha u kostela. Následovalo
vybudování pochůzkových chodníků u hrobů. Materiál jsem navezl na
hřbitov zdarma vlastním malotraktorem, díky jeho snadné manipulovatelnosti máme usnadněnu namáhavou práci, kterou tento nelehký
terén bohužel přináší. Stavební práce prováděli naši pracovníci, a to
pan Rostislav Martinák a pan Pavel Juřík. Z pracovního úřadu jsme
zaměstnávali pana Pavla Bahulu a pana Richarda Varmužu. Kvůli
těžkému terénu máme za letošní rok vybudovánu pouze polovinu zpevněných ploch u hrobů. V roce 2016 bychom měli pokračovat a snad
se nám podaří i postavit a rozsvítit osvětlení, které máme připravené
v projektu.
Jednou z nedokončených akcí je Územní plán obce Stříbrnice, jeho
návrh byl veřejně projednán dne 27. října 2015. Územní plán kvůli
připomínkám bude opětovně projednán na začátku roku 2016. Celkové náklady na Územní plán obce Stříbrnice jsou po veřejné soutěži
a odsouhlasení zastupitelstvem Stříbrnic celkem 278 300 Kč. Dotace
na Územní plán obce Stříbrnice díky podpoře č. D/1191/2014/STR od
Zlínského kraje je 139 000 Kč.
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 průběhu roku byla provedena kontrola kvality pitné vody také
Krajskou hygienickou stanicí. O vodojem a jeho provoz se nám stará
pan Jaromír Matoušek. V letním suchém období to byla nelehká práce,

kterou ztěžovali majitelé bazénů. Ti nerespektovali hlášení ohledně šetření vodou. Obec se bude muset v nadcházejícím období zaměřit na přípravu určení nového vrtu pro zásobování pitnou vodou. Pokud se budou
opakovat nízké srážkové úhrny, zejména v letních měsících, budeme nuceni na nerespektování nařízení reagovat. Tomu bychom chtěli předejít
novým vrtem, který posílí řešení krizové situace v letních měsících.
Tak jako každý rok se nám o kontrolu hydrantů postaral Sbor dobrovolných hasičů, který je veden panem Františkem Čevelíkem. Sbor dobrovolných hasičů se stará nejen o požární bezpečnost a údržbu požární
techniky, ale je jednou z organizací, které přispívají nemalou měrou
i ke kulturnímu vyžití v naší obci, za což bych chtěl všem jeho členům
poděkovat.
V průběhu roku se obec snažila opravovat i komunikace, opravily se
výmoly v cestě nad Mlýnem, po žádostech obyvatel na Křápalkách
byly živičným materiálem opraveny výtluky ve zmiňovaném prostoru.
Frézovaným materiálem byly opraveny výtluky v nové zástavbě, opět za
Mlýnem. Z jara roku 2015 byla živičným materiálem opravena cesta
od sv. Jána na Paseky na katastru naší obce. Na rok 2016 je připravena
částka na další rekonstrukce silnic, kdy obec plánuje opravu komunikace u dětského hřiště a za Mlýnem. Máme připravený projekt včetně
stavebního povolení na rekonstrukci mostu u domu pana Bělovského
a připravenou žádost o dotaci. V průběhu roku musíme přepracovat
projekt na chodník směrem od Boží muky ke hřišti a připravit žádost
na SFDI. Projekt, který jsme byli konzultovat na SFDI, nesplňuje požadované parametry pro bezbariérový chodník. Kanalizaci, která je pod
chodníkem, bude obec muset zafinancovat z vlastních prostředků. Bohužel nemáme koncový prvek (čističku odpadních vod), nelze tedy žádat
o jakoukoliv dotaci na rekonstrukci kanalizace. Podle studie, kterou
jsme nechali zpracovat v roce 2011, se cena rekonstrukce kanalizace
pohybuje kolem 40 mil. Kč. Tato studie počítala dle tehdejší legislativy
se smíšenou kanalizací. Dnes je povinnost, jak jsme zjistili po konzultaci na ministerstvu zemědělství, oddělit splaškovou a dešťovou kanalizaci, což nám výstavbu velmi zdraží. Bohužel kanalizace, která je pod
chodníkem, je v cestě a podle monitoringu je v havarijním stavu. V roce
2016 doplatíme úvěr 201 000 Kč za cyklostezku a musíme se připravit
na tento prvořadý úkol. Dotace na chodník jsme již jednou obdrželi, ale
kvůli financování kanalizace se dotace nerealizovala. V tomto případě
by šlo o dvě samostatné akce.
V průběhu roku se opravovalo veřejné osvětlení, tuto službu nám zajištuje firma PECHA mont s.r.o. 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 proto spojit s opravami v sousedních obcích.
Ještě jednou Vám děkuji za pochopení.
Opět bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému dílu a na
které se můžu vždy spolehnout při zavolání o pomoc.
V letošním roce se prováděla údržba zeleně v obci za pomoci pracovníků, o které jsme zažádali na Úřadě práce v Uherském Hradišti, a to

pana Pavla Bahuly a pana Richarda Varmuži. V jarních měsících se
prořezávala zarostlá cesta na Paseky, sekla se tráva na místním hřbitově, v obci a dále byla prováděna údržba zeleně u cyklostezky.
Opět jsme jen nebudovali, ale snažili jsme se žít i kulturně. Začátkem
roku se konal již V. košt slivovice. Před zahájením velkých letních prázdnin jsme se vydali v počtu asi čtyřiceti cyklistů na poznávací cyklovýlet
do Uherského Hradiště, procházeli jsme pomyslným hradním opevněním královského města. Za smysluplného a poutavého vyprávění paní
RNDr. Blanky Rašticové jsme opět poznali jednu z mnoha částí zajímavé historie Uherského Hradiště. Trasa byla oznámena na pozvánce. Tuto akci obec pořádala ve spolupráci s SDH. Další krásnou akcí
byly dětské rybářské závody, kdy nám přálo počasí a dokonce i štěstí na
lov. Září patřilo standardně přípravám a následně samotné účasti na
Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Týden
před slavnostmi jsme se ještě zúčastnili tradičního vaření Kiripolského
guláše za hranicemi České republiky. Soutěže se naše obec účastnila na
pozvání pana starosty Mgr. Huberta Danihela. Stříbrnický tým se společně s dalšími osmi umístil na krásném čtvrtém místě… Na Slavnostech vína měl mikroregion Buchlov stánek na nádvoří františkánského
kláštera. Celý náš mikroregion, a tedy i stánek má vždy co nabídnout.
Dovolte mi tímto poděkovat za přípravu na slavnosti a všem, kteří jste
přispěli k prezentaci obce jak vínem, tak i samostatnou účastí v průvodu. Této Vaší iniciativy a ochoty si ze srdce vážím. 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 nacvičenými tanečky rozveselila celou dědinu. Letos byly hody poprvé pod taktovkou mladých, vedených Radimem Krsičkou mladším. Pomoci se mu
dostalo i od dlouholetých organizátorek martinských hodů, paní Ireny
Náplavové a paní Jany Kuchařové. Ještě jednou, všem těm, kdo jste se
podíleli na hodech, patří můj 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,
letos byla poprvé v nově rekonstruované restauraci U Tygra ve Stříbrnicích. Pro nás je to taková veselá tečka na konci roku, z čehož mám vždy
srdečnou radost.
Závěrem chci poděkovat všem, co 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 na úkor svého volného času
a času, který byste mohli strávit s rodinou. Chtěl bych poděkovat maminkám za jejich trpělivost a vynalézavost při organizaci společenských
akcí pro naše nejmenší, při kterých se pobaví i nejeden dospělý. Členkám
sboru SDH bych chtěl poděkovat za pestré kulturní a společenské akce.
Sportovcům za nelehké reprezentování naší obce, členům SK za vzornou údržbu nemalého sportovního areálu a novému vedení sportovního
klubu přeju pevné nervy při dosahování vytoužených cílů. Hráčům přeji
mnoho úspěchů při nadcházejících zápasech v roce 2016. Našim hasičům chci poděkovat za ochotu, se kterou se mi snaží vždy vyhovět, a za
pomoc, když obec potřebuje. Děkuji honebnímu společenství, které se
stará o zvěř, přírodu a kulturní vyžití. Můj dík patří i nadšencům, kteří
se starají o rybník, a to sečením, vysazováním ryb a pořádáním dětských
rybářských závodů. Ale 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, zachování
a rozvíjení nových tradic. A závěrem snad jen politování a smutné doporučení pisatelům (udavačům), kteří se snaží pošpinit dobré jméno obce
Stříbrnice, ať se nad svým jednáním při čtení těchto řádků zamyslí…
Dovolte mi, abych Vám všem popřál do nového roku 2016 štěstí, zdraví,
osobní a rodinnou pohodu.
Petr Matoušek, starosta

Přání do nového roku
Abyste zůstali ušetřeni každého utrpení – to Vám nepřeji, ani to, aby
Vaše další cesta byla samá růže a aby po Vaší tváři neskanula žádná
slza, abyste nezakusili žádné bolesti. Ne, nic z toho vám do nového roku
nepřeji. Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, bolest a úzkost
nás všechny činí zralými.
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Informační servis pro naše občany
SLUŽBY
Potraviny JEDNOTA Stříbrnice
Tel.: 572 503 274
Otevírací doba: PO – PÁ 6.30 – 11.00, 14.00 – 16.30 hod.
SO 6.30 – 10.00 hod.
Potraviny JEDNOTA Boršice
Tel. 572 501 181
Otevírací doba: PO – PÁ 6.30 – 18.00 hod.
SO 6.30 – 10.00 hod., NE 7.30 – 10.00 hod.
Řeznictví Prášilík, Boršice
Otevírací doba: PO – PÁ 7.30 – 12.00, 14.00 – 17.00 hod.
SO 6.30 – 10.00 hod.
Prodejna potravin Marie Varmužová
Boršice, Tel. 572 501 494
Otevírací doba: PO – PÁ 5.00 – 18.30 hod.
SO 6.00 – 10.00 hod.
Průmyslová prodejna Marie Heliová, Boršice
Tel. 736 653 671
Trafika Marcela Havlová
Tel. 728 673 399
Otevírací doba: PO – PÁ 5.00 – 11.30, 11.45 – 17.30 hod.
SO 6.00 – 10.30 hod.
Sběrný dvůr Buchlovice
Křížné cesty, Tel.: 572 595 058
Provozní doba:
letní provoz (1. 3. – 31. 10.): PO – PÁ 6.00 – 17.00 hod.
SO 8.00 – 12.00 hod.
zimní provoz (1. 11. – 28. 2.): PO – PÁ 6.30 – 16.00 hod.
SO 8.00 – 16.00 hod.
Sběrný dvůr Boršice
Boršice 148
Provozní doba:
letní provoz (1. 3. – 31. 10.): PO – PÁ 6.00 – 17.00 hod.
SO 8.00 – 12.00 hod.
zimní provoz 1.11. – 28. 2.): PO – PÁ 6.30 – 16.00 hod.
SO 8.00 – 12.00 – za nepříznivého počasí zavřeno
Česká pošta s.p.
Boršice 147, 687 09, Tel.: 572 501 101, 840 111 244
Otevírací hodiny: PO – ČT 8.00 – 11.00, 13.00 – 16.00 hod.
PÁ 8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00 hod.

Česká spořitelna a.s.
Buchlovice, Masarykova 273, 687 08, Tel.: 956 754 440
Otevírací hodiny: PO 8.30 – 12.30, 13.30 – 17.00 hod.
ÚT 8.30 – 12.30
ST 8.30 – 12.30, 13.30 – 17.00 hod.
ČT 8.30 – 12.30, 13.30 – 15.00 hod.
PÁ 8.30 – 12.30, 13.30 – 16.00 hod.

POLICIE ČR
obvodní odd. Buchlovice
Masarykova 271, 687 08, Tel. 974 678 761
V případě nepřítomnosti volejte linku 158.

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

Pozor na podvodníky a zloděje
•
•
•
•
•

Nevpouštějte do svého domova nikoho, koho neznáte!
Zamykejte i přes den hlavní dveře stejně jako zadní vchody!
Nevydávejte finanční hotovost jakýmkoliv kontrolorům!
Nevpouštějte do domu lidi, kteří Vám nabízejí různé zboží!
Neplaťte za nikoho dluhy či pohledávky bez předchozího ověření!
• Nepřechovávejte doma větší finanční hotovost!
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• Vracení záloh za služby (voda, elektřina, plyn, daně) se nevyplácí v hotovosti!
• Zapamatujte si co nejvíce detailů o cizích lidech, které vpustíte
do své domácnosti!
• Máte-li podezření, že se děje cokoliv divného, zavolejte okaPOLICIE ČR
mžitě na linku 158!

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

Vedoucí stavebního úřadu a ÚP
Ing. Milan Zelinka
tel.: 572 501 152, 724 051 175
e-mail: zelinka@borsice.cz
Referentka stavebního úřadu
Eva Malinová
tel.: 572 501 152
e-mail: malinova@borsice.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-17:00
Středa: 7:00-17:00
Pátek: 7:00-13:00

e-mail: stavurad@borsice.cz

Místní lidová knihovna

Místní knihovna Stříbrnice má pro Vás otevřeno každý pátek
od 15.30 do 18.30 hodin. V současné době je zaregistrováno 62
čtenářů. K zapůjčení máme 4 269 svazků, včetně těch z výměnného fondu. Kromě beletrie, naučné literatury a periodik si u nás
můžete zapůjčit i několik stolních her.
Stalo se již tradicí, že knihovna se podílí i na několika kulturních akcích pro děti.

Letošní rok jsme s hasičkami zahájili 3. ročníkem pexesového
turnaje. Turnaj se konal 8. 2. 2015 a zúčastnilo se ho 18 dětí. Po
těžkých soubojích zvítězili ve třech kategoriích ti nejlepší.
Další velmi významnou akcí byla již 3. stříbrnická Noc s Andersenem, která se konala 27. 3. 2015 a zúčastnilo se jí 12 odvážlivců. Ti letos museli zdolat těžkou stezku odvahy a setkat se
s lesními duchy, za odměnu si odvezli truhlu s pokladem. Pro lepší usínání jsme si zatrsali s tetou Magdou a po přečtení pohádky
na dobrou noc jsme učinili několik pokusů o spánek. Nakonec se
zadařilo. Ráno jsme čilí jako rybičky posnídali a rozešli se domů.
Předposlední akcí letošního roku byla opět drakiáda, která
proběhla 27. 9. 2015. Rekordní počet účastníků zaplnil nebe nad
mlátičkou draky různých tvarů a velikostí. Všichni se krásně proběhli a na závěr jsme si opekli špekáčky.
Poslední akcí letošního roku byly vánoční dílničky, které jsme
spolu s hasičkami uspořádali 29. 11. 2015 v sále obecního úřadu.
Děti měly možnost vyrobit si papírové hvězdy a stromečky nebo
třeba vločky z těstovin. Naladili jsme se na vánoční atmosféru
a děti si domů odnesly spoustu krásných výrobků.
Stejně jako v loňském roce i letos chci touto cestou poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu všech akcí pořádaných knihovnou, a těším se na další spolupráci v novém roce.
Na závěr chci všem popřát krásné Vánoce plné pohody a klidu a do nového roku štěstí, zdraví, lásku, spokojenost a splnění
všech přání.
Zdenka Vandová, knihovnice
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MŠ Stříbrnice

Činnost příspěvkové organizace – mateřské školy je vymezena § 33–35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhláškou
č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním
vzdělávání. Kapacita je 20 dětí.
Příspěvková organizace dále zabezpečuje školní stravování
podle ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Kapacita je 30 obědů.
Školní vzdělávací program PUTOVÁNÍ S KRTKEM A JEHO
KAMARÁDY je orientován k dítěti a směřuje k tomu, aby děti
získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání a aby byly
schopny s uspokojením zvládat další životní etapy
Záměrem vzdělávání je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby si osvojilo zásady chování a jednání ve
společnosti a bylo schopno vyjadřovat vlastní postoje a názory, za
které ponese patřičnou odpovědnost.
Škola je nedílnou součástí okolního prostředí, a proto by
neměla být izolovaná od dění v okolí. Realizace školního vzdělávacího programu vychází z konkrétních místních podmínek
a možností, z tradic v obci, na kterých se škola podílí. Smyslem
programu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný
vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém dítě žije, k přírodě. Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za svoje chování.
V rámci programu chceme dát dětem možnost v přirozených
situacích, ale i zprostředkovaně poznávat okolí mateřské školy,
sledovat rozmanitost přírody, prostřednictvím různých činností
poznávat a pojmenovávat svět kolem sebe.
Jak ten čas letí! Není tomu tak dávno, kdy jsme v mateřské
škole v září přivítali nové děti, a už je tu konec kalendářního roku.
Na poslední měsíc v roce připravujeme pro děti a jejich rodiče
již tradiční akce, ke kterým patří mikulášská nadílka, kdy za dětmi přijde s dárky Mikuláš s andělem a nesmí chybět ani zlobivý
čert. Pak už se s nadšením pustíme do příprav oslav vánočních
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svátků. Celá mateřská škola se začíná ladit do vánoční atmosféry,
aby všem připomněla, že se blíží Vánoce. Svátky, které jsou dětmi
tolik očekávané a patří mezi nejkrásnější v roce. Děti chtějí být
nejen obdarovávané, ale i ony rády udělají radost těm nejbližším.
Dobře vědí, že ty nejmilejší a nejkrásnější dárečky jsou ty vlastnoručně vyrobené, které s láskou připravují a na svátečním posezení u vánočního stromečku svým rodičům předají.
Ale vraťme se na začátek roku 2015, kdy nás potěšila zpráva,
že ředitelka Marie Blechová uspěla s projektem na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 s názvem HRAJEME SI SPOLU S ŘEČÍ aneb společná výchova řeči
dětí a rodičů. Získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy finanční částku 20 000 Kč, která byla použita na zřízení logopedického koutku (skříňka a polička) a zakoupení notebooku
s výukovým programem. Cílem projektu je věnovat zvýšenou potřebnou pozornost a péči dětem s vadami řeči a nápravě tohoto
handicapu, zapojit rodiče a pokusit se více aktivovat pozornost
a zájem o úroveň mluvidel jejich dětí, směřovat k fungování
a rozvoji logopedické prevence ve vyšší kvalitě a dostupnosti, logopedickou prevencí předcházet vadám v celé jejich šíři, vytvořit
podnětné prostředí k rozvoji řečových schopností a komunikačních dovedností, zlepšovat informovanost rodičů a zapojit je do
činností spojených se zdokonalováním řečového projevu dětí,
zkvalitnit vybavení logopedického koutku a vytvořit materiální
zabezpečení k uskutečňování intenzivní logopedické péče.
Mnoho akcí a kulturních zážitků prožívají děti společně
s dětmi z okolních mateřských škol. Je to pro nás finančně méně
zatěžující a děti se seznámí s novými kamarády. Velkým kulturním svátkem se stala návštěva Slováckého divadla v Uh. Hradišti. Zhlédly představení Nezbedná pohádka od Josefa Lady, kde
Honza není hloupý, ale líný, drak není strašlivý, ale ustrašený,
princezna není žádná křehotinka, ale hodně statečná holka.

Nechyběl ani Kašpárek, známý to pohádkový průvodce, který
ledasco pomohl vyřešit.
Ještě máme v živé paměti úžasný výlet do Vracova, kde děti
navštívily elektrifikovanou úzkorozchodnou zahradní železnici
a projely se vláčkem. Pak jejich cesta pokračovala na zámek v Miloticích. Zde si oblékly dobové kostýmy šlechtičen a rytířů a v nich
absolvovaly prohlídku zámku. Na tento nezapomenutelný zážitek
mají vzpomínku v podobě fotografií.
Na návštěvu hasičského sboru v Kyjově-Nětčicích se děti velmi
těšily a hasiči je nezklamali. Měli pro děti připravený program plný
praktických ukázek a po projížďce hasičským autem se snad každý
kluk chtěl stát hasičem.
Každý den se děti v mateřské škole dozvídají spoustu nových
informací. Někdy je však zajímavé slyšet je i od někoho jiného než
od paní učitelek. Již tradicí se stala spolupráce s přírodovědným
centrem Trnka v Uh. Hradišti, které k nám pravidelně zajíždí se
svými výukovými programy. V programu Jak to chodí u mravenců
se děti seznámily s mravenci, jejich obydlím, živobytím, ale i s jejich nepřáteli. Dozvěděly se, jak se mravenci poznají a jak to vypadá u nich doma. Další program Vůně medu je seznámil se včelami
a způsobem jejich života. Dozvěděly se, co pro nás všechno včely
dělají a jak jsou užitečné. Ukázaly si, jak to vypadá v úle a jaký rozdíl je mezi dělnicí, trubcem a matkou, řekly si, co je a kde se bere
med, včelí vosk a propolis. Zajímavá pro děti byla informace o tom,
jak komunikují včely mezi sebou a jak je rozdělena práce ve včelstvu. Součástí programu byla ukázka skutečného úlu a skutečných
včelařských potřeb a ochutnávka medu. Cílem dalšího programu –
Pohádky z popelnice – bylo děti seznámit s problematikou odpadu.
Zkusily roztřídit hromádku odpadu a diskutovaly o předcházení
vzniku odpadu. Odpovídaly na otázky typu: kde se bere odpad,
v čem spočívá problém odpadu, co se děje s tím, co vyhodíme do
popelnice, a jak správně třídit odpad. Součástí byla i výroba ručního papíru.
Spousta aktivit se každoročně opakuje a některé se staly tradicí.
K nim patří i oslava Dne dětí. Paní učitelky pro děti připravily týdenní projekt Na skok u indiánů, na kterém se ochotně spolupodíleli i rodiče, kteří pomohli dětem připravit krásné kostýmy indiánů
a indiánek. Samozřejmě ani učitelky nemohly zůstat bez převleku.
V prostoru herny jsme postavili indiánské týpí, ohniště a společně
jsme namalovali indiánský totem. Děti si po příchodu do třídy
hrály v indiánské vesnici, staraly se o koně, závodily, lovily zvěř.
Hry byly velice spontánní a pro děti zábavné. Z odpadového materiálu si vyráběly ozdoby, šperky a čelenky. Náš indiánský kmen
jsme pojmenovali „Ten, kdo vidí ve tmě“ (jsme třída Krtečci).
Všichni jsme si vymysleli vlastní indiánské jméno – např. Modré

oko, Hnědý vlas, Moudrá sova apod. Na mapě světa jsme si ukázali
světadíl – Ameriku. Děti se vyprávěním příběhu o cestovateli Kryštofu Kolumbovi dozvěděly, jak byla objevena a pojmenována Amerika, indiáni (¬– omyl cestovatele, myslel si, že doplul do Indie).
Každé ráno jsme se vítali kolem ohniště indiánským pozdravem.
Vyvrcholením oslav byla návštěva starosty Petra Matouška a místostarostky Jany Kuchařové, kteří přišli dětem popřát a přinesli jim
sladkosti.
Posláním naší mateřské školy je pomoci zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich
aktivnímu rozvoji a učení. Zaměřujeme se na smysluplné obohacování denního programu dětí. Usilujeme o to, aby čas prožitý
v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností.
Zahrada přináší prostor pro získávání pohybové obratnosti
a informací. Jenže naše zahrada tomu již neodpovídala. Rozsah
budování a úprav školní přírodní zahrady se odvíjel od projektové studie, architektonického návrhu zahrady a navržených etap
realizace. Přeměnou vznikla zahrada, která je hravá, obklopuje
děti inspirujícím prostředím, jež bude probouzet tvořivou energii,
formovat přirozené talenty dětí a posilovat jejich osobnosti. V přirozeném prostředí se děti stanou šikovnějšími, lehčeji budou řešit
situace, které je mohou v životě kdykoliv potkat. Tím, že na zahradě vznikla nová zákoutí a objekty, které nebudou opředeny zákazy, vzbudí u dětí chuť objevovat nové věci, rozvíjet svou fantazii,
schovávat se, setkávat se, spolupracovat a navzájem se inspirovat.
Přírodní zahrada napodobuje domácí biotopy, které se podílejí
na rozvoji fauny a flóry, a přenáší je do malého prostoru školní zahrady, blíže k dětem. Vytváří se prostor, kde se střetávají všechny
složky přírody. Dětem je zprostředkován nevšední zážitek v blízkosti jejich mateřské školy. Školní přírodní zahrada je jednou
z možnosti, jak dětem nabídnout prostředí, které je naučí zacházet
s živou přírodou, jak ji vnímat všemi smysly a jak o ni pečovat.
Věřím, že přírodní zahrada bude dětem přinášet mnoho radosti.
Dovolte, abych tímto poděkovala za učitelky a hlavně vaše děti
zřizovateli, že se pustil do tak náročného projektu a zrealizoval ho,
a především Šárce Brantalové za kvalitní projekt.
Je toho ještě hodně, o čem bych mohla psát, ale je čas poděkovat
všem, bez jejichž pomoci bychom asi jen stěží mohli všechny aktivity realizovat.
Vánoce jsou zvláštním obdobím klidu a pokoje, ve kterém chce
mít každý pohodu a kolem sebe své nejbližší. Ožívají vzpomínky
na dětství, mládí, na rodiče a příbuzné. Snažme se najít vzájemné
pochopení a otevřeme svá srdce. Vánoční světlo nechť v nás zažehne nejen vzpomínky, ale i vůli odpouštět, dávat a radovat se po celý
příští rok. Krásné Vánoce.
Marie Blechová, ředitelka MŠ
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Základní škola Osvětimany
Zahájili jsme nový školní rok

Jak jsme poznávali Anglii

Nový školní rok 2015/2016 byl tradičně zahájen shromážděním žáků a rodičů v tělocvičně školy, při kterém jsme slavnostně
přivítali 22 nových prvňáčků. V letošním školním roce do naší
školy nastoupilo celkem 126 žáků, z toho 83 žáků z I. stupně a 43
žáků z II. stupně. V naší škole učí celkem 16 pedagogů, z toho 5
místních, ostatní dojíždějí z okolních Boršic, Ježova, Labut, Zlechova a také z Uherského Hradiště.

Zapojili jsme se do projektů

1. den První den jsme vyjeli z Osvětiman a přes Brno a Prahu
jsme se dostali do Německa a dále do Belgie.

2. den Druhý den brzy ráno jsme se nalodili v Calais na trajekt

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu,
který byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, Výzva 56. V rámci tohoto programu je
podporována čtenářská gramotnost, výuka cizích jazyků a další
vzdělávání pedagogů v klíčových aktivitách, o kterých se dočtete
níže.
Na konci září navštívilo 5 pedagogů v rámci projektu Výzva
56 záhřebskou základní školu v Chorvatsku. Prostorově byla
škola srovnatelná s naší, ale s větším počtem žáků. První den si
prohlédli budovu školy a seznámili se s učiteli. Každý den pobytu
se vyučující účastnili 4 vyučovacích hodin v různých vyučovacích
předmětech, ve kterých sledovali práci kolegů. V Záhřebu se
naši učitelé lehce dorozuměli. Sledovali, jaké metody učitelé ve
výuce používají, jak motivují žáky, jak žáci pracují, jaké pomůcky
při vzdělávání potřebují, ale i to, jak se chovají a jaký vztah mají
k učitelům. Poslední den naši učitelé ukázali kolegům alespoň
část ze života osvětimanské školy, aby jim přiblížili, jak to vypadá
u nás. Tento pracovní výjezd byl pro pedagogy přínosem a zajímavou zkušeností.

mířící do Velké Británie. V ranních hodinách se už vjíždělo do doverského přístavu a brzy jsme byli v Londýně. Tento den jsme navštívili Trafalgarské náměstí, Big
Ben, Westminster, Londýnské oko, Buckinghamský palác, Covent Garden a Národní galerii. Večer jsme se přemístili na ubytování do městečka Bexley-Heath, děti se
rozdělily do skupinek a byly ubytovány v hostitelských
rodinách.

3. den Hned po snídani jsme začali prohlídkou středověkého
městečka Rochester. Tady jsme viděli ponorku, zajímavé bylo muzeum Charlese Dickense, hrad, kostel a také
jsme měli příležitost navštívit místní malé obchůdky.
V odpoledních hodinách se děti vzdělávaly v anglickém
jazyce v Oxford Language School v Greenwichi. Byly
rozděleny na tři skupiny podle úrovně svých znalostí.

4. den Tento den jsme pobývali v prostorách Přírodovědného
muzea a Vědecko-technického muzea v Londýně. Děti
získaly mnoho nových poznatků, zažily například simulované zemětřesení, simulovaný let stíhačkou a mohly
samy zkoušet různé interaktivní hry. Odpolední program pokračoval výukou v jazykové škole.

5. den Vyrazili jsme si na celodenní výlet po jižní Anglii. Nejdříve jsme se šli pěšky podívat na postavu vytesanou do
skály – The Long Man of Wilmington, pak jsme se dostali na pobřeží k útesům Seven Sisters a Beachy Head.
Této nádherné procházky s mírným vánkem v zádech
jsme si opravdu užívali. Děti si nasbíraly mušle a obdivovaly pláž s velkými tmavými kameny. Po obědě jsme
si prohlédli přímořské lázeňské město Brighton a následovaly nákupy v Poundlandu a Primarku. Nakupování
bylo skvělé a bavilo samozřejmě všechny.

6. den Tento den byl naším posledním dnem v Londýně. Prohlídka začala v katedrále svatého Pavla, pokračovala
po Kaplického lávce na druhý břeh do Southwarku, na
kterém byla k vidění replika Shakespearova divadla Globe, tržnice, radnice, loď kapitána Drakea, Tower Bridge
a pevnost Tower. Na výletní lodi jsme si užívali plavbu
do Greenwiche. Námořní muzeum nás také uchvátilo
a k večeru jsme se vydali procházkou kolem observatoře
a nultého poledníku. Pak už nás čekala zpáteční cesta
domů.
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Tento zahraniční jazykově-poznávací pobyt pro žáky odstartoval 21. září. Naši 4 pedagogové se spolu se 42 žáky, převážně z II.
stupně, účastnili sedmidenního zájezdu v Anglii. Byli po skupinkách

českého jazyka hledat smysl čtení. Nezdůrazňují se v ní rozdíly v technice čtení, žáci pracují individuálním tempem.
Přestože se uskutečnilo v každé třídě teprve pět dílen z celkových
deseti, žáci si je velmi oblíbili. Přispěla k tomu zcela jistě možnost vybrat si samostatně knihu z předložené nabídky, diskutovat o své knize
a pocitech z četby s ostatními i to, že nejsou v těchto hodinách klasifikováni. Myslíme si, že i žáci si začali uvědomovat, jaký význam pro
ně čtení má. Překvapilo nás, s jakým zájmem čtou, že se na čtenářské
dílny těší, mnozí by chtěli knihy i k četbě domů, a dokonce se dožadují
čtení v každé volné chvíli.

Poznáváme, soutěžíme, realizujeme se

ubytováni v hostitelských rodinách a po dobu 7 dní se seznamovali
s reáliemi. Vyjížděli poznávat historické památky, muzea a další zajímavá místa v Londýně a okolí. Pro žáky byl pobyt navíc přínosný
v tom, že strávili několik hodin výukou anglického jazyka v mezinárodní jazykové škole a mohli si vyzkoušet, jak na tom jsou se svými
znalostmi a konverzačními dovednostmi v anglickém jazyce. První
rozpršený den nám trochu pokazil náladu, ale naštěstí všechny ostatní
dny pobytu byly slunečné a vlídné.
V listopadu se pak jeden z našich pedagogů zúčastnil studijního
jazykového kurzu na Maltě.
Dalším projektem, který realizuje naše škola v rámci Výzvy č. 56,
jsou Čtenářské dílny. Dílny probíhají na celém II. stupni a také ve 3.
a 5. třídě na I. stupni ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura.
Jejich úkolem je zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, ale
hlavně zvýšení zájmu o čtení.
A jak takové dílny probíhají?
Obsahem dílen je souvislá četba beletristického textu 1x týdně
přímo v hodinách českého jazyka, ve kterých mají žáci prostor k četbě
po dobu 20–30 minut. Po četbě probíhají ve třídě čtenářské reakce
a s nimi související aktivity. K nim například patří hovory o knihách,
písemné přemýšlení nad knihami, psaní podvojných deníků, sdílení
ve dvojicích a jiné. V rámci českého jazyka vytvořili učitelé českého
jazyka 2 různé tematické plány vždy pro 2 vybrané ročníky na celý
školní rok 2015/2016, v nichž popisují nejméně 10 čtenářských dílen.
Současně jsme zajistili materiální podmínky potřebné k realizaci dílen, a to nákup 300 knih v papírové podobě, které významně obohatí
naši školní knihovnu a jejichž nákup je hrazen z prostředků Evropské
unie. Čtenářská dílna je jednou z možných cest, jak s žáky v hodinách

Ve čtvrtek 8. října 2015 se žáci 2., 3. a 4. třídy zúčastnili projektu
„Naučná stezka kolem Buchlova“. Po celou dobu je provázel Ing.
Pavel Zůbek a pan David Kratochvíl z Lesní správy Buchlovice. Děti
i pedagogové byli mile přivítáni v hájence pod Buchlovem. Zde se žáci
dozvěděli mnoho zajímavostí o lese a prohlédli si hájenku. Nechyběla ani střelba lukem a hod oštěpem na cíl. Poté se vydali na naučnou
stezku, která se skládala z 11 stanovišť. Děti se na téměř tříkilometrové
trase kolem Buchlova a kaple sv. Barbory dozvěděly, jak se lesníci starají o les, jak máme chránit přírodu a jaká zvířata můžeme v Chřibech
potkat. Žáky zaujaly především dřevěné plastiky lesní zvěře. Tato exkurze byla pro všechny velmi zajímavá a poučná.

Školní družiny soutěžily
Ve středu 4. 11. 2015 se ve školní jídelně v Tupesích konal 3. ročník výtvarné soutěže mezi okolními družinami. Téma letošní soutěže
bylo zajímavé, děti měly vytvořit své vlastní mandaly. K dispozici byly
voskovky, anilinové a vodové barvy. Rozhodování o vítězi bylo opravdu moc těžké. Naše Stázinka Ondrúšová získala za svou mandalu
krásné 2. místo. K tomuto úspěchu jí moc blahopřejeme.
Žáci v naší škole mohou rozvíjet a realizovat svoje zájmy nejen na
exkurzích a v soutěžích, ale také v řadě zájmových kroužků, jejichž
činnost zajišťují jak pedagogové, tak i rodiče. Základní umělecká škola Uh. Hradiště otevřela od září v naší škole pobočku – obor hudební,
který navštěvuje 11 žáků.
Postupně také modernizujeme zařízení učeben a do budoucna
počítáme např. s pořízením dalších interaktivních tabulí, dataprojektorů, v rámci Výzvy 57 i s obnovou potřebného vybavení školní dílny
nářadím a stroji pro žáky a pedagoga.
V prosinci vždycky ožije celá škola přípravami na vánoční svátky
a tradičními aktivitami, jako je zdobení stromečku, příprava kulturního programu na Vánoční rozjímání, třídní besídky, Vánoční dílničky
a Zpívání na schodech. Při vstupu do školy znějí od rána koledy, vítají
nás andělíčci a zimní vesnička. A vůně jehličí a perníčků oznamuje, že
Vánoce jsou tady.
Děkujeme městysu Osvětimany, rodičům a přátelům školy za dobrou spolupráci, důvěru a pomoc a za podporu našich aktivit v tomto
roce. Přejeme všem občanům klidné Vánoce a do nadcházejícího roku
2016 hlavně pevné zdraví, hodně lásky, štěstí a optimismu. Mějme se
rádi.
Mgr. Milena Vaculíková,
zástupkyně ředitele školy
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Napsali o naší škole
Vážený pane řediteli, děkuji Vám jménem svých spolužáků, kteří
se sešli 12. září 2015 u příležitosti 60 let od ukončení povinné školní
docházky na OSŠ v Osvětimanech. Školu jsme opouštěli v roce 1955
po úspěšných „závěrečných zkouškách“, dnes tolik diskutovaných.
Byli jsme prakticky druhý ročník, který se v nové škole, tehdy nazývané Osmiletá střední škola, vzdělával. Vzpomněli jsme na přísného
ředitele p. Sychru, starší učitele p. Konvičného, p. Bočánka, pí Svátkovou i generaci mladých učitelů p. Spisara, našeho třídního p. Raka,
sl. Špačkovou, sl. Polákovou, do kterých jsme byli zamilováni... tedy
my kluci do sl. učitelek a děvčata do pánů učitelů. Ještě bych doplnil,
učitelé - Ryba, Konvičný, Kubín, Tkadleček, byly to osobnosti, které se
podílely na naší výchově. Nyní jsme viděli výsledky Vaší práce, školu
rekonstruovanou, moderně vybavenou vším, co současná technika
umožňuje, počítače, interaktivní tabule, speciální vybavení pro chemii, tělocvičnu, jídelnu. My přespolní jsme chodili na „polévku + 2

rohlíky“ do místní hospody, když bylo odpolední vyučování, to bylo
2krát týdně. Nebyli jsme žádní andělé a v té době neměl jak ředitel,
tak školník daleko pro pohlavek, no někdy to byla i řádná facka. Na
Slovácku nás tak tímto způsobem vychovávali naši rodiče, takže ti si
nikdy nestěžovali, že i my jsme vychováváni tímto způsobem.
Děkujeme Vám za to, že jste nám umožnil prohlídku Vaší současné
školy, rázem se z nás, dědečků, babiček a prarodičů, stali ti nezbední
kluci a děvčata, dokonce někteří z nás si zakřičeli, když parodovali p.
ředitele Sychru či školníka p. Širůčku. Prostě na to není možno zapomenout. Poděkujte naším jménem pí Mgr. Vaculíkové za krásný
výklad a za trpělivost, kterou věnovala nám, seniorům, ve Vaší škole
znovu nezbedným žáčkům. Už jsem napsal do pamětní knihy: takoví
pedagogové nás přesvědčují o tom, že výchova našich vnoučat a pravnoučat je v dobrých rukou.Fotky připravil náš spolužák Fr. Tománek.
Ing. Karel Pazdera, CSc.
Ještě jednou díky.

ZŠ a MŠ Boršice

V letošním roce navštěvuje ZŠ a MŠ Boršice celkem 163 žáků,
mezi nimi jsou i mnozí ze Stříbrnic.
Rozrostl se také náš učitelský sbor, přivítali jsme v něm několik
nových kolegyň: Mgr. Zuzanu Kotačkovou a Mgr. Janu Kurtinovou,
které se ujaly výuky v I. A a v I. B. Z důvodu většího počtu žáků v ročníku se nám podařilo zachovat i pro letošní rok po dvou paralelních
třídách v prvním i druhém ročníku. Doufáme, že tento stav bude
ekonomicky udržitelný i v následujících letech, už jen z toho důvodu,
že ve třídách probíhá i výuka dětí s lehkým mentálním postižením,
které jsou začleněny mezi běžné spolužáky. Od III. třídy výše probíhá výuka vždy po jedné třídě v ročníku.
Naši žáci se účastní velkého počtu akcí, jmenujme alespoň některé: Průvod světlušek, projekt „O sv. Martinu, Podzimní přírodniny,
plavecký výcvik, výstava děl Heleny Zmatlíkové v Uherském Hradišti, letové ukázky dravců ze Seiferosu Lednice, návštěvy divadelních
představení ve Zlíně i Uherském Hradišti atd.
Za samostatnou zmínku stojí studijní pobyt v Anglii, jehož se
zúčastnili všichni deváťáci a vybraná část osmáků. Ostatně to dokládají i jejich postřehy:
Eva: V Anglii jsem byla už podruhé a opět jsem si to užila. Líbila
se mi cesta trajektem a byla jsem opravdu ráda, že byla zvolena tato cesta. Taky mi byla letos přidělena příjemnější rodina. Nejvíce se mi líbil Eton, i přes malou spršku, a Sea Life
Center, tam mě zaujala obrovská želva a spousta malých
želviček. Byly strašně roztomilé. Nesmím ale zapomenout
na tu největší zkušenost z tohohle zájezdu, a to je škola ve
Worthingu. Myslím si, že jsem v angličtině trochu zlepšila,
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a to hlavně v té mluvené. Moji skupinku učila skvělá paní.
A tam jsem se do školy i těšila. Jela bych hned znovu. Mám
skvělý zážitek a tímto bych chtěla za něj poděkovat.
Lukáš: Zájezd se mi líbil, sice jsme tam byli druhým rokem, ale
viděl jsem něco nového, takže dobré. Rodina byla velmi příjemná, komunikovala s námi, a když jsme jim nerozuměli,
tak na nás začali mluvit pomaleji.
Aneta: Mé pocity ze zájezdu z Anglie jsou výborné. Můžu říct, že
se mi tento zájezd líbil víc než ten, který proběhl v 7. třídě.
S ubytováním jsem byla spokojená. Paní byla příjemná
a milá. Také i její dcera. Nádherně se s nimi komunikovalo.
Po pravdě se mi líbilo i ve škole, kterou jsme navštěvovali.
Myslím, že můžu i říct, že jsem se v angličtině posunula
o další malý krok dopředu. Takže mé shrnutí je, že se tento
zájezd vyvedl a jsem s ním velmi spokojená. :-)
Helča: Jsem ráda, že jsem dostala šanci, abych se podívala do
Anglie. Londýn je jedno z mých nejoblíbenějších měst a je
strašně pěkné. V rodině se mi moc líbilo, měli to tam útulné
a dobře se o nás starali. Každý den jsme navštěvovali školu
a na konci jsme dostali certifikát. Chodili jsme se dívat na
různé památky a do muzea a několikrát jsme pluli lodí. Celý
výlet do Anglie se mi moc líbil.
No a pak už nás čekal tradiční Mikulášský jarmark, na kterém si
mohli všichni návštěvníci zakoupit vkusné ozdoby, připomínající
dobu adventu…
Naši nejstarší se už poohlížejí po středních školách, navštívili
jsme proto tradiční Burzu škol i dny otevřených dveří na různých
středních školách.
Co říci závěrem? Snad už nic, jen popřát všem čtenářům šťastné
a veselé Vánoce a splnění všech přání nejen do nového roku.
Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy

Sportovní klub Stříbrnice

Rok utekl jako voda a my tu máme opět rekapitulaci činnosti
sportovního klubu. Pro SK Stříbrnice byl tento rok v mnoha ohledech rokem změn. Tou první je změna předsedy. Po mnoha letech, kdy spolek vedla Irena Náplavová, její místo převzal Radim
Krsička ml. Tímto bychom jí rádi jménem celého sportovního
klubu za všechno poděkovali.
Další změnou, která se dotkla celého fotbalu u nás, je Fotbalová (R)EVOLUCE. Od podzimní části se celá fotbalová agenda
zelektronizovala. Staré papírové zápisy jsme tedy mohli zahodit
a pustit se do zadávání dat v počítači. S tím nás čekalo přivedení
internetu do fotbalových kabin. Jsme rádi, že i přes drobné obavy, které zpočátku panovaly, můžeme říct, že jsme tento přechod
zvládli.
Nově se do našeho spolku vrátila práce s mládeží. Od půlky
prázdnin se na hřišti pravidelně setkáváme s dětmi všech věkových kategorií, abychom si společně zasportovali. Velké poděkování patří rodičům za spolupráci. Máme totiž obrovskou radost,
že děti chodí v tak hojném počtu.
Samozřejmě nemůžeme zapomenout na naše fotbalisty. Ti
v loňském roce skončili na pěkném čtvrtém místě. I díky tomu
byly letošní ambice ještě větší. Bohužel se nám start sezóny příliš
nevydařil. I když nám k vítězství chybělo málo, nakonec mluvil
vždy výsledek proti nám. V půlce podzimu se naštěstí smůla prolomila a naše mužstvo skončilo tento rok se třemi výhrami v řadě.
Věříme, že na jaře na tuto sérii navážeme a v tabulce se ještě více
posuneme.
Letos se uskutečnil již 10. ročník Memoriálu Miroslava
Fryštáka, který je zároveň i posledním. Zúčastnila se mužstva
Bzence, Boršic a Stříbrnic.
Bohužel nás letošním rokem doprovázelo i neustálé řešení
udání. Mrzí nás to, jelikož z peněz, které nás to stálo, jsme mohli
zaplatit mládeži zimní tréninky ve sportovní hale i tréninkové vybavení. Věříme, že by to děti rozhodně ocenily.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem partnerům, Obecnímu úřadu Stříbrnice a hlavně všem našim fanouškům za podporu a v neposlední řadě také členům sportovního klubu za usilovnou práci.
Krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok přeje SK
R. Krsička ml.
Stříbrnice.
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Maminky Stříbrnice

Začátkem masopustu pořádáme dětský karneval. Letos se konal 28. února a už tradičně byl plný soutěží, tance a písniček. Do
sálu přišlo mnoho krásných masek. Masky to byly veselé a plné
elánu, který se přenesl i na nás. Byli jsme moc rádi, že se do zábavy zapojili i dospělí. Letos přijeli pořádat karneval kovbojové.
Akce se konala už tradičně v hospůdce V Háječku a byla zakončena udílením diplomů za masku a závěrečnou diskotékou.
Dále se zastavíme u 2. května, kdy se konalo Jarní čarování.
Letos nám řádila v tomto termínu chřipka, ale i tak se kurzu zúčastnilo 48 malých čarodějnických učňů. Malí i velcí studenti se
tu podrobili různým zkouškám a plnili nelehké úkoly. Na konci
celé vzdělávací poutě byla sladká odměna pro všechny studenty
tohoto cechu. Oslavoval každý podle svého. A musíme dodat, že
akce skončila úspěšně a opět žádná z účastnic nebyla upálena.
Pak vzpomeneme na poslední srpnovou sobotu 29., kdy se
konal Pohádkový les. Byl nádherný tropický týden, a tak nám
na naši pouť pohádkou přišli jen ty nejstatečnější děti a rodiče.
Prošli celým lesem, kde se setkávali s různými pohádkovými postavičkami. Akce začínala jako vždy audiencí u královské rodiny.

Ta udělila povolení ke vstupu do lesa a vydala pas s pokyny, jak
cestu zvládnout. Děti pomáhaly postavičkám s úkoly. U některých úkolů se zapotili i tatínci, jako třeba při zatloukání hřebíků,
a někde to zase chtělo pořádnou odvahu od dětí, třeba při vstupu
do pekla. Všichni cestu s úspěchem zvládli a mohli opět navštívit královskou rodinu, kde dostali sladkou odměnu a pohoštění.
Jako tradičně se opékal špekáček, ale vzhledem k počasí to bylo
jako druhé peklo.
A jako poslední tu máme lampionový průvod, který se konal
27. října. Už tradičně jsme se setkali na fotbalovém hřišti, kde
děti rozsvítily lampiony, dostaly sladkou odměnu a prošly celou
obec. Tentokrát sice bez hudebního doprovodu, ale i tak s nadšením, legrací a zpěvem některých odvážnějších. Na dětském hřišti
pak celý průvod ukončil ohňostroj.
Tímto jsme uzavřeli rok 2015 a těšíme se na další. Moc děkujeme všem, kteří nám pomáhali. Všem, kteří neztratili odvahu
obléct se do kostýmů a věnovali svůj čas dětem.
Doufáme, že se opět potkáme. Děkujeme moc, byli jste úžasní.
Dětem a legraci ahoj příště!
Dagmar Vaculíková, Barbora Vandová, Martina Železníková
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Návštěva Senátu ČR na pozvání senátora Ivo Valenty

Drazí obyvatelé Stříbrnic,

když se novináři před pár dny zeptali svatého otce Františka,
co ho nejvíce oslovilo na apoštolské cestě ve třech zemích Afriky,
řekl: „I když s prázdným žaludkem, ti lidé byli veselí, velice pohostinní a šťastní.“ My prázdný žaludek nemáme, ale někdy to
vypadá, jak říká svatý Pavel, že: „břicho se nám stalo bohem“. Ne
Bůh, který přichází, je Spasitel a zachránce každého z nás, náš
Stvořitel, pomocník a jednou i soudce, pro některé je to jen nějaké pacholátko, neviňátko, o kterém si zpíváme, dáme si dárky,

posedíme u stromečku, televize, popijeme svařáček, hezky přibereme u dobrého jídla a cukroví, pouklízíme a nakoupíme. To jsou
pro nás Vánoce. Tak Vánoce prožívám už od dětství i já, i když
nás bylo osm dětí a byli jsme chudí, o Vánocích se nám snažili
rodiče dát to nejlepší, co mohli. Ale dali nám tisíckrát více, když
nás naučili milovat Boha a bližního, chodit do kostela, modlit
se a myslet i na svou duši a druhého člověka. Ze srdce Vám přeji
i tu pohodičku Vánoc, ale moc bych si přál, aby pro Vás kostel
nebyl jen místem, které se Vás netýká. Aby neplatilo: vánoční
svatá zpověď, ta se mě taky netýká, vždyť žádné hříchy nemám,
adventní věnec, betlém, to je jen dekorace, půlnoční mše, to je jen
atrakce – záminka na setkání, procházku, pak slivovička, svařáček. Bříško a smysly naplněné, ale duše hříšná a prázdná. Ještě že
nám ty maminky, tatínci, babičky a dědečkové ještě žijí, má se za
nás kdo modlit a má nás kdo poučit. I já se za Vás modlím a moc
si přeji, aby i naše duše byly čisté a naplněné dobrem. To je to největší a nepomíjející bohatství.
Chtěl bych Vám všem poděkovat za přátelství. Těm, kteří do
kostela chodíte, i těm, kteří nechodíte, ale Vaše přátelství přesto
cítím na každém kroku i při setkání s Vámi. Chci poděkovat panu
starostovi Petrovi Matouškovi, celému obecnímu zastupitelstvu
a brigádníkům za vybudování překrásného chodníku od kostela
ke hřbitovu i za úpravu hřbitova, který je ukázkový.
Požehnaný advent, vánoční svátky i nový rok Vám všem, Vašim rodinám i celé naší obci ze srdce přeje a žehná Vám
P. Anton Kasan
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Český svaz včelařů ZO Boršice

Při psaní tohoto článku si člověk uvědomí, že již uběhl další
rok našeho včelaření.
V krátkosti si připomeneme, co vše se událo u včelařů ZO
Boršice v roce 2015. Začátkem roku proběhla volba nového vedení na dalších 5 let. Bylo zvoleno 7 členů výboru ZO. Předsedou byl opět zvolen Josef Gabriel z Boršic, místopředsedou Havel Výstup z Boršic, jednatelem Oldřich Krystýnek ze Stříbrnic,
pokladníkem Martin Lukeš z Boršic, zdravotním referentem
Stanislav Klečka z Nedakonic, členem výboru pro práci s mládeží Štefan Strýček z Medlovic a členem výboru a zástupcem
v okresním výboru Vojtěch Píštěk ze Stříbrnic.
Po jarní prohlídce mnoho včelařů oznámilo úhyn včelstev. Je
pravda, že poslední dobou nás trápí nemoci včelstev, jako je nákaza roztočem Varroa destructor. Přesto, že se o této problematice píše ve včelařském časopise téměř každý měsíc, najdou se
včelaři, kteří postupují podle svého zaběhnutého systému a neřeší nutnost důsledného léčení včelstev. Velká většina včelařů
postupuje podle nejnovější metodiky postupu léčení, ale pokud
některý včelař v blízkosti jiného včelaře léčí špatně nebo téměř
vůbec, je snaha dobrých včelařů velmi znehodnocena. Další nemocí v našem okolí je mor včelího plodu. Jak k nákaze včelstva
dochází? Dělnice nakaženou buňku poznají a vyčistí, při tom se
však nakazí bacily moru. Samy neonemocní, ale přenesou nákazu na další zdravé larvy. Proto „mor včelího plodu“. Postupně
se rodí méně mladušek, včelstvo slábne, až uhyne. Jejich zásoby naleznou a vyberou okolní včelstva a tím dochází k nakažení
ostatních včelstev v okolí morem včelího plodu. Buňky plástů
zůstávají také zdrojem bacilů. Proto pokud se nezlikvidují po
nákaze všechny souše, dochází k přenosu na další včelstva.
Další velký problém vznikl, když se objevily organizované krádeže včelstev včetně úlů. Tyto krádeže začaly na okrese
Hodonín, pokračovaly přes okres Uh. Hradiště na okres Zlín.
U naší organizace bylo jednomu našemu členovi zcizeno 13 úlů
• 14 strana

i se silnými včelstvy. Většina zná včelaře ve svém okolí, proto
Vás prosím, abyste v případě manipulace s úly neznámými osobami upozornilivčelaře nebo přímo Policii ČR.
Naše ZO se oproti loňskému roku moc nezměnila. Počet
členů je 43 a máme 2 včelařské kroužky.Za práci s dětmi a za
výchovu nových včelařů je třeba poděkovat vedoucím kroužků
Štefanu Strýčkovi a Havlu Výstupovi. Včelstev máme 665 na 61
stanovištích. Přestože byl na začátku roku 10% úhyn včelstev,
včelaři se s tím vcelku dobře vyrovnali rozšířením stávajících
včelstev.
Za výbor základní organizace Boršice bych chtěl všem spoluobčanům popřát do příštího roku mnoho zdraví a hezkých
prožitků v osobním životě.
Závěrem chci poděkovat za podporu jak obecním úřadům
jednotlivých obcí při naší ZO, tak za trpělivost a podporu naVojtěch Píštěk
šich rodin v tomto našem včelaření.
člen výboru ZO Boršice

Český zahrádkářský svaz, z. s., Stříbrnice
Spolková činnost ČZS Stříbrnice je soustředěna na individuální samozásobování s cílem dosažení výpěstků vyšší kvality.
Nutno zdůraznit, že nelze striktně oddělit tuto činnost od vinaření, sadaření, včelaření a chovu jiných domácích zvířat. Tyto
aktivity se vzájemně prolínají, doplňují a v mnoha věcech spolu
úzce souvisí.
Velkou výzvou je, nejen pro členy ČZS, ČSV, HS a dalších
zájmových spolků, ale i pro nečleny, aby vnímali přírodu kolem
nás nejen z pohledu užití. Je na nás všech spoluobčanech, jak
bude příroda a vůbec celkové životní prostředí kvalitní, čisté,
životodárné a pestré v kterémkoliv ročním období. Neznečisťujme ovzduší spalováním nevhodných tuhých paliv (plasty, pryže, lepidla, dřevotřísky, staré nátěry na dřevěných konstrukcích
atd.), která uvolňují spalinami vysoce karcinogenní látky. Ty
v těle člověka i zvířat působí pomalu – plíživě. Dle mnoha studií
se negativně projeví až po několika letech ve formě rakoviny,
hormonálních poruch či poruch krvetvorby, snížením imunity
atd.
Dost moralizování, zpět k naší činnosti. Členové ČZS se
svými konečnými produkty (víno, slivovice) prezentovali na
různých společenských akcích v obci (5. ročník koštu slivovice
a různých destilátů, martinské hody, rozsvěcování vánočního
stromu aj.), ale i v rámci mikroregionu Buchlov (Na kole vinohrady Uherskohradišťska, Slavnosti vína a otevřených památek v Uh. Hradišti). Také se individuálně účastní v sousedních
obcích výstav slivovice (Újezdec, Syrovín,…) a vína (Boršice,
Vážany, Dolní Němčí, Hýsly,…).
Je dobře, že naše obec Stříbrnice, i když ne masivně, je i takto prezentována, nemáme se za co stydět. Slovácká slivovice

a víno ze Stříbrnic mají své čestné místo z pohledu soutěživosti
a kvality mezi produkty vinařských a pálenkových oblastí. V letošním roce 2015 se z organizačních důvodů neuskutečnila
pro vinaře avizovaná tzv. Rozšířená beseda při víně. Věřím, že
v příštím roce 2016 bude akce zrealizována. Už proto, že vína
ročníku 2015, tak jak roste povědomí o tomto ročníku, mají
předpoklad být vynikající. Sběr hroznů byl prováděn minimálně v kvalitě kabinet, pozdní sběr a výběr…
Vážení přátelé, dovolte mně připít si s Vámi, se všemi občany Stříbrnic, tímto vínem na klidné, šťastné a pokojné Vánoce
s přáním štěstí, vzájemného porozumění, spokojenosti a pevného zdraví v novém roce 2016.
Ing. František Píštěk za ČZS

Najlepší Kiripolský guláš (SK)
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Fašaňk

Nejstarší zmínka o masopustu slaveném v Čechách pochází
z druhé poloviny třináctého století. Ač nemá příliš společného
s liturgií, je plně podřízen církevnímu kalendáři. Kvůli nepravidelnému datu velikonočních svátků může připadnout na období
od 1. února až do 7. března. Dříve se slavíval v pondělí a v úterý
před Popeleční středou.
Ve 20. století v důsledku vymezení pracovních dnů se masopustní obchůzky přesunuly na nejbližší předcházející sobotu
a neděli. Fašaňk byl ukončením zimních zábav a také dokončováním prací hospodářského roku, jakož i přípravou na rok nový.
Typickou fašankovou obchůzkou je v Česku průvod masek.
Chodí se od domu k domu, účastníci reje jsou hoštěni jídlem, pitím a obdarováváni penězi.
Rej maškar a obřadní obchůzky byly původně vyhrazeny jen
pro svobodnou mužskou mládež a mladé ženaté muže, později se
účastnili i další. To, co vykoledovali, nakonec zpeněžili a utratili
u taneční zábavy.
Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
My všecko bereme, aj plané hrušky.
Tady nám nedali, tady nám dajú,
Komára zabili, slaniny majú.
A jak už se stalo tradicí, i v naší obci se dodržely staré zvyky
a houf masek v čele s medvědem Zdeňkem a harmonikářkou
Alenkou Stodůlkovou obešel v sobotu 14. února 2015, na kterou
letošní fašaňk připadl, celou dědinu.
Jana Kuchařová
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Košt slivovice
V tomto roce jste si mohli vychutnat 256 vzorků a jistě nám
dáte za pravdu, že bylo asi těžké vybírat z tohoto velkého množství. Měli jste k dispozici velmi rozmanité odrůdy pálenek, jako je
například klasická trnkovice, meruňkovice, třešňovice, oskorušovice, ale i různé kvalitní destiláty, pro zajímavost – ořechovka,
vínovice, šípek, fíky, černorybízovku atd. Tímto krátkým výčtem
je vidět, že je o již tradiční košt zájem, nejen ze strany návštěvníků tohoto koštu, ale i od poskytovatelů vzorků, kteří nejsou již jen
z naší malebné obce Stříbrnice, ale i z širokého okolí.
S přáním ,,ať Vám slúží…“ snad za rok na shledanou.
Bohumil Kratochvíl
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Slavnosti vína a otevřených památek
„Víno jest poezií v lahvi.“
Robert Louis Stevenson
Idea pořádat vinařské slavnosti navazuje na prvorepublikovou uherskohradišťskou tradici velkých národopisných výstav.
Myšlenka rychle nalezla široký spontánní ohlas ve vinařských
obcích a městech a Slovácké slavnosti vína a otevřených památek si tak i přes krátkou dobu své historické existence vysloužily
prestižní a uznávané postavení.
Jedná se o ryze nekomerční přehlídku kulturního dědictví
regionu, kterou pod odbornou garancí Klubu kultury Uherské
Hradiště spolupořádají mikroregiony Staroměstsko, Ostrožsko,
Východní Slovácko, Dolní Poolšaví, Za Moravú, Bílé Karpaty
a Buchlov. Do programu se zapojuje téměř stovka měst a obcí
z okolí Uherského Hradiště, k nimž se každoročně připojují partnerská města Bridgewater (Velká Británie), Mayen (Německo),
Priverno (Itálie), Sárvár (Maďarsko), Krosno (Polsko) a Skalica
(Slovensko). Historické jádro Uherského Hradiště se tak již od
roku 2003 pravidelně začátkem září proměňuje v jedno velké
pódium, na němž se představují desítky folklorních souborů,
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cimbálových muzik i dechových kapel a společně s ochutnávkou
vín, burčáku a regionálních gurmánských specialit vytvářejí nezapomenutelný zážitek pro desetitisíce návštěvníků.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek od samého počátku významně podporuje Nadace SYNOT (dříve Nadace Děti
– kultura – sport), která dlouhodobě přispívá na folklorní výchovu dětí a mládeže. Velkou zásluhu na úspěchu a popularitě celé
akce mají i jedinečné historické památky, jimiž je královské město Uherské Hradiště (jež je hrdým nositelem titulu Historické
město roku 2011) doslova poseto. Genius loci sakrálních i světských objektů, hradů, zámků či objektů tradiční lidové architektury se tak u příležitosti Slováckých slavností vína a otevřených
památek přirozeně a přitom vzácně snoubí s krásou slováckých
krojů a stylovým kulturním programem.
Jak se stalo již tradicí, i letošní slavnostní průvod krojovaných
se neobešel bez obce Stříbrnice, která se do něj zapojila 18 účastníky. Prezentace proběhla jako každoročně v atriu františkánského kláštera pod hlavičkou mikroregionu Buchlov.
Všem krojovaným bych touto cestou chtěla poděkovat za
Jana Kuchařová
vzornou prezentaci naší obce.
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Stříbrnický smíšený pěvecký sbor 2015

Stříbrnický smíšený pěvecký sbor oslavil 14. března druhé
výročí založení. Jsme amatérským sborem, který pod vedením
sbormistryně paní Ing. Šárky Brantalové sdružuje 13 zpěváků.
Naším posláním je šířit hudební kulturu a dělat radost všem, kdo
mají zájem o sborový zpěv.
Účastníme se několika veřejných vystoupení. Mezi nejvýznamnější patří velikonoční a vánoční koncert ve Stříbrnicích,
kdy využíváme prostor kostela sv. Prokopa, za což jsme velmi
vděční. Tyto prostory umocňují zážitek z hudby jak posluchačům, tak i interpretům. Letos jsme využili pozvání organizáto-

rů akcí ve vesnicích na Valašsku a dostali jsme se tak poprvé za
hranice našeho okresu. První vystoupení se konalo v krásném
dřevěném tolerančním kostele v obci Velká Lhota, kde jsme spolu s cimbálovou muzikou Šmykňa obohatili kulturní program.
Druhé pozvání bylo do obce Veselá-Zašová, tady proběhla výstava betlémů a my jsme mohli potěšit místní obyvatele naším repertoárem. Přijetí a atmosféra byly velmi přátelské a milé, to nás
dobíjí k další práci a zároveň nás těší, že naše úsilí má význam.
Následující akce proběhla ve Starém Městě, kdy jsme zpívali
seniorům na mikulášském večírku. V měsíci prosinci nás čeká
Vánoční zpívání v obci Újezdec, dále pozvání pana senátora Ivo
Valenty do Prahy, kde máme reprezentovat naši obec. Velmi se
těšíme na rozsvěcení vánočního stromu ve Stříbrnicích a stěžejní
akcí je pro nás vánoční koncert ve Stříbrnicích. Spolupracujeme
se zpěváky ze Svatopluku, kteří budou hosty na zmíněném vánočním koncertě.
Zpívejte s námi!
Zpíváte rádi? Přijďte zpívat k nám do sboru! Jsme sbor
zpívajících nadšenců všech věkových kategorií a hledáme
zpěváky do sopránu, altu, tenoru a basu. Pokud máte zájem
o sborový zpěv, rádi vás přivítáme mezi námi. Znalost not
není podmínkou.
Scházíme se na zkouškách každý pátek od 18:00 do 20:00
na Obecním úřadě ve Stříbrnicích.
Těšíme se na vás!
Hudba je lékem na trápení duše.
(Quintus Flaccus Horatius)

Irena Náplavová

Setkání seniorů
Stalo se již zavedenou tradicí, že se vždy koncem roku schází naši
senioři na malém posezení, aby si spolu popovídali, probrali, co je nového. Letošní setkání proběhlo v sobotu 5. prosince v přátelské a veselé pohodě v pohostinství U Tygra, což je nové pohostinské zařízení
pana Jendy Palici. Pro seniory bylo připraveno malé pohoštění.
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K dobré náladě již třetím rokem zahráli a zazpívali Bojanovští
heligonkáři. Na seniory nezapomněl ani Mikuláš se svou družinou a všechny obdaroval malou pozorností.
Již dnes se těšíme na příští setkání.
Jana Kuchařová

Hasičky Stříbrnice

Stejně jako v předchozích letech jsme i v roce 2015 navázaly
spolupráci při organizaci akcí pro děti s naší knihovnicí Zdenkou
Vandovou.
V únoru jsme se společně sešli již na 3. pexesovém turnaji.
Pexesového vyřazovacího duelu se zúčastnily téměř dvě desítky pexesa chtivých hráčů. Vítězové si odnesli tradiční medaile
a ceny v podobě pexesa a sladké odměny.
Druhou květnovou sobotu naše družstvo žen opět obhájilo
1. místo v naší kategorii v okrskové soutěži v požárním sportu.
Soutěž se tentokrát odehrávala na domácí půdě, na hřišti SK
Stříbrnice.
Začátek prázdnin jsme zahájili již třetím zábavným odpolednem pro děti s názvem Den s hasičem. V tropickém odpoledni
děti absolvovaly několik stanovišť s úkoly s požární tematikou.
Po splnění úkolů si všichni účastníci zasloužili zmrzlinovou odměnu a s velkým nadšením si zařádili v pěnovém moři. V průběhu odpoledne se přijela představit Policie ČR se svým služebním
vozem. Stejně tak se přijeli představit i členové SDH Osvětimany
se svým novým zásahovým vozem, ti nás na závěr velmi vítaně
osvěžili vodním dělem.
Podzim je ve znamení létajících draků. Počasí bylo letos velkorysé, a tak se nám podařilo uspořádat velmi úspěšnou drakiádu. Poslední zářijovou neděli se nad Stříbrnicemi vznášela asi
dvacítka papírových draků. Společným opékáním špekáčků jsme
zakončili příjemné podzimní odpoledne.
Poslední akcí letošního roku byly vánoční dílničky pro děti
a rodiče. Stejně jako loni jsme se sešli první adventní neděli. Za
velké účasti místních i přespolních si každý vytvořil z připraveného materiálu několik vánočních dekorací. Kreativně se vyřádili
jak děti, tak i jejich rodiče.
Za všechny bych chtěla poděkovat panu starostovi, že nám
umožňuje využívat prostory na obecním úřadě. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravách akcí pro děti spolu s námi. Těm,
co přišli a bavili se, s každou akcí je Vás víc. To nás moc těší, děkujeme!
Závěrem bych Vám všem chtěla za hasičky popřát pokojné Vánoce, šťastný vstup do nového roku a při nějaké námi pořádané
Alena Němcová
akci v roce 2016 na shledanou.
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Sbor dobrovolných hasičů Stříbrnice
Dnešním dnem má sbor o jednoho člena více než v loňském
roce, tedy 37 členů, ve složení 27 mužů a 10 žen. Celý sbor řídí
František Čevelík, velitelem JSDH je Jiří Kratochvíl, velitelem
družstva SDH je Radim Kratochvíl. Techniku má na starosti Bohumil Kratochvíl, který je strojníkem JSDH. Nejstaršími členy
SDH jsou: Ing. Josef Sovek a Václav Prukner.
Seznam akcí SDH v tomto roce byl a je velmi rozmanitý a různorodý: rok 2015 začal turnajem v pexesu pořádaným členkami
SDH. Začátkem měsíce března proběhl ve spolupráci s SK Stříbrnice a obecním úřadem 5. ročník koštu slivovice. Duben je měsíc
jara a úklidu, proto jsme uspořádali sběr kovošrotu a sběr elektroodpadu. Koncem měsíce se již tradičně pořádá stavění máje.
V květnu se členové a členky účastnili mše v místním kostele. Ta
byla věnována jak žijícím, tak již zemřelým hasičům. V tomto
měsíci jsme také pořádali okrskovou soutěž. Té se zúčastnila dvě
družstva našeho SDH, družstvo mužů a družstvo žen, dále muži
z Osvětiman, Starých Hutí a Stupavy. Soutěž se konala na hřišti
SK Stříbrnice. Muži se umístili na druhém místě, ženy na prvním
místě a muži nad 35 let taktéž na místě prvním. Konec měsíce
patří tradičně kácení máje. Na začátku měsíce června byla v obci
provedena kontrola hydrantů. Ve spolupráci s obecním úřadem
se uskutečnil cyklovýlet do Uh. Hradiště, kde byla zajištěna prohlídka města s průvodcem. V červenci uspořádaly členky Den
s hasičem, kde byly pro děti připraveny různé soutěže a sladké
odměny. V témže měsíci jsme se zúčastnili oslav na Starých Hutích ke 125. výročí založení sboru. V září se ve spolupráci s rybáři
Stříbrnice uskutečnily dětské rybářské závody a koncem měsíce
členky SDH uspořádaly drakiádu. Koncem listopadu uspořádaly
členky společně s místní knihovnou Vánoční dílničku pro děti
a začátkem prosince Čertovskou diskotéku. Rok již tradičně zakončíme předsilvestrovským pochodem.
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POŽÁRY: V letošním roce se nám naštěstí červený kohout
vyhnul. Měli jsme pouze výjezd po silném větru na odklizení popadaných větví v katastru obce.
Děkuji touto cestou členům SDH, kteří se podílejí na chodu
sboru, zabezpečení a přípravě akcí jak pro děti, tak pro dospělé.
Děláme to rádi a dobrovolně!!!
Dále děkuji starostovi Petru Matouškovi za zajištění finančních prostředků na dokupování všeho potřebného pro zajištění
chodu JSDH. A že to nejsou malé částky!
Závěrem přeji členům SDH a všem občanům obce krásné prožití vánočních svátků, všechno nejlepší a hodně zdraví v novém
Za SDH Stříbrnice Jiří Kratochvíl
roce 2016.

Honební společenství Lovecká obec Střibrnice

Mám-li shrnout uplynulý rok 2015, již tradičně jsme ke Dni země
uspořádali ve spolupráci s LČR Buchlovice akci Ukliďme svět. Tato
akce se uskutečnila v sobotu 18. dubna za podpory 29 dobrovolníků
z řad místních občanů, kterým chci touto cestou poděkovat za příkladný přístup k ochraně našeho společného životního prostředí.
Tradičně jsme čistili nejen okraje silnic na Boršice a Medlovice, ale
i menší, dlouhá léta zaužívanou skládku v remízku nad mlátičkou.
K mé veliké lítosti jsem před měsícem objevil na tomto již vyčištěném místě nově navezený odpad.
Prosím občany, kteří se tak nezodpovědně staví k čistému životnímu prostředí, aby se zamysleli nad otázkou, v jakém stavu předáme
naši krajinu vlastním potomkům. Tento akt barbarství je pro mě tím
víc nepochopitelný, když v nedalekých Buchlovicích je sběrný dvůr,
kde Vám tento odpad přijmou po předložení občanského průkazu.
Váhový limit je 200 kg na osobu za rok.
Začátkem května jsme ukončili přikrmování zvěře. Během zimního období jsme postupně do zásypů a samokrmicích zařízení odnosili přes 8 tun obilovin a 500 kg krmné řepy.
Na léto jsme pro vás připravili druhý ročník vzduchovkového přeboru. Tato soutěž se konala v neděli 26. července na louce u mlátičky.
Letošní soutěže ve střelbě se zúčastnilo 11 mužů, 7 žen a 19 dětí.
Tři nejlepší z každé kategorie obdrželi ceny v podobě poháru a dospělí i lahev šampaňského.

Jako novinku jsme zavedli putovní pohár O nejlepšího střelce.
O tento pohár se utkali vítězové jednotlivých kategorií a pro letošní rok
jej získal nejlepší ze střelců pan Dušan Pírek ze Bzence.
Během léta jsme vybudovali umělou noru pro snadnější odlov lišky
obecné. Na nutnost regulace stavů tohoto predátora poukazují dlouhodobě nízké stavy drobné zvěře.
Během září jsme opět začali s plněním našich skladů krmivem pro
zvěř. Zároveň tím začalo přikrmování drobné zvěře.
Letošní Den stromů se uskutečnil v neděli 26. října, opět za spolupráce s LČR, lesní správou Buchlovice.
Letošního ročníku se zúčastnilo 38 dětí a 60 dospělých.
Po registraci jsme pro děti připravili 5 stanovišť. Účastníci měli
možnost zasáhnout terč nejprve kopím, pak lukem a nakonec vzduchovkou.
Na zbylých dvou stanovištích se o účastníky starali pedagogové
pan ing. Pavel Zůbek a náš myslivecký hospodář pan David Kratochvil. Po ukončení si děti vybraly ceny za účast a společně se pobavily
na dětském hřišti.
K podzimu samozřejmě patří i společné lovy, které jsou nejen loveckou, ale i společenskou událostí.
Letošní první hon jsme naplánovali na 14. listopadu.
Této události se zúčastnilo 38 střelců a 18 honců.
Lov byl vzhledem k neprostupnosti některých lečí velmi obtížný,
ale přesto se nám podařilo ulovit 2 kusy černé zvěře, 2 lišky obecné
a jednoho bažanta obecného.
Druhý hon se uskuteční 19. prosince.
Začátkem školního roku jsme zahájili činnost mysliveckého
kroužku pro děti. V loňském školním roce jsme s dětmi podnikli mnoho naučných výletů po naší okolní přírodě, ale i do muzea lesnictví na
hájence pod Buchlovem a na naučnou stezku okolo Buchlova. V rámci kroužku jsme také s dětmi začali s obnovou dávno zaniklé studánky
pod skalou. Tato studánka se nachází po levé straně potoka, asi 30 metrů od obecních studní. Myslím, že tento zdroj pitné vody bude sloužit
všem návštěvníkům tohoto malebného kousku našeho revíru.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří nás podpořili při výše uvedených akcích, a těším se na další spolupráci.
Přeji všem krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a rodinné pohody.
Michal Vanda, starosta HS
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Martinské hody
Dne 7. listopadu opět zněla Stříbrnicemi lidová muzika.
Od zorganizování hodů nás neodradil ani fakt, že se nám letos
nepodařilo najít stárky.
Za doprovodu DH Nedakoňanky a přívětivého počasí se
celá hodová chasa opět sešla v hojném počtu. Po tradiční mši
v kostele jsme se vydali k obecnímu úřadu, kde o hodové povolení požádal loňský stárek Přemysl Krsička s Adélou Kratochvílovou:
„A tož Vás tady vítám, vážený pane starosto! Vloni Vám jiní
slib dali, že povinnost stárků na svých bedrech ponesú. Škoda
jen, že to předem vzdali, roli stárků asi ze strachu nepřijali.
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Před Vama tu zase stojím a za celou chasu o povolení prosím.
Že právo si ohlédáme a pořádku zachováme, před všemi slibuji. S chasou Vás a Vaši paní zveme na hodovou zábavu a nepohrdnem bílým z demižónku. Tak konec řečí, nebudu zdržovat,
ať můžem konečně začít hodovat.“
Následovně se začalo naplno hodovat. Po obchůzce vesnicí se uskutečnila hodová zábava, která se konala na obecním
úřadě. Písně zněly až do brzkého rána. Hody jsme si všichni
užili a už se těšíme na příští martinské hody.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se na pořádání hodů podíleli.
Radim Krsička ml.

strana 25 •

Cyklovýlet za poznáním do Uherského Hradiště
V sobotu 6. června 2015 se sešli příznivci cyklistiky na hřišti
SK, aby vyrazili za poznáním historie královského města Uherského Hradiště. Velká skupina stříbrnických cyklistů se vydala
po cyklostezce směrem hradišťským přes Boršice a Nedakonice
na cyklostezku vedoucí kolem řeky Moravy. V hospodě U Osla
v Kostelanech byla občerstvovací přestávka. Po příjezdu do Uh.
Hradiště všichni zaparkovali své dopravní prostředky do atria
UMPRUM. Do pradávné historie Uherského Hradiště nás za-
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světila PhDr. Blanka Rašticová, zaměstnankyně Slováckého
muzea v Uh. Hradišti. Byli jsme seznámeni s dobou založení
města, paní Rašticová vyprávěla o opevnění města, o původních
domech a jejich obyvatelích, o pradávných uličkách i starobylých
hradbách, ze kterých se ještě zachovala torza. Tuto trasu jsme si
taktéž prošli.
Velmi zajímavý výklad byl zakončen na Mariánském náměstí
hromadnou fotografií.
Jana Kuchařová

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

ci jubilejního 10. zavírání cyklostezek byla v roce 2015 vytyčena
Stezka Salašská, určená tzv. „pochoďákům“ a rodinám s dětmi.
Od jara 2015 se k akci připojují i vyznavači pěší turistiky na dvou
trasách - Sadské a Staroměstské. Dík výborné spolupráci s místními partnery můžou účastníci akce navštívit muzea a památkové objekty na jednotlivých trasách zdarma nebo za zvýhodněné
vstupné.
V letošním roce se účastnila této akce také naše obec. Bohužel po jarních technických problémech pouze podzimního symbolického uzavírání cyklostezky. I přes velmi nepříznivé počasí
dorazili cyklisté a byli pohoštěni připraveným vínem, svařákem,
klobásou i buchtami.
Děkuji Nikolce Vandové, Šárce Kmentové, Kryštofu Poláškovi a Tomovi Huškovi za pomoc při obsluze.
Jana Kuchařová

Významná osobnost - Václav Vaculovič
Pákař
Václav
Vaculovič z Armwrestling clubu
Hluk v poslední
ostré prověrce před
zářijovým mistrovstvím světa v malajsijském Kuala
Lumpur obstál na
jedničku! Dvacetiletý borec vybojoval na soutěži pro
závodníky mladší
21 let v Dobré Vodě
u Trnavy další cenný zlatý double.
Vaculovič úřadoval v nejtěžší váhové kategorii nad 85 kilogramů. Soutěží procházel bez zaváhání, soupeřům doslova naháněl

strach a nezastavil se ani ve finále, kdy se proti němu vždy postavil Polák Piotr Harkabuzik, bronzový medailista z loňského
mistrovství světa. „Levačkou jej Vašek porazil naprosto hladce,
ale na pravačku to bylo drama až do úplného konce,“ říká Dušan
Tesařík, kouč borců Hluku i české reprezentace. Vaculovič vstupoval do finále bez prohry, ale Polák první finálový duel vyhrál
a srovnal krok.
Novinový článek

Úspěchy 2015:
2x stříbro na mezinárodní kulturistické soutěži GP Opava
zlato a stříbro z mezinárodni soutěže Visegrad grandprix
2x stříbro v České extralize Podivín
vicemistr a bronz z mistrovství ČR mužů nad 105 kg
2x zlato v mezinárodní soutěži Dobrovodska dvadsaťjednotka
bronz na mistrovství světa v Malajsii
zlato a stříbro v České extralize Hluk
Irena Náplavová - kronikářka
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Významná osobnost - Vít Martinák
ceméně přímo před zákazníky – a ty dorty jsou to nejdůležitější,
nejde tu o kafe. Vlastně mi přijde úsměvné, že když jsem tu otvíral, každý mi říkal, že musím mít nějaký koncept, byznys plán,
strategii, jak to povedu.

A vy jste neměl?
Ne. Já prostě chtěl dělat dobré dorty, mám jen ten učňák, neumím si psát na papír strategie. Tak jsem udělal, co umím – napekl. A nechal jsem u toho pečení otevřené okno, protože mi bylo
vedro. Lidi začali chodit a ptát se: Vy tady něco pečete, to hrozně
hezky voní.

No takhle jsem si vás všimla loni já, jdu okolo, v noci, voní
to. Ještě jak máte ta velká skla, bylo vidět, že tu jste a pečete, a prostě jsem vám sem vlezla a dala si věneček.
Vít Martinák, narozený ve Stříbrnicích. Je úspěšným cukrářem v Brně. Rozhovor s ním provedla Kristýna Kašpárková.
Vaše cesta k vlastnímu cukrářství byla, co jsem zaslechla, docela dobrodružná?
Vy chcete tu kamioňáckou pohádku, že? Vyučil jsem se cukrářem v Kroměříži. Škola to byla dobrá, učili nás dělat dorty z klasických surovin: másla, vajec, cukru, mouky a dalších surovin.  
Žádné polotovary, hotové směsi, rostlinné tuky, kterých je teď
všude plno – bohužel právě i ve výrobnách zákusků. Ve čtrnácti
vám to nedochází, že si toho vyučení máte vážit, ale mně se to
v životě pořád kolem té staré cukrařiny motá a oceňuju školu
zpětně. Po vyučení v šestnácti jsem odešel dělat zákusky do Slovácké jídelny v Uherském Hradišti, jednoho z míst, kde to stále
dělali pořádně. V pěti lidech jsme dělali pět tisíc zákusků denně.
Ale bral jsem tehdy tak čtyři tisíce korun měsíčně, takže jsem pak
brzo přešel do Varmužovy pekárny. A tam se zas naučil péct kváskový chleba. No a pak jsem šel na vojnu, kde mi umožnili udělat
si řidičák na náklaďák jen za devadesát korun, tedy za náklady na
fotku. Po vojně jsem se rozhodl jako řidič náklaďáku živit.

A v tom kamionu vám uzrál nápad na cukrářství?
No, když jezdíte dálkové trasy, tak máte času na vymýšlení
čehokoliv dost. Nakonec jsem se tím živil dvanáct let, nejdál jsem
byl asi v Aberdeenu ve Skotsku, mám projetou celou Evropu. Dá
se tím vydělat, ale na úkor toho, že jste třeba měsíc zavřený v kamionu mimo Česko. A já se aspoň snažil si ty cizí země prohlížet.
Nejvíc mě fascinovala Francie a Belgie a já tu cukrařinu prostě
chtěl takovou i u nás.

Teď tu taková není? Proč?
Italové nám sem navezli všechny své polotovary, rostlinné
šlehačky, zmrzlinové směsi.  A málokdo to už dneska dělá jinak,
klasicky celé od základu. Mně je třeba líto tady té zavřené Smetanové cukrárny, co byla za rohem na Kounicově ulici, ti to ještě
před půl rokem dělali tak jako za dob svého vzniku. Ale majitelé
už nenašli pokračovatele a prostě zavřeli. I to je důvod, proč mám
cukrářství zrovna v Brně, já věděl, že tady už skoro nic poctivého
není. Že téměř všichni prodávají unifikované, nedobré polotovary. Obklopené zabalenými bonboniérami a lízátky všude na
policích.

Vy jste cukrářství, ne cukrárna. Je to pro vás velký rozdíl?
Dost. Cukrárna zákusky jen prodává, cukrářství je vyrábí.
Tady není moc zažité, aby byla výrobna spolu s prodejnou. Funguje to tak, že se zákusky do cukráren distribuují odjinud. Pak
kouknete na největší cukrárnu v centru Brna a všichni mají před
sebou minerálku a kafe. Nechodí na dorty, ač sedí v cukrárně.
Možná i proto, že ty zákusky nejsou nic moc. To já chtěl mít naopak hlavně cukrářství, mám jen pár stolků, vyrábím dorty ví• 28 strana

Ano, tak to byla ta moje marketingová strategie. A je taková
doteď, já se o nic nesnažím a ta reklama se mi dělá vlastně sama.

Proč máte cukrářství zrovna na Veveří? Tedy v místě, v jehož okolí posledních pár let vzniká spousta nových dobrých podniků, moderních „lokálních“ obchodů. Byl to
záměr?
Vůbec ne. Místo jsem našel náhodou, bylo tu předtím lahůdkářství, takže už byly všechny papíry na hygieně a podobně vyřešené.

A větší prostor byste nechtěl? Abyste měli víc stolků, lidi
tu seděli déle a nechodili si jen do malého cukrářství pro
dorty s sebou?
Poslední dobou čím dál víc přemýšlím o přestěhování do větších prostor s tím, že bych chtěl zachovat stejný koncept. Zčásti
otevřená výroba, přidat i výrobu pečiva, všechno z dobrých surovin jako doteď. Problém je najít dostatečně velký prostor na
dobrém místě za rozumné peníze.

Bavíme se o tom, že všichni v okolí v Brně prodávají unifikované zákusky z polotovarů, aby ušetřili. Pak můžou nabízet zákusek za devět korun, zatímco vy za patnáct. Tak
mě přesvědčte: Co vy teda děláte jinak?
Ten zákusek dělám z másla, oni z margarínu. Obecně: nepotřebuji žádné podpůrné firmy, co dodávají směsi. Nepoužívám
stabilizátory. Dělám to, jak se má, doteď jsem v kontaktu se svým
cukrářským mistrem z Kroměříže. Tohle může samozřejmě dělat
každý dobře vyučený cukrář, ale majitelé cukráren většinou řeší
co nejnižší náklady, aby vydělali. Takže nutí své cukráře smíchat
nějaký prášek s vodou a to pak prodávat.

Kde berete recepty?
Základ mám ze školy, nové věci typu makronky nebo brownies
hledám na internetu, díky kterému získávají povědomí i mí zá-

kazníci a na podobné věci se ptají, jestli jim je vyrobím. Ale taky
mám knížku z roku 1934, kterou vydávali slavní pražští cukráři,
co sepisovali Cukrářské listy. A úvod je takový, že už jsou takoví
mistři, že se nemusí bát konkurence a klidně všem kolegům své
recepty prozradí. To mě fascinuje. Těm, co recepty zatajovali, se
tehdy říkalo pecaři. A nenosilo se to. Žádná obchodní tajemství
jako dneska.

Co jste v knize objevil?
Že se s tím nepárali, ochucovali dorty dobrým koňakem, malagou, brandy, datlovou vínovicí, drahým likérem Chartreuse.
Už jsem si nakoupil spoustu z toho a připadám si tu jako v baru.
A taky je vtipné, že i v té staré knize jsou asi čtyři recepty na makronky, i když my je vnímáme jako novinku z Paříže.

Vyberte tři vaše zákusky, které jsou nejlepší, vaše vlajkové
lodě.
Sachr dort, který dělám podle receptu z jižního Rakouska.
Pak věneček, to je určitě vítěz. Do žloutkového krému v něm přidávám vaječný koňak, žádná umělá aromata. A ještě dort Těžká
Paříž, ale tu moc nedoporučuju.

Proč?
To by byli všichni v Brně děsně tlustí! Je tak hutná, že víc to
nejde. Je to rozvařená čokoláda se smetanou, máslem, cukrem
a kakaem. Trvá tři dny, než ji vyrobím. Když je hotová a zchlazená, krájí se nažhaveným nožem a ta prokrojená část se tak krásně
nataví.

A proč je v kavárnách a cukrárnách tak málo klasických
českých buchet, štrúdlů?
No, to už je spíš otázka pro pekaře než cukráře, na to mi tu
chybí pec. Ale já si třeba představoval, že bych tu nabízel ty klasické Honzovy buchty z pekáče. Ale ta jedna by byla hrozně drahá, dělal bych je totiž leda v malém množství.

Na ceny narážíme v tomto rozhovoru neustále.
Ano, vím. Nejde totiž jen o náklady na suroviny, u kterých si
vybírám jen tu nejvyšší kvalitu. Je tady taky čas, který zabere samotná výroba. Například zmiňovaná Těžká Paříž chladne, tuhne dva dny a mezitím za ni pořád platíte ty energie. I kamarádi
mi říkají, proč nezvedneš ceny? Nemusel bys tu být od rána do
noci. Ale já si nemůžu dovolit vyrobit dort v ceně šedesáti korun

za klínek. Bez konzervantů a stabilizátorů bude mít krátkou trvanlivost a já ho nestihnu prodat, dokud bude dobrý. Tolik lidí
ochotných si ho koupit jsem zatím nenašel.

Jaký máte poměr zákazníci versus zákaznice?
Devadesát procent jsou ženy. Ale vtipné je, že sem holky chodí na tajňačku: zrovna ony to přece nejí! A třeba jedna si tu dala
i rande, tady dole pod námi v restauraci Ebisu, ale přišla o hodinu
dřív, než bylo, začala brouzdat očima po vitríně. No a dala si předem pár zákusků sama.

Symbiózy s japonskou Ebisu i kavárnou Tukaloka naproti
jsem si všimla, do kavárny si třeba lidi nosí zákusky i s nádobím přímo od vás. To je cíl? Většinou se sousední podniky spíš snaží o hosty přetahovat, ne?
To byla náhoda, že jsme se tu tak sešli. A zákazníky si nekrademe, naopak, Ebisu je japonská restaurace, kde si lidé mohou
dát po dobrém jídle náš dezert. A kavárna naproti dělá výbornou
kávu a veganské zákusky, takže se všichni doplňujeme. Myslím,
že brát hned všechny jako konkurenci je právě nevýhoda těch
Čechů-pecařů, jak o nich mluví ona cukrářská kniha. My si ani
nemuseli vycházet vstříc, to se prostě stalo a navzájem si dohazujeme hosty.

Jsou nějak rozdělené zákusky podle věku zákazníků?
Na makronky chodí studenti a lidé, co hodně cestují. Ti, kdo
venku moc nebyli, přijdou a zeptají se, co je to za piškoty a jak za
ně můžu chtít dvacku. Starší lidé už řeší poměr cena a velikost,
takže větrník, linecká kolečka a tak. A pak mám klientelu, která
si chodí vybírat a pozná, co je tu zrovna nejlepší, aniž bych jim
cokoliv říkal.

Co se nevyplácí vyrábět?
Šlehačkové dorty, které by se měly sníst do 24 hodin. Ale zas
jednou za čas do toho stejně jdu.

A vyhazujete často? Já si třeba pamatuju, jak můj táta měl
před patnácti lety cukrárnu a každý večer domů právě
toho šlehačkového harlekýna donesl, aby nic nevyhazoval.
No, přibrali jsme.
Nevyhazuju. Ale spousta holek-kamarádek už mě teda vlastně
nemá moc ráda.
Irena Náplavová - kronikářka

Z historie:
Z Boršic silnice
do Stříbrnic (3,3
km), jež jsou velmi
stará osada. Roku
1151 náležel jeden
stříbrnický
lán
spytihněvskému
kostelu, jinak od
pradávna patřily k hradu Buchlovu. Jedenáct gruntů stříbrnických mělo výjimečné postavení: držitelé jejich byli přísedícími při
soudech loveckého práva na hradě Buchlově, tohoto ojedinělého
u nás tribunálu krevního soudu, který trval až do soudní reformy císařovny Marie Teresie, kdy byl zrušen. Tito stříbrnští lovci

byli ze statků čís. 4, 13, 17, 18, 21, 38, 40, 70, 72, 74, 75 a 76.
Rozsudek byl opatřen pečetí soudu, která byla svisle rozpůlena
a měla vpravo hrozen, vlevo vinařský nůž a dokola nápis: peczet
Loweczka Diedini Strzibrnic.
Stříbrnice, Buchlovice a Břestek tvoří jednu oblast krojovou,
která se velmi liší od ostatních slováckých krojů. Kroj však velmi
rychle vymírá. Rovněž dialekt, v těchto osadách stejný, se podstatně odlišuje od nářečí v okolí.
Obyvatelů mají Stříbrnice 843.
Použitá literatura: PUTOVNÍK PO HRADIŠŤSKÉM SLOVÁCKU
Sestavil: Bedřich Beneš Buchlovan
Vytiskl: František Tomeček v Bzenci 1948
Irena Náplavová - kronikářka

Přání
Vážení a milí spoluobčané,
dovoluji si Vám poděkovat za Vaši letošní
spolupráci, pochopení i trpělivost. Do roku
2016 přeji všem oceán zdraví, moře lásky,

potok štěstí, pramínek naděje a jen kapičku zklamání. Mnoho
úspěchů, spoustu dobrých přátel a žít život naplno!
Vše dobré v novém roce přeje
Jana Kuchařová
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„PŮDA – jako nejcennější dar“
Možná jste zaznamenali, že na podzim se konala ve Zlínském
kraji, v příjemném prostředí obce Velehrad, Národní konference
VENKOV, která se nesla v duchu motta: „PŮDA – jako nejcennější dar“. Pořadatelská role byla dána Spolku pro obnovu venkova
a jeho krajské pobočce ve Zlínském kraji. Produkce se ujala MAS
Buchlov ve spolupráci s obcemi Modrá u Uherského Hradiště
a Velehrad.
Konference se konala v novém a ve srovnání s jinými lokalitami
velkolepém Turistickém centru na Velehradě a hlavním tématem
byla PŮDA – základní materie, bez níž bychom jako lidstvo, jako
živočišný druh, jako snad ještě pořád inteligentní bytosti přežívali,
prosperovali a rozvíjeli se jen velice obtížně. Program konference
se v hlavních diskusních příspěvcích, a potom také v jednotlivých
pracovních skupinách, věnoval tématům: Půda jako dar života,
Půda jako dar obživy, Půda jako dar žití a Půda jako dar poznání. Skutečnost, že na půdě, na zemi trávíme celý svůj život, že
- aniž si to umíme ještě uvědomovat - je půda i naším domovem,
zdůraznily i tóny a slova naší státní hymny.
Na tomto místě bych se ráda vrátila k nedlouhému, ale více
jak výstižnému úvodnímu příspěvku hejtmana Mišáka, který, jak
sám sebe charakterizoval, stále zůstává ve své podstatě sedlákem.
Dnes, po letech strávených v zemědělské praxi, pak v komunální
politice a nakonec i jako hejtman Zlínského kraje, se smutkem
a vzrůstajícím neklidem shledává, jak se dlouhá desetiletí špatně,
bezohledně a bez rozumu hospodaří s úrodnou půdou, stále častěji
zastavěnou podivnými zrcadly solárních panelů nebo železobetonovými mastodonty supercenter. Jsou to místa, kam rodiče často
vodí děti, budoucnost národa, které zde získávají jakési podivné
přesvědčení, že mléko, maso, chleba, máslo nebo rohlíky jsou výsledkem jakési průmyslové alchymie, aniž by jim kdo kdy vysvětlil,
že krávy, obilí, prasata či ovce, stejně jako lidé, bez dobré půdy
a práce na ní začnou hodně rychle strádat.
Během konference se o slovo přihlásilo mnoho významných
osobností, odborníků a posluchačů, kteří se zaujetím řešili problémy s půdou spojené, se kterými se na venkově setkáváme.
Návštěvníci se rozjeli také po okolí, do zajímavých míst Slovácka
pro další inspiraci, za zážitky, za konkrétními příklady, jak se zde,
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v kraji vína, veselých písní, výborných tradičních potravin a hlavně
v kraji pohostinných a milých lidí, hospodaří na půdě a s půdou.
Někdo si vybral exkurzi do regionu MAS Hříběcí hory, jiní do prostoru, kde pracuje MAS Severní Chřiby a Pomoraví a MAS Jižní
Haná, další se vydali k přátelům z „MASek“ Staroměstsko, Dolní
Poolšaví a Východní Slovácko, zájem byl i o region MAS Bojkovska. A nikoho nepřekvapilo, že všichni se vraceli spokojení, plní
dojmů a s předsevzetím, že se ještě jednou musí na Slovácko vrátit
a to všechno musí ukázat svým blízkým.
Není možné také nevzpomenout večerní společenský program,
který se nijak nezpronevěřil konferenčnímu tématu. Ve všech prostorách hotelu Skanzen a v Centru slováckých tradic se Zlínský
kraj a jeho jednotlivé regiony předvedly s rozšafností a vskutku
upřímnou radostí nejen významným hostům, z nichž si mimořádnou pozornost zasluhuje jak ministr zemědělství ČR Marian
Jurečka, tak i Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, kteří si kromě jiného spolu z plna hrdla zazpívali
s cimbálovkou ze Slovácka.
Závěrem je potřeba říct, že i ta sebelepší akce by nemohla
vzniknout bez finanční podpory, Národní konferenci VENKOV
2015 podpořilo Ministerstvo zemědělství a Krajský úřad Zlínského kraje a vlastně svou troškou do mlýna přispělo mnoho dalších
subjektů, jejichž seznam naleznete na stránkách konference.
Co dodat na závěr? Snad jen zopakovat, že Národní konference Venkov 2015 potvrdila, že mohou být konference plné smyslu, užitečné, prospěšné a s dostatkem dobrých nápadů. K řádné
a efektivní konferenci patří i praktické závěry. Ty byly moderátory všem účastníkům přečteny a vy je najdete v plném znění jako
„Společné prohlášení zástupců venkova České republiky, vzešlé
z Národní konference Venkov 2015“. Všichni účastníci věří, že
formulované potřeby venkova a závěry konference nezůstanou
jen prohlášením na papíře, ale že se stanou podkladem pro jednání a rozhodování centrálních orgánů našeho státu a povedou
k nápravě neutěšené situace při ochraně půdy a venkova vůbec.
Závěry konference a mnoho dalšího z jejího průběhu najdete na www.konferencevenkov.cz, www.obec-modra.cz/, www.
Mgr. Marta Polášková
buchlov.cz

Vážení spoluobčané obce Stříbrnice, přejeme Vám příjemné a klidné
prožití svátků vánočních, osobní a rodinnou pohodu. Zároveň do
nového roku 2016 pevné zdraví, osobní spokojenost.

Petr Matoušek
starosta

• 30 strana

Jana Kuchařová
místostarostka

Tak co říkáte, stojí to za to?
Mikroregion Buchlov byl založen
před mnoha lety jako sdružení obcí
Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany,
Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov. Snahou jeho členů je území rozvíjet jak po
ekonomické, tak po sociální stránce,
aby se zde lidem dobře žilo.
V letošním roce je ve 14 obcích realizován projekt „Spoločne sa naučíme
ekologicky nakladať s odpadom“, na
kterém jsme spolupracovali s jedním
slovenským partnerem a Energetickou agenturou Zlínského kraje.
V rámci projektu byly do všech obcí
nakoupeny nádoby pro třídění odpadu, pro sběrný dvůr mikroregionu v
Buchlovicích velkoobjemové kontejnery a kompostéry do domácností.
A proč to všechno vlastně děláme?
Vyplatí se nám to? Najít odpověď není
jednoduché. S určitostí lze ale říct,
že šetrná likvidace odpadů se vyplatí
vždy. Obcím i lidem, kteří v nich žijí.
Většina z nás zaznamenala, že v oblasti odpadů se něco
děje, že se něco mění k lepšímu. Na sběrných místech v obcích
vidíme nové kontejnery na tříděný odpad pro papír, plasty,
sklo, kov a bioodpad, včetně informační tabule, co do nádob
nepatří a je potřeba uložit do sběrného dvora. Ten už v minulém období vybudoval mikroregion Buchlov na katastrálním
území Buchlovic. Mimo to některé obce dávají do domácností
pytle na plastové láhve a naplněné pytle svážejí, organizují
svoz velkého, objemného odpadu, informují lidi a žádají o
spolupráci.

Existují možnosti zlepšení nakládání
s komunálními odpady?
Určitě ano, ale opět záleží na každém z nás. Nemalé náklady na směsné odpady lze snižovat především předcházením
vzniku odpadů a zvýšením množství vytříděných surovin.
Nejúčinnějším nástrojem při snižování produkce odpadů je
osvěta, což je nejlevnější řešení.
Předcházení vzniku odpadu je v hierarchii nakládání s
odpady na prvním místě. Předcházet znamená, že odpad ne-

vzniká, nebo že ho vzniká méně. Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zamysleme se před každým nákupem nad
nakupovaným množstvím a také nad tím, jak bude po spotřebování výrobku nebo ukončení životnosti s obalem, anebo
věcí naloženo. Zda se dá ještě využít jako surovina, nebo musí
skončit v popelnici, takže na skládce komunálního odpadu.
Můžeme například nakupovat nebalené zboží, anebo ve vratných obalech. Zamysleme se také nad potřebou PE tašek pro
uložení nákupu. Není možné využívat například látkovou tašku, se kterou chodíme do obchodu pravidelně? Není možné
používat dobíjecí baterie? A tak bychom ve výčtu mohli pokračovat ještě dlouho. Možné je všechno, jen se nad tím musíme
rozumně zamyslet.
Menší dopad na životní prostředí a zdraví mají výrobky z
přírodních materiálů, výrobky s ekoznačkou (ekologicky šetrný výrobek), výrobky bez obsahu nebezpečných látek (těžkých
kovů, rozpouštědel apod.), výrobky z recyklovaných materiálů.
Když už nám ale odpad vznikne, je důležité jej dobře vytřídit, čímž získáváme cenné suroviny. Přírodní zdroje totiž
nejsou nevyčerpatelné, takže tříděním šetříme nejen přírodu,
ale i svoji peněženku, a také veřejné zdroje, které mohou být
využity jiným způsobem, například na rozvoj obce, kulturu,
sport, …
K předcházení vzniku odpadu řadíme i domácí a komunitní
kompostování, protože v tomto případě se ničeho nezbavujeme, neboli žádný odpad nám nevzniká. Ba naopak, tvorbou
kompostu a jeho zapracováním vrátíme půdě zpět potřebné
živiny.
Mgr. Marta Polášková
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Společenská kronika
Změny stavu obyvatel obce Stříbrnice od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015
Počet trvale přihlášených osob 426

Narození
Diana Danková
Timea Kučírková
David Staňo
Eva Zahradníková

80 let

24. 6. 2015		
30. 6. 2015		
29. 7. 2015		
5. 8. 2015

č. 122
č. 20
č. 261
č. 275

Josef Bělovský
Marie Palicová
Libuše Crháková
Růžena Píšťková

8. 3. 1935
13. 5. 1935		
16. 6. 1935		
24. 8. 1935

č. 150
č . 48
č. 126

Josef Zámečník
Marta Kvapilová
Antonín Čech

č. 223
č. 223
č. 135
č. 84
č. 84

Rozálie Čevelíková
Marie Mikulčáková

Úmrtí
Jarmila Dojáčková
Anna Hlaváčková
Jaroslav Drexler

6. 3. 2015
26. 4. 2015
30. 5. 2015

85 let
90 let
79 let
59 let

14. 6. 1930
21. 8. 1930		
18. 11. 1930

Životní jubilea - 75 let
Marie Hyánková
Karel Hyánek
Štěpán Kopecký
Jaromír Matoušek
Marie Matoušková

č. 24
č. 98
č. 268
č. 128

23. 5. 1940		
17. 8. 1940		
13. 11. 1940
1. 12. 1940
11. 12. 1940		

č.56
č 280
č. 108

90 let
26. 2. 1925		
7. 10. 1925		

č. 29
č. 231

Ladislava Polášková, OÚ Stříbrnice

Josef Bělovský - 80. let

Josef Zámečník - 85. let

Libuše Crháková - 80. let

Marie Mikulčáková - 90. let

Marie Palicová - 80. let

Marta Kvapilová - 85. let

Rozálie Čevelíková - 90. let

Ružena Píšťková - 80. let

Novomanželé Kočendovi
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