Stříbrnický

zpravodaj

č. 11/2016

Obec Stříbrnice přeje Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2017
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Vážení spoluobčané,
po roce se Vám opět dostává do rukou zpravodaj naší obce Stříbrnice, který by se měl trochu ohlédnout v kostce za rokem 2016,
co nám uplynulý rok přinesl lepšího pro život v obci, co nám vzal
a co připravil pro léta budoucí. Tak jako na konci každého roku si
přejeme štěstí, zdraví, klid a pohodu, tak se snažíme i naši obec posunout směrem vpřed, naplňovat nejen sliby, ale i vize, které máme
nejen pro další léta a prospěch obce.
V roce 2016 jsme zažádali na Statním fondu životního prostředí o dotaci na protipovodňový plán v obci Stříbrnice. Žádost
byla odeslána na fond a dotace je podepsána, realizace protipovodňového plánu v obci je naplánována na jaře roku 2017. Celkové
náklady na tuto akci činí 472 tisíc Kč, dotace na tuto akci bude 85
%. V projektu bude pořízen Protipovodňový plán obce Stříbrnice,
zabezpečení a monitorování toku Medlovického potoka a velká
elektrocentrála, která bude sloužit k zabezpečení informovanosti
obyvatelstva při krizových situacích.
V roce 2016 probíhala příprava projektu na SFDI - chodníku
ve spodní části obce, museli jsme čekat na podmínky SFDI, které
jsou specifické ke každé výzvě. V listopadu proběhla konzultace na
SFDI v Brně, kde jsme naši plánovanou akci společně s projektantem panem Ing. Milanem Valouchem představili. Projekt máme
připravený dle podmínek Státního fondu dopravní infrastruktury,
před podpisem s ŘSZK nám byla ale představena nová smlouva
o právu provést stavbu, která je pro obec neakceptovatelná a nedrží se dohod, které byly stanoveny smlouvou v roce 2010. Nyní probíhá samotné jednání s ŘSZK, na leden jsme svolali jednání na
místě samém, abychom si upřesnili rozsah prací, které bude financovat při této akci ŘSZK a které obec. Částky, které v nadcházejícím roce 2017 jdou do vsetínského okresu, jsou horentní, tak proč
bychom si měli jako obec platit rekonstrukci silnice II/422 ze svých
finančních prostředků? Po vyřešení této situace bude celý projekt
dotažen a nachystán k podání žádosti na SFDI, součástí projektu
je i kanalizace, která zčásti bude součástí dotace. Předpokládaná
částka akce je 5 000 tis. Kč a dotace by měla činit 85 %.

V letních měsících jsme se potýkali s nedostatkem vody ve vodovodním řadu, tuto skutečnost jsme opakovaně hlásili, v místním
rozhlase jsme žádali občany, ať si nenapouští bazény. Někteří
nebrali na výzvy zřetel a jejich bezohlednost omezovala ostatní
odběratele vody z vodovodního řadu. O vodu ve vodojemu se stará
pan Jaromír Matoušek. Obec Stříbrnice proto zvolila dvě varianty
jak těmto stavům předejít. Za prvé se muselo dořešit vyčistění vody
v záložním zdroji HV2, který obsahoval železo, které po kontaktu
s chlorem, jejž používáme jako dezinfekci vody, vodu zabarvovalo
do hněda. Této skutečnosti jste si jako koncoví spotřebitelé určitě
všimli. Byla navržena technologie čistění. V objektu u záložních
zdrojů byly dodavatelsky nainstalovány tři filtry, které dodala
a do budovy umístila firma AQUAREX, s. r. o., Uherské Hradiště.
Akce nás stála 293 tisíc Kč. Dále byl proveden hydrogeologický
průzkum pro určení nových vrtů, z pěti námi vytipovaných míst
neodpovídalo ani jedno. Hydrogeologický průzkum provedla firma
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Vodní zdroje Holešov, ta nám určila dvě místa, která jsou nejvhodnější pro výstavbu nových vrtů. Obec Stříbrnice oslovila majitele
pozemků a nyní s nimi již vyjednává o odkupu. Byl nainstalován
nový hydrant, který byl umístěn u budovy mateřské školy, při doplnění zásahových vozidel při požárech nebudou tato zavazet na
hlavní cestě, jak se stávalo doposud.

V roce 2016 jsme pokračovali ve zkrášlování našeho místa posledního odpočinku, byly nachystány další pochůzky u hrobů, a to
v sektorech nad a pod křížem, dnes nám již chybí umístit obruby
v pravé spodní části u vstupu do hřbitova a následně budou všechny
pochůzky vydlážděny zámkovou dlažbou. Dlažbu máme již zakoupenou a připravenou na hřbitově. Ještě nám zbývá umístit osvětlení, které nám na celém hřbitově dost schází, a snad se nám podaří
zprovoznit i WC, které by podle mého názoru mělo být celoročně
otevřené. Když to jde jinde, proč by to nešlo u nás? Veškeré práce
na hřbitově prováděli pánové Pavel Juřík a Rostislav Martinák,
jsou zaměstnáni pod obcí a pomáhají mi v těchto nelehkých úkolech, které se snažím na každý rok stanovovat.
Jednou z větších akcí, která byla vyvolána Krajskou hygienickou
stanicí Zlínského kraje se sídlem v Uherském Hradišti, byla rekonstrukce kuchyně v mateřské škole ve Stříbrnicích. Hutní projekt
Frýdek-Místek nám vypracoval projekt na rekonstrukci a vybavení
kuchyně. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma MEGASTRO CZ
s.r.o, která nám dodala kompletní zařízení do kuchyně, veškeré vybavení je dnes nerezové. Kuchyň, která byla vybavena v roce 1978,
bylo nutné radikálním způsobem přestavět. Projekt a vybavení
kuchyně jsme projednávali s krajskou hygienickou stanicí, která
nám vydávala i stanovisko ke stavebnímu řízení, jež probíhalo na
Stavebním úřadě v Boršicích. Stavební práce započaly začátkem
měsíce srpna a celá akce byla předána dle harmonogramu prací
dne 9. 9. 2016. Všichni máte možnost se podívat, jak kuchyň prohlédla. Stavební část akce nám prováděla firma Stav-Armo, spol.
s r. o., Staré Město. Celkové náklady na rekonstrukci kuchyně
v MŠ Stříbrnice byly 675 tisíc Kč.

V tomto roce byl dokončen a následně schválen Územní plán
obce Stříbrnice, který bude sloužit pro další plánování výstavby

v obci. Někomu se zdá špatný, jak slýchávám z ohlasů a dokonce
i ze státní správy. Bohužel územní plán je vytvořen dle platných
zákonů, starý již neodpovídal dnešní legislativě, na což někteří
hřešili. Tímto bych chtěl poděkovat paní Ing. Kateřině Sklenářové
a projektantu arch. Vladimíru Dujkovi za profesionální přístup
při vytváření územního plánu, nebyla to vždy lehká cesta. Proběhly
dvě besedy s občany, což bylo nad rámec smlouvy, dále bylo dvakrát uskutečněno veřejné projednání územního plánu, který byl
schválen oznámením o vydání Opatření obecné povahy č. 1/2016
Územního plánu Stříbrnice dne 7. 10. 2016 a nabyl platnosti 23.
10. 2016. Po čtyřech letech bude provedena revize územního plánu
a provedeno vyhodnocení.

Dále obec Stříbrnice dostala dotaci 30 tisíc Kč na jednotku
Sboru dobrovolných hasičů, dotace byla určena na výbavu jednotky, nákup zásahového obleku, přileb a pracovních bot. Peníze
rozdělovala i Nadace SYNOT, pro hasiče SDH byl určen sportovní
grant.
V průběhu roku probíhalo jednání o možné výstavbě ČOV ve
Stříbrnicích. Poslední možné podání žádosti o dotaci bude dle
harmonogramu Ministerstva životního prostředí v roce 2020.
Není jisté, co bude následovat dál. Stále jednáme o možnostech
vhodného čistění vody v obci Stříbrnice. Nejdostupnější se nám
ukazuje vlastní ČOV, nápad dotáhnout přivaděč do Boršic jsme po
odpovědi obce Boršice zamítli, pro naši obec by byl za podmínek,
které nám obec Boršice zaslala, ekonomicky neúnosný. Bude nutné
připravit projekt, na který je možné získat dotaci 80 %, v takovém
případě by stálo za uvážení, zda do toho jít. Dnešní výjimka, kterou
obec má na vypouštění odpadních vod, je už tak dost přísná a nedovedu si představit, co bude následovat dál.
Na příští rok bychom chtěli připravit projekt na sběrný dvůr,
který nám v obci schází. Dnes máme zahájené jednání s Úřadem
pro zastupování státu o pozemku, který je v majetku státu, je to
malé hřiště u mlýna, které
má dnes obec pronajaté.
Chtěli bychom celý prostor
vydláždit a zkulturnit. Budeme se snažit dosáhnout
na dotaci pro sběrná místa
v obci. Na rok 2017 máme
naplánovány i opravy místních komunikací, a to ulice
za Mlýnem a u dětského
hřiště. V průběhu měsíce
ledna bude vyhlášeno výběrové řízení na opravu
mostu v ulici u Bělovských,
na tuto akci máme projekt
a stavební povolení, byla by
škoda jej nechat propadnout. Bude to první most

z jedenácti, který bude opraven. Stavební práce by měly proběhnout v letních měsících. Částka určená projektantem na rekonstrukci mostu je 600 tisíc Kč.
Obec Stříbrnice se nesnažila jen budovat, ale i vytvářet lepší
podmínky pro kvalitnější vztahy mezi občany. Byla připravena
spousta společenských akcí, Svátek matek za pomoci MŠ Stříbrnice a Smíšeného pěveckého sboru. V září se obec prezentovala, a to
úspěšně, na Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském
Hradišti. Děkuji všem zúčastněným, vím, že připravit se do kroje
není lehké. V listopadu se uskutečnily martinské hody, které jsou
v naší obci tradicí, rolí stárků se ujali Šárka Kmentová a Radim
Krsička. Na konci roku, jak je již zvykem, se konala Beseda se seniory, byl to krásný a neopakovatelný večer v rodinné atmosféře, kdy
nám došla zahrát Cimbálová muzika Josefa Marečka. Díky všem
zúčastněným se akce vydařila.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří přispívají ke kulturnímu,
společenskému, ale i materiálnímu rozvoji obce. Milé maminky,
dovolte mi poděkovat za Vaši neskutečnou nápaditost při akcích,
které pobaví nejen děti. Sportovcům děkuji za vzorné reprezentování obce, přípravce za snahu a trpělivost při všech zápasech,
rodičům za podporu, bez které by nebylo možné děti na zápasy
vozit. Trenérovi za trpělivost. Je krásné, jak se staráte o Váš sportovní areál. Díky patří také honebnímu společenstvu, které se stará
o přírodu a bohaté kulturní a společenské vyžití v obci. Samozřejmě i Sboru dobrovolných hasičů, který se stará o požární bezpeč-

nost v obci a jeho členové jsou vždy ochotní přiložit ruku k dílu, když
potřebuji. A v neposlední děkuji řadě všem, kteří se snaží naši obec
rozvíjet, zdokonalovat, udržovat společenské a kulturní tradice.
Jejich nadšení si velmi vážím.
Dále bych Vám chtěl poděkovat jménem svým, jménem pana
senátora Valenty a Strany soukromníků za důvěru, kterou jsme
dostali v krajských volbách v naší obci. Vaší důvěry si velmi vážíme
a budeme se nadále snažit pracovat pro blaho naší obce, i když

kvůli některým úskalím, kterým čelíme, to není jednoduché.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál do nového roku 2017 štěstí,
zdraví, osobní a rodinnou pohodu.
Petr Matoušek, starosta
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INFORMAČNÍ SERVIS PRO NAŠE OBČANY
SLUŽBY

ZDRAVOTNICTVÍ

Potraviny JEDNOTA Stříbrnice

Praktický lékař MUDr. Tomáš Dacík

Tel. 572 503 274
Otevírací doba PO-PÁ 6.30 – 11.00, 14.00 – 16.30 hod.
SO 6.30 – 10.00 hod

Potraviny JEDNOTA Boršice
Tel. 572 501 181
Otevírací doba: PO-PÁ 6.30 – 18.00 hod.
SO 6.30 – 10.00 hod.
NE 7.30 – 10.00 hod.

Řeznictví Prášilík, Boršice
Otevírací doba: PO-PÁ 7.30 – 12.00 hod., 14.00-17.00 hod.
SO 6.30- 10.00 hod.

Prodejna potravin Marie Varmužová, Boršice
Tel. 572 501 494
Otevírací doba: PO-PÁ 5.00 – 18.30 hod.
SO 6.00 – 10.00 hod.

Průmyslová prodejna Marie Heliová, Boršice
Tel. 736 653 671

Trafika Marcela Havlová
Tel. 728 673 399
Otevírací doba: PO – PÁ 5.00-11.30 11.45 – 17.30 hod.
SO 6.00 –10.30 hod.

Sběrný dvůr Buchlovice
Křížné cesty
Tel. 572595 058
Provozní doba: Letní provoz (1.3.-31.10).:
PO – PÁ 6.00 – 17.00 hod
SO 8.00 – 12.00
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
Zimní provoz (1.11.-28.2.)
PO – PÁ 6.30 – 16.00
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
PÁ 8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00

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
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Tel. 572 501 433
Ordinační doba: PO 7.00 – 12.30
ÚT 13.00 – 17.30
ST – PÁ 7.00 – 12.30 hod.

Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Dagmar Kořistková
Boršice 715, tel. 721 566 563
Ordinační doba: PO 7.00 – 10.00
ÚT 13.00 – 18.00
ST 7.00 – 10.00
ČT 7.00 – 12.30
PÁ 10.00 – 12.00, 12.00 – 13.00 (prevence)

Praktická zubní lékařka MUDr. Petra Matějíčková
Boršice 170, tel. 773 501 422
Ordinační doba: PO 7.30 – 14.30
ÚT 8.30 – 17.30
ST, ČT 7.30 – 14.30
PÁ 7.30 – 13.00

Odborná ženská lékařka MUDr. Jana Pavelková
Boršice 170, tel. 732 833 258
Ordinační doba: ST 7.00 – 15.00
PÁ 7.00 – 15.00

Lékárna Boršice, Mgr. Jana Ryndová
Boršice 306, tel. 572 501 489
Provozní doba: PO 7.30 – 16.30
ÚT 7.30 – 17.00
ST 7.30 – 16.30
ČT 7.30 – 17.00
PÁ 7.30 – 16.30

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

Místní knihovna Stříbrnice
Místní knihovna Stříbrnice má pro Vás otevřeno každý
pátek od 15.30 do 18.30 hodin. V současné době je zaregistrováno 60 čtenářů. K zapůjčení máme 4 238 svazků, včetně
těch z výměnného fondu. Kromě beletrie, naučné literatury
a periodik si u nás můžete půjčit i několik stolních her.
Tak jako v letech minulých i letos se knihovna podílela na
několika kulturních akcích určených zejména dětem.
Tento rok jsme tradičně zahájili spolu s hasičkami
21. 1. 2016 4. pexesovým turnajem. Herního odpoledne se
zúčastnilo přibližně 15 dětí, které se rozhodly vzít organizaci
do vlastních rukou a zavrhly tak obvyklá pravidla turnaje.
Vítězové tedy byli všichni, kteří se zúčastnili.
Nejvýznamnější akcí knihovny byla letošní, už čtvrtá Noc
s Andersenem, která se konala 1. 4. 2016. Toto datum bylo
ideální k provedení několika nevinných žertíků.  Nocležníků bylo letos 11. Před spaním jsme stihli jít po stopách
pokladu, protáhli jsme si plíce zpěvem a následně nekontrolovatelnými výkřiky „nadšení“, když se před námi zjevily
mocnosti pekelné. Stres jsme odbourali tancem a cvičením.
Pro lepší spaní jsme si zaduchařili a po několika výzvách se
dostavil i ten vytoužený spánek. Ráno jsme rozdali zabavené
mobily a děti se rozešly do svých domovů.
Poslední akcí roku 2016 byly vánoční dílničky pořádané
společně s hasičkami.
Účast byla hojná jak stříbrnických, tak i přespolních dětí,
a to včetně rodičů. Vyráběly se papírové stromečky, věnečky,
hvězdy, andílci, stromečky z korálků, fantazie pracovala na
plné obrátky. Třpytilo se všechno a všichni.
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří jakoukoli měrou
přispěli k organizaci a hladkému průběhu všech akcí.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřála klidné,
nebo spíš hodně veselé a šťastné Vánoce a mnoho úspěchů,
zdraví a příjemných chvil v novém roce.
Zdenka Vandová, knihovnice

„Knihy jsou pro lidi tím,
čím jsou pro ptáky křídla.“
John Ruskin
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Mateřská škola Stříbrnice
O jaké zákony by se měla ředitelka školy ve své práci
opírat?
Mimo jiné je to školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, vyhláška o mateřských školách, zákoník práce a měla by
znát i občanský zákoník.
S účinností od 1. 9. 2016 došlo k vymezení školských obvodů
spádových mateřských škol pro následující školní rok. Rovněž se
zavádí jednotný termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání
v termínu od 2. května do 15. května. Rodiče 5letých dětí mají
povinnost nechat zapsat děti do mateřské školy. Cílem je, aby
všechny děti měly poslední rok před zahájením školní docházky
přípravu na úspěšný začátek v první třídě základní školy.
Mateřská škola je zpravidla první institucí, do níž přichází dítě
v časném dětství, aby zde získalo nové dovednosti, znalosti, aby
se socializovalo a lépe poznalo sebe i okolní svět. Některé děti si
toto období každodenní docházky do mateřské školy užívají od
začátku, jiné brzy poznají, že být s kamarády, dozvědět se a naučit něco nového je vlastně prima.

Co můžeme nabídnout budoucím školákům?
U nejstarších dětí se v mnohem větší míře stává součástí vzdělávacího programu v mateřské škole cílená příprava na nástup
do školy. Rozvíjíme u nich grafomotoriku, koordinaci oka a ruky,
zrakové a sluchové vnímání a rozlišování, stejně jako logické myšlení a předmatematické představy, odpovídající předškolnímu
věku. Většinu aktivit upravujeme do takové formy, do níž se mohou částečně zapojit i menší děti. Předškolní příprava má s sebou
nést i schopnost odlišení hry od systematické práce, což je s ohledem na jejich budoucí školní úspěšnost třeba postupně trénovat.
Pro budoucího školáka je nepochybně důležitá schopnost
koncentrace. Pokud se nedokáže soustředit, mnoho věcí, které se
ve třídě dějí, mu prostě „uteče“.
Bez pozornosti nemůže probíhat
efektivně žádné učení. V mateřské škole je mnoho příležitostí, jak
posílit tuto schopnost. Dbáme na
to, aby dítě při soustředění nebylo
rozptylováno dalšími zajímavými
podněty, vedeme děti k tomu, aby
neodbíhaly od činností a dokončovaly daný úkol.
Měly by mít i přiměřené sociální dovednosti, měly by respektovat pedagoga, umět komunikovat
s kamarády ve třídě a rychle se
adaptovat na školní prostředí.
Proto každoročně v období
zápisů do 1. ročníku uskutečňujeme návštěvu základní školy.
Projdeme s dětmi školní budovu,
podívají se do tělocvičny, jídelny a hlavně se zúčastní vyučovací
hodiny.

Do školy letos, nebo napřesrok?
Děti, kterým bude nejpozději 31. srpna 6 let, by měly nastoupit do školy. Některé děti nastupují později, protože dostaly odklad školní docházky. Kdy je dítě zralé a kdy by naopak mělo ještě
rok počkat? Obecně lze říci, že o rok později by měly jít děti velmi
slabé a drobné, často nemocné a děti zvýšeně unavitelné. Ty, které jsou ještě příliš zabrány do svého dětského hravého světa plného fantazie a o školu nejeví zájem, děti, které jsou přecitlivělé,
úzkostné, plačtivé, nebo naopak zvýšeně neklidné a impulzivní.
Další skupinou, u které je třeba uvažovat o odkladu školní
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docházky, jsou děti, které významně selhávají v určitých oblastech, které jsou nutné pro dobré zvládnutí schopnosti číst, psát
a počítat. Je to oblast zrakového a sluchového vnímání, hrubé
a jemné motoriky, koordinace, grafomotoriky, rozvoj paměti,
koncentrace, řeči a rozumové předpoklady.

Co musí vaše dítě zvládnout, než půjde do školy?
Dítě by mělo:
1. být dostatečně fyzicky, psychicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
2. být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
3. zvládat přiměřeně jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
4. zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
8. být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
9. vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. orientovat se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
Vánoce jsou už za dveřmi. To jsme pocítili i v naší mateřské
škole. Již koncem listopadu nastal adventní čas, a to je doba,
kdy děti i dospělí cítí kouzlo blížících se Vánoc. I my v naší mateřské škole zachováváme vánoční tradice, předáváme je dětem
a umožníme jim zapojit se do
všech vánočních příprav. Chystáme adventní kalendář, kdy si děti
každý den vyndají malé překvapení a odpočítávají, kolik dní zbývá
do Vánoc.
Od začátku se učíme básničky
a písničky o čertech a Mikuláši,
s dětmi stavíme peklo a hrajeme si
na malé čertíky. Ještě se nestalo,
že by za dětmi nepřišel Mikuláš
s andělem a taky rohatý a chlupatý čert s nadílkou. Malý dáreček
dostane každý, protože při pohledu na čerta slíbí, že se polepší, i ti
největší rošťáci.
Pak celou mateřskou školu
provoní cukroví a perníky, vyrábíme drobné dárečky a přáníčka
pro své nejbližší, svátečně se vyzdobí všechny prostory. Největší
radost pak dětem udělá vánoční nadílka pod stromečkem. Při
rozbalování balíčků s novými hračkami všem dětem svítí oči.
V tomto čase nezapomínáme ani na rodiče. Pozveme je na posezení u vánočního stromečku, v tu dobu se na chvíli zastaví v předvánočním shonu a poslechnou si vánoční koledy a zhlédnou pohádku Jak zvířátka chtěla hlídat Ježíška. Všichni si pak navzájem
popřejeme krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce.
Dovolte, abych Vám i já za celý kolektiv mateřské školy popřála příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.
Marie Blechová, ředitelka mateřské školy

Maminky Stříbrnice
Hned úvodem Vám přejeme nádherné vánoční svátky a šťastný nový rok.
Každoročně pro děti pořádáme čtyři akce. Jako první začínáme karnevalem, ten letošní se konal v sále obecního úřadu.
Měly jsme obavy z velikosti prostoru a zajištění občerstvení,
trochu jsme se vším bojovaly, ale
výsledek byl uspokojivý. Účast byla
velká, sešlo se 26 dětí v nádherných
maskách a s dobrou náladou, která
vydržela až do konce. Jejich nadšení
nás motivovalo k přípravě další akce,
kterou bylo jarní čarování. Bylo krásné jarní počasí, které jsme si s našimi
mladými kolegy a kolegyněmi vyčarovali. Letos nám pomáhalo hodně
bývalých studentů, čarodějky: Adéla,
Kačka K., Kačka J., Natálie, Nika,
Šárka, Vendula a čarodějové: Dalibor, Kryštof, Michal, Ondra, Pavel
a Radek, za což jsme moc rády. V půl
druhé odpoledne se fotbalové hřiště
proměnilo na čarodějnické učiliště,
kde nastoupilo do učení 47 studentů.
Všichni úspěšně splnili úkoly a mohli
od nás obdržet vysvědčení s velkou
jedničkou. Závěr jsme společně oslavili čarodějným tancem.

Poslední srpnová sobota patřila už tradičně pohádkovému
lesu, královské rodině, pohádkovým bytostem a hlavně všem
dětem, pro které to připravujeme. Ty se s nadšením zastavují
u každé pohádky a plní úkoly, aby dostaly na konci cesty sladkou
odměnu. Letos nám počasí přálo, bylo hodně sluníčka (až se nám
rozpouštěly kostýmy), a tak přišli jen
ti odvážní. A že jich bylo hodně – 58!
Cestu pohádkovým lesem jsme zakončili opékáním špekáčků, to abychom
si mohli nabrat trochu tepla na zimní
období. Kdo se účastnil, měl zásoby na
lampionový průvod.
S nástupem podzimu přichází na
řadu poslední z plánovaných akcí pro
děti, kterou je lampionový průvod s ohňostrojem. Procházka večerní obcí za
zvuku dětských melodií a v doprovodu
světýlek začala na fotbalovém hřišti
a končila na dětském hřišti, kde jsme
zhlédli nádherný ohňostroj.
Závěrem chceme poděkovat všem,
kdo nám pomáhají, za čas a finanční
prostředky, které do přípravy akcí věnují. Děkujeme sponzorům za finanční
i nefinanční příspěvky a těšíme se na
Vás v dalším roce.
Dagmar Vaculíková
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Základní škola Osvětimany
Tekutá vzpomínka s trochou nostalgie od Rudolfa
Křesťana
„Nevím přesně, co dělají dnešní školníci, ale je jisté, že žákům
nenalévají. Na počátku 2. poloviny minulého století jsme jako
žáci sedávali v lavicích, jejichž nedílnou součástí byl zabudovaný
skleněný kalamář. Inkoust byl trvalým společníkem mého dětství
a při neopatrném namáčení násadkovým perem zůstával na prstech. Existovala i jedna nadávka související s inkoustem. Když
chtěl někdo urazit úředníka, řekl mu: „Ty inkouste!“ Jak se asi
dneska nadává úředníkům? Ty software? Ty počítačová tiskárno?“ Doba školních lavic s vestavěným kalamářem je už dávno
pryč. Taky školník s láhví inkoustu. Zmíněné lavice jsou k vidění
už jen v některých muzeích. K jejich věrohodnosti jim však něco
schází. Skleněné kalamáře jsou smutně prázdné.“

Časy se mění
Někteří si ze školy pamatujeme, jak jsme své učitele popuzovali žvýkačkami. Ale ta doba už je dávno pryč. Naši žáci už nás
neobtěžují žvýkáním v hodině ani žvýkačkami přilepenými pod
lavicí a na židlích, nevidíme je ani na tabuli a na zdech. Rýsováčky jsou snad také nedostatkové zboží, nebo že by nebyly pro
žáky už natolik zajímavé jako za našich časů? Zatímco některé
zlozvyky jako by vymizely, vynalézavost žáků je bezmezná. Dnes
objevujeme ve třídě spíše rozšlapané křídy před tabulí nebo za
tabulí a vířící se prach ve vzduchu. Měkce se nám šlape ve svačinových ubrouscích, v papírových kapesnících a nebýt obalů od
pamlsků, ani se nedozvíme, co dětem nejvíce chutná. Možná si
ještě vzpomenete, jak jste kvůli rovným zádům sedávali ve škole
s rukama vzad za opěradlem židle. Naši žáci mají natrénovanou
polohu vsedě, která jim tak vyhovuje, že zbytečným pohybem
na sebe učitele neupozorňují. Energetické nápoje, které někteří
rádi popíjejí, pravděpodobně způsobují, že jejich pusa ve výuce
je opravdu rychlá, ale ruka její tempo nestíhá. Dnešní mládež
mistrně ovládá moderní techniku snad všeho druhu, ať už k ní
patří foťáky, mobily nebo počítače a tablety. Ta rychlost, se kterou
mačkají například tlačítka mobilu, je až obdivuhodná. K čemu
my, dospělí, potřebujeme podrobné prostudování manuálu, oni
bravurně ovládají i bez něj. A ještě jedna sportovní disciplína se
ujala. Je to hod předmětů z okna, který by snadno mohl vyřadit
toho, kdo nestačí včas uhnout, protože nepředpokládá útok shora. Takže, dejte si pozor, vy, stojící dole pod okny! Z tohoto výčtu
je patrné, že se mýlí, kdo říká, že mladí nemají žádné zájmy. Je až
• 8 strana

neuvěřitelné, jak například dokážou hypnotizujícím pohledem
kolektivně posunovat ručičky na hodinách vpřed. A zvonííííí!
Zvonění na přestávku stejně jako prázdniny všichni žáci milují.
Aby se tak něco příjemného zrodilo, musela nejdříve vzniknout
škola…
První den nového školního roku 2016/2017 začal tradičně
slavnostním shromážděním všech žáků v tělocvičně školy. Nezapomenutelným dnem se stal hlavně pro 15 nových prvňáčků,
které si pod svá křídla vzala Mgr. Ivana Gabrielová.

Co nového ve škole
V letošním školním roce 2016/2017 došlo k několika personálním změnám. Místo vedoucí školní jídelny zastává paní Ivana
Vajčnerová a hlavní kuchařkou je Jana Hrabcová. Provoz mateřské školy zajišťuje vedoucí učitelka Kateřina Líčeníková a Mgr.
Petra Vilímková. Pedagogický sbor v základní škole posílily Mgr.
Jitka Střižíková, třídní učitelka ve IV. ročníku, a Mgr. Žaneta Gabrielová. Od 1. listopadu 2016 pracuje v naší škole školní speciální pedagožka Mgr. Kateřina Motalová, která je poradenským
pracovníkem v oblasti zkvalitnění péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.
V září se uskutečnil celodenní projekt Den jazyků pro žáky 8.
a 9. ročníku. Ve skupinkách řešili úkoly, jež se týkaly nejen zeměpisných údajů, historie a důležitých osobností, ale také praktických věcí, které mohou uplatnit v běžném životě. Samostatně si
pak připravovali prezentaci země ve třech jazycích – českém, anglickém a německém. Díky mezipředmětovému propojení se tak
žáci dověděli spoustu nových a užitečných informací, prohloubili
si slovní zásobu a posilovali jazykovou rozmanitost. V květnu je
čeká pokračování v rámci Dne Evropy.
Školní klub a školní družina uspořádaly v září Bylinkové slavnosti. Děti se nejdříve dověděly hodně informací o bylinkách,
které rostou na zahrádkách, na loukách, ale i o choulostivějších
druzích v květináčích. Na kterou nemoc či neduh se která bylinka
hodí nejlépe, to děti také zajímalo. Na výstavce poznávaly samotné bylinky podle vůně, chuti a vzhledu, ale nejvíce se těšily na překvapení ve školní kuchyňce. Paní učitelky si tu pro ně připravily
ochutnávku bylinkových čajů jednodruhových i míchaných. A co
jim chutnalo nejvíce? No přece levandulový sirup, kterého vypily
celou půllitrovou láhev. Bylinková slavnost se vydařila a dětem se
opravdu moc líbila.
Od měsíce října byla zahájena činnost zájmových kroužků.
V jejich zaměření se snažíme uspokojit zájem a potřeby žáků,
proto jsme v letošním roce nabídli volnočasové aktivity nové,
např. kompenzační trénink, sportovní hry, volejbal, kroužek Šikovné ruce a rybářský kroužek. Zajišťujeme také přípravu žáků
9. ročníku na přijímací zkoušky v českém jazyce a matematice,
umělecké zájmy rozvíjíme v kroužku hry na zobcovou flétnu a výtvarném kroužku, jazykové ve dvou kroužcích angličtiny, zájem
o přírodu v přírodopisném kroužku, logopedický a dyslektický
navštěvují žáci I. stupně. Jsme rádi, že z řad veřejnosti obětavě
vede už několik let šachový kroužek pan Lubomír Macků a včelařský kroužek pan Štěpán Strýček. Celkem se žáci mohou realizovat v 17 kroužcích, účast v nich není pro žáky zpoplatněna.
Kromě tohoto výčtu probíhá taneční kurz s paní Mgr. Zdenkou
Uřičářovou, která s žáky připravuje předtančení na únorový
školní ples. Ve škole máme rovněž otevřenu pobočku ZUŠ Uh.
Hradiště – hudebního oboru. V něm probíhá výuka hry na housle
pod vedením p. Jakuba Špalka a sólového zpěvu s pí Adélou Papayovou.
18. října se vydali žáci 5., 6. a 7. ročníku do planetária a muzea Anthropos v Brně. V zajímavém pořadu s názvem Země

Perličky ze školních lavic
Elektron je část atomu zabitá záporně.
Na lebce se nachází kost vemenní.
Kníže Václav posílal každý rok do Německa 120 volů, čímž
se k nám dostávala západní kultura. Jeho bratr Boleslav
Ukrutný ho za to důkladně zavraždil. Po své smrti byl Václav
zvolen za svatého.
V roce 1346 se stal naším králem císař Karel IV. Říká se
o něm, že byl otcem Vlasty.
Ameriku objevil Kristus Kolumbus.
Jiří z Poděbrad vyslal poselstvo do ciziny, aby se podíval, jak
to tam vypadá.
Český rájnejsou jen trosky, ale celé hrady a zámky.
Když máme úsečku a ve středu máme udělat bod, tak to neznamená, že budeme čekat až do středy, ale že ho uděláme
doprostředka.

školní družiny zúčastnily výtvarné soutěže v Tupesích. Tématem
letošní soutěže, které se děti dověděly až na místě samém, bylo
namalovat jedno ze čtyř ročních období. Malovalo se akvarelovými pastelkami, které po přetření vodou vyvolávají dojem malby
barvou. Naši družinu reprezentovala děvčata ze 2. a 3. třídy –
Alžbětka Pavlechová, Eliška Vykoukalová, Natálka Marčáková
a Karolínka Maňáková. Za svůj krásný podzim získala Karolínka
Maňáková 1. místo.

v pohybu se dověděli hodně informací o pohybu naší planety,
proč se střídá den a noc a jednotlivá roční období, ale také to,
proč je život zrovna na naší planetě. V muzeu Anthropos, které
je zaměřené na vývoj člověka, objasnil průvodce žákům mnoho
Touto cestou děkujeme panu Petru Knížovi a místním zahrádotázek, které k tomuto tématu měli. Největší atrakcí se stal samozřejmě mamut v životní velikosti. Celá tato exkurze byla pro žáky kářům za 300 l lahodného moštu z jablek ze školní zahrady, který
velkým přínosem, protože pomohla vhodně doplnit teoretickou už podruhé vyprodukovali v moštárně pro naše žáky a děti z mateřské školy. Žáci vzkazují: „Jen se po něm zaprášilo, děkujeme!“
výuku zeměpisu, vlastivědy, přírodopisu a dějepisu.
Děkujeme zástupcům městysu Osvětimany za stálou podPoslední den před podzimními prázdninami se žáci ve 4. třídě
poru
a přízeň a Spolku rodičů za jejich ochotu při organizování
naladili tzv. „na jablečno“. Hlavním bodem dne s názvem Apple
a
financování
akcí pro žáky. Vážíme si opravdu každé pomoci
day byla soutěž o nejkrásnější jablko. O tento titul bojovalo 10
a
vstřícnosti.
krásných jablíček. Všechny děti ze třídy se staly porotci, ale
Blíží se Vánoce a naše školička se začne v tomto duchu ponejprve prošly řádným školením o skladbě jablka v anglickém
jazyce. Pak probíhalo hodnocení vzhledu, vůně a chuti jablíček. stupně proměňovat. Místo podzimní výzdoby se objeví krásní
První místo získalo nejnablýskanější jablíčko Verunky Hromado- andělíčci, zasněžená zimní vesnička, vločky na oknech a ozdobevé se ziskem 213 bodů, druhé místo obsadilo velejablko Rozárky ný vánoční stromek. Se žáky a zaměstnanci školy se rozloučíme
Chaloupkové se ziskem 93 bodů a třetí patřilo krásnému jablíč- u tradičního pásma Vánoční zpívání na schodech a při bilancováku Terezky Navrátilové se ziskem 50 bodů. Matematiku si žáci ní si opět posteskneme, jak tento rok rychle uběhl. Děti se těší na
procvičovali se žonglérem s jablky a pak řešili úkoly ze vzácného dárečky, kterými se obdarovávají ve svých třídách, a pak se rozestromu Jablkovníku matematického. A nakonec si v pracovních jdou do svých domovů. Všichni se setkáme až po prázdninách, to
činnostech motali bambulková jablíčka z vlny. Celým dnem děti už bude v roce 2017.
Vážení občané, přeji Vám za zaměstnance základní školy krásprovázela vůně jablíčkového čaje.
né
a
pohodové Vánoce. Udělejte si o svátcích čas na svou rodinu,
Od listopadu zahájily činnost Čtenářské kluby. Kluby mají forpřátele
i na pomoc druhým a v nadcházejícím roce buďte zdraví
mu volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
a
šťastní.
A ještě tu pro Vás mám jeden vánoční příběh s dobrým
Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají
i do povinné složky vzdělávání žáků. Klubová činnost je pokra- koncem, potěšte se.
Milena Vaculíková,
čováním Čtenářských dílen, které probíhaly v loňském roce
zástupkyně
ředitele školy
a setkaly se ze strany učitelů a žáků s velkým úspěchem. Klubové
schůzky se konají jedenkrát až dvakrát
týdně. S vlastní četbou knih jsou spoTulákovy Vánoce
jeny další rozmanité aktivity, které by
Jiří Žáček
měly pomoci například k tomu, aby
žáci samostatně četli, uměli si vybrat
Běžel pes po městě a potkal člověka. Člověk je jako pes, jenomže neštěká.
knihu podle svých zájmů, aby mluvili
A pes mu povídá: Pojď se mnou, brachu, k nám, o Štědrém večeru nemá být nikdo sám.
o tom, co přečetli, a vzájemně si knihy
Toulavý
člověče, vezmu tě do smečky, psí máma usmaží voňavé řízečky.
mezi sebou doporučovali, byli schopni
Dáme
si
horký punč, budeme veselí, však i psí Ježíšek ti něco nadělí.
text převyprávět a klást otázky. Učíme
Člověk
je
jako pes, když ho má někdo rád, chce se mu skotačit a je mu akorát.
žáky užívat postupy, které jim pomoTulák
šel
s
hafanem a za čtvrt hodiny usedl ke stolu v kruhu psí rodiny,
hou lépe se v textu orientovat a porozujedlička svítila a došlo na dárky, našli mu zánovní papuče z almárky.
mět mu. Tento projekt se uskutečňuje
A byli veselí, zpívali koledy, s cukrovím na míse obešli sousedy.
v rámci Výzvy 22 z operačního prograA tulák skotačil s malými štěňátky, byly to Vánoce skoro jak z pohádky.
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Člověk je jako pes, to nikdo nezmění, až na to, že nemá ocásek k vrtění.
Dne 3. 11. 2016 se čtyři děti z naší
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Základní škola Františka Horenského v Boršicích
Návrat zapomenutých ovocných stromů
Podzim na naší Základní škole Františka Horenského se nesl
v duchu projektového Dne stromů. Díky podpoře všech účastníků
internetového hlasování jsme za přispění finanční dotace Nadace
partnerství a společnosti Makro mohli zorganizovat plánovanou
výsadbu původních starých odrůd ovocných stromů. Mimo jiné
šlo o jaderničku moravskou, jeřáb oskeruši, panenské české, rakytník řešetlákový, dřín obecný nebo mišpuli velkoplodou, všechny stromky jsme pořídili u ovocné školky v Bojkovicích.
Nejdříve si dopoledne mohli žáci 1. stupně ověřit svoje vědomosti týkající se stromů na připravených stanovištích. Jejich
znalosti z dané oblasti vyzkoušeli spolužáci z vyšších ročníků
a nad celým průběhem naučné stezky dohlížela paní učitelka Ing.
Ivana Přikrylová. Souběžně s dopoledním programem se všichni
žáci podíleli na přípravě podzimního jarmarku a výsadby stromů.
Jednotlivé třídy připravovaly různé pochutiny, které nabízely všem
návštěvníkům. Pod vedením učitelů Hapaly, Zapletala a paní učitelky Srnové starší žákyně chystaly těsto na výborné bramboráky.
Pan učitel Chmel a pan školník společně s žáky 8. a 9. třídy dostali
na starost přípravu pozemku na vysazení jednotlivých stromků.
Nezanedbatelnou součástí projektového dne byla krásná výzdoba,
o kterou se postarala společně s žáky a jejich třídními učiteli paní
zástupkyně Lenka Daníčková. Pořízení fotodokumentace a natočení videa z celého průběhu se se ctí zhostili pan učitel Kamrla
a paní učitelka Zetíková.

Odpolední jarmark s ukázkami druhů ovoce a různých pochutin, jehož součástí byla i plánovaná výsadba ovocných stromů,
považuji za nesmírně vydařenou akci, která přispěla k osvětě nejen
žáků, ale i jejich rodinných příslušníků. Rád bych poděkoval všem
žákům a zaměstnancům naší základní školy za jejich píli a přístup,
s jakým se na všech činnostech tohoto projektového dne podíleli.
Samozřejmě nesmím opomenout pomoc všech návštěvníků, kteří
svojí návštěvou nejen ocenili naši snahu, ale také se aktivně podíleli na samotné výsadbě.
Doufám, že námi vysazené stromky a kalendář na rok 2017
nám budou tuto úžasnou akci neustále připomínat.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ

Patronát 1. a 5. třídy
V letošním školním roce nastoupilo do 1. třídy celkem 22 žáků.
Jejich průvodci prvními kroky na základní škole se kromě paní učitelky třídní Mgr. Lenky Vavrušové stali patroni, žáci 5. třídy. Jejich
snahou je prvňáčky podporovat a pomáhat jim překonávat prvotní
ostych z nového prostředí.
Společně již obě třídy podnikly několik akcí. V říjnu jsme se
vydali na podzimní vycházku na Haldu. Po cestě jsme si všímali,
jaké proměny nastaly v přírodě s příchodem podzimu. Na Haldě si
• 10 strana

děti prohlédly zvířátka, proběhly se po průlezkách a někteří si dali
i malé občerstvení.
V listopadu jsme společně s našimi patrony, žáky 5. třídy, podnikli pouštění draků. Přestože bylo pod mrakem a foukal pouze
mírný vítr, akce se vydařila. Téměř všichni draci nám vzlétli. Všechny děti byly plné elánu a bylo těžké je dostat zpět do školy.
Páťáci berou svoji roli patronů velmi zodpovědně, o prváky se
na obou akcích vždy vzorně starali a pomáhali jim. Proto jim i třídnímu učiteli Mgr. Vlastimilu Kamrlovi patří poděkování.
Mgr. Lenka Vavrušová

2. A
Letošní rok jsme zahájili v Kulturním domě v Boršicích. Hned
druhý den nás už ale vítala naše třída. Vraceli jsme se do stejné
místnosti, kterou jsme prázdnou v červnu opouštěli. Teď už ale
žáky čekala třída vyzdobená všemi možnými nástěnnými obrazy,
ale také motivačními činnostmi. Ze zadní části na žáky koukají
zapomnětlivé příšerky a také u nás ve třídě nechybí pro nás známé odměnové samolepky. Důležitá pro nás jsou i třídní pravidla,
která se snažíme co nejméně porušovat. Od září jsme stihli mnoho
akcí. Přihlásili jsme se do celoroční soutěže Tajuplná zahrada. Od
října také jezdíme každé úterý do plavání. Děti jsou v bazéně velmi
šikovné a mile nás svými vodními schopnostmi potěšily. Společně
s kamarády jsme zvládli Žabičkovou cestu na Smraďavku. Při jízdě zručnosti byl z naší třídy nejúspěšnější Ondra Kec. Na páteční
„Světlušky“ si každý žák vyrobil vlastní dýni. Při Drakiádě nám
výjimečně létali skoro všichni dráčci a žáci byli z létajících draků
nadšení. Boršické hody jsme si tradičně užili v pátek na kolotočích,
kde se žáci povozili na labutích, ale také na velkém řetízkovém kolotoči. Celoškolní akci Den stromů jsme si přilepšili o projektový
Jablíčkový den. Společně jsme si upekli jablkové záviny s rakytníkem a nakrájeli jablíčka do rakytníkového nápoje. S pomocí žáčků,
ale i rodičů, jsme si zasadili keře rakytníku, a teď budeme doufat
v jejich úspěšný růst. Ve škole nás dvakrát navštívili hasiči z Uherského Hradiště s preventivním programem Hasík. Na jaře nás
bude čekat návštěva u nich na hasičské stanici. Žáci si také v programu Zuby zopakovali pravidla dentální hygieny a také viděli, jak
špatně nehlídané zoubky mohou dopadnout. A teď už se nám blíží
vánoční svátky. Pro rodiče, kamarády budeme vyrábět dárečky,
přáníčka, budeme také zpívat a poslouchat koledy a těšit se na další rok 2017. Za celou 2. A třídu přeji do nového roku jen to nejlepší.
Mgr. Zuzana Kotačková

2. B
Tak jako v jiných třídách, tak i ve třídě II. B se od začátku školního roku mnoho událo. Od 1. září nastoupila do třídy nová paní
učitelka a nový školní rok začal seznamováním dětí s paní učitelkou a naopak.
Podzim zahájily děti II. A a II. B společným výletem na Smraďavku, nazvaným Žabičkový den. Během cesty žáci plnili úkoly
a odpovídali na známé otázky, které znali již z 1. třídy. Nejrychlejší
z nich si vytáhl ze sáčku dáreček a prvních pět dětí získalo žabičku.
Na Smraďavce se děti občerstvily, nakrmily na rybníku všechny
kačenky, prohlédly si malou zoologickou zahradu a nakoupily si
drobné dárečky. Po vyhodnocení nejlepších žabiček jsme se vydali
na dlouhou zpáteční cestu do školy.
V Den bez aut se uskutečnila pro naše žáky Jízda zručnosti,
kde děti zdolávaly náročnou překážkovou dráhu na kolečkových
bruslích, koloběžkách nebo kolech. Velkým překvapením bylo, že
vítězkou Jízdy zručnosti se stala nejmenší soutěžící z II. B Simonka Hlaváčková a na stříbro dosáhla Petra Janíčková, rovněž z II. B.
V podzimním čase zpestřila dětem výuku Nezbedná pohádka,
na kterou se vypravili žáci z celého prvního stupně do Slováckého

divadla. Vyvětrali tak společenské sváteční oblečení a zopakovali
pravidla slušného chování.
K podzimu také neodmyslitelně patří pouštění draků na nedalekém kopci, kde až na jednoho nezbedného draka všichni krásně
a vysoko skotačili ve větru, dlabání dýní a jejich výstava před školou a večerní průvod světlušek, kterého se většina žáků naší třídy
zúčastnila.

centrem Žabka, v tělesné výchově plníme úkoly Sazka olympijského víceboje. Také jsme se zapojili do celoroční soutěže Tajuplná zahrada ve spolupráci s přírodovědným centrem Trnka. V říjnu jsme
pracovali ve skupinách v projektu ke Dni stromů, seznamovali se
se stromy méně známými, vyhledávali o nich informace, vytvořili
na tuto akci pozvánku, vymysleli básně i přání svému stromu, také
jsme stromy kreslili i si o nich zazpívali. Ještě před zasazením naší
mišpule velkoplodé jsme si z produktů zahrady upekli záviny a koláče, které po odpoledním sázení všem přišly vhod. V programu
Jak si čistit zuby se žáci dozvěděli mnoho užitečných rad a informací, které si v praxi vyzkoušeli.
Nyní se těšíme na předvánoční koncerty, dílničky a jiné tradiční
akce, také se vánočně naladíme pečením perníků a společným posezením u stromečku.
Všem přejeme radostné prožití vánočních svátků a spokojený
rok 2017!
Mgr. Lenka Janíková a žáci 4. třídy

Exkurze ekoparlamentu do Hostětína

Velmi hezké vzpomínky a mnoho zážitků mají děti z celodenního projektu Den stromů. V dopoledních hodinách děti malovaly
podzimní paletu, vyráběly draky a hlavně strom durancii, ovšem
pouze z kartonu a oříšků natřených na modro. Opravdové stromy
durancie sadili žáci až odpoledne. Velkým zážitkem byla pro děti
příprava pohoštění na odpolední část projektového dne. Čekalo je
pečení buchet. Děti si podle receptu připravily a důkladně vymísily
těsto. Po vykynutí, vysvětlení a ukázce, jak správně zabalit do těsta
povidla tak, aby nevytekla, se všichni s chutí pustili do práce. Po
těstu se jen zaprášilo! A za to, jak děti krásně buchtičky zamotaly,
by se nestyděl ani zkušený cukrář. Dalším potěšením bylo, že nejen
po těstu, ale i po buchtách se jen zaprášilo a všem velmi chutnalo!

Ve středu 9. listopadu 2016 navštívilo dvacet členů našeho
školního ekoparlamentu, z každé třídy s výjimkou prvních tříd dva
žáci, ekologickou obec Hostětín. Po více než hodinové jízdě vlakem,
během níž jsme mohli pozorovat postupně se měnící krajinu, jsme
vysedli v malebné vesničce na úpatí Bílých Karpat. Zamířili jsme
do centra Veronica, kde na nás čekala paní Hana Machů. Během
dopoledního programu jsme zjistili, co je to Ekoškola, jak funguje
a co všechno nás při snaze získat titul čeká. Také jsme si mohli pa-

3. B
Školní léta plynou jako voda a my jsme již započali třetí ročník.
Jako každý rok i letos nás čekala spousta akcí a třídních aktivit.
V říjnu jsme se vyřezáváním strašidelných dýní, které byly na výstavce před naší školou, zapojili do tradičního Průvodu světlušek.
Navštívili jsme také divadelní představení Nezbedná pohádka,
kterou nám představili herci Slováckého divadla. V průběhu měsíce října a listopadu jsem pro žáky připravila projektové vyučování
Stěhovaví ptáci a Slavíme Halloween. Nejvíce jsme se letos věnovali školnímu projektu Den stromů. S žáky jsme různými výtvarnými technikami vytvořili krásné stromy a také jsme společnými
silami zasadili naše „třešničky“. Zapojili jsme se do přírodovědné
soutěže Tajuplná zahrada, kterou pořádá organizace Trnka.
Čeká nás příprava na nejkrásnější období v roce, které nám pomohou navodit vánoční akce, jež nás čekají ve Slováckém muzeu
v Uherském Hradišti. V letošním roce se zde koná mimořádně bohatý program s mnoha vánočními nápady v podobě cukrářského
umění žáků SŠPHZ a se spoustou lidového umění. Zúčastníme se
vánočního koncertu P. Nováka Od čerta k Ježíšku. A nebude chybět ani tradiční varhanní koncert v kostele sv. Václava v Boršicích.
Přeji Vám společně s žáky 3. třídy krásné prožití vánočních chvil
s Vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, štěstí a životního
optimismu.
Mgr. Petra Stýskalová a žáci 3. B

4. třída
Ani v letošním školním roce čtvrťáci nezahálejí a zapojují se do
různých projektů a soutěží. Na podzim proběhla výuka na dopravním hřišti v Uherském Hradišti, navštívili jsme Slovácké divadlo,
zapojili jsme se do Jízdy zručnosti, průvodu světlušek, sběru starého papíru a jiných aktivit. Nadále spolupracujeme s ekologickým

sivní dům, v němž se centrum nachází, důkladně prohlédnout a prozkoumat. Zjistili jsme třeba, kolik mají košů na tříděný odpad, jak je
dům vytápěn a že se zde splachuje na toaletách dešťovou vodou. Po
dobrém obědě měl každý možnost koupit si místní mošt. Poté jsme
nahlédli do moštárny, kde se tato dobrota vyrábí. Zrovna se zpracovávala červená řepa, takže jsme mohli nahlédnout na proces její
přeměny na mošt. Samozřejmě jsme se těšili do přírodní zahrady, na
níž je sušírna ovoce, domečky a skrýše pro užitečné živočichy a také
různé výukové hračky, které jsme důkladně prozkoumali. Nakonec
jsme si prohlédli i místní kořenovou čističku odpadních vod, po níž
se mohli zájemci dokonce i projít. A pak už jsme zamířili na vlakovou
zastávku, z níž byl nádherný výhled na krajinu, a hurá domů.
Mgr. Kateřina Zetíková, člen školního ekoparlamentu

Jménem všech žáků a zaměstnanců Základní školy Františka Horenského bych chtěl všem občanům Stříbrnic popřát
klidné prožití vánočních svátků, radost ze života, pevné zdraví
a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2017.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ
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Hasičky ze Stříbrnic
Tak jako v předchozích letech jsme se i v roce 2016 podíleli
na organizaci akcí pro děti s místní knihovnou a naší knihovnicí
Zdenkou Vandovou.
Předposlední únorovou neděli jsme se sešli na již 4. pexesovém turnaji. Byl to přelomový ročník, protože děti vzaly organizaci do svých rukou. Všichni byli vítězové a odnesli si medaili
a malý dárek. A v příštím roce se snad znovu setkáme u stolu
s pexesem nebo jinou společenskou hrou.
14. května se naše družstvo žen zúčastnilo okrskové soutěže
v požárním sportu, kterou pořádalo SDH Staré Hutě. Naše družstvo žen opět obhájilo 1. místo v naší kategorii.
Na začátku prázdnin se konal již 4. ročník našeho Dne s hasičem – zábavního odpoledne pro děti a rodiče. I letos jsme měli
pro děti připravené úkoly s požární tematikou. Po splnění úkolů
si všichni odnesli sladkou odměnu. Největší atrakcí byl skákací
hrad pro děti a laserová střelnice pro tatínky. Děti si mohly také
nechat pomalovat obličej a vybrat si ten nejkrásnější balonek. Za
tyto atrakce vděčíme panu starostovi Petru Matouškovi, který je
pro nás domluvil. V průběhu odpoledne se přijela představit také
Policie ČR se svým novým služebním vozem.
Draci nám letos podzimní oblohu neozdobili, ale slibujeme,
že se do příštího roku polepšíme!
Druhou adventní neděli se za poslechu vánočních koled konala naše poslední a druhá největší akce – Vánoční dílničky, již třetí
v pořadí. Za větší účasti přespolních než místních jsme vyráběli
několik vánočních dekorací. Všichni jsme se kreativně vyřádili
a doufáme, že naši akci v příštím roce opět zopakujeme s větší
podporou místních tvoření chtivých nadšenců.
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, děkujeme! Moc nás to těší.
Závěrem bych Vám všem chtěla za hasičky popřát pokojné
Vánoce, šťastný vstup do nového roku a při nějaké námi pořádané akci v roce 2017 na shledanou.
Alena Němcová
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Sbor dobrovolných hasičů Stříbrnic
Po roce je tu opět něco málo z činnosti našeho SDH.
V roce 2016 se složení sboru nezměnilo: početní stav je 37 členů, z toho 27 mužů a 10 žen. Taktéž se nemění ani vedení celé
organizace. Starostou je František Čevelík, velitelem JSDH je Jiří
Kratochvíl, velitel družstva SDH je Radim Kratochvíl. O techniku se stará Bohumil Kratochvíl, který je strojníkem JSDH. Našimi nejstaršími a dlouholetými členy SDH jsou: Ing. Josef Sovek
a Václav Prukner.
Rok 2016 začal tradičním maškarním plesem. 19.2. se uskutečnila degustace slivovice pod vedením pana Bohumila Kratochvíla a 21.2. turnaj v pexesu pořádaný členkami SDH. Začátkem
měsíce března proběhl ve spolupráci s SK Stříbrnice a obecním
úřadem, 6. ročník koštu slivovice. Koncem měsíce dubna již tradičně pořádáme stavění máje. V květnu se členové a členky účastnili mše v místním kostele. Tato mše byla věnována jak žijícím,
tak zemřelým hasičům. V půli měsíce jsme se zúčastnili okrskové
soutěže, která se konala ve Starých Hutích. Soutěže se zúčastnili
tři družstva našeho SDH, dvě družstva mužů a družstvo žen, dále
dvě družstva mužů z Osvětiman, dvě družstva mužů ze Starých
Hutí, Stupavy a Buchlovic . Muži se umístnili na druhém místě,
ženy na prvním místě a muži nad 35 let taktéž na místě prvním.
Koncem měsíce proběhlo kácení máje. Na začátku měsíce června se v obci provedla kontrola hydrantů, aby se zjistilo zda vše
funguje správně. 11.6. jsme se na pozvaní obecního úřadu a Červeného kříže Medlovice zúčastnili dětského odpoledne, kde byla
prezentována technika a vybavení SDH. 18.6. se ve spolupráci
s obecním úřadem uskutečnil cyklovýlet do Kovozoo ve Starém
Městě, kde byla zajištěna prohlídka. Po prohlídce se pokračovalo
do Uh. Ostrohu na chatku, kde bylo zajištěno občerstvení s možností noclehu. V červenci uspořádaly členky Den s Hasičem, kde
byly pro děti připraveny různé soutěže a sladké odměny. Po ukončení soutěží si mohli děti i dospělí zastřílet na laserové střelnici

a vyskákat přebytečnou energii na nafukovacím hradě. Připraveno bylo také malování na obličej, které se setkalo s příznivou reakci jak u dětí, tak u dospělých. V měsíci srpnu jsme přijali pozvání
na oslavy 140. výročí založení sboru v Buchlovicích. Začátkem
prosince uspořádaly členky společně s místní knihovnou, Vánoční dílničky pro děti. Zde si návštěvníci vyrobili za drobnou úplatu
vánoční výrobky a drobnosti. Konec roku již tradičně zakončíme
předsilvestrovským pochodem.
Touto cestou děkuji členům i členkám SDH, kteří se podílejí na chodu sboru, zabezpečení a přípravě akcí, jak pro děti,
tak pro dospělé. Děláme to dobrovolně a s radostí pro občany
naší malé a krásné obce.
Dále chci vyzdvihnout nemalé zásluhy pana starosty Petra
Matouška a místostarostky paní Jany Kuchařové při zajišťování finančních prostředků na pořízení všeho potřebného
pro zajištění chodu
JSDH, a že to nejsou
malé částky. Díky těmto
prostředkům je naše
JSDH vybavena na úrovni, jako jedna z mála ve
Zlínském kraji.
Závěrem přeji členům
i členkám SDH a všem
občanům obce krásné
prožití vánočních svátků
a všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví v novém
roce 2017.
Za SDH Stříbrnice
Jiří Kratochvíl
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Martinské hody 2016

Vážený pane starosto!
Já, stárek této dědiny, vá
Sto kačen, sto husí napeč
Právo, stárku mám, kro
Prosíme o hodové povole
Ale když nám ho dáte, v
Budeme hodovat, pít a t
O právo a pořádek se post
to před všemi slibuji a rá

Vítám tě, chaso, i muziku vidím rád, dnes budeme martinské hody pořádat.
Vítám Vás, milí hosti! Hodujte s námi do sytosti!
Koláčka si dáme, zazpíváme, projdeme se dědinú, kde máme naši stárku jedinú.
Pan starosta kanál mi opravil, abych si nožky nezranil a za stárkú se ve zdraví vypravil.
Ale než na cestu se vydáme, vínečka si spolu dáme.
Muziko, zahraj nám a pěkně zvesela! Ať můžeme všichni do kola.

ám nesu nové zprávy, nové noviny.
čených, sto sudů vína na hody otevřených
ojovanou chasu aj muziku vedu k vám.
ení, bez něho nám do smíchu moc není.
velkou radost nám tím uděláte.
tancovat.
taráme,
ád si na to s vámi připiji!

Velký kopec jsme
vyšli, k tomuto
domečku došli.
Tady naše stárka bývá,
právo ukrývá.
Vyjdi, stárečko, vyjdi
ven, dnes je náš hodový
den.
Právo už jsi dozdobila
a beranicu pro mě jistě
připravila.
Tak si spolu připijme
na zdraví, ať jsme na
muzice veselí.

Sportovní klub Stříbrnice
Letošní rok byl zaměřen na práci s mládeží. Je až k neuvěření, jaký ohlas vyvolaly
tréninky a celkově zapojení dětí do sportování. Všechny nás to příjemně překvapilo.
Zájem byl tak obrovský, že jsme se rozhodli
naši přípravku přihlásit do letošní fotbalové soutěže. Naše výsledky by se mohly při
pohledu do tabulky zdát špatné, snaha dětí
je však obdivuhodná. I přes nepříznivé výsledky stále trénují a perou se s mužstvy věkově staršími z daleko větších vesnic, jako
jsou například Huštěnovice či Polešovice.
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Zároveň jsme se zúčastnili našeho prvního
turnaje v Uherském Ostrohu. Zde by stálo
za to vyjádřit obrovský dík všem rodičům,
jejich podpora byla úžasná a potřebná.
Ani fanoušci „velkého“ fotbalu samozřejmě nebyli o fotbal ochuzeni. Naši
muži i přes špatný start do předchozí sezóny nakonec jarní část zvládli a umístili
se ve středu tabulky. To současná sezóna
se vyvíjí ještě mnohem lépe. Podařilo se
nám přivést několik nových posil, které
taktéž přispěly k tomu, že jsme o skóre na

třetím místě. Na jaře bude z čeho vycházet
a doufejme, že i zimní příprava napomůže
minimálně k udržení místa.
Závěrem bych rád poděkoval všem
sponzorům a partnerům, fanouškům,
hráčům i dětem a v neposlední řadě všem
členům SK Stříbrnice. Rád se budu opakovat s díkem všem rodičům.
Za SK Stříbrnice přeji všem občanům
krásné prožití svátků vánočních a šťastný
nový rok.
Radim Krsička, předseda SK

Český svaz včelařů, základní organizace Boršice
Je advent a to znamená, že se blíží Vánoce, a tedy i konec roku.
Je to čas, kdy je vhodné se za uplynulým rokem ohlédnout.
Tento rok pro včelaře nebyl zrovna nejlepší. Na začátku sezóny se vyvíjelo všechno příznivě. Potom přišlo období, kdy se teplota, sucho a další nepříznivé jevy spojily, a to pro včelaře nebylo
dobré. První snůška se ukazovala jako velmi dobrá, na což poukázala i média zprávou, že letos bude mnoho medu. Nebyla to až
tak dobrá předpověď. Po zvratu počasí již druhé a další vytáčení
medu bylo velmi skromné, ne-li žádné. Doufejme, že příští rok
bude o mnoho lepší.
Po letním slunovratu byly včelky ještě v kondici. Při kontrola
se nemocnost včel zdála být v přijatelných mezích. Dost včelařů
tento stav naladil tak, že přestali v kontrole rozvoje nemocí u včel
být obezřetní. Následkem teplého podzimu matky poměrně dost
plodovaly, a proto se mohl šířit i varroa destructor (kleštík), který
se poměrně značně rozšířil i po léčení fumigací. Po odebrání a vyšetření zimní měli se ukáže, jak se nemoc rozšířila. Dle poznatků
od jiných včelařů se ukazuje, že jich dost přijde o včelstva. Budeme
doufat, že se podaří velké části včelstev přezimovat dobře a včelaři
budou mít na jaře radost z vyzimovaných včel. Co se týče nemocí
moru a hniloby plodu, je naše organizace zatím bez tohoto problému, přestože ve Zlínském kraji jsou tyto nemoci dost rozšířeny.
V obcích na území působnosti naší organizace byly na podzim
osazeny vyřezané kláty pro chov včel. Na jejich úhradě a výrobě
se velmi výrazně podílela MAS Buchlovice vedená předsedou
Miroslavem Kovaříkem a manažerkou Mgr. Martou Poláškovou.
Pomůže to více spojovat lidi s přírodou a včelkami, protože příroda a včely k sobě patří od pradávna.

Naše organizace má nyní 44 členů, kteří na 62 stanovištích
obhospodařují 698 včelstev. V naší ZO pracují 2 včelařské
kroužky, v Medlovicích pod vedením př. Štefana Strýčka pracují 3 mladí včelaříci a v Boršicích př. Havel Výstup vede 4 členy
včelařského kroužku. Díky těmto kroužkům máme i nové mladé
včelaře. V letošním roce byl přijat za člena přítel Vojtěch Grebeň
z Boršic, kterému je teprve 11 let a pro včelaření je velmi zapálen. Přejeme mu, aby mu toto nadšení vydrželo po mnoho let.
Věřím, že mladí včelaři převezmou práci po nás, kteří jsme už
v pokročilém věku. Je to naše budoucnost ve včelaření.
Přítel Havel Výstup z Boršic byl oceněn vyznamenáním pro
vedoucí včelařských kroužků, kteří tuto práci vykonávají mnoho
let zdarma a bez odměn. Ocenění mu bylo předáno na Krajském
úřadě ve Zlíně za přítomnosti vedení kraje v čele s hejtmanem
Stanislavem Mišákem. ZO děkuje za vychování mladých včelařů
a za dlouholetou pomoc ve vedení naší organizace. Zároveň mu
přejeme pevné zdraví a včelaření ještě po mnoho let.
Na závěr bych chtěl poděkovat rodinám včelařů za pochopení
našeho koníčka, příznivcům včelařů a v neposlední řadě OÚ za
podporu našeho sdružení. Také všem lidem, kteří nám drží palce
pro dobro věci.
ZO ČSV Boršice přeje všem krásné prožití svátků vánočních,
všechno nejlepší do nového roku a mnoho zdraví po celý příští
rok.
Vojtěch Píštěk
ČSV ZO Boršice

PODĚKOVÁNÍ
NADACI SYNOT
Obec Stříbrnice děkuje
Nadaci SYNOT za podporu
projevenou formou finančních
grantů našim spolkům v roce
2016, a to Sportovnímu klubu
Stříbrnice – malým fotbalistům,
Sboru dobrovolných hasičů a také
Smíšenému pěveckému sboru
Stříbrnice.
Této pomoci si velmi vážíme
a je nám ctí, že patříme k mnoha
obdarovaným.
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Fašaňk
Pod šable, pod šable aj pod obušky
my všecko bereme, aj plané hrušky.
Tady nám nedali, tady nám dajú,
komára zabili, slaninu majú.
Jako každoročně, i v letošním roce se vydal fašaňkový průvod masek naší obcí Stříbrnice. Akce
byla naplánována na sobotu 6. února.
Krásné slunné počasí provázelo rozverné fašaňkáře vedené tradičním medvědem Zdeňkem.
K dobré náladě masek v průvodu i navštívených
hrála harmonikářka Alenka Stodůlková z Boršic.
Po veselé obchůzce, která vedla z hřiště SK celou dědinou, Křápalky nevyjímaje, se masky sešly
na tradiční polévce Haničky Patkové zpět na hřišti.
Fašaňkáři děkují všem za příznivé a milé přijetí
a pohoštění.
Jana Kuchařová, místostarostka
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Košt slivovice 2016
Tak jak každý rok se u nás letos konal již
6. ročník koštu slivovice a jiných destilátů.
Degustace proběhla v pátek 19. února
2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Stříbrnicích. Hodnoceno bylo celkem 367 vzorků těchto lahodných moků,
Degustátorů bylo kolem padesátky, díky
čemuž bylo hodnocení zajisté objektivní.
Všechny přítomné přivítal pan Ing. Josef
Sovek, zkušený degustátor a páleničář,
jehož konstruktivních rad si všichni cení
a snaží se jimi řídit při přípravě a samotné
výrobě slivovice. Co může být krásnějšího

než rada od zkušeného a praktického páleničáře?
Košt pro veřejnost se uskutečnil
5.března 2016 ve 14.00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Stříbrnicích. Podle degustace bylo co koštovat,
vzorky byly navýsost dobré. Nejlépe hodnocené vzorky VI. ročníku byly: durancie
- Jiří Švrček, Hroznová Lhota, ročník
2015 - 19,9 bodu, meruňka - Zuzana
Zapletalová, Tučapy, ročník 2015 - 19,9
bodu, špendlík - Dalibor Hlaváč, Domanín, ročník 2015 - 19,6 bodu, hruška

- Václav Tomášů, Boršice, ročník 2015
- 19,4 bodu.
Závěrem patří poděkování všem, kteří
nám poskytli své jedinečné vzorky a tím
pomohli uskutečnit VI. ročník koštu slivovice a jiných destilátů. Děkujeme všem,
kteří se velkou měrou podíleli na organizaci a přípravě. Velký dík patří i degustátorům za objektivní posuzování vzorků.
Těšíme se na setkání u dalšího ročníku
koštu slivovice 2017.
Petr Matoušek, starosta

„Vyšlo-li z této země kdy co silného a tvrdého, pak to byla pouze slivovice.“
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Slavnosti vína a dny otevřených památek
Uherské Hradiště 10. a 11. září 2016
Uherské Hradiště – Víno i burčák tekly proudem, městem korzovaly desetitisíce lidí. Teploty okolo třicítky a tisíce krojovaných.
Druhý zářijový víkend patřil v Uherském Hradišti největšímu
svátku folkloru v regionu, a to čtrnáctému ročníku Slováckých
slavností vína a otevřených památek.
Po oba víkendové dny diváci mohli vidět vystoupení tisíců
krojovaných ve více než 100 připravených pořadech. Základní
programová linie se v minulých ročnících osvědčila, a proto se
letos příliš nezměnila. Například v pořadu Takoví jsme byli, jsme
a budem se soubory, skupiny a muziky představily výběrem ze
své tvorby v jevištním zpracování. Na nádvoří Reduty nechyběl
program zaměřený na kroje a jejich součásti, letos to byly boty.
Velký úspěch měly ale také koncerty jiných hudebních žánrů.

Po oba dny na Masarykově i na Mariánském náměstí probíhal
jarmark lidových uměleckých řemesel, na němž se představili,
kromě jiných výrobců, také nositelé ceny ministra kultury Nositel tradice lidových řemesel a uherskohradišťské Ceny Vladimíra
Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Nedělní
den patřil jako obvykle zejména památkám, letos bylo v Uherském Hradišti pro návštěvníky bezplatně zpřístupněno 26 historických památek.
No a již tradičně se tohoto velkolepého svátku lidových tradic
a krásy folkloru účastnila i naše obec Stříbrnice. Do slavnostního průvodu se vydalo 20 krojovaných včele s p. starostou Petrem
Matouškem.
Jana Kuchařová,
místostarostka
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SPS Stříbrnice
Smíšený pěvecký sbor naší vesnice, ve složení sbormistryně Ing. Šárka Brantalová, Dana Mazáčová, Hana Patková, Jana Kuchařová, Natálie Vandová, Irena Náplavová, Květoslava Zachová, Nikola Vandová, Hana a Jaroslav Peprníkovi, Josef Brucháček
a Vladislava Vorlíčková, Vás co nejsrdečněji zve na tradiční Vánoční koncert dne 26. prosince 2016 v kostele sv. Prokopa.
Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho dobrého v novém roce.
Pokud budete chtít v novém roce začít s námi zpívat, budeme se těšit každý čtvrtek v 18.00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Irena Náplavová (členka sboru)

Beseda se seniory
V sobotu 3. prosince se sešli stříbrničtí senioři na přátelském
posezení v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Stříbrnicích.
Po krátkém uvítacím proslovu pana starosty Petra Matouška dostala slovo Cimbálová muzika Josefa Marečka, která provázela
svým zpěvem a hudbou celý pohodový večer.
Jana Kuchařová, místostarostka
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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 rámci 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.
Již čtvrtým rokem jsou rovněž Stříbrnice na Stezce Muškátu
moravského navštěvovány cyklisty z blízka i z dáli. Na jaře při

symbolickém otevírání cyklostezky a na podzim při jejím zavírání se setkávají cyklisté na hřišti SK, kde je pro ně připraveno vždy
něco dobrého k snědku i pití. V letošním roce to bylo 16. dubna
a 8. října.
Těšíme se na Vás na 12. ročníku symbolického otevírání cyklostezek v sobotu 29. dubna 2017.
Jana Kuchařová, místostarostka

Cyklovýlet za poznáním
Obec Stříbrnice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů pořádala 18. června 2016 již tradiční výlet za poznáním, tentokrát bylo cílem KOVOZOO ve Starém Městě. Účastníci výletu
měli sraz v areálu sportovního klubu, odkud vyrazili po cyklostezce směrem na Boršice, Nedakonice, Kostelany nad Moravou,
kde byla povinná zastávka ve výčepu U Osla. Po důležité pitné
zastávce se všichni zúčastnění výletníci vydali směr KOVOZOO
ve Starém Městě. V KOVOZOO jsme prošli celý areál plný zvířat
nádherně a citlivě vyrobených z kovového odpadu. Po prohlídce
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celého KOVOZOO výprava pokračovala do Uherského Ostrohu
k Peprníkům na maringotku, kde proběhlo ukončení této vydařené akce. Zde se narazil sud piva, opékaly špekáčky, děti jezdily na
Baťově kanále na loďce. Tímto bych chtěl poděkovat celé rodině
Peprníkově za výborně připravené stanoviště, které bylo krásnou
tečkou celého výletu. Vyšlo nám krásné počasí a už teď se můžeme těšit, že se snad příště sejdeme na cyklovýletě za něčím, co
nás obohatí…
Petr Matoušek, starosta

Stříbrňanka
Autorem příspěvku je pan Milan Náplava (bývalý občan
Stříbrnic), který mi s laskavým svolením dovolil jeho e-mail
uveřejnit.
Dovoluji si zaslat obal první vydané malé gramodesky
z roku 1986 již pod vedením kapely Vojtěchem Horkým
s manželkou Martou, rozenou Donátkovou, která v pozdější upravené sestavě nakonec získala hodně ocenění
a věhlas mimo region i v zahraničí. Gramodeska je s vlastnoručním podpisem zakládajícího prvního kapelníka
Petra Kovaříka s obnoveným názvem Stříbrňanka. Začátek vzniku kapely nebyl jednoduchý (přehrávky atd.),
proto bych byl rád, aby se ani na první obsazení historicky
obnovené kapely, která později dosáhla hodně úspěchů,
nezapomnělo.
Konkrétně i na Petra Kovaříka, který v daném období
věnoval všechen svůj volný čas nejen později kapele, ale

i aktivitě dříve kolem sportu, respektive fotbalu v obci. Byl tak zvaně
motorem při výstavbě nového stávajícího fotbalového hřiště a pomáhala celá rodina. Jeho manželka (má sestřenice) se starala o dresy,
výbavu a jiné (původní zrušené hřiště bylo za obcí k Medlovicím pod
Strání).
Irena Náplavová (kronikářka)

Něco pod čarou
Obě hřiště spojovaly i takové zajímavosti, například z obou v čase fungování museli fotbalisti z Tučap prchat do kopců jen v dresech (v době, kdy ještě nebyly kabiny) před rozvášněnými domácími diváky, a další spojitost byla u horního a později i dolního hřiště
vykoupání špatně pískajících rozhodčích vedle v potoce.

Dodržujete štědrovečerní zvyky?

Něco málo z historie o hodech

Vánoce by skutečně neměly být jenom svátky jídla, dárků
a shonu, ale spíše svátky setkávání, klidu, pohody a rozjímání. A k tomu nám mohou dopomoci právě i tradice a zvyky,
které nám zanechali naši předci.
Krájení jablka – po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko, kolmo na osu, napříč. Obě poloviny se všem ukáží
a záleží na tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry. Pokud vypadá jako pěti- nebo vícecípá hvězda, sejdou se všichni za rok
ve zdraví. Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak někdo z přítomných těžce onemocní, nebo zemře. Tohoto zvyku se není
třeba bát. Vybírejte zdravé, velké jablko. A nezapomeňte – od
štědrovečerní večeře se nevstává!
Pouštění lodiček – připraví se lavor s vodou a staré vánoční svíčky. Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin jejich skořápek se nakapaným voskem upevní
vždy po jednom úlomku vánoční svíčky. Každý si udělá svou
lodičku, a pokud se lodička drží při kraji nádoby, její majitel
se bude celý rok držet doma. Jestliže lodička pluje ke středu
nádoby, vydá se do světa. Majitele lodičky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život.
Půst – na Štědrý den se zachovává až do večera přísný
půst. Dětem, které se nemohou dočkat, se slibuje, že uvidí
zlaté prasátko. Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první
hvězda.
Střevíc – svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu.
Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se
špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou.
Šupiny – pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik
kapřích šupin, které mají přinést po celý rok dostatek peněz.
U štědrovečerní večeře – se chystá o jeden talíř navíc, pro
náhodného hosta. Pod talíř se schová zlatý peníz nebo šupinky z kapra pro štěstí, aby se nás držely peníze. Od štědrovečerní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře,
protože ten, kdo vstane, do roka zemře.
Irena Náplavová (kronikářka)

Termín konání je stejný jako v Buchlovicích, neboť obec dlouho patřila do buchlovické farnosti, kde je kostel zasvěcen sv. Martinu. Hodovými
dny byly neděle a pondělí. Nejprve se šlo pro mladšího a pak pro staršího
stárka, ve stejném pořadí i pro stárky. Nedělní obchůzka končila večerní taneční zábavou, která plně patřila stárkům a svobodné chase. Při ní
bylo nejzajímavější prodávání práva. Právo totiž symbolicky patřilo loňským stárkům. Jakmile přišli do sálu, přestala hrát hudba a muzikantům
nedovolili hrát, dokud noví stárci práva nevyplatili. Obvykle smlouvali,
domlouvali se na nejvýhodnější ceně za práva. Svými vtipnými dialogy
mnohdy dobře bavili přítomné hosty. Novým stárkům nezbývalo než
práva vykoupit větším množstvím pití nebo jiným úplatkem, aby se mohlo pokračovat v hodové zábavě. Noví stárci vždy vyhlašovali loňským
stárkům sólo. V pondělí pokračovala obchůzka chasy a stárků s právy
po domech. V každém domě se zastavili, zavdali hospodáři a hospodyni a zvali na večerní taneční zábavu. Za toto pozvání dostávali peněžní
nebo naturální odměnu. K této obchůzce patřila i slavnost stínání berana, která se tradovala asi do roku 1875. Pondělní taneční hodová zábava
patřila ženáčům. Ti se v tento večer vždy chtěli ukázat, že ještě umí tančit
a cifrovat, takže hodová zábava patřila k nejveselejším během roku.
Hodové právo – hlavním atributem hodů a znakem stárků je hodové
právo. Práva celý rok uchovávaly mladší a starší stárka pro budoucí stárky, kteří novou funkci získají v příštím roce. Stárka pomocí zkušených
žen právo připravovala a zdobila. Na taneční zábavě byla práva zavěšována ke stropu a pečlivě hlídána. Ztráta by stárky stála velké výkupné.
Dřevěná hůl, meč nebo šavle byly znaky důstojnosti a nadvlády, patří ke
starým hodovým symbolům. Vojenská šavle tvořila základ stárkovského
práva, které se hodně podobalo rychtářskému právu, jež bylo kdysi znakem moci představitele obce. Šavle se oblékala do spodniček, na které se
dal brokátový fjertůšek. Vše se omašlilo pentlemi, krušpánkem a umělými kvítečky. Právo vypadá jako oblečená panenka.
Touto cestou Vás moc prosím, pokud vlastníte staré fotografie z nejrůznějších akcí obce, ráda bych si je zapůjčila a posléze vrátila. Budou
použity do kroniky naší obce a uchovány pro další generace. Vše v pořádku vrátím.
Irena Náplavová (kronikářka)
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Svátek matek
Den matek je dnem, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství.
Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází
z různých tradic, např. jindy se slaví ve Velké Británii (čtvrtou
postní neděli), jindy v arabských zemích (21. březen). V tento
den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku
vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek.
V Česku se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou
květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek
v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po
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druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami
Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března), ale i přesto
se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět
začal slavit veřejně. MDŽ se ale zachovává také, podobně jako
v jiných zemích. V některých zemích se oba svátky sloučily.
V naší obci se oslava Dne matek konala v neděli 15. května
ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. Pro potěchu maminek, babiček, tet, prostě všech přítomných žen, vystoupily se
svým
programem
děti z naší mateřské
školy, přidali se i žáci
základních škol. Na
závěr slavnostního
nedělního odpoledne
zazpíval stříbrnický
pěvecký sbor.
Jana Kuchařová,
místostarostka

Honební společenstvo Lovecká obec Stříbrnice
S blížícím se koncem roku je tradicí ohlédnout se za jeho průběhem a zrekapitulovat si některé z činností a akcí, které se v něm
udály.
Již pátým rokem ke Dni země pořádáme ve spolupráci s LČR
Buchlovice akci Ukliďme svět. Letošní akce se uskutečnila v sobotu 23. dubna za podpory 26 dobrovolníků nejen ze Stříbrnic,
ale i z řad přespolních rodičů a dětí z našeho mysliveckého kroužku. Všem zúčastněným chci poděkovat za příkladný přístup
k ochraně našeho společného životního prostředí. Tradičně jsme
čistili okraje silnic na Boršice a Medlovice, dále cyklostezku do
Boršic a další lokální skládky, kterých už na katastru naší obce
ubývá.
Upřímně doufám, že se jednoho dne sejdeme na zahájení této
akce, a protože nebude žádný odpad na sbírání, tak „jen“ zasadíme strom.
Začátkem května jsme ukončili přikrmování zvěře. Během
zimního období jsme postupně do zásypů a samokrmicích zařízení odnosili přes 7,5 tuny obilovin a 400 kg krmné řepy.
Na léto jsme pro vás připravili v pořadí již třetí ročník vzduchovkového přeboru. Tato soutěž se konala v neděli 31. července
na louce u mlátičky. Ve třech kategoriích – muži, ženy a děti – své
střelecké dovednosti předvedlo 64 střelců. Tři nejlepší z každé
kategorie obdrželi ceny v podobě poháru a lahve šampaňského.
Putovní pohár o nejlepšího střelce letošního roku si odnesl
Pavel Novotný z Boršic.
Pro pobavení v letním parnu jsme letos připravili venkovní
zábavu, kterou jsme nazvali Pytlácká noc. Tato taneční zábava
proběhla v sobotu 20. srpna v parku, za účasti přibližně stovky

hostů. K tanci a poslechu nám zahrála hudební skupina Elixír.
Během září jsme opět začali s plněním našich skladů na krmivo pro zvěř. Zároveň tím začalo pravidelné přikrmování drobné
zvěře.
Začátkem školního roku jsme již potřetí zahájili myslivecký
kroužek pro děti – Vlčata ze Stříbrnic. Každou druhou neděli při
vycházkách děti učíme, jak se chovat v přírodě, poznávat okolí,
a pomáháme jim vybudovat kladný vztah k životnímu prostředí.
K podzimu samozřejmě patří i společné lovy, které jsou nejen
loveckou, ale i společenskou událostí.
Letošní první hon jsme naplánovali na 19. listopad. Tohoto
společného lovu se zúčastnilo 34 střelců a 15 honců. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo ulovit 5 kusů černé zvěře, 1 lišku
obecnou a jednoho bažanta obecného.
Druhý hon se uskutečnil 10. prosince za účasti 27 střelců
a 14 honců. Výsledkem tohoto společného lovu byl jeden kus černé zvěře, 6 kusů bažanta obecného a jedna liška obecná.
Velké poděkování patří našim honcům, kteří se s nadšením
a úsměvem na rtu vrhají do zdejších „pralesů“.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří nám
pomáhají při organizování kulturních a zábavních akcí a společných lovů. Těším se na další spolupráci v příštím roce.
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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Drazí obyvatelé Stříbrnic,
chci Vám všem popřát požehnané a pokojné vánoční svátky
a žehnám Vám do nového roku. Připravujeme se na Vánoce, abychom spolu s našimi nejdražšími prožili nejkrásnější svátky v roce.
Jedním z nejkrásnějších symbolů Vánoc je vánoční stromek, který
zdobíme a hezky nám svítí. Proč máme vlastně vánoční stromky,
proč je zdobíme, proč na ně dáváme sladkosti, proč nám svítí? Na
Štědrý den je právě Adama a Evy. To oni viděli v ráji krásný strom,
strom poznání dobra a zla. Na pohled byl krásný, ovoce na něm
lákalo k ochutnání. Oni však neposlechli, dali se svést a jedli, i když
měli dostatek všeho. Tíhu dědičného hříchu tak nese celé lidstvo.
Dějiny naší neposlušnosti a svádění se opakují a i my někdy podlehneme. To nám připomíná vánoční stromek, na pohled krásný,
lákající k ochutnání sladkostí. Ale stromek i svítí a to nám připomíná, že se narodilo Světlo světa, Boží syn, který nás z této temnoty hříchu vysvobodil. Proto v Něho věříme, učíme se od Něho,
abychom žili v lásce k Bohu a bližnímu, abychom se bránili hříchu

a žili tak na zemi šťastně a jednou dosáhli i věčného života s našimi
drahými, kteří nás již předešli.
Blíží se závěr roku, a proto chci poděkovat. Zvláště panu starostovi Petru Matouškovi a zastupitelům za překrásný a reprezentativní hřbitov a areál kolem kostela. Život v obci je příjemný,
plný různých společenských akcí, dodržujete tradice, fungují
sportovci, hasiči, chrámový sbor a jiné spolky a také se snažíte
zapojovat do života obce. Ze srdce Vám za to děkuji. Taky ze srdce děkuji paní Dance Mazáčové a jejímu manželovi za příkladnou službu kostelníků, členům farní rady, paní Šárce Brantalové,
která vede chrámový sbor a spolu se zpěváky připravuje krásné
a neopakovatelné koncerty. Také vyslovuji - Pán Bůh zaplať Vám,
kteří uklízíte a zdobíte kostel.
Žehnám do nového roku celé obci, vedení obce a Vašim rodinám.
P. Anton Kasan

Vážení a milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a je tu opět závěr roku. Roku jistě velmi náročného, pro jedny pohodového, pro jiné smutnějšího. Takový je prostě život,
který s sebou nese jak příznivé, tak stinné stránky.
Dovolte mi, abych Vám všem poděkovala za spolupráci, vstřícnost
a pochopení, a těším se na další spolupráci v příštím roce 2017.
Překrásné Vánoce přeji Vám,
také štěstí v novém roce ať máte,
aby nikdo z Vás už nikdy nebyl sám,
a všem nástrahám snadno odoláte.
Jana Kuchařová
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Nové symboly obce Stříbrnice
Obec Stříbrnice je poslední obcí ve Zlínském kraji, která nemá
oficiálně schválený znak a obecní prapor. Požádal jsem pana heraldika Miroslava Pavlů, který se zabývá vytvářením obecních
symbolů. Všechny obecní symboly v okolí jsou prací právě pana
heraldika Pavlů, symboly mají Osvětimany, Boršice, Medlovice,
Újezdec, Hostějov, Buchlovice, Velehrad atd., poslední obecní
symboly připravil v Ořechově před dvěma lety.
Vyjádření pana Miroslava Pavlů k symbolice návrhu znaku
a vlajky obce Stříbrnice: Jméno osady se objevuje poprvé v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z r. 1241. Majetková
držba byla později rozdrobena, větší část stříbrnického katastru
připadla k buchlovskému panství. Z jeho majitelů vynikali v 16.
století páni ze Žerotína, kteří prodali Buchlov, Buchlovice s dvorem a Stříbrnice s Hříběcími horami a lovčími Janu Žďánskému
ze Zástřizl. Po Zástřizlech drželi panství, jehož byly Stříbrnice
již trvalou součástí, Petřvaldští z Petřvaldu a nakonec hrabata
Berchtoldové.
V 16.-18. století byly Stříbrnice sídlem starosty a 11 lovčích
buchlovského loveckého práva. Dokazuje to i stará obecní pečeť
s nápisem PECZET. LOWECKA. DIEDINI. STRZIBRNIC., totožná s pečetí loveckého práva na hradě Buchlově. Jde o tzv. Znakovou pečeť, v jejímž pečetním poli vidíme polcený štít s hroznem
a kosířem. Pamětihodností Stříbrnic je barokní kaple sv. Prokopa
z 18. století a jejich dominantou kostel téhož patrocinia. V obci se
v minulosti dařilo vinné révě, pěstovalo se tu také mnoho ovoce,
zejména švestek. Výše uvedené informace se promítly i do předkládaných návrhů nových obecních symbolů. Zatímco hrozen
a kosíř byly převzaty ze starých sfragistických dokladů, popravčí meč je symbolem někdejšího buchlovského loveckého práva.

Nechybí ani poukaz na významné majitele buchlovského panství
a pány ze Zástřizl (upravená figura přepásané lilie). Švestková
ratolest představuje symbol místní ovocnářské tradice. Zatímco
zelená barva je obecně barvou zemědělství a lesů, červená byla
převzata z heraldiky Žerotínů a Zástřizlů. Z návrhů znaku vychází i připojené návrhy obecní vlajky, respektující zásady a zvyklosti
současné české vexilologické tvorby.
Výsledky hlasování o nových symbolech obce Stříbrnice
Symbol 1

Symbol 2

Symbol 3

Hlasování web

27 hlasů

9 hlasů

4 hlasy

Hlasování Facebook

18 hlasů

2 hlasů

5 hlasy

Hlasování přenosná urna

29 hlasů

5 hlasů

0 hlasy

Celkem

74 hlasů

16 hlasů

9 hlasů

Zastupitelstvo obce Stříbrnice schválilo na 11. veřejném Zastupitelstvu obce Stříbrnice, konaném dne 29. 6. 2016, předložený návrh nového obecního symbolu obce Stříbrnice – návrh
heraldika Miroslava J. V. Pavlů. Za nový symbol je považován, dle
hlasování a rozhodnutí Zastupitelstva obce Stříbrnice, návrh č.
1, který obsahuje: popravčí meč – symbol loveckého práva, vinný
hrozen a kosíř – pečetní znamení, barvy červenou a stříbrnou –
erbovní znamení Žerotínů a Zástřizlů, též barva krve, zelenou
barvu – obecně barva lesů a zemědělství, stříbrnou – mluvící
znamení poukazující na jméno ovoce.
Petr Matoušek, starosta obce
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Společenská kronika
Společenská kronika obce Stříbrnice k 30. 11. 2016
Počet obyvatel 430

Narození
Aneta Maděrová
Iveta Danková
Natálie Grebeňová
Sofie Grebeňová

Oslavenci roku 2016

4. 3. 2016
13.8.2016
30.10.2016
30.10.2016

č. 128
č. 122
č. 289
č. 289

3. 2. 2016
24.3.2016
12.9.2016
19.11.2016

Věra Fašáneková
Marie Kmentová

23.6.1941
23.10.1941

č. 52
č. 107

80 let

Úmrtí
Josef Kočař
Aloisie Crháková
Antonín Čech
Josef Náplava

75 let

č. 90
č. 77
č. 108
č. 66

ned. 78 let
87 let
ned. 86 let
73 let

Alžběta Bakošová
Vladimír Tesařík

5.1.1936
6.1.1936

č. 232
č. 12

85 let
Blažena Sovková
Josef Valenta

21.2.1931
24.9.1931

č. 199
č. 215

90 let
Josef Krpal

pan Josef Valenta – 85 let

pan Vladimír Tesařík – 80 let

sraz ročníku 1946 – 21. 5. 2016

19.3.1926

paní Alžběta Bakošová – 80 let

č. 95

paní Blažena Sovková – 85 let

vítání občánků – 7. 2. 2016

Vydává obec Stříbrnice, Stříbrnice 124, 687 09, IČO: 542229, v počtu 200 ks. Foto: Petr Matoušek, Jarda Hudeček a neznámí autoři,
korektura Zuzana Pořízková, Toto číslo vyšlo dne 23. 12. 2016, Sazba, osvit a tisk Joker s.r.o., Masarykovo nám. 35, Uh. Hradiště, tel.: 572 551 155.

