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Obec Stříbrnice přeje Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2018
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Vážení spoluobčané,
po roce se Vám dostává opět do rukou Zpravodaj obce Stříbrnice, který by měl zhodnotit rok 2017 a taky se ohlédnout za tím, co
nám tento rok přinesl pro lepší život a soužití v obci.
Moc projektů jsme nezapočali. Regenerace hřbitova byla úspěšně dokončena, tento projekt jsme uskutečnili díky pracovníkům
panu Pavlu Juříkovi a panu Rostislavu Martinákovi. Dovolte mně
taky poděkovat panu Josefu Mazáčovi, který nám pomohl. Velký
dík patří našim hasičům, kteří mně vždy jsou nápomocni, když jim
zavolám o pomoc. Tato revitalizace trvala tři roky a její výsledek
můžete posoudit sami. Ano, vždy je co zlepšovat, ale co by to bylo
za výsledek, který nemá pokračování k lepšímu? Ještě je potřeba
nainstalovat veřejné osvětlení, které má obec naplánováno do rozpočtu v roce 2018.
V roce 2017 farnost zpevnila plochu u kostela, obec si uklidila
materiál, který překážel na malém hřišti, následně byl použit na
novou plochu. Poprvé jste mohli vidět tuto plochu na martinské
hody. Sloužila pro tancování krojované mládeže. Krásné místo pro
odpočinek bylo zbudováno zásluhou farnosti a obětavých farníků
a sponzorů, kterým patří velký dík za nemalou pomoc. Podruhé
jsme použili toto místo pro rozsvěcování vánočního stromku u fary.
V roce 2018 byla opravena komunikace za mlýnem v délce 198
m. Celkové ekonomické náklady na tuto akci byly 222 000 Kč. Samotná realizace projektu proběhla v měsíci říjnu. Je to zase jedna
nová krásná ulice v naší obci.
V roce 2018 jsme realizovali rekonstrukci mostu v uličce u Běluvského. Rekonstrukce mostu spočívala v opravě mostních pilířů,
vydláždění koryta potoka, rozšíření pojezdu mostu pro lepší průjezd a vytvoření nového, bezpečného zábradlí. Celkové ekonomické
náklady na tuto akci po vysoutěžení veřejné zakázky byly 989 000
Kč. Rekonstrukci provedla firma Stav-Armo s.r.o. Staré Město.
Most je dnes už používán veřejností, můžete tedy sami posoudit,
jak se dílo podařilo.
Během roku byl vyčištěn potok přitékající od rybníka pod školkou. Tuto akci jsme prováděli dva dny, nános byl tak vysoko, že
neodtékal odpad z mateřské školky, proto bylo potřeba radikální
řešení a celé koryto řádně vyčistit.
V roce 2018 jsme připravili žádost na revitalizaci rybníka ve
Stříbrnicích, tato je připravena pro podání na OPŽP v termínu
jaro 2018. Celkové náklady na tuto akci jsou vyčísleny na 900 000
Kč, s 90% dotací OPŽP.
Dále připravujeme opravu komunikace kolem dětského hřiště,
kdy by měl být opraven její povrch. Tuto akci nebylo možné provádět dříve, než se vyřešily majetkové poměry na komunikaci. Dnes
jsme již majiteli pozemků a můžeme si dovolit tento úsek opravit.
Výstavba chodníku ve spodní části obce směrem na Boršice se
zbrzdila kvůli projekčním změnám ze strany O2 a ŘSZK. Musela
být přeprojektována kanalizace na protější stranu, ŘSZK měnilo
smlouvu, která byla uzavřena pro realizaci projektu, a požadovalo
vyšší spoluúčast obce na opravě komunikace. Vše se po několika
jednáních vyřešilo a vrátili jsme se k dohodám, které platily v předchozí smlouvě. Projekt máme na stole a jdeme žádat o územní
souhlas a stavební povolení. Naší prioritou v roce 2018 je bezpečně
převést občany do sportovního areálu. Pokud nedosáhneme na
žádný titul, začneme s výstavbou sami. Vybudujeme nový chodník
od Kutálkova po dům Tománkových, kde bude nový osvětlený přechod.
Na rok 2018 chystáme demolici domu č. 2, po jehož zbourání
se nám otevře křižovatka, která je dnes kvůli domu nepřehledná
a vjezd na komunikaci II/422 je nebezpečný.
Obec Stříbrnice jen nebuduje, ale snaží se i o vytvoření pěknějších prostranství v obci, a to díky obětavosti některých občanů.
O plochu a květináče před sochou se dobrovolně starají paní Jarmila Knížová, Helena Kutálková a Jana Malenovská. Kdo by to
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nechtěl mít u svého domu pěkné? Někdy je smutné pozorovat, jak
jedni zvelebují a jiní si práce druhých neváží a ničí to krásné…
Každý rok zjara je provedena fyzická kontrola hydrantů, kterou
realizoval SDH Stříbrnice, následně bylo provedeno měření průtoku hydrantů firmou pana Zdeňka Valenty. O vodu se nám stará
pan Jaromír Matoušek, který mi je vždy nápomocen, a to nejen při
poruchách. V průběhu roku probíhá odběr vzorků vody na laboratorní rozbor. Kontroluje se voda surová (voda před úpravou), voda
vyrobená (vodojem) a voda u spotřebitele - 4x do roka na různých
místech. Tuto činnost nám zajišťuje firma Labtech Brno, která sídlí pobočkou v Uherském Hradišti.
Obec nakupovala i pozemky. Byly nakoupeny všechny pozemky
pod hřištěm, až na ¼ - 5 pozemků, kterou koupil někdo za spekulativním účelem. Od státu byly koupeny pozemky pod malým hřištěm. Tento pozemek dnes slouží jako sklad materiálu, do budoucna
je s ním počítáno k vybudování sběrného dvora. Obec nakupovala
i pozemky pod komunikacemi, které jsou důležité pro opravy a rekonstrukce při podávání žádostí o dotaci.
V průběhu roku se opravovalo veřejné osvětlení. Budu rád, když
pochopíte, že není hned opraveno, když nám poruchu nahlásíte.
Oprava není cenově zanedbatelná, snažíme se volat servis tehdy,
pokud je světel víc. V podzimních měsících proběhla vysprávka komunikace na Pasekách k domu pana Bakoše, a to vysypáním cesty
frézovaným živičným materiálem.
Obec nežije jen investičními nebo stavebními akcemi. Staráme
se i o duchovní život. Jsme spoluúčastníky nejedné akce, která obohacuje naši obec. Na začátku roku pomáháme s přípravou koštu
slivovice a jiných destilátů či Svátku matek, který se stal již tradicí.
Je pěkné nezapomínat na svou mámu, kytička vždy potěší, někdy
víc než vlídné slovo. V září proběhly na rybníce dětské rybářské závody, ty byly obohaceny nočními závody, které jsme pořádali s Rybáři Stříbrnice. K jejich správné atmosféře přispělo krásné počasí
a dostatečně vysazený rybník. Před koncem roku se konala výstava
obrazů stříbrnických autorů, kterou pomáhala pořádat paní místostarostka Jana Kuchařová. Před závěr roku patří, a to můžu říct
od srdce, beseda se seniory, kluci Marečkovi vždy dokážou naladit
rodinnou atmosféru, o čemž svědčí i délka besedy. Na úplný závěr
je připraveno rozsvícení vánočního stromu u fary, kdy se na chvíli
snažíme zastavit v tento hektický adventní čas a popovídat si se
svými kamarády a přáteli.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří přispívají ke kulturnímu,
společenskému, sportovnímu, ale i materiálnímu rozvoji obce.
Sportovnímu klubu nejen za údržbu areálu, ale hlavně za reprezentování Stříbrnic, velký dík patří Radimu Krsičkovi, který
druhým rokem zdárně vychovává mladou nastupující fotbalovou
generaci. Maminkám, které jsou ochotny na úkor svého volného
času pobavit nejen nejmenší. MŠ Stříbrnice, v čele s paní ředitelkou Marií Blechovou, která vypomáhá a s ochotou se prezentuje na
akcích pořádaných v naší obci. Našim hasičům, kteří bdí nad požární bezpečností v obci a jsou vždy připraveni přiložit ruku k dílu.
Honebnímu společenství, které si vychovává nastupující generaci,
aby se uměla v přírodě správně chovat. A v neposlední řadě všem,
kteří se snaží rozvíjet a udržovat společenské nadšení pro zachování a udržování tradic.
Nedovolím se s Vámi rozloučit jinak než tím, co mě osobně stále
motivuje:
Stříbrnice jsou vesnička malovaná, v našem kraji jedna z nejstarších, a jsou naším společným domovem, záleží jen na nás, jak
přátelský domov budeme mít v letech příštích, a záleží jen na nás,
zda se podaří naši obec rozvíjet a vytvářet další lepší podmínky
pro život jejích obyvatel.
Petr Matoušek, starosta

Tříkrálová sbírka 2017

Oprava komunikace Za Mlýnem

Volby do PSP ČR

Oprava mostu

Oprava mostu

Oprava mostu

Udělení vlajky a znaku PSP ČR – 31. května 2017
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Vážení a milí spoluobčané.
Rok se s rokem sešel a opět je tu závěr roku. Roku pro mnohé hodně náročného, pro jedny příznivého,
jiným rok 2017 nepřál tak, jak by očekávali. Je to prostě život a ten je nutno brát tak, jak je nám souzeno.
Dovolte mi, abych Vám poděkovala za celoroční spolupráci, porozumění, Vaši ochotu a podporu. Nad
tím, co se nám letos nezdařilo, není třeba lámat hůl. Je tu nastávající rok 2018 a ten snad přinese více
pozitivních dnů.
Přeji Vám všem do roku 2018 vše dobré, především pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu.
Jana Kuchařová, místostarostka

Místní knihovna Stříbrnice
V letošním roce knihovna uspořádala akci Noc s Andersenem.
Této akce se zúčastnilo 14 dětí. Nejprve děti představily svou oblíbenou knížku a poté začala honba za pokladem. Musely zapojit
i své mozkové buňky a vyluštit pár hlavolamů a křížovek. Poté
dostaly obálky s první indicií a všichni společně jsme šli hledat
poklad. Obešli jsme celou dědinu, až nás poslední indicie zavedla
k rybníku. Po skončení stezky na děti čekal poklad. Společnými
silami jsme ho naložili na vozík a vrátili jsme se zpět na obecní
úřad. Po rozebrání pokladu si děti zahrály na módní přehlídku.
Všem dětem to moc slušelo a užily si i diskotéku. Úderem půlnoci jsme se vydali na půlnoční procházku. Po návratu děti ulehly
do svých spacáků a tím Noc s Andersenem pomalu končila.
Knihovna se ve spolupráci se spolkem Maminky Stříbrnice
účastní i na akcích dětský karneval a Jarní čarování.
Dovolte, abych Vám popřála do nového roku hodně štěstí,
zdraví a lásky. Těším se na Vaši návštěvu.

Mateřská škola Stříbrnice
V naší mateřské škole se pořád něco děje. Děti, které sem docházejí, jsou veselé, šťastné a velmi aktivní. Pro nás, učitelky, je
velkou radostí s nimi pracovat a denně s nimi pobývat.
Výchovně vzdělávací činnosti vycházejí z přirozené dětské
zvídavosti a jsou založeny na skutečných zážitcích dětí. Vedle
přímé výchovné práce připravujeme pro děti nadstandardní
aktivity, jako je Metoda dobrého startu, která je určena pro děti
od 5 let. Jejím cílem je usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do
základní školy. Pro úspěšný a bezproblémový start v první třídě
je důležité kvalitní smyslové vnímání a přiměřeně rozvinuté motorické schopnosti. Tuto MDS vede pí ředitelka Marie Blechová
současně s Logokroužkem, ve kterém se zabývá problematikou
narušené řečové komunikace a řečových vad. Seznamování dětí
hravou formou s anglickým jazykem vede Kateřina Payne a kroužek vaření pracuje pod vedením pí učitelky Zdeňky Holomčíkové. Jednou za 14 dnů si děti obléknou zástěrky a s chutí vyrobí
třeba ovocný salát, pomazánky, sladké jednohubky, ale odvážně
se pustí i do náročnějšího pečení moučníků. V rámci prevence
zubního kazu si děti v mateřské škole každý den po obědě čistí
zuby, aby byl jejich úsměv veselý a krásný.
Měsíc leden nám přinesl velkou sněhovou nadílku, která lákala děti ven postavit si sněhuláky na zahradě, koulovat se nebo
si jen tak lehnout do sněhu a dělat andílky.
Pravidelně k nám zajíždí lektoři ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou se svými výukovými programy:
SPÍTE ČI BDÍTE? – děti se dozvěděly, jak se zvířátka připravují
na zimu a proč někdo odlétá na zimu do tepla.
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MŮJ STROM – je neuvěřitelné, jak se strom mění před očima,
roste, sílí, mění barvu listí, až nakonec žádné nemá, a na jaře se
jakoby zázrakem opět zazelená.
POLY ZKOUMÁ VZDUCH – děti se přesvědčily, díky jednoduchým pokusům, že vzduch je všudypřítomný. Zjistily, co vítr
všechno dokáže a jakou má sílu.
V únoru každoročně připravujeme pro děti karneval. Děti
i paní učitelky přišly převlečeny do různých kostýmů. Dopoledne
začalo přehlídkou masek a pokračovalo spoustou her, soutěží,
tanečků a na závěr děti čekala sladká odměna.
Koncem tohoto měsíce začaly děti pravidelně dojíždět do Plavecké školy v Uh. Hradišti. Výuka plavání dětí v mateřské škole
patří k prvním základním stavebním kamenům vedoucím k plaveckým dovednostem. Cílem je přivykat děti pobytu ve vodě, učit
je nebát se vody. Začínají foukáním do vody, potápěním hlavy do
vody a pokračují orientací ve vodě i pod hladinou. Někteří se naučí splývat na břiše i zádech. Díky vstřícnému a laskavému přístupu učitelek se stalo pro děti plavání zábavou a vždy se těšily.
Děti milují pohádky a zejména ty loutkové. Proto k nám pravidelně přijíždí Lenka Sasínová se svými pohádkami – Koza Róza,
Sněhurka a Vánoční pohádka. Při pořádání divadelních představení a jiných kulturních akcí spolupracujeme s MŠ Medlovice,
kam přijíždí divadlo Šikulka, a s MŠ Osvětimany, tam zase sledují pohádky divadla Rolničky pana Horáka.
V březnu se děti začaly připravovat k zápisu do 1. třídy. Měly
možnost navštívit 1. třídu ZŠ Boršice, kde se setkaly se svými
bývalými kamarády z mateřské školy, poznaly prostředí základní
školy, vyzkoušely si, jaké je to sedět v lavici, a měly možnost ukázat své dovednosti a znalosti během vyučování.
V dubnu se slaví Den Země. Kromě toho, že děti byly v Kovosteelu na výukovém programu Jak Rákosníček čistil rybníček, při
kterém pomáhaly skřítkovi vyčistit rybník od odpadků a správně
ho roztřídit, tak nás MŠ Medlovice pozvala na akci spojenou
s tímto svátkem a připravila pro děti několik stanovišť s úkoly.
Když prošly celou trasu až do konce a měly splněné všechny úkoly, čekala je velká odměna.

celodenní výlet. Letos jsme přijaly pozvání Davida Kratochvíla
z Lesní správy Buchlovice, který nás provedl naučnou stezkou
Okolo Buchlova. První uvítací tabule čekala na děti pod hradem
Buchlovem. Lesní správa doplnila stezku o dřevěné sochy lesní
zvěře. Děti se seznámily se vznikem lesa, hlavními lesními dřevinami, těžební činností, ochranou přírody a myslivostí. Závěrem
je David pozval na hájenku, kde od něj slyšely další zajímavé
povídání.
Pak už jen děti volaly: „Hurá, prázdniny!“ Na závěr jsme jim
popřály krásné a slunečné léto a ať se ve zdraví sejdeme na začátku nového školního roku. I ten už je dávno za námi.
Velmi nám záleží na vzájemné spolupráci mateřské školy
s rodiči. Letos jsme pro rodiče a jejich děti připravily celoroční
projekt Rodina spolu. Cílem projektu je, aby rodina společně
trávila čas a prožila radost a zábavu, posílila vzájemné vazby
a spolupráci s mateřskou školou.

POLY PROBOUZÍ SEMÍNKO – děti získaly vědomosti o pestrosti semínek různých rostlin. Zjistily, co je potřeba pro klíčení
a jejich růst.
STAROSTI LESNÍ PRINCEZNY – lesní princezna měla velké starosti s lesem, protože byl plný odpadků. Děti společně les
uklidily a odpadky roztřídily.
JAKÉ BUDE POČASÍ? – děti se seznámily s různými druhy počasí a nejvíce se jim líbilo poskládat si duhu z barevných pruhů
látek.
ŽIVOT U VODY A VE VODĚ – děti si s lektorem povídaly
o světě našich rybníků, řek a potoků. Nahlédly do říše ryb, obojživelníků i malých vodních živočichů.

V květnu nezapomínáme ani na naše maminky a jejich svátek.
Pro ně jsme secvičily pásmo básniček, písniček, her a tanečků
s názvem Mravenci a berušky na louce. Děti byly velmi šikovné
a vše zvládly na jedničku, proto si zasloužily velký potlesk.
Za odměnu jsme pro ně připravily v červnu na stejné téma
oslavu svátku dětí. Opět se převlekly za berušky a mravence, vyběhly na zahradu, kde bylo připraveno několik stanovišť s úkoly,
které se snažily co nejrychleji splnit, aby mohly oslavovat. Přišel
za nimi pan starosta Matoušek s paní místostarostkou Kuchařovou a přinesly oblíbené šampíčko. To si děti daly do nosu!
Na konci školního roku pravidelně jezdíme s dětmi na

A co nás ještě čeká? Velké přípravy spojené s příchodem nastávajícího adventního času. Nejprve nás navštíví svatý Mikuláš,
se kterým každým rokem chodí anděl a za nimi hartusí zlobivý
čert. Ať už byly děti po celý rok hodné, nebo trochu zlobily, každé
dostane dáreček, pokud řekne Mikulášovi básničku nebo zazpívá písničku. Pak už z každého opadne strach a obavy, zda někoho
čert odnese do pekla, nebo ne, a děti se s radostí a velkou vervou
pustí do nácviku vystoupení u vánočního stromečku. Letos se
z nich stanou malí, neposední čertíci, kteří se v pekle radují.
Vánoce jsou totiž 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 otevřme svá srdce.
Krásné Vánoce Vám všem.
Marie Blechová
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Farnost Stříbrnice
Drazí obyvatelé Stříbrnic,
chci poděkovat za přátelství i za společenství, které tvoříme
v kostele i v obci. Srdečné Pán Bůh zaplať pracovníkům, kteří
mně ve svém volném čase pomohli vybudovat kamennou zeď
u kostela, která je hezká a ještě zpevňuje celý svah a tím napomáhá zajistit i statiku kostela. Také bych chtěl poděkovat všem
obětavým, zvláště panu Pavlu Juříkovi a panu Rostislavu Martinákovi, za vydláždění prostranství u fary, které poslouží všem
našim obyvatelům, zvláště o slavnostech, na hody, Vánoce, …
Za tuto myšlenku chci poděkovat panu starostovi Petru Matouškovi, také za jeho starost o kostel a okolí. Taky děkuji všem
obecním zastupitelům za veškerou podporu a pomoc. Poděkování patří manželům Dance a Josefovi Mazáčovým za kostelnickou službu a starost o kostel. Paní Šárce Brantalové za zpěvy
v kostele a vedení chrámového sboru i všem zpěvákům, také paní
varhanici Marušce Zíkové s manželem Davidem. Pán Bůh zaplať
také členům farní rady i všem, kteří kostel uklízíte, a všem, kteří
jej podporujete.
Díky finanční pomoci naší obce i pomoci a štědrosti farníků
se nám podařilo dosud udělat novou elektroinstalaci kostela,
fary, nové osvětlení v kostele i na faře, ozvučení kostela, opravu
střechy nad zákristií, statické zajištění kostela, topení a největší
položkou byla oprava varhan. Na všem se ve značné míře podílela naše obec, naše zastupitelstvo a pan starosta. Obec vybudovala krásný chodník na hřbitov a teď i zeď a prostranství u fary.
K tomu je potřeba započítat i režijní náklady a odeslané sbírky.
Jsme malá obec, a přesto jsme každý rok něco dokázali. Vždyť
celkové náklady všech těchto investicí a oprav činily 1 650 000
Kč.
V novém roce a těch příštích chceme udělat novou střechu
kostela a fasádu. Chci poděkovat za pomoc při přípravách této
nelehké velké akce panu starostovi, který mně bude nápomocen
s přípravou a sháněním peněz. Naše farnost je malá, investice
veliká. Věřím, že se nám to podaří. Na to, že jsme platili už tolik a všechno je zaplacené, jsem šťastný, že ke konci roku máme
našetřeno
92 000 Kč. S pomocí Boží a Vaší se nám určitě podaří uskutečnit i další výzvy, které nás čekají.
Ze srdce Vám všem přeji radostné a požehnané vánoční svátky a nový rok 2018. Ať Bůh žehná Vám, Vašim rodinám i celé naší
farnosti.
P. Anton Kasan, farář
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Základní škola Osvětimany
Nový školní rok 2017/2018 byl netradičně zahájen v kmenových třídách oproti předchozí zvyklosti konat toto setkání
v tělocvičně. Důvodem byly dokončovací práce na úpravě povrchu parket v tělocvičně, které nedovolovaly větší pohyb osob.
Do svých řad jsme letos přivítali dvacet prvňáčků, které si pod
svá křídla vzala paní učitelka Petra Vilímková. V září nastoupilo
do naší školy celkem 134 žáků, což je o osm více než v loňském
školním roce. Podívejme se na skladbu žáků. Naši základní
školu v současnosti navštěvuje 53 žáků z Osvětiman, 32 žáků
z Medlovic, 29 z Vřesovic, z Újezdce 11, po dvou žácích z Hostějova a Labut, po jednom z Bučovic, Bzence, Skalky, Syrovína,
Ostravy a Stříbrnic. Přehledy o pohybu počtu žáků z minulých
let nám ukazují na jeho pozvolné zvyšování. Je pravděpodobné,
že v rozpětí dvou až pěti let můžeme čekat výrazný nárůst počtu
žáků v základní škole, a to nás velmi těší.
Chtěla bych Vás nyní seznámit i s personálními změnami
v mateřské a základní škole od počátku školního roku. V mateřské škole pracují vedle vedoucí učitelky Kateřiny Líčeníkové dvě
nové paní učitelky, a to Marie Kučeříková a Veronika Ondrišová. Druhá jmenovaná paní učitelka působí zároveň na částečný
úvazek i jako školní asistent. Pedagogický sbor základní školy
posílila Mgr. Petra Vilímková, učitelka v 1. ročníku, a v rámci
inkluze jsme přijali asistentku pedagoga – paní Evu Tomečkovou. Kromě již jmenovaných pracuje na
částečný úvazek jako asistent pedagoga
Dana Hurdesová, vychovatelka ve školní
družině, a paní Hana Pašková.
Nyní si připomeňme alespoň některé
důležité aktivity školy a jejich financování. V předchozím školním roce jsme se
zapojili do dotačních titulů EU a MŠMT
a v rámci nich se nám podařilo získat pro
školu 720 000 Kč. Můžeme se pochlubit
zrekonstruovanou školní kuchyňkou,
zbudovanou nákladem 110 000 Kč, která je zázemím pro pedagogy a zároveň
slouží jako cvičební kuchyň pro pracovní
činností dívek ve výuce vaření. Pořídili
jsme interaktivní panel do učebny 7. třídy za 80 000 Kč a 4 dataprojektory, které
jsou umístěny v učebnách II. stupně, za
110 000 Kč. V mateřské škole byla rovněž instalována interaktivní tabule za
70 000 Kč. Do oprav a vybavení nově
zřízené druhé třídy mateřské školy se
investovalo 100 000 Kč na nákup lůžek,
stolečků a židlí, skříněk, za novou podlahu, koberec a malování. Tyto investice byly podmíněny povinnými aktivitami našich
pedagogů, a to působením školního speciálního pedagoga Mgr.
Kateřiny Motalové, rozvíjením čtenářské gramotnosti ve třech
čtenářských klubech pod vedením Mgr. Blanky Kohoutové
a Mgr. Mileny Vaculíkové, činností školní asistentky Martiny
Kockové v mateřské škole a dalším vzděláváním pedagogů mateřské školy.
Vážíme si spolupráce s vedením městyse Osvětimany, díky
níž se můžeme chlubit nově zrekonstruovaným školním hřištěm
s doskočištěm, tartanovou a travnatou plochou. Už od září slouží
tyto prostory i s nově instalovaným workoutovým koutem plně
našim žákům jak v tělesné výchově, tak dětem ve školní družině
a klubu. Za to ještě jednou velké díky.
Na naši školu jsou kladeny vysoké nároky kvůli zajištění

rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí a žáků tak, aby byl
plně využit potenciál každého z nich. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli zapojit do pětiletého projektu Podpora společného
vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání a je spolufinancován EU. Díky projektu
bezplatně získáme např. koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro pedagogy a vedení školy, služby odborných
poradců, jako je speciální pedagog a školní psycholog, kurz
pro vedoucí pracovníky školy a podporu služeb v rámci našeho
školního poradenského pracoviště. Účastí v projektu se staneme
součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se
kterými navážeme užší spolupráci výměnou zkušeností a příkladů dobré praxe.

Jsme úspěšní
Chceme se pochlubit zejména úspěchy našich žáků na poli
sportovním. Dne 25. října se žáci pod vedením Mgr. Žanety Gabrielové zúčastnili futsalového turnaje O pohár ředitele školy,
který pořádala ZŠ Boršice v místním moderním Volnočasovém
centru. Akce se zúčastnilo celkem šest týmů z celého mikroregionu. V celkem patnácti utkáních bylo vidět mnoho krásných
zákroků nejen gólmanů, ale i hráčů v poli. S obrovskou radostí
po vypjatých bojích přivezli kluci do školy 1. místo, překrásný
pohár, ale také diplom za nejlepšího gólmana turnaje, kterým byl

vyhlášen Ondřej Dudák. Chlapci si vysloužili nejen pochvalu do
žákovských knížek za vzornou reprezentaci školy, osobní gratulace od pana ředitele a paní zástupkyně, ale především odměny
v podobě lístku na fotbalové utkání týmů 1.FC Slovácko vs. FC
Viktoria Plzeň, hrajících nejvyšší soutěž v republice, HET ligu.
Náš tým hrál v sestavě: Bronislav Rajsigl, Radek Knápek, David
Broda, Adam Šíma, Ondřej Dudák, Dominik Havrda, Štěpán
Kolaja, Jakub Vašek a Tadeáš Pelikán.

Namaluj svého anděla
Tak se jmenovala výtvarná soutěž školních družin v Tupesích, které jsme se zúčastnili. Za dobrou reprezentaci si zaslouží
poděkování tato děvčata – Hana Hrabcová, Izabela Křížanová,
Annabelle Morton a Monika Prostináková. Na krásném 2. místě
v mladší kategorii se umístila naše Hanka Hrabcová.
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Základní škola Osvětimany – Napsali o sobě
1. třída
Letošní prvňáčci jsou parta dvaceti veselých a pracovitých námořníků. Třídu nám zdobí úlovky v podobě již naučených písmenek a číslic, ale také velká papírová chobotnice, medúzy, mořské
panny a spousta rybiček. Každý z námořníků dostal palubní lístek, aby mohl vyplout na strastiplnou cestu napříč vědomostmi
a dovednostmi, které jim naše škola zprostředkovává.

2. třída
Stejně jako každoročně i letos nás navštívili pracovníci HZS
Uherské Hradiště s projektem Hasík, který pomáhá dětem orientovat se při pomoci a záchraně sebe nebo i jiných. Děti se při
první besedě dověděly, kam a jak mají telefonovat, stane-li se
nějaká nehoda, úraz nebo požár, jak se mají zachovat při nálezu
zápalek, jaký může být oheň, jak vypadá celá zásahová výstroj
hasiče s lahví vzduchu. Při druhé besedě se žáci učili tomu, co
dělat, pokud jsou přímo v ohnisku požáru. Třetí beseda s přímou
účastí žáků na hasičské zbrojnici v Uh. Hradišti se uskuteční na
jaře 2018.

3. třída
Žáci 3. třídy věnují hodně volného času hudbě a tanci. Hrají
na klavír, housle, zobcovou flétnu, bicí. Zabývají se také sólovým
zpěvem. Chodí do folklórních souborů Klimentek, Vřesovjánek,
Buchlovjánek. Tančí také aerobic v Kostelci u Kyjova a v Uherském Brodě. Zapojují se do řady vystoupení: Vánoční rozjímání,
Den matek, Školní akademie, Zpívání na schodech, folklórních
festivalů a řady dalších. Soutěží ve zpěvu i tanci. V současné době
připravují vystoupení na Vánoční rozjímání.

4. třída
První třída kašička,
druhá třída růžička,
třetí třída hodní žáci,
čtvrtá třída poškoláci.
To na naše čtvrťáky určitě neplatí. Stala se z nich třída velkých a samostatných kluků a holek, kteří jsou výborní pracanti
(dosvědčí pan školník) a s kterými se nemusí paní učitelka bát
vydat na exkurzi do Brna, nebo UH. Jsou veselí, přátelští a rádi
pomáhají.

5. třída
Od začátku školního roku máme v naší třídě několik změn.
Novou třídní učitelku Mgr. Janu Brzicovou, která by s námi měla
vydržet do 9. třídy. Novou žákyni Elišku, která se k nám přistěhovala. A novou paní asistentku, která pomáhá dětem v naší třídě.
Třída jsme živá, ale někdy až moc rozdováděná, takže všichni
učitelé mají s námi hodně práce. Ale snažíme se být lepší. Je to
jeden z našich největších úkolů – být kamarádi a pomáhat si. Tak
nám držte pěsti, ať se nám to podaří!

6. třída
V naší třídě jsou skoro samí kluci, holky jsou tu jenom čtyři.
Ale všichni jsme kamarádi a vždycky se velmi dobře pobavíme
jak v hodinách, tak o přestávkách. Hodně si navzájem pomáháme a máme hodnou paní učitelku třídní. Je fajn, že je v naší třídě
hodně chytrých žáků. Naše třída je hezká a útulná.

7. třída
Jsme hodní jako čertíci. Těšíme se, co všechno ještě společně
do deváté třídy zažijeme. Je nás osmnáct, devět chlapců a devět
dívek. Dalo by se říct, že ideální uskupení. Ale…! Jsme v pubertě.
Pořádně to s námi se všemi „mlátí“. Nic se nám nelíbí, všichni
jsou na nás zlí, s nikým se nedomluvíme, nikdo nám nerozumí.
Ach jo! Učitelé (i rodiče) doufají, že se to co nejdříve změní. My
někdy také!

8. třída
Tak nějak všeobecně – jsme třída lenochů. Je nás pouze sedm,
ale když je třeba, umíme se ozvat! Někdy i učitelům dáme co proto, třeba svým komentářem a nečekanými otázkami. Učit se nám
moc nechce, ale když nás něco zajímá, tak to celkem jde. I přes
naše každodenní „hašteření“ jsme kamarádi. Některé z nás
spojují i podobné zájmy, holky věnují svůj volný čas koním, kluci
dávají přednost moderním technologiím a sportu (jízda na kole,
florbal atd.).

Konečně v deváté třídě

Námořníci z 1. třídy

Hasík ve 2. třídě

O přestávce ve 3. třídě – kroužek Hry na flétnu
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Vážení občané, Vánoce bývají dobrou příležitostí k tomu,
abychom otevřeli svá srdce, odpustili, radovali se z přítomnosti
a pozitivně vyhlíželi do blízké budoucnosti. Přeji Vám za všechny zaměstnance školy krásné prožití vánočních svátků, těšte se
z maličkostí, obdarovávejte, prožívejte spokojeně pěkné chvíle
každý den a mějte se rádi. Vše dobré do nového roku 2018.
Za základní školu
Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy

Devět let uplynulo jako voda a máme tady „začátek konce“.
Některým to už dochází a zvyšují studijní tempo, další prozatím
zachovávají naprostý klid a ostatní nejspíš proplují devátou třídou stejně jako předchozími ročníky. Přestože se závěr školního
roku zdá ještě v nedohlednu, už nyní máme plno práce. Čeká nás
mikulášská nadílka, nácvik a chystání na 57. společenský ples,
přijímací zkoušky a v neposlední řadě malá maturita. Za necelé
tři roky jsme si navzájem na sebe zvykli a až na menší konflikty
spolu vycházíme. Při loučení s devátou třídou budeme mít určitě
na co vzpomínat.
Nastává předvánoční čas. Děti se už moc těší na Mikuláše,
který se svou družinou na své obchůzce školou obdarovává hodné a učenlivé žáky a těm zlobivým naděluje uhlí. Pak zavítá i k našim nejmenším, dětem do mateřské školy, a potěší je drobným

1. třída

dárkem. V tuto dobu postupně oblékáme školu do nového zimního kabátu, s pečením perníčků se po škole line nádherná vůně
hřebíčku, skořice a vanilky. Ze tříd jsou slyšet koledy, to žáci nacvičují vystoupení k Vánočnímu rozjímání pro občany. Vyrábíme
přáníčka pro své nejbližší a tak nějak den po dni se ladíme do
sváteční atmosféry, která vyvrcholí tradičním Zpíváním na schodech, plným koled a pěkných slov, která člověka zahřejí. A pak se
všichni rozejdeme do svých domovů. Žáci si budou užívat vánočních prázdnin v kruhu svých nejbližších a setkáme se spolu až
v novém roce 2018. Od toho si slibujeme, že nám přinese mnoho
dobrého, očekávaného, jestliže to budou změny, tak aby byly
k lepšímu. Přejeme si zároveň, aby se v něm nestaly výjimečnými
radostná nálada, pohoda a vzájemná vstřícnost, abychom také
byli zdraví, šťastní a spokojení po celý rok.

9. třída
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Podzim na Základní škole Františka Horenského v Boršicích
Povolání nanečisto – projekt 8. a 9. třídy
Seznamování se s možnostmi uplatnění po absolvování školy
by mělo být součástí každé školy. Na naší škole je v tomto ohledu
vše na správném místě. Budoucí absolventi se ve čtveřicích každý druhý čtvrtek zúčastňují malé exkurze po výrobních i nevýrobních podnicích v našem okolí.

zajistil odborník z řad Českého svazu včelařů, pan Čuda z Hradčovic.
Mgr. Hana Janíková

Plavecký výcvik

Dne 15. 11. 2017 jsme v naší škole oslavili Den stromů. Na
jednotlivých stanovištích plnili mladší žáci různé úkoly týkající
se poznávání stromů, plodů a živočichů žijících mezi stromy.

Žáci 2. a 3. ročníku se od 12. září 2017 účastní plaveckého výcviku v aquaparku v Uherském Hradišti. Výcvik se nese v duchu
dobré nálady. Žáci se na každou lekci plavání těší a náležitě si ji
užívají. Hodina vždy začíná nástupem a poté následují rozmanité činnosti s pomůckami, které děti motivují k dosažení lepších
plaveckých výkonů. Pod odborným dohledem trenérek žáci postupně zvládají základy plavání i nácvik plaveckých stylů.

Ing. Ivana Přikrylová, koordinátorka EVVO

Mgr. Lenka Vavrušová

Mgr. Vlastimil Kamrla

Den stromů

Patronát 5. a 1. třídy

Nadaní žáci – Věda je zábava
Stejně jako v minulém školním roce i letos jsme se zapojili po
projektu „Věda je zábava“. Do zábavných pokusů se přihlásili
žáci 6. a 7. třídy. Ve skupinkách zkoušíme pokusy z fyziky, mechaniky a chemie zábavnou formou, většinu z nich si může každý
vyzkoušet sám doma.

V letošním školním roce jsme zahájili pátou třídu a zároveň
jsme se stali patrony prvňáčků v projektu „Patronát“, který je
na naší škole již druhým rokem. V projektu se snažíme usnadnit
žáčkům 1. třídy přechod z mateřské školy a zorientovat se v novém prostředí.

Mgr. Alena Vlčková

Mgr. Lenka Janíková a Mgr. Jitka Střižíková

Návštěva Brna – Technické muzeum a Anthropos
V měsíci listopadu žáci prvních až pátých tříd navštívili v Brně
Technické muzeum a Anthropos. V Technickém muzeu na nás
čekaly velmi zajímavé výukové programy – Fyzika hrou, Smalt
a Zažij svět nevidomých.
Vyzkoušeli jsme si fyzikální zákony, seznámili se se světem
nevidomých, podívali se na využití smaltu v umění i provozu a viděli císařskou korunu Karla IV.
Mgr. Jana Rejzková

Povolání nanečisto

Den stromů

Návštěva Brna – Technické muzeum a Anthropos

Halloween na 1. stupni

Ekoparlament
I v tomto školním roce si od 2. třídy každá třída vybrala své
dva zástupce do EKOPARLAMENTU. Žáci se schází jedenkrát za měsíc a společně se domlouvají a navrhují, co by chtěli
a mohli ve škole ovlivnit nebo i malinko změnit. V letošním roce
bychom chtěli dotáhnout projekt na změnu části zahrady v herní
a přírodní minipark. Žáci měli za úkol vybrat si společný výlet
za poznáním a přírodou. Také je naším letošním cílem pokročit,
a třeba se i stát Ekoškolou.
Mgr. Zuzana Kotačková

Halloween na 1. stupni
V pondělí 30. 10. proběhl na 1. stupni projektový den „Halloween“. Žáci ve skupinkách namíchaných z různých tříd prošli
několik stanovišť, která byla plná aktivit s halloweenskou a dušičkovou tematikou. Žáci si vyzkoušeli lovení jablíček z kádí, pečení prstíků, malování na obličej, skládání puzzle a strašidelné
básně.

Mléko a my
Projektovým dnem s mlékem si žáci 3. A, 3. B a 5. třídy zpříjemnili vyučování. V bílém-mléčném oblečení, s plno plyšovými
zvířátky a různými obaly od mléčných výrobků přišly děti již ráno
do školy.
Mgr. Zuzana Kotačková

Mgr. Petra Stýskalová

Projekt Pomozte nám zachránit farmáře
Naše škola se zúčastnila projektu „Pomozte nám zachránit
farmáře“ zaměřeného na seznámení žáků 8. a 9. třídy s možnostmi práce v zemědělství. Beseda a exkurze se konaly během dvou
listopadových dnů.

Zážitkový den na SŠPHZ v Uherském Hradišti
Devátá třída je nejzodpovědnější školní rok každého žáka,
protože ho čeká životní rozhodnutí, a to výběr školy, na které
bude pokračovat ve svém vzdělávání. Abychom jim v tomto nelehkém úkolu pomohli, mohou se účastnit různých akcí, jako je
například kariérní poradenství na Úřadě práce v Uherském Hradišti, Burza středních škol a Zážitkový den na SŠPHZ v Uherském Hradišti.
Během Zážitkového dne prošli žáci všechny tři části školy,
tedy průmyslovou, hotelovou i zdravotní.
Mgr. Kateřina Zetíková

Medová snídaně
Naše škola se zapojila do projektu Medová snídaně podporovaného Ministerstvem zemědělství. Projekt se konal 30. 11.
2017. V rámci tohoto projektu dostali žáci k snídani, někteří spíše k dopolední svačince, chléb, máslo, med a jablko.
Nejprve absolvovali zábavně-naučnou přednášku o významu
včel, o jejich životě a chovu, o výrobě a zpracování medu, kterou
• 10 strana

Na slovíčko s panem ředitelem
Vážení čtenáři,
na začátku nového školního roku si vždy říkám, že už nemůžeme více zpestřit vzdělávání našim žákům, ale opět musím
uznat, že i letos je tomu jinak. Jsem moc rád, že jsem obklopen
kolegy, kteří kromě klasické výuky jsou schopni připravit různé
aktivity podporující tvůrčího ducha našich žáků. Myslím, že právě tyto akce jsou neodmyslitelnou součástí vzdělávání budoucích
generací. Vždy jsem byl zastáncem pravidla, že každý žák, ve kterém podnítíte zájem o nějakou prospěšnou činnost, se může lépe
realizovat ve škole i v osobním životě.
Naším cílem je, aby žáci, kteří opustí naši školu, byli nejen absolventy základní školy, ale hlavně uměli respektovat sebe a své
okolí. V dnešní hektické době je také velmi důležitým aspektem
výchovy hrdost a láska ke své rodné vesnici a jejím obyvatelům.
Budeme se snažit, abychom tento nelehký úkol zvládli.
Jménem všech žáků a zaměstnanců Základní školy Františka
Horenského bych Vám chtěl popřát klidné prožití vánočních
svátků, radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2018.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ Františka Horenského v Boršicích

Zážitkový den na SŠPHZ v Uherském Hradišti

Plavecký výcvik

Mléko a my
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Sbor dobrovolných hasičů Stříbrnice

SK Stříbrnice

Něco málo z činnosti našeho SDH

Je až k neuvěření, jak ten čas běží. Nejvíce je to vidět na naší fotbalové přípravce, která funguje již krásných 2 a půl roku. Zájem
dětí i rodičů je tak velký, že jsme jako jedni z mála v okrese letos trénovali po celý rok. S radostí mohu říci, že to přineslo své ovoce.
Přípravka na podzim vyhrála svůj první zápas a i celkové výsledky jsou daleko vyrovnanější. Vše vyvrcholilo na Mikulášském turnaji
ve Starém Městě, kde jsme získali úžasné druhé místo.
V letošním roce jsme se taktéž pustili do organizace prvního turnaje přípravek, který sklidil od všech zúčastněných pochvalu. Vyhrály holky ze Slovácka, které si to svým výkonem zcela zasloužily. Naše přípravka se prala statečně, avšak na umístění to nestačilo.
Pozvání přijaly dále přípravky z Ořechova a Kostelan.
Naše vesnice se samozřejmě účastnila i soutěže mužů. Na výsledcích jarní sezóny se projevila zimní příprava. V sezóně 2016/17
se nám podařilo získat druhé místo v soutěži, které je zatím nejlepší v naší obnovené historii. Po zrušení nejnižší soutěže jsme automaticky postoupili do vyšší okresní soutěže, kde nám zatím chybí potřebné štěstí, a po podzimní sezóně se nacházíme ve spodní části
tabulky. Věříme, že zimní příprava spolu s pílí našich mužů na jaře přinese zlepšení.
Závěrem bych rád poděkoval všem sponzorům a partnerům, především společnosti Stavby Ondra, Nadaci Synot a obci Stříbrnice,
také fanouškům, hráčům i dětem a v neposlední řadě všem členům SK Stříbrnice.
Za SK Stříbrnice přeji všem občanům krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.

V roce 2017 se složení sboru nezměnilo: početní stav je 37
členů, z toho 27 mužů a 10 žen. Vedení celé organizace: starostou je František Čevelík, velitelem JSDH je Jiří Kratochvíl,
velitelem družstva SDH je Radim Kratochvíl. O techniku se
stará Bohumil Kratochvíl, který je strojníkem JSDH. Naším
nejstarším a dlouholetým členem SDH je Václav Prukner.
Rok 2017 jsme začali zabijačkou pro členy SDH a jejich
rodinné příslušníky. 20. 1. byla výroční schůze, která mapuje průběh daného roku; co jsme udělali, kde jsme pomáhali
atd. Navrhují se akce na další rok. 5. 2. uspořádaly hasičky
odpoledne deskových her pro děti, účast rodičů byla vítána.
11. 2. se pořádal tradiční maškarní ples. 17. 2. se uskutečnila
degustace slivovice pod vedením pánů Bohumila Kratochvíla a Josefa Sovka. 19. 2. se zúčastnili zástupci SDH okrskové
schůze v Osvětimanech. Začátkem měsíce března proběhl,
ve spolupráci s SK Stříbrnice a obecním úřadem, 7. ročník
koštu slivovice. 8. 4. se konal sběr kovošrotu, ještě týž den se
upravilo dětské hřiště u Crhákového a opravila se „díra“ na
vztyčení máje. Koncem měsíce již tradičně pořádáme stavění
máje, kde je pro návštěvníky připraveno malé občerstvení.
V květnu se členové a členky účastnili mše v místním kostele. Tato mše je věnována jak žijícím, tak zemřelým hasičům.
V květnu byla dále provedena kontrola hydrantů, aby byla
včas a řádně zajištěna jejich funkčnost. Koncem měsíce jsme
se zúčastnili okrskové soutěže, která se konala v Újezdci.
Soutěže se zúčastnila tři družstva našeho SDH, dvě družstva mužů a družstvo žen, dále dvě družstva z Osvětiman
a družstvo mužů z Újezdce. Muži se umístili na třetím místě,
ženy na prvním místě a starší muži taktéž na místě prvním.
Koncem měsíce proběhlo kácení máje. Začátkem června nás
zastihla smutná zpráva, kdy naše řady opustil náš nejstarší
člen pan Josef Sovek. V polovině měsíce jsme obdrželi dotaci, za kterou se koupil přívěsný vozík za hasičské auto. 1. 7.
se členové SDH podíleli na zabezpečení slavnostního večera
k příležitosti svátku svatého Prokopa. 2. 7. se konala poutní
mše, které jsme se zúčastnili ve vycházkových uniformách.
Tentýž den odpoledne uspořádaly členky Den s hasičem, kde
byly pro děti připraveny různé soutěže a sladké odměny. Po
ukončení soutěží si mohli děti i dospělí zastřílet na laserové
střelnici a zbavit se přebytečné energie na nafukovacím hradě. Připraveno bylo také malování na obličej, které se setkalo
s příznivou reakci jak u dětí, tak u dospělých. 5. 8. jsme se
zúčastnili noční soutěže v Újezdci. Umístění našeho SDH:
muži na 4. místě, starší muži na 1. místě a ženy také na 1. místě. 12. 8. pořádali rybáři, s asistencí obecního úřadu a našeho
SDH, rybářské závody. Koncem měsíce se JSDH podílela na
hašení požáru strniště mezi Stříbrnicemi a Medlovicemi.
Začátkem prosince uspořádaly členky, společně s místní knihovnou, vánoční dílničky pro děti. Zde si návštěvníci vyrobili
vánoční výrobky a drobnosti. Rok již tradičně zakončíme
předsilvestrovským pochodem.
Touto cestou děkuji členům i členkám SDH, kteří zabezpečují chod sboru a věnují přípravě akcí svůj volný čas. Děláme to dobrovolně a s radostí pro občany naší malé a krásné
obce.
Děkuji panu starostovi a paní místostarostce za zajišťování finančních prostředků pro JSDH.
Závěrem chci popřát členům i členkám SDH a všem občanům obce krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, v novém roce 2018.

Radim Krsička, předseda SK

Za SDH Stříbrnice Jiří Kratochvíl
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Maminky Stříbrnice

Hasičky SDH

Rok 2017 utekl jako voda. Pojďme na něj v tento krásný a klidný adventní čas společně zavzpomínat.
Pravidelně pořádáme čtyři akce, letos tomu bylo tak trochu
jinak. Rok odstartoval dětský karneval, kterým nás provedly
vodnice. Sešla se spousta nadšených dětí v parádních maskách.
Bylo plno soutěží, tanečních vystoupení a smíchu. Se zábavou
mezi soutěžemi nám pomáhaly Nikola a Natálie Vandovy. Jejich
choreografie roztančila celý sál a vnesla dobrou náladu do dalších soutěží a úkolů. Každý úkol byl sladce odměněn a na konci
celého dne dostaly děti diplom.

První naší letošní akcí bylo odpoledne plné deskových her. O pexesový turnaj již děti neměly zájem, tak jsme to zkusily jinak. První
únorovou neděli jsme nashromáždily nejrůznější druhy společenských her a uspořádaly herní odpoledne, které bylo velmi vydařené,
a určitě jsme se s dětmi u deskových her nepotkaly naposledy.
Na jaře nemohla chybět účast našeho družstva žen na okrskové soutěži v požárním sportu, kterou tentokrát pořádal SDH Újezdec.
I přes konkurenci jsme opět obhájily 1. místo.
Na začátku prázdnin se konal náš již 5. Den s hasičem – zábavní odpoledne pro děti a rodiče. Jako tradičně jsme měly pro děti
připravené úkoly s požární tematikou. Nově nejmenší hasiči předvedli zásah při požáru budovy.  Vše s nejmenšími nacvičil pan
Bohumil Kratochvíl. 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, který na přání modelovala Nikola
Vaculová. Za všechny atrakce vděčíme panu starostovi Petru Matouškovi, který je pro nás domluvil. Děkujeme.
5. srpna jsme se také zúčastnily nočních závodů v požárním sportu, které také pořádal SDH Újezdec.
Opět se nám podařilo umístit se na stupni vítězů.
Druhou adventní neděli se konala naše poslední akce roku, a to vánoční dílničky. V pořadí již čtvrté. Za účasti místních i přespolních jsme vyráběli několik vánočních dekorací z předpřipraveného materiálu. Všichni jsme se kreativně vyřádili a naladili na přicházející vánoční svátky. Doufáme, že naši akci v příštím roce opět zopakujeme, opět s 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 2018 na shledanou.
Alena Němcová

Jarní čarování letos provázelo nádherné počasí, a proto přijaly pozvání jen slunce se nebojící čarodějnice. Děti si na startu vyzvedly měšec, do kterého sbíraly žetony. Ty dostávaly za splněný
úkol. Každému stanovišti vládla vždy jedna nebo dvě čarodějnice, které si daný úkol připravily a na jeho řádné splnění dohlížely.
V cíli za všechny nasbírané žetony čekala čarodějnické učně sladká odměna. Poté následovala volná zábava a opékání špekáčků.
Na pohádkový les bylo těžké sehnat dostatečný počet našich
kamarádek čarodějnic, o to složitější se pak ukázalo přimět
k účasti pohádkové bytosti, jsou velmi zaneprázdněné. Na začátku srpna nám potvrdilo účast šest pohádkových bytostí včetně
těch z pekla. Týden před pohádkovou sobotou se nám dvě rozstonaly a nezbylo nic jiného, než pohádkový les zrušit, což nás
moc mrzelo.
Jako poslední přišel na řadu lampionový průvod. Na přípravu
nejjednodušší, avšak nejdražší akce. Možná právě proto se nám
snažilo pomoci více organizací. I přes nepřízeň počasí, kdy celou
cestu z fotbalového hřiště na dětské pršelo, se vše nakonec vydařilo podle plánu. Ačkoliv už jsme myslely, že nebudeme moci
ohňostroj odpálit, jako mávnutím proutku přestalo pršet a akce
mohla být úspěšně zakončena.
Nakonec nezbývá než poděkovat všem za podporu a čas, který
účasti na akcích věnujete, a popřát klidné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2018.
Dagmar Vaculíková
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Martinské hody 2017

Po dlouhých jedenácti letech vyšly martinské hody přesně na svátek Martina, stárkem tedy nemohl být nikdo jiný než Martin.
Bez sebemenšího zaváhání se této pozice
ujal Martin Peprník, kterému dělala stárku
Nikola Vandová.
Jak je tomu již zvykem, celá hodová chasa
se sešla u kostela, kde ve 12:30 začala slavnostní mše svatá. Mší svatou nás tentokrát
provedl otec Vavřinec, a ačkoliv se mnohým
krojovaným zdálo být toho kázání až příliš,
nádherná výzdoba a dobrá nálada jim pomohly vytrvat. Po skončení mše svaté nás čekalo malé občerstvení u fary, kde se protočila
nejedna sukně. Odtud se stárci bez povšimnutí vytratili a hodová chasa se pro ně mohla
vydat.
Za zvuku několika písní krojový průvod
přešel přes celou dědinu k domu s vyzdobeným žúdrem, kde vyvolal stárka jeho starší
bratr Stanislav Peprník. Poté co nás stárek
svou řečí přivítal, obhájil svůj post tancováním verbuňku. Rodina stárka nás bohatě
pohostila a chasa se vydala pro stárku. Po
odzpívání úvodní písně Martin svou stárku
vyvolal a ta ho se skleničkou vína přivítala,
předala mu vlastnoručně nazdobené právo,
beranici a voničku. Poté si společně poprvé
zatančili. Krojový průvod čekalo výborné občerstvení, po kterém se vydal se stárky v čele
pro povolení hodů k panu starostovi.
Pan starosta nám povolení k hodům předal s úsměvem a s dobrými radami, pohostil
nás, jak se sluší a patří, a tím mohla zábava
začít. Poté se už jen zpívalo, tančilo a veselilo.
Na závěr nezbývá než poděkovat celé
hodové chase a všem zúčastněným, díky
kterým se hody již několik let po sobě daří
uskutečnit. Přejeme Vám po„hodové“ prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2018.
Krojovaná chasa
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HSLO Stříbrnice

Beseda se seniory

Mám-li shrnout uplynulý rok 2017, začnu nejprve kulturní akcí, a to naší pytláckou nocí, která se konala 15. července
v areálu SK Stříbrnice. K tanci a poslechu nám zahrála hudební
skupina LCR, rozdali jsme bohatou tombolu a samozřejmě nechybělo ani zvěřinové občerstvení. Díky dobrému ohlasu na tuto
akci již plánujeme další ročník.
Ke Dni země jsme uspořádali ve spolupráci s LČR Buchlovice akci Ukliďme svět. Tato akce se konala v sobotu 22. dubna za
podpory 28 dobrovolníků nejen z řad místních občanů, ale i rodičů a dětí z našeho mysliveckého kroužku Vlčata ze Stříbrnic.
Tradičně jsme čistili nejen okraje silnic na Boršice a Medlovice,
ale i jiné lokální skládky. Všem zúčastněným chci touto cestou

Letošní soutěže ve střelbě se zúčastnilo 18 mužů, 9 žen a 21
dětí. Tři nejlepší z každé kategorie obdrželi ceny v podobě poháru a lahve šampaňského.
O putovní pohár starosty HS se utkali vítězové ve svých kategoriích a pro letošní rok jej získal nejlepší ze střelců pan Petr
Hlaváč z Brna.
V loňském školním roce jsme s dětmi z kroužku Vlčata ze Stříbrnic podnikli mnoho naučných výletů po naší okolní přírodě,
ale i do muzea lesnictví na hájence pod Buchlovem a na naučnou
stezku okolo Buchlova.
Poslední kroužek loňského školního roku se konal na bažantnici MS Boršice. Děti absolvovaly závěrečný test, ve kterém

poděkovat za příkladný přístup k ochraně našeho společného
životního prostředí.
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 opět připravili již 4. ročník vzduchovkového přeboru. Tato střelecká soutěž se konala v neděli 20. srpna
na louce u mlátičky.

zúročily znalosti získané v průběhu roku. Po vyhlášení výsledků
proběhla volná zábava, okořeněná stezkou odvahy a nocováním
pod stany.
Po velkých prázdninách jsme zahájili 4. rok mysliveckého
kroužku pro děti.
Díky dotacím od LČR a několika soukromých osob jsme
nakoupili techniku potřebnou k výuce v učebně a široký rozsah
odborné literatury pro zkvalitnění výuky našich svěřenců.
Během září jsme opět začali s plněním našich skladů na krmivo pro zvěř. Zároveň tím začalo přikrmování drobné zvěře.
K podzimu samozřejmě patří i společné lovy, které jsou nejen
loveckou, ale i společenskou událostí.
Letošní hon proběhl 18. listopadu.
Zásluhou nejen dobrých střelců, kterých se letos sešlo rovných 40, ale i našich 27 honců, se nám podařilo ulovit 9 kusů
černé zvěře a jednoho bažanta obecného. Všem zúčastněným
chci touto cestou poděkovat za jejich obětavost zejména při soubojích s neprostupnou džunglí na kahanci.
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.

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 potěšily sestry Viktorka a Lucinka Matouškovy svým vystoupením na
klávesy. Poté zazpíval stříbrnický pěvecký sbor pod vedením paní
Šárky. Následně dostala slovo Cimbálová muzika Josefa Marečka, která provázela svým zpěvem a hudbou celý pohodový večer.
Jana Kuchařová, místostarostka

Michal Vanda, starosta HS
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Pěvecký sbor

Výstava obrazů
O víkendu 25. - 26. 11. 2017 se konala výstava obrazů autorů
žijících ve Stříbrnicích – v současnosti Kristiny Zahradníkové,
v minulosti Františka Častulíka a Josefa Kiesewettera, grafika
a malíře, který pobýval na Stříbrnických pasekách.
Výstava se setkala s velkým zájmem jak místních obyvatel, tak
návštěvníků z okolních obcí.
Chtěli bychom poděkovat manželům Vandovým a rodině Náplavově za zapůjčení vystavovaných obrazů Františka Častulíka
a Josefa Kiesewettera.
Jana Kuchařová, místostarostka

František Častulík se narodil 4. 5. 1915 v Kurovicích na
Hané. Otce nikdy nepoznal. Ten padl v roce 1916 na italské
frontě a matka se tak vrátila se synem do rodných Stříbrnic.
František byl velmi nadaný hoch, po absolvování měšťanské
školy nastoupil na učitelský ústav, který pro nedostatek financí
nemohl dokončit. V roce 1940 se oženil se svou ženou Annou,
porodní asistentkou, a odešel pracovat do Ostravy. Do jejich života zasáhla II. světová válka. Vrací se do Stříbrnic. Po válce se
František zapojil do veřejného života v obci. Stal se kronikářem
obce, založil divadelní kroužek, vedl řadu let obecní knihovnu,
prosadil vznik kina v obci. Jeho celoživotní láskou byly toulky
v přírodě a rád maloval.
František Častulík se dožil 80 let, zemřel 4. října 1995.

Český svaz včelařů, ZO Boršice
Je dobré se připomenout před koncem roku jak včelařům, tak
i ostatním přátelům a spoluobčanům v obci.
Včelaři mají prakticky ukončenou práci ve včelstvech. Zbývá
jen dokončit odběr měli na vyšetření nákazy morem včelího plodu a v lednu předat vzorky pro zjištění napadení varroázou. Vyšetření na varroázu je povinné, ale vyšetření na mor je výsledkem
společné domluvy včelařů naší organizace.
Mor je nemoc, s kterou se potýkáme v celé republice již delší
dobu. Je lépe hlídat začátek nemoci, než následně s vypuknutou
nemocí bojovat. Spolupráce se včelaři v naší organizaci je v tomto ohledu oproti včelařům v jiných organizacích výborná. Mohu
to posoudit díky práci v okresním výboru.
Ještě jednou chci poděkovat celému kolektivu za vzornou spolupráci.
Po prožití svátků vánočních a oslavě snad veselého silvestra
je před včelaři další díl povinností. Mnoho lidí si myslí, že po
zazimování včelstev nemají včelaři již žádnou práci. Opak je
pravdou. Včelaři musí očistit medníkové nádstavky, nachystat
nové rámky, zadrátkovat je, nachystat, popřípadě vyměnit vosk
za mezistěny, dále si přečíst a poučit se o nových postupech ve
včelaření a samostudiem se připravit na novou sezónu včelařského roku.
Po osazení klátu pro včelky za farou, který byl získán z MAS
Buchlovice, vyrobil další klát Michal Vanda a tento je také posazený za farou. Oba kláty jsou velmi pěkně udělané a všichni si je
můžete prohlédnout na místě samém. Jsou již osazeny včelami
a určitě se najde příležitosti, kdy se budete moci přes zadní sklo
podívat, jak se včelky pohybují po úle a jak jsou pracovité.
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Včelaření je velmi záslužná práce, jak kvůli opylení plodin
a stromů, tak díky výrobě medu, který je velmi zdravý a chutná
jak malým, tak dospělým lidem.
Mám na srdci ještě jednu myšlenku, a to vzpomínkou se rozloučit s naším dlouholetým včelařem a vynikajícím člověkem
Josefem Sovkem, který odešel z našich řad. Čest jeho věčné památce!
Závěrem chci poděkovat jak za podporu z obecního úřadu,
tak od rodin, které nám náš krásný a ušlechtilý koníček umožňují
dělat.
Všem včelařům a spoluobčanům přeji do nového roku moc
zdraví, štěstí, lásku a osobní pohodu.
Vojtěch Píštěk,
ČSV ZO Boršice

Mgr. Kristina Zahradníková (roz. Kalvodová) se narodila
27. 6. 1977 v Uh. Hradišti. Je učitelkou na 1. stupni ZŠ, toho
času na třetí mateřské dovolené. Ve Stříbrnicích žije 16 let, ale
už od svých 5 let má k této vesnici blízko díky rodinné chatě na
Stříbrnických pasekách.
A jak to všechno začalo?
Stačilo k tomu několik semestrů výtvarné výchovy na univerzitě a k tomu dárek od rodičů k dvacátým narozeninám…
olejové barvy, štětec a stojan.
Tak to zkusila. Nejdříve malby podle různých autorů a potom své vlastní pokusy. Později opustila vůni olejových barev
a začala prozkoumávat vlastnosti a krásu akrylových barev.
Tematicky se přitom našla v dětských námětech. Převážně
z živočišné říše. Mohou za to samozřejmě její děti a prázdné
zdi nad jejich postýlkami. Občas si ale k olejomalbě přece jen
přičichne. Dalším zlomem byl kurz kreslení pravou mozkovou
hemisférou. Tehdy dostala chuť zkusit malovat nějaký obličej.
A tak začaly vznikat panenky, chcete-li víly či krásky. Obrazy
jogínek pro změnu prozrazují další velký koníček – cvičení jógy.
(Hlavou už se jí honí další obrazy – tentokrát čakrové.)

Josef Kiesewetter se narodil 8. 2. 1934 v Novém Jičíně.
Na Valašsku prožil dětství, ale téměř celý jeho život je svázán
s Uherskohradišťskem. Do metropole Slovácka se vypravil
hned po vyučení v roce 1954, když byl přijat ke studiu na „umprumku“. Oženil se s herečkou Slováckého divadla a později
také muzejnicí Zdenkou Minaříkovou, založil rodinu, narodila
se jim dcera Kateřina. Na začátku šedesátých let 20. století
nastoupil do propagace jako výtvarník Domu osvěty. Po vynuceném odchodu ze Slováckého muzea v polovině sedmdesátých
let 20. století se stal výtvarníkem „na volné noze“ a musel se
o sebe i rodinu starat sám. Na své zahradě na Stříbrnických
pasekách, o niž neustále pečoval, byl nejšťastnější, proměňoval
ji v malé arboretum vzácných keřů, stromů a rostlin. Zdejší
ateliér a zahrada pro něj znamenaly azyl pro práci, útočiště
s vzácnými chvílemi samoty a tvůrčího soustředění. Byl to příjemný společník a věrný přítel, ochoten pomoci, když se člověk
dostal do problémů. Josef Kiesewetter, muzejník, skvělý kreslíř,
grafik a malíř, bohém a milovník života, náš kolega a přítel,
„Pepa“, odešel po delší nemoci 15. října 2015.
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Český zahrádkářský svaz, z. s., Stříbrnice
Český zahrádkářský svaz slaví 60 let své existence. ČZS Stříbrnice byl ustanoven v lednu 1973 – slaví tedy 44. výročí. Kořeny
zahrádkaření můžeme hledat již v době průmyslové revoluce,
kdy se lidé stěhovali za prací z vesnic do měst. Skutečným fenoménem se stalo zahrádkaření v době socialismu. Po roce 1989,
s otevřením hranic s pestrou nabídkou technických možností
a dovozem levného ovoce a zeleniny, se zájem o organizované zahrádkaření podstatně sní-žil. Statisticky klesl v ČR oproti původně organizovanému téměř půl milionu členů před rokem 1989
jejich počet na nynější stav 140 tisíc. Ve sledu událostí posledních let je však stále více patrna skutečnost, že euforie z možností po roce 1989 opadá. Lidé se cítí neuspokojení, nemají radost
z volnočasových aktivit, pokud je vůbec mají. Nejsou spokojeni
se svým „uspěchaným“ životem. Stále častěji se vrací k tomu, co
zažili jako děti. Zjišťují, že život na zahrádce je naplňuje a přináší
výsledky jejich úsilí. Více přemýšlí o tom, co jedí. Stále více ve
veřejnosti narůstá zájem o kvalitní české potraviny. Zjišťují, že
české jablko, i když mnohdy vypadá na pohled hůř, chutná lépe.
Obdobně je tomu i u jiných dovážených druhů ovoce a zeleniny
v porovnání s našimi krajovými odrůdami, které nejsou zatíženy
dlouhou dopravou přes kontinenty a mnohonásobnými postřiky
či přípravky pro uchování svěžesti a dozrávání. Žijeme ve světě
„rychlého okamžiku“, zemědělská výroba je stále více a více
zprůmyslňována, do výroby a zpracování zemědělských komodit
se zavádí nové poznatky a technologie. I přes tuto skutečnost má
zahrádkaření nezastupitelnou roli. Slovo zahrádkař je spojeno
s řadou jiných specifických činností – sadařstvím, vinařstvím,
včelařstvím atd. – podílejících se na výrobě potravin, které obohacují naše stolování. V rámci zásad správného životního stylu

K založení farnosti

pomáhejme zahrádkařením vytvářet společné povědomí samozásobení regionu kvalitními vlastními potravinami, které bezesporu mají velký vliv na naše zdraví. Platí staré české přísloví
a stále platit bude – jaká strava, takové zdraví.
Vážení spoluobčané, vnímejme a zachyťme tento trend a svým
dobrým příkladem, zkušenostmi a nadšením z pěkných výpěstků
na zahradách, ve vinicích, sadech a chovech vzbuzujme zájem
u naší dorůstající mládeže. Jen tak budete Vy i nová nastupující
generace spokojeni se životem, který Vás bude naplňovat a přinášet Vám radost.
Přeji všem občanům Stříbrnic do nového roku hodně pěkných pěstitelských a chovatelských úspěchů, životní elán,
pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost.
Ing. František Píštěk, ČZS

Setkání rodu Náplavů
Zcela náhle a impulzivně se zrodila akce, kterou zorganizovala paní Miroslava Náplavová z Medlovic. Stačilo jen, aby ji pan
Mirek Náplava z České Lípy požádal o malé neformální setkání
Náplavů ve Stříbrnicích. Paní starostka z Medlovic se chopila
iniciativy a zorganizovala tuto akci. V hospůdce V Háječku se
setkalo téměř 50 Náplavů ze Stříbrnic, Medlovic, Brna, Nedakonic, Boršic, ...
Pan Mirek zúčastněné seznámil se vznikem kroniky Náplavů,
na které pracuje již několik let. Pilně také pracuje na webových

• 22 strana

stránkách, kde si lze na internetu dohledat informace o rodu Náplavů.
Záznamy o předcích Náplavů sahají až na počátek XVII. století. V ČR žije okolo 230 Náplavů mužů a o trochu vyšší počet
žen. Pokud si je zobrazíte na mapě České republiky, zjistíte, že
větší část Náplavů žije na Slovácku v podhůří Chřibů na pravém
břehu řeky Moravy. Logicky z toho vyplynulo, že tento kraj je
místem původu rodu Náplavů.
Irena Náplavová
kronikářka

Přelom 19. a 20. století znamenal pro Stříbrnice intenzivní hospodářský a společenský rozmach
a úspěšný život jednotlivých občanů. V roce 1900
dosáhl počet obyvatel téměř jednoho tisíce a počet
domů 197. Jako ve většině obcí byl prvním místním
společenským a kulturním spolkem Sbor dobrovolných hasičů, který začal s přípravami v roce 1897
a byl schválen zemským úřadem 24. května 1898 ve
složení Vilém Klein, starosta, Silvestr Martinák, náčelník, a Josef Lerbreitier, jednatel. Veřejnost také
začala velmi intenzivně toužit po vybudování vlastního kostela v obci a založení samostatné farnosti.
Rozhodující kroky k nové kapitole v životě Stříbrnic byly učiněny v roce 1906. Za podpory celé
obce doporučil obecní výbor 4. dubna 1906 vytvoření samostatné farnosti a za tímto účelem daroval
z prostředků obce základní kapitál na postavení
kostela. Následoval souhlas buchlovického faráře
Karla Lysého a Kostelního konkurenčního výboru
v Buchlovicích, doplněný ještě v roce 1908 souhlasem obce Břestku. Olomoucký ordinariát následně,
7. července 1906, schválil budoucí samostatnou
římsko-katolickou duchovní správu. Nyní již vše
záleželo na stříbrnických občanech. K realizaci
vznešeného, ale složitého úkolu se v roce 1907 sdružili do spolku Jednota sv. Prokopa, který měl organizačně, finančně i duchovně připravit a uskutečnit
stanovený záměr. Za čestného předsedu Jednoty se
podařilo získat kroměřížského kanovníka a říšského poslance Dr. Antonína Cyrila Stojana, výkonným
předsedou byl zvolen rolník Šimon Crhák a jednatelem buchlovický kaplan Martin Bogar. Na podporu
vzniku farnosti se začaly ve všední dny v kapli sv.
Prokopa pravidelně konat mše svaté a již v říjnu
1907 byl posvěcen základní kámen kostela.
Obdivuhodný kus práce byl vykonán v roce 1908.
Jednotě sv. Prokopa se podařilo vykoupit od paní Filomeny Čevelíkové - Náplavové dům čp. 39 a další
pozemky za 920 korun v příhodném místě ve stráni.
Zde mohl být vystaven nejen kostel, ale i hřbitov
a fara. Dne 27. března 1908 byly po drobných připomínkách schváleny olomouckým arcibiskupstvím plány a interiér kostela a současně povolena
mimořádná sbírka na kostel v době od 1. března
do konce prosince roku 1908. Stavba kostela v novorománském stylu byla zadána firmě Františka
Brože a Julia Koppa z Uherského Hradiště, stejně
tak i stavba fary. (Její cena dosáhla 21 859 korun.)
Stavbu kostela prováděli převážně svépomocí farníci, kteří také dodali povozy na stavební materiál.
A tak už 29. října 1908 bylo vydáno povolení k vysvěcení kostela. K samotné slavnosti mělo dojít ve
středu 11. listopadu na svátek sv. Martina, patrona
buchlovické farnosti. Nevíme však, kolik čestných
hostů se svěcení zúčastnilo. Jistě zde byl zasloužilý
uherskohradišťský děkan Josef Barták z Uherského
Ostrohu, který se po celou dobu živě zajímal o dění
ve Stříbrnicích, buchlovický farář Karel Lysý a další
kněží z okolí. Velkou radost měl také oslavenec toho
dne kaplan Martin Bogar, který věnoval dění ve Stříbrnicích už od roku 1904 velkou pozornost a měl se
tak stát prvním stříbrnickým farářem. Při svěcení

kostela byly do oltáře vloženy ostatky svatých Inocence, Perfekta a Verekunda, které konsekroval olomoucký světící biskup Vilém Blažek 7. října 1908.
Dnem 9. prosince 1908, kdy již dohotovený kostel sv. Prokopa shlížel
do údolí na vesnici, se zde tedy mohly začít pravidelně konat všechny bohoslužby a svátosti. Organizační práce ale ještě nebyly zdaleka hotovy. Na
základě dosažených výsledků bylo nutno požádat vládu o udělení státního
souhlasu k vyloučení Stříbrnic z farního okrsku buchlovického. Rakouské
ministerstvo osvěty a vyučování tak učinilo 6. srpna 1909 pod čj. 22021/09
s účinností od roku 1910. Zakládací a dotační listinu farnosti pak vyhotovila
arcibiskupská konzistoř v Olomouci symbolicky na den sv. Prokopa 4. července 1910.
Poslední, ale velmi důležité kroky k realizaci samostatné farnosti musely
být učiněny na poli ekonomického zabezpečení. Patronát nad farou převzal
svým přípisem z 24. května 1909 hrabě Leopold Berchtold. Farní beneficium, neboli obročí, byly prostředky k obživě duchovního správce. Zpočátku
měla plat stříbrnického faráře obstarávat obec prostřednictvím kostelního
konkurenčního výboru, který měl zatím přispívat také na plat buchlovického faráře, a to příspěvkem ve výši 33 korun ročně. Státní plat (kongrua) pro
faráře ve Stříbrnicích pak byl stanoven ve výši 1 406 korun. Další výnosy
plynuly knězi z tzv. štóly, poplatků věřících za různé obřady – křty, svatby či
pohřby. Odměny kostelním zaměstnancům vyplácel hrabě Berchtold, kostelníkovi 80 korun ročně, ministrantům 20 korun ročně, varhaníkovi 200
korun a měchošlapovi 10 korun. Hrobník byl placen dohodou s pozůstalými
za vykopání hrobu. K farnímu obročí patřila i farní budova čp. 39 a přilehlá
zahrada.
Provoz a údržba kostela se hradily z výnosů vlastního kostelního jmění.
Ve Stříbrnicích jej zpočátku tvořily státní dluhopisy ve výši 3 000 korun,
dále hotovost uložená u uherskohradišťské městské spořitelny a pole parc.
č. 902, které věnovala Slovácká záložna v Uherském Hradišti.
Irena Náplavová
kronikářka

Základní a dotační listina
Ve jménu Nejsvětější Trojice Boha Otce i Syna i Ducha sv. Amen.
§.1
Obvod fary stříbrnické
V obci Stříbrnicích, arcibiskupství Olomouckého, soudního okresu a
hejtmanství uh. hradištského, dosud k farnímu svazku buchlovickému
přináležející, zřizuje se nejdůstojnějším knížecím arcibiskupským
Ordinariátem olomouckým ve smyslu církevních předpisů a za souhlasu
vysoké c.k. vlády fara jakožto samostatná římsko–katolická duchovní správa
ve Stříbrnicích a přiděluje se jí politická obec Stříbrnice, nyní 220 čísel
domovních čítající, a zároveň od fary buchlovické se odlučuje a jako
samostatná duchovní správa se vším právem a pravomocí a se všemi
závazky farními se zřizuje. K tomuto vyloučení obce Stříbrnic z fary
buchlovické a ke zřízení samostatné duchovní správy vyslovil svůj souhlas
Kostelní konkurenční výbor v Buchlovicích dne 5. června 1906, s podmínkou,
že propuštění farníků ze Stříbrnic má nastati teprve po 31. prosinci toho roku,
ve kterém samostatná duchovní správa farnosti Stříbrnic bude zřízena, i
farní úřad přípisem v Buchlovicích ze dne 5. června 1906 čís. 92 far.,
s podmínkou, že politická obec stříbrnická i po zřízení samostatné duchovní
správy ve Stříbrnicích bude i nadále odváděti faráři buchlovickému ročně
33.12 kor. z obecních prostředků, jak shora v reversu jest udáno, i vysokorodý
patron Jeho Excellence hrabě Leopold z Berchtoldů dne 5. června 1906, dále
obecní výbor městečka Buchlovic dne 14. prosince 1908 a obecní výbor ve
Břestku dne 3. prosince 1908.
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Košt slivovice a jiných destilátů ve Stříbrnicích
Sedmý ročník koštu slivovice a jiných destilátů ve stříbrnickém obecním sále
nabídl 289 pálenek. Je to sice o padesát vzorků méně než minule, zato kvalita byla
vyšší, hlavně u hrušek i slivovice starších vzorků. Polovinu vzorků přinesli k degustaci Stříbrňáci, druhou jejich přátelé, kamarádi, spolupracovníci. Všechny tyto
pálenky okoštovalo 14 dní před koštem 30 degustátorů ze Stříbrnic, Polešovic,
Boršic, Újezdce a Tučap. Jako první se tak dostali také k šampionovi v ostatních
destilátech - vypálenému pivu od vedoucího místního hostince U Tygra Jana Palici, fíkovici Oty Slámy, zubrovce Tomáše Huska nebo repáku ze Slovenska.
Po dvou letech se vrátil na trůn pro šampiona mezi slivovicemi ve Stříbrnicích
Dalibor Hlaváč z Domanína. Zvítězil před Radkem Jestřabíkem z Uh. Ostrohu
a Petrem Kopuncem z Míkovic. Za nejlepší meruňkovici byl oceněn bývalý kamioňák Petr Štolfa ze sousedních Boršic. Dva vavříny za pálenky z jádrovic zůstaly na domácí půdě. Za nejlepší kalvádos jej získal školník hradišťské umprumky
Pavel Matoušek. Za hruškovici revírník David Kratochvíl, cenu převzal jeho otec
Jindřich.
K dobrým pálenkám rozlévaným členy SDH nabízeli sportovci uzené, sýr či
chleba se sádlem.
Chtěl bych poděkovat za tuto prestižní akci, která je možná jen díky obětavosti
a ochotě všech, kteří pomáhají s přípravou. Poděkování patří SK Stříbrnice a SDH
Stříbrnice, zvláště mně dovolte poděkovat manželům Ludmile a Bohumilu Kratochvílovým, kteří obětují svůj volný čas pro to, abychom mohli tuto nelehkou akci
uskutečnit.

Fašaňk
Fašaňku, fašaňku, už je ťa namále,
jako tej rosenky na zelenej trávě.
Už sa fašaňk krátí, už sa nenavrátí,
staré baby lajú, že sa nevydajú.
Fašaňku, fašaňku, zelený krušpánku,
nebudu ťa nosit enom do fašaňku.
Na konci fašaňku, kdo nemá galánku,
už ju mět nebude, protože půst bude.
I v letošním roce se vydal fašaňkový průvod masek naší obcí
Stříbrnice, a to v sobotu 25. února. Rozverné fašaňkáře vedené
tradičním medvědem Zdeňkem provázelo krásné slunné počasí.
K dobré náladě masek v průvodu i navštívených hrála harmonikářka Alenka Stodůlková z Boršic.
Fašaňkáři děkují všem za příznivé a milé přijetí a pohoštění.
Jana Kuchařová, místostarostka

Petr Matoušek, starosta
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Prokopská pouť
Již v dřívějších dobách si občané pohrávali s myšlenkou, jak
uctít zasvěcení kostela sv. Prokopa ve Stříbrnicích. Někteří navrhovali v tomto termínu udělat hody, jiní chtěli slavnosti. Až
v letošním roce se podařilo uctít památku významného světce,
a to formou poutě. Hlavní iniciátorkou se stala Ing. arch. Šárka
Brantalová, která se po nastěhování do naší vesničky ujala zpívání liturgií při mších a tak z nedělních bohoslužeb a ostatních
církevních obřadů udělala krásnou záležitost. Dále se zasloužila
o vznik Smíšeného pěveckého sboru Stříbrnice, který funguje již
čtvrtým rokem a úspěšně reprezentuje naši malou vesničku.
Měsíc před slavnostmi se hrstka nadšenců dala do úklidu fary
a zprovoznění kuchyně, která je pro chod akcí velmi důležitá.
Dne 1. a 2. července se uskutečnila velká akce, a to Prokopská pouť. Tyto oslavy trvaly dva dny. V sobotu v 16:00 se konal
koncert místního Smíšeného pěveckého sboru Stříbrnice pod
vedením Ing. arch. Šárky Brantalové. Repertoár byl rozmanitý,
skládal se z klasiky, duchovních písní či spirituálů. Zpívali též
kamarádi ze Svatopluku. Po koncertě bylo připraveno posezení
a pohoštění pro všechny hosty. Kostel byl naplněn do posledního
místa. Místní hospodyňky přichystaly nejrůznější výtečné sladkosti. Hasiči a sportovci pomáhali při přípravě, grilování a obsluze našich milých hostů. Každý host měl při odchodu z kostela
připravené perníkové srdíčko a obrázek sv. Prokopa.

Slavnosti vína 9. - 10. 9. 2017
V neděli ráno členové sboru nachystali faru pro zpěváky Svatopluku a farní hodnostáře: kněze Antona Kasana, Mons. Mgr.
Josefa Nuzíka – t. č. generálního vikáře a dnes již pomocného
biskupa, Mgr. Radima Kuchaře – kaplana Stojanova gymnázia
na Velehradě, p. Vavřince Černého – pomocného duchovního.
Mše začala v 11:00, rozezněly se varhany, na kterých předvedl
své umění velehradský varhaník Mgr. Jakub Macek. Bohoslužbu
sloužil biskup Mons. Mgr. Josef Nuzík, po celou dobu mše zpívali zpěváci a zpěvačky ze Svatopluku pod taktovkou Mgr. et MgA.
Filipa Macka. Hosté byli pozváni na faru, kde byl nachystaný
guláš. Občanům při odchodu z kostela bylo nabídnuto drobné
občerstvení.
Celá akce splnila svůj účel, lidé byli spokojení a pro každého
tyto oslavy znamenaly něco jiného: pro někoho duchovní, pro
jiného kulturní zážitek. Důležité je, že si lidé povídali a byli spolu
ve sváteční náladě a pohodě.
Velký dík patří všem, kdo pomáhali: Smíšenému pěveckému sboru ze Stříbrnic, nadšencům pomáhajícím při úklidu,
místním kuchařkám, hasičům, sportovcům, obecnímu úřadu a P. Antonu Kasanovi.
Irena Náplavová – členka smíšeného pěveckého sboru

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jednou
z nejvýznamnějších akcí svého druhu, která prezentuje bohatost
a rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku. Jejím dějištěm
jsou otevřené historické památky královského města Uherského
Hradiště, právem nazývaného slováckou metropolí.
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,

cimbálových muzik i dechových kapel a společně s ochutnávkou
vín, burčáku a regionálních gurmánských specialit vytvářejí nezapomenutelný zážitek pro desetitisíce návštěvníků.
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.
Jana Kuchařová, místostarostka
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Svátek matek

Rozsvěcení vánočního stromku

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví
se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých
tradic, např. jinak ve Velké Británii (čtvrtou postní neděli), jinak
v arabských zemích (21. březen) a mnoha dalších. V tento den dávají
děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.
V naší obci se oslava Dne matek konala v neděli 14. května ve velké
zasedací místnosti obecního úřadu. Pro potěchu maminek, babiček,
tet, prostě všech přítomných žen, vystoupili se svým programem děti
z naší mateřské školy a žáci základních škol. Na závěr slavnostního
nedělního odpoledne zazpíval stříbrnický smíšený pěvecký sbor.

Obec Stříbrnice a MŠ Stříbrnice pořádaly v pátek 8. 12. 2017 u fary
rozsvícení vánočního stromu.
I když počasí nepřálo, sešli jsme se u fary a jak se již stalo tradicí, rozsvítili jsme společně stříbrnický vánoční strom. Vánoční atmosféru naladily děti z MŠ Stříbrnice, sestry Viktorka a Lucinka Matouškovy hrou na
klávesy a přidal se i Ondřej Zahradník, který zahrál koledy na akordeon.
K dobré adventní pohodě zazpíval také stříbrnický pěvecký sbor a Šárka
Brantalová s Evelínou Matušincovou přidaly krásné adventní písně.
V prostorách fary byl opět připraven prodejní jarmark výrobků dětí
z MŠ Stříbrnice.
Tradiční svařák, vánoční punč, teplý čaj a něco ostřejšího přišly pro
zahřátí každému k duhu.
Děkujeme p. Liborovi Ondrovi za pomoc při stavění vánočního stromu.

Jana Kuchařová, místostarostka

Jana Kuchařová, místostarostka
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Něco pro zasmání

Výlet do Velkých Karlovic 13. – 15. 10. 2017
13. až 15. října 2017 jsme se zúčastnili zájezdu do Velkých
Karlovic. Provázelo nás hezké počasí. Cestou na Kyčerku jsme
podnikli pozoruhodnou exkurzi, navštívili jsme pletárnu ponožek v obci Hovězí. Podnikatel nás provedl provozem a ukázal
nám, jak ponožky projdou celým procesem, než jsou připraveny k prodeji. Účastníci exkurze měli možnost nakoupit výrobky
hned na místě. Byli jsme pohoštěni valašskými specialitami, které nabudily dobrou náladu už cestou autobusem. Po příjezdu do
Velkých Karlovic si nás přebrala průvodkyně, která nám přidělila ubytování v krásných valašských chalupách. Hezky jsme se

zabydleli a připravili se na domluvenou návštěvu kostelíka, kde
nás čekaly děti ze školy, které nám zazpívaly hodně hezkých písniček. Odměnili jsme je potleskem, pochvalou a poděkováním.
Pak jsme odešli na prohlídku typicky valašské řezby soch, které
dotváří valašskou krajinu. Večer nás čekala společná večeře ve
stylové valašské hospůdce Kyčerka. V sobotu nás autobus odvezl
na Soláň, krásné místo v oblíbených Vsetínských vrších. Právě
odsud pochází řada významných osobností uměleckého života
na Valašsku. Počasí nám přálo, příroda byla překrásně zbarvená,
viditelnost až na daleký Radhošť, takže jsme se vraceli nadmíru

Neskaj mosí mět můj anděl strážný
nějakú nutnú prácu, že ňa nechal v tej
máčce až po uši.
Toš sa nepaprč, pazúre hlúpý!
Toš ze všeckých svinstev to největší je
vojna. Však ju naisto chcú enom ti, co
nikdá v první línii nebyli. Nebo kdyby
v ní byli, neskaj by už tu nebyli. A tá
vojna né enom zabíja, ona aj mrzačí.
A né enom na těle...
Spravedlnost sa dicky ubírá klikatýma cestama. Pravda ale je,
že dicky donde tam, kam chce a kam musí.
spokojeni. S sebou jsme měli průvodce, který nás seznámil s historií a zajímavostmi v okolí Velkých Karlovic.
Odpolední procházka byla spojená s turistikou a návštěvou
opraveného kostela a také muzea. Paní nás seznámila s regionální historií. Za zmínku stojí návštěva zrekonstruovaného hotelu
Tatra, který bude sloužit k relaxaci a odpočinku.
Na závěr pobytu nám přišla sobotní večer zpříjemnit živá
hudba. Všichni jsme si hezky zazpívali. Tento večer nás navštívil
senátor pan Ivo Valenta, kterému jménem všech účastníků děkuji, že nám zprostředkoval tento úžasný pobyt. Přijel také starosta
Stříbrnic pan Petr Matoušek a starostka Komně Ing. Jana Křížková. Překvapením pro seniory byla věcná tombola. Po ukončení
večera pokračovala zábava na pokojích dlouho do noci.
Všichni účastníci pobytu byli velmi spokojeni. Spokojení jsme
byli také s příjemným personálem.

Kobyla sa dá nečemu naučit. Ale tí, co žijú z neštěstí druhých
ludí, sa nedajú naučit ničemu.
Citáty: Slovácko sa nesúdí
Kronikářka Irena Náplavová

Marie Pastorková
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Společenská kronika
Společenská kronika obce Stříbrnice k 30. 11. 2017
Počet obyvatel 428

Narození
19. 3. 2017
2. 10. 2017

Oslavenci roku 2017

Leontýna Kalábková
František Dirda

č. 123
č. 122

Úmrtí
4. 4. 2017
28. 4. 2017
4. 5. 2017
25. 5. 2017
3. 6. 2017

Libuše Crháková
Josef Hrabec
Marie Čevelíková
Anna Blahová
Ing. Josef Sovek

75 let
Věra Krpalová
Karel Zahradník

č. 268
č. 11
č. 129
č. 274
č. 199

81 let
71 let
87 let
66 let
89 let

paní Anna Kovaříková – 80 let

manželé Sovkovi – 65 let společného života

č. 136
č. 244

80 let
Čestmíra Náplavová
Marie Bělovská
Anna Kovaříková

20. 4. 1937
7. 9. 1937
4. 11. 1937

č. 14
č. 27
č. 234

85 let
Jiřina Partyšová

paní Jiřina Partyšová – 85 let

9. 10. 1942
15. 10. 1942

5. 11. 1932

paní Marie Bělovská – 80 let

č. 103

paní Čestmíra Náplavová – 80 let

vítání občánků – 26. 2. 2017
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