Stříbrnický

zpravodaj

č. 16/2021

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních
i pracovních úspěchů v novém roce 2022

Vám přeje obec Stříbrnice.

Vážení spoluobčané,
opět po roce se Vám dostává do rukou stříbrnický zpravodaj,
který by měl zhodnotit život v naší obci. V této nelehké pandemické době jsme nemuseli obecní úřad zavřít a pokračovali jsme
v rozpracovaných projektech. Vždy bývá zvykem, a není tomu
ani dnes jinak, přiblížit Vám práci na obci, bilancovat, hodnotit
a představit vize, které by měly přispět k lepšímu životu v obci.
Dlouhodobě rozpracovaným projektem byla akce „Zlepšení zásobování pitnou vodou, vodovodní přivaděč a vrty HV1s
a HV2s“, která byla financována z dotací Státního fondu životního prostředí. Akci nám realizovala firma FISS Group, s.r.o.,
IČ: 26276305. Celkové stavební náklady na akci byly po vyhlášení veřejné zakázka
7.645.577,34 Kč vč. DPH.
Předání staveniště se uskutečnilo v únoru 2021 a převzetí zpět koncem dubna
2021. Kolaudace akce proběhla v červenci 2021. Projekt nám zajistil dostatečnou
zásobu vody do vodojemu pro
potřeby všech připojených
občanů. Součástí akce bylo
vyhloubení dvou nových vrtů
HV1S a HV2S o vydatnosti
10 l/s. Od těchto vrtů byl vybudován nový přivaděč v délce 300 m. U vodárny, kde je
instalována technologie úpravy vody, byla umístěna akumulační
nádrž o kapacitě 12 m3, v které se akumuluje voda ze všech čtyř
vrtů a zářezu pod skálou. Odtud přes filtraci se voda tlačí pomocí
nových čerpadel do 100m3 vodojemu. Díky projektu byla nainstalována automatizace - nové řízení celého vodojemu, včetně řízení
odběru z vrtů. Nyní z nich již nebude nehospodárně a razantně
odebíráno, díky tomu, že byla nainstalována průtoková čidla, která řídí frekvenční měniče ovládající čerpadla pro odběr vody z vrtu.
Tady máme nastaven odběr z vrtu 1 l/s na všech vrtech, což je pro
naši spotřebu dostačující, a k vrtu se snažíme chovat šetrně a hospodárně. Navíc nám díky technologii a automatizaci vždy jeden
vrt odpočívá, tři doplňují akumulaci. Snažíme se, aby i nové vrty
sloužily díky hospodárnému odběru co nejdéle. Využíváme všechny vrty, které jsme doposud měli. Na všech vrtech je tato technologie instalována. Celkové náklady projektu byly 8 398 227,52 Kč
vč. DPH. Výše dotace ze Státního fondu životního prostředí byla
5 139 156,58 Kč vč DPH. Obec zažádala o spolufinancování
Zlínský kraj, a to žádostí č. D/2143/2021/STR, kdy byla naše
akce podpořena částkou 805.000,- Kč vč. DPH. Již máme předložené veškeré podklady včetně Závěrečné zprávy, čekáme, kdy
budou peníze odeslány Zlínským krajem.
Obec Stříbrnice připravila projekt na výstavbu sociálních bytů
v obci, tato žádost byla předána na Státní fond podpory investic
v říjnu 2020. Tato dotace byla úspěšně podpořena, ale obec měla
současně podánu žádost o dotaci na ministerstvo financí, kdy
jsme měli již začátkem roku přepočítaný rozpočet pro veřejnou
soutěž v aktuálních cenách. Před odevzdáním žádosti o dotaci
byl požadavek výběru dodavatele na tuto akci. Zastupitelstvo
zasedalo 15. dubna 2021 a na svém zasedání schválilo všechny
požadované dokumenty pro podání žádosti na MF. Žádost byla
včetně všech příloh odeslána koncem dubna 2021. Rozhodnutí
o poskytnutí dotace nám přišlo do datových schránek koncem
srpna 2021. Následně začaly práce na této akci. Přiznaná dotace
na tuto akci byla 5 172 993,- Kč vč. DPH. Kvůli razantnímu navýšení cen na stavebním trhu nám byl dodavatelem přepočítán rozpočet, který byl navýšený vzhledem k cenám ve stavebnictví. Celkové
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náklady po přepočítání reálných cen na trhu pro naši akci činily
6 301 291,42 Kč vč. DPH, spoluúčast obce 1 128 298, 42 Kč vč.
DPH. Jako dodavatel stavebních prací byla vybrána ve výběrovém
řízení firma SV-Stav s.r.o., Bílovice, IČ: 255136672. Na tuto akci

výstavba bytů v budově školy

výstavba bytů v budově školy

byl vypracován projekt, vyřízeno stavební povolení. Projekt řešil
čtyři nové byty, a to 1x 2+1, 3x 1+1, pro každý byt samostatná
kóje, vše bude realizováno v prostorách bývalé školy v 2. NP. Dále
bude vybudován nový vstup do objektu ze strany školní zahrady,
chodník bude oddělen oplocením. Ve vstupu bude umístěn výtah
pro tělesně postižené. Projekt je realizován s podporou dotačního
titulu z Ministerstva financí České republiky výzvy VPS-223-32021 Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury. Podle rozhodnutí MF musí být byty do konce května zkolaudovány,
stavební práce budou ukončeny koncem ledna 2021. Po zkolaudování se můžou noví nájemci do bytů stěhovat. Obec chystá pro
své občany prohlídku prostor včetně prohlídky bytů. Vše bude
s dostatečným předstihem oznámeno.
Další rozdělanou akcí je projekt „Zvýšení kvality komunikace
obcí“ v operačním programu Zaměstnanost, prioritní osa - Efektivní veřejná správa, tento projekt je průběžně realizován z podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Cílem
projektu je podpora efektivní veřejné správy obcí včetně zavedení
moderní komunikace, kdy vhodně nastavená správa i komunikace je jedním ze základních požadavků principů good governance,
ze kterého předkládaný projekt vychází.
Předmětem projektu je posílení efektivity práce veřejné správy
pomocí zavedení nástrojů rozvoje komunikace obcí s veřejností.
Nástrojem pro realizaci tohoto předmětu je nákup specializovaného softwaru a zavedení jeho využívání v oblasti komunikace

s veřejností. Koncepční řešení daného tématu povede ke komplexnímu rozvoji fungování úřadů obcí a bude v souladu s principem
3E napomáhat k účelnému, hospodárnému a efektivnímu fungování veřejné správy. Celý proces tvorby a implementace zvýšení
efektivity procesního řízení a zavedení nástrojů komunikace bude
probíhat v úzké spolupráci se zaměstnanci, zastupiteli a občany
obce tak, aby odpovídal zjištěným potřebám a požadavkům cílových skupin. Hlavním cílem je pořízení elektronické úřední desky,
GIS portálu, včetně převedení všech pasportů do tohoto systému.
Díky této dotaci jsme se stali součástí spolku obcí, který byl za
účelem získání této dotace vytvořen. Již je hotové výběrové řízení,
které je ke kontrole na ministerstvu. V jarním období by měla být
nainstalována u obecního úřadu elektronická deska, ta bude zrcadlit úřední desku na webových stránkách. A okna na obecním
úřadě budou průhledná. Dotace na tuto akci je 95 %. Financování akce je průběžné. Akce se financuje přes nositele projektu
a tím je obec Komňa. Projekt je realizován pod názvem „Zvýšení
kvality komunikace v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem,
Záhorovice a Stříbrnice“. Zatím není ministerstvem schválen
dodavatel vzešlý z výběrového řízení, proto cena ještě není přesně
stanovena.
Povodí Moravy, s. p., dokončilo dílo „Medlovský potok, km
2,320-3,220, úprava toku“. Potok je vydlážděný, pod mosty je
žula uložená do betonového lože. Dodavateli ještě zbývá v jarních
měsících dokončit drobné práce, které v souvislosti s realizací
vznikly. Dodavatel mne ujistil, že vše v jarních měsících bude dokončeno, ke spokojenosti obyvatel. Děkuji Vám všem za trpělivost
při realizaci této rozsáhlé akce.

oprava komunikace

SDH v Moravské Nové Vsi

přivaděč od nových vrtů

Ve Stříbrnicích jsme po odsouhlasení zastupitelstvem obce
částečně v roce 2021 nainstalovali kamery. Bohužel kvůli nedokončeným připojením ze strany EG.D., a. s., jsme část instalace
dle podepsané smlouvy přesunuli na rok 2022. Již dnes máme
pod dohledem hřbitov, obecní úřad, sběrné místo u školky a sběrné místo u nového obchodu.
Obec zahájila přípravu několika projektů, za zmínku stojí
příprava cyklostezky Stříbrnice-Medlovice-Osvětimany, tady
jsme podali žádost o výjimku v úseku v Medlovicích, čekáme na
vyjádření ministerstva dopravy, které bude nutné pro další projektové práce. Obec ve spolupráci se sportovním klubem vytvořila
koncepční studii sportovního areálu, která by se měla postupně
realizovat. Při příležitosti této koncepce počítáme i s vybudováním víceúčelového hřiště, které by mělo sloužit tak jako areál
široké veřejnosti. Dalším projektem je revitalizace rybníka, kdy
čekáme na vydání stavebního povolení a následně podání žádosti na vhodný dotační titul. Připravuje se projekt na dokončení
komunikace v nové bytové zástavbě Za Mlýnem. Tento projekt
by měl navazovat na projekt nového mostu, který bude napojen
na komunikaci II/422 směrem od Medlovic.
Již delší dobu máme ve spolupráci s farností rozpracovanou
rekonstrukci kostela, která byla rozdělena na tři etapy. První
z nich již máme zrealizovanou, bohužel není možné najít vhodný
dotační titul, aby v této akci bylo možné pokračovat. To je bohužel
skutečnost. Kostel není památka a není majetkem obce. Ale je
naší dominantou a srdeční záležitostí. Budeme se i nadále snažit
se s touto akcí posunout.

stavění vánočního stromu
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V roce 2021 u nás skončila Jednota, s. d., Uherský Ostroh.
Pro obec již bylo neúnosné další zvyšování požadovaného příspěvku této společnosti. Zastupitelé na svém prosincovém zastupitelstvu v roce 2020 neschválili dotaci na provoz prodejny na rok
2021. Tím započalo vyjednávání s Jednotou, s. d., které vyústilo
k výpovědi a ukončení provozu prodeje potravin ze strany nájemce. Jednota, s. d., ještě držela obchod do září 2021, kdy jsme již
měli připraveného nového nájemce. Nájemce otevřel obchod až
v listopadu, bohužel kvůli výstavbě bytů v 2. NP nad obchodem
nešlo otevřít dříve. Obchodem procházela kanalizace a ta se
musela opláštit. Ve vstupu se díky tomu snížil strop a instalovalo
nové osvětlení. Věřím, že nabídka obchodu není zrovna malá. Jen
je potřeba chodit nakupovat, abychom nedopadli jako s Jednotou.
Zajisté jste postřehli, že na obecní úřad jsme přijali dalšího
pracovníka, a to pana Jaroslava Možíše, který se nám stará o zeleň a vodovod. O vodovod se doposud staral pan Jaromír Matoušek, který začátkem roku skončil. Tímto bych mu chtěl poděkovat
za dosavadní práci, kterou pro obec vykonával. Vždy mi byl oporou a měl jsem v něm úžasného parťáka, na kterého jsem se mohl
kdykoliv spolehnout.
Je těžké sehnat spolehlivého a pracovitého člověka, na kterého
se můžete se vším spolehnout. Často se mě ptáte, zda je práce pro
tyto lidi dostatek. Věřte tomu, že moc času na to, aby se zasta-

se nebavím o tom zeleném šílenství, které je v obci nekonečné. Na
jedné straně uklizeno a můžeme se vrátit na druhou. Za ty roky
jim patří velký a nekonečný dík. Nebude snadné, až oba pánové
skončí, je nahradit. To ale předbíhám čas.
Sboru dobrovolných hasičů jsme připravili žádost o dotaci
na zvýšení akceschopnosti jednotky SDH, kterou jsme podali na
Zlínský kraj, tato byla schválena a podpořena. Celkové náklady
na pořízení požadovaného materiálu pro SDH Stříbrnice byly
112.014,- Kč vč. DPH. Požadovaná dotace u ZK 76.000,- Kč
vč. DPH. Spoluúčast obce 36.014,- Kč. Za požadované peníze
byla pořízena tato technika: ruční svítilny, požární světlomet
akumulátorový, elektrocentrála a záchranářský zásahový žebřík. Veškerá technika uplatněná v dotaci byla předepsána
Zlínským krajem.
Na opětovnou žádost Sportovního klubu Stříbrnice byl zastupitelstvem 10. března schválen nákup nové sekačky pro účely sportovního klubu. Cena nové sekačky SECO group Starjet
P5 byla po slevě 133.800,- Kč vč. DPH. Tuto si sportovní klub
vybral sám. Sekačku dodala firma Zahradní technika Robert
Bílka, Modrá.
O místní knihovnu se nám starají Martina a Šárka Kmentovy.
Do knihovny byl z finančních prostředků Ministerstva kultury
České republiky pořízen projektor, plátno a barevná tiskárna.
Celkové náklady 36.578,- Kč vč. DPH. Dotace od ministerstva
25.000,- Kč vč. DPH. Holky pořádají i společenské akce pro děti.
O obecní kroniku se nám vzorně stará naše kronikářka
Irena Náplavová, kronika je precizně vedena, nejen pro další
generace, které zajisté v ní budou listovat a číst. Bez historie
není budoucnosti.

nová akumulační nádoba

vili, nemají. V zeleni, opravách komunikací a veškerých úkolech
s nimi spolupracuji již jedenáct let. S panem Pavlem Juříkem
starším a panem Rostislavem Martinákem. Za tu dobu je za
těmito pány vidět v obci kus velké práce. Jen pro připomínku: přestavba celého hřbitova, úprava cesty za kostelem, úprava plochy
kolem fary, spousta vybudovaných a přeložených metrů chodníků,
oprav komunikací, umístění nových nástěnek naproti úřadu, a to

za sníh v ulicích zodpovída...

izolování nové akumulační nádoby
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Když procházím součet společenských a kulturních akcí, které
kvůli pandemii nebyly, je mně smutno, ale i přesto je co bilancovat. Uskutečnilo se vítání občánků, kdy jsme přivítali osm nových
malých občánků, kvůli pandemii bohužel až v červnu. Další velkou akcí, kterou se podařilo uskutečnit, byl Vzduchovkový přebor,

to štěstí se s tebou, již jako zkušenou paní ředitelkou, rozloučit.
Čas nezastavíš, měří všem stejně. Za tu řádku let, kterou jsi ve
Stříbrnicích prožila mezi dětmi, i jejich dětmi, nám zůstaneš navždy naší paní ředitelkou s velkým „Ř“. Čas je neúprosný a sluší
se poděkovat za to vše dobré, co jsi pro naše generace obětovala
a udělala. Přejeme ti, ať si zaslouženého odpočinku co nejdéle
užiješ ve zdraví, ať ti vnoučata dělají radost a naplňují tvůj nový
životní smysl.

volby do PSPČR

organizovaný Honebním společenstvím. Zúčastnili jsme se 18.
ročníku Slavností vína v Uherském Hradišti. V kostele byla mše
svatá za ročník 1946. Na podzim holky z knihovny pořádaly
lampionový průvod a podzimní dílničky. Součástí lampionového
původu byl nádherný ohňostroj, který nám sponzoroval pan Pavel Patka. Po vystřílení ohňostroje jsme díky nadšení zapomněli
uklidit, proto tady děkuji i těm, co nám s úklidem pomohli. Další
velkou a očekávanou akcí byly Martinské hody, ty kvůli nařízením
musely být v omezeném provozu, bez večerní zábavy pro širokou
veřejnost. Věřím, že i tak si všichni hody užili. Stárky hodů pro
letošní rok byli Adéla Dudová a Kryštof Polášek, kteří se zhostili
stárkování skvěle. Dík patří organizátorům, a to tomu hlavnímu
Radimu Krsičkovi, všem rodičům, babičkám a všem, kteří přispěli jakoukoliv měrou k této již tradiční akci, kterou bezpochyby
Martinské hody jsou. Závěrem roku bylo připraveno rozsvěcování
vánočního stromečku, které bylo kvůli počasí a nařízením zrušeno. Tady bych chtěl poděkovat panu Liboru Ondrovi, který jako
každý rok nám bez nároku na honorář stromek svou technikou
převezl a postavil.

Závěrem bych chtěl všem poděkovat všem, kteří přispívají ke
kulturnímu, společenskému, sportovnímu, ale i materiálnímu
rozvoji obce. Dovolte mi poděkovat všem, kteří se snaží rozvíjet
a udržovat společenské nadšení pro zachování a udržování tradic. Velký dík patří všem zvoleným zastupitelům obce, kteří to
se mnou vydrželi, přispívají vždy svými nápady k obohacování
a směrování obce. Je mi ctí s Vámi spolupracovat.
Příští rok je rokem volebním, kdy budete mít možnost si zvolit ty, co Vás budou po dobu dalších čtyř let zastupovat. Proto si
nedovolím se s Vámi rozloučit jinak než tím, co mne za ty roky,
co jsem měl tu čest Vás zastupovat, motivovalo a posouvalo dál:
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.

Mikuláš 2021

Slušnost je poděkovat naší dlouholeté paní ředitelce mateřské
školy Marii Blechové. Díky té spoustě let a spoustě vychovaných
generací bude vždy tou nezapomenutelnou naší paní ředitelkou Maruškou. Už je to pěkná řádka let, kdy jsme spolu školku
v sedmdesátých letech otvírali, já jako nový žáček a ty jako nová
mladá nastupující paní učitelka. Dnes jsme v době, kdy mám opět

tradiční vánoční stromek u fary
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Návrh – Rozpočet obce Stříbrnice na rok 2022 – příjmy a výdaje
PŘÍJMY
Odd.§ název
2021
1111
Daň z příjmů FOZČ
1400000
1112
Daň z příjmů FOZVČ
10000
1113
Daň z příjmů FO kap. výnosy
130000
1121
Daň z příjmu právnických osob
900000
1122
Daň příjmu právnických osob za obce
124000
1211
Daň z přidané hodnoty
2500000
1340
Poplatek za odvoz odpadu
180000
1341
poplatek ze psů
0
1343
Poplatek za úžívání veřejného prostranství
1000
1381
Odvod loterií
40000
1361
Správní poplatky
2000
1511
Daň z nemovitostí
380000
4111
Neinvestiční transfery
116000
4112
neinvestiční transfery ze stát. rozpočtu
129000
4116
ostatní neinvestiční transfery
25000
4122
neinvestiční transfery od krajů
45000
4211
Investiční ze SR
5200000
4213
Investiční transfery ze SF
5100000
16282000
Mezisoučet
Odd.§
2310
Vodní hospodářství
400000
3632
Pohřebnictví
5000
6171
Místní správa, nájmy + služby
65000
6310
Obecné příjmy + výdaje, úroky
1000
3314
Místní knihovna
1000
3724
Příjmy za tříděný odpad
60000
Příjmy celkem
16814000

2022
1200000
100000
210000
1250000
125000
3100000
200000
0
500
60000
2000
670000
0
129500
0
0
0
0
7047000
450000
5000
50000
1000
1000
50000
7604000

VÝDAJE
Odd.§ název
2212
Silnice
2219
Ostatní komunikace
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2141
Vnitřní obchod Jednota
2310
Vodní hospodářství
2321
Odpadní vody
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3111
Mateřská škola
3314
Knihovna
3322
Kulturní památky
3341
místní rozhlas, OSA
3349
Zpravodaj
3399
Ostatní záležitosti kultury
3412
Sportovní zařízení
3612
Bytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví

3636
3639
3721
3722
3723
3745
5213
5212
5512
6171
6121
6310
6399
6402
6409

Odd.§
8123
8124
8115
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2021
250000
100000
44000
0
8675000
50000
119000
400000
61000
1000
3000
25000
100000
150000
5380000
100000
30000

2022
500000
250000
42000
0
1000000
50000
150000
400000
20000
5000
3000
25000
100000
50000
500000
150000
40000

5000

5000

100000
20000
250000
100000
250000
10000
3000
126000
2170000
1200000
9000
124000
15000
30000

100000
10000
300000
100000
250000
10000
3000
50000
1500000
1200000
50000
125000
10000
30000

Mezisoučet

19900000

7028000

Dlouhodobý úvěr

-2756000

Splátka úvěru
Financování

750000
-330000

Výdaje celkem

17564000

0
800000
-224000
7604000

Územní rozvoj (Územní
plán Stříbrnice)
Komunální služby, územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Svoz tříděného odpadu
Veřejná zeleň
Krizové řízení
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Veřejná správa
Zastupitelstvo obce
Obecné příjmy a výdaje úroky+poplatky
Ostatní poplatky
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnost Mikroreg. Buchlov

MŮJ OBCHOD
Vážení spoluobčané,
jistě jste zaznamenali podstatnou změnu v zásobování
naší obce.
Po neshodách se společností JEDNOTA SD Uherský
Ostroh, kdy společnost stále navyšovala finanční požadavky na dotaci určenou na provoz obchodu s potravinami,
došlo k vypovězení smlouvy s uvedenou společností. JEDNOTA ukončila svoji činnost ve Stříbrnicích k 30. 8. 2021.
Po dohodě s vedoucím pracovníkem společnosti MŮJ
OBCHOD došlo k uzavření smlouvy na zásobování naší
obce nejen potravinami. Tato společnost provozuje své
pobočky na Salaši, Břestku, ve Zlechově, Suché Lozi
a nyní i u nás ve Stříbrnicích. Jsme proto potěšeni, že si
občané mohou opět nakoupit. MŮJ OBCHOD je dobře zásoben hlavně širokou nabídkou potravin, ale také
drogistickým zbožím, krmivem pro domácí mazlíčky,
průmyslovým zbožím. Snad budou občané Stříbrnic spokojeni jak s nabídkou sortimentu zboží, tak s příjemnou
obsluhou a v neposlední řadě s otevírací dobou. Obchod je
otevřen od 25. 11. 2021 a provozuje jej vedoucí pracovník
vietnamské národnosti.

budova MŠ Stříbrnice

Otevírací doba je každodenní, a to
PO-PÁ v době od 6.30 – 18.00 hod.
SO-NE v době od 7.00 – 17.00 hod.
Jana Kuchařová
místostarostka obce

Jana Kuchařová, místostarostka obce

Místní knihovna Stříbrnice

vánoční dílničky

vánoční dílničky

Místní knihovna Stříbrnice má pro vás otevřeno každé úterý od
15.30 do 18.00 hodin. Čtenáři mají možnost si vypůjčit knihy napříč
generacemi a žánry, historii, beletrii, naučnou literaturu, detektivky,
knihy pro děti a různé stolní hry.

ky, kde si děti spolu s rodiči mohly vyrobit různé nápadité podzimní
dekorace. Se zkracujícími se dny byl uspořádán lampionový průvod
přes naši obec, který byl zakončen ohňostrojem.

I přesto, že nám v letošním roce na jaře nebylo kvůli infekčnímu onemocnění covid-19 přáno se setkávat ani v knihovně, ani na akcích
pořádaných knihovnou, jsme na podzim připravily podzimní dílnič-

Dovolte, abychom vám popřály hezké svátky vánoční a do nového
roku hodně zdraví a lásky.
Na vaši návštěvu v knihovně a účast na akcích pořádaných
knihovnou se těší Šárka a Martina Kmentovy
strana 7 •

vánoční dílničky

lampionový průvod

vánoční dílničky

lampionový průvod

Mateřská škola Stříbrnice
Na přelomu starého a nového roku hodnotíme ten uplynulý a s nadějí nebo obavami očekáváme, co nám přinese ten nadcházející.
Poslední den v roce má svátek svatý Silvestr. V minulosti nebyl tento
den nijak výjimečný. Byl jen vzpomínkou na úmrtí papeže Silvestra.
Až nový věk přinesl potřebu lidí rozloučit se se starým rokem.
Po těchto oslavách jsme se opět všichni sešli v mateřské škole, abychom si oživili legendu o Třech králích, kteří putovali za Ježíškem do
Betléma. Děti si oblékly bílé pláště, na hlavu nasadily královské koruny a ztvárnily pověst o třech mudrcích, kteří prostřednictvím nové
hvězdy hledali místo narození božského dítěte, aby se mu poklonili
a předali mu dary.
Ačkoliv letošní zima nepatřila k příliš mrazivým, přikrmování volně
žijícího ptactva a zvěře patří stále k oblíbeným činnostem v zimním
období. Aby přikrmování bylo pro ptactvo a zvěř přínosem a nikoliv
ohrožením zdraví, musí i děti znát a dodržovat určitá pravidla.
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Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období.
Český název není třeba vysvětlovat. Je to složenina slov maso – půst,
která vyjadřovala následující období střídmosti v zábavách i stravování. Odpradávna provází masopust taškařice, veselice a průvody
masek. Žádný rok se nemůže obejít bez karnevalu, na který se děti
vždycky moc těší a již dlouho dopředu všem prozrazují, za jakou
masku letos půjdou.
Život v mateřské škole přerušila zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která informovala: Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové
opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje
osobní přítomnost dětí v mateřské škole od 1. 3. 2021. Toto opatření
trvalo do 11. 4. 2021 pro všechny děti i zaměstnance. Po celou dobu
uzavření provozu se konalo distanční vzdělávání předškoláků, kteří

se vrátili zpět do mateřské školy 14. 4. 2021. Ostatní děti se k nim
přidaly až 1. 6. 2021.
21. března astronomicky začíná jarní období. Jarní slunce budí
všechno ze zimního spánku, začínají se zelenat louky, ze země vyráží
nové kytky, na stromech a keřích se objevují zelené lístečky. Děti se
po znovuotevření vydávaly do přírody, aby v ní hledaly hlavní znaky
jara, poslouchaly švitoření vlaštoviček, veselé melodie skřivánků
a bzukot včeliček.
Jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků jsou Velikonoce.
Vždycky se na ně s dětmi dlouhou dobu připravujeme, barvíme
vajíčka, učíme se velikonoční koledy a zveme rodiče na velikonoční
tvořivé dílničky. Bohužel, covidová pandemie se rychle šířila a musely být zrušeny všechny plánované akce. To nás velmi mrzelo, protože jsme se moc těšili na společné vyrábění s rodiči.
Den Země je tradičním mezinárodním dnem, který se slaví už téměř
padesát let. Tento svátek se slaví každoročně 22. dubna. Je skvělou
příležitostí pro projektový týden s názvem „Chválím tě, Země má“.

Týden jsme si rozdělili na pět království – Království Slunce, Království vody, Království vzduchu, Království země a Království třídění
odpadu. Děti se seznamovaly s významem slunce pro život na Zemi,
koloběhem vody a významem vody v přírodě, dělaly spoustu pokusů
se vzduchem a naučily se třídit odpad do barevných kontejnerů.
Květen – český název tohoto měsíce ho vskutku výstižně charakterizuje. Květen je opravdu plný vůně květů, svěží zeleně a taky se
v něm slaví Den matek. I když jsme v omezené míře přivítali děti
zpět – mohli se vrátit pouze předškoláci, kteří si plnili povinné
předškolní vzdělávání, a děti učitelů, i tak se nám podařilo nacvičit
s dětmi pro maminky pásmo o kytičkách na zahrádce. V té době
platilo, že žádná třetí osoba nesměla vstupovat do uzavřených prostor mateřské školy, tak jsme vystoupení odvysílali živě na Facebooku, což mělo velký úspěch.
Červen je měsícem bouřlivých změn v přírodě i na zahradě. Začíná léto a období sklizně. V tomto měsíci slaví svátek všechny děti.
Ani my nezapomínáme připravit pro děti slavnostní den v podobě
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„Pohádkové cesty za pokladem“. Na děti čekala pohádková cesta
plná úkolů, na všechny odvážlivce sladká odměna a slavnostní pohoštění.
To už se vrátily do mateřské školy všechny děti a společně jsme se
vydali na polodenní vycházku na Stříbrnické paseky. Děti již zpočátku nasadily vysoké tempo a dlouhý krok, protože se velmi těšily. Na
Pasekách na ně čekalo překvapení – mohly se svézt na osedlaném
koni. Nikdo z nich se nebál a všichni se s radostí projeli. Ještě jednou
děkujeme Soni Patkové.
Pak už jen děti volaly: „Hurá, prázdniny!“ Na závěr jsme jim popřáli
krásné a slunečné léto a ať se ve zdraví sejdeme na začátku nového
školního roku.
V září už léto pomalu odcházelo a zároveň dozrávaly plody některých stromů. Přestože letos ani v září nepřešel sluneční žár a modrá
obloha nenasvědčovala tomu, že se blíží podzim, bylo nutné zahájit
přípravy na dokončení podzimních prací. A děti přivítaly v mateřské
škole nové kamarády. Přechod z domova byl pro některé děti obtížnější, a proto je starší kamarádi přivítali s úsměvem, laskavostí a pozorností tak, aby odcházely domů s pocitem radosti, spokojenosti
a těšily se na další den strávený mezi svými vrstevníky
V říjnu už bylo po podzimní rovnodennosti a začaly opět převažovat
noci. Příroda se pokoušela nalézt klidnou rovnováhu a harmonii.
Slunce již tolik nepálilo a chladné dny ještě nenastaly. Celá příroda
ukázala ty nejkrásnější barvy, ale ne na dlouho. Přicházely podzimní větry, které odnášely listy ze stromů, a krása rychle uvadala.
Zvířata se začala pomalu připravovat na zimní spánek a ptáci odlétli do teplých krajin. Děti si povídaly o sklizni plodů ze zahrady
a jejich zpracování. I ony se zapojily do přípravy a pečení brambor
a jablečného závinu.
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V listopadu začal vládnout podzimní čas, ve kterém listnaté stromy
zůstávaly po prudkých větrech holé. Celá příroda se pomalu připravovala na zimu. Stále ubývalo denního světla a temné mraky hrozily
deštěm a prvním sněhem. Celá obec se připravovala na velkou slavnost – Martinské hody. Pro děti jsme přichystali projektový týden
„Přijel k nám svatý Martin“, ve kterém se seznámily s legendou
o svatém Martinovi, naučily se zpívat o něm písničku. Paní učitelka
přinesla krásnou krojovanou panenku a dětem vysvětlila, co je kroj
a jak se jmenují jeho jednotlivé části.
Pak nastal prosinec – měsíc plný kouzel. V prosinci se skutečně
s kouzly roztrhl pytel. Nejprve do třídy vtrhli malí čertíci a andílkové,
aby si zahráli na peklo a nebe. Po nich přišel důstojný Mikuláš. Děti,
které mu přednesly básničku nebo zazpívaly písničku, obdaroval
balíčkem plným sladkostí. Také k nám zavítala lektorka Přírodovědného centra Trnka v Uherském Hradišti s programem. Advent
(z lat. adventus = příchod) je období čtyř neděl před 25. prosincem.
Je to doba radostného očekávání příchodu Ježíška. Paní Pavelčíková
seznámila děti s vánočními zvyky a tradicemi. Dozvěděly se, že na
sv. Barboru si svobodné dívky natrhají třešňové větvičky – barborky
– a které dívce do Vánoc rozkvetou, ta se co nevidět vdá. Po Barboře
přichází sv. Mikuláš, často i s andělem a čertem. Hodným naděluje
dárečky a zlobivé řádně vystraší. Říká se, že svatá Lucie noci upije,
ale dne nepřidá. Lucie má však důležitý úkol – trestá všechny, kteří
jsou o adventu nestřídmí. I na Štědrý den se patřilo postit, aby člověk
viděl zlaté prasátko.
Doba adventní pomalu kráčí ke svému vrcholu. Čím více se blížíme
ke Štědrému dni, tím více jsme plni očekávání, otevírají se naše srdce a jsme schopni dávat lásku.
Marie Blechová, ředitelka MŠ

LOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU

Marie Blechová
Každý má v životě svá zcela osobní, rozhodující data, která tvoří milníky
jeho životní cesty. Jedním z nich je pro mne den, kdy se po 43 letech rozloučím se svým zaměstnáním. Představuje zastávku na cestě spojenou
několika zcela rozdílnými pocity. Je to jednak trochu bolestná nostalgie,
jednak uspokojení a vděčnost za to, že jsem mohla vykonávat toto povolání.
Vděčnost zaujímá v mých pocitech rozhodně přední místo, protože
mi má práce dávala spoustu radosti. Když člověk odchází, něco po
sobě zanechává a něco z toho, co bylo, si odnáší s sebou – hlavně své

vzpomínky. Ty mu stále zůstávají. Dovolte, abych i já na tomto místě
zavzpomínala.
Mnoho z vás mě zná, neboť jsem jako dítě, které se narodilo rodičům
Knížovým, vyrůstala až do dospělosti ve Stříbrnicích. Již od malička bylo
mým přáním stát se učitelkou. To jsem ještě nevěděla, že jsou i učitelky
v mateřských školách, protože jsem nikdy do mateřské školy nechodila.
Ta se v obci vybudovala jako přístavba základní školy a v roce 1978 byla
slavnostně otevřena. Já jako čerstvá absolventka Střední pedagogické
školy v Kroměříži jsem měla to štěstí, že již od září jsem mohla do této
mateřské školy nastoupit spolu s ředitelkou Jahůdkovou, která byla několik let mou rádkyní a učitelkou. V roce 1990 byl vyhlášený konkurz
na místo ředitelky, do kterého jsem se přihlásila, a od té doby jsem až
dosud zastávala tuto funkci. Tolik let na jednom pracovišti je v dnešní
době vzácností a já jsem za tuto možnost nesmírně ráda.
To vše už je ale za mnou a mně nezbývá, než upřímně poděkovat za dlouhou dobu spolupráce.
Především bych rád poděkovala kolegyním za týmovou spolupráci, za
věcnost a otevřenost, disciplinovanost a pracovní úsilí. Vždyť nám šlo
o stejnou věc – pohodové prostředí a spokojené děti.
Zvláště také děkuji zřizovateli, který zcela podporoval naše plány. Občas jsme museli dělat kompromisy, abychom dospěli k oboustranné
spokojenosti. Pane starosto, děkuji.
Odcházím jen velmi nerada, protože opouštím práci, kterou jsem milovala, a kolektiv, s nímž jsem během let srostla nejen po pracovní stránce.
A tak odcházím, jak už to tak bývá, napůl vesele, napůl se smutkem
v duši. Ohlížím se zpět za životem vyplněným uspokojující prací a doufám, že můj další soukromý život bude naplněný stejně.
I když nyní odcházím, cítím se stále jako dříve svázána s mateřskou školou, jejími zaměstnanci a dětmi. Pokud bych mohla být v budoucnu svými poznatky a zkušenostmi nějak prospěšná, ráda a kdykoli pomohu.
Na závěr chci popřát vše dobré mé následovnici Petře Víchové, která je
odborně i lidsky pro své místo dokonale připravena a jistě dokáže přinášet nové myšlenky a nápady, spokojené děti, spolupracující kolektiv
a vstřícné rodiče.
Marie Blechová

ŠKOLKA S OTEVŘENOU NÁRUČÍ PRO VŠECHNY DĚTI
Velmi si vážím toho, že jsem byla jmenována do funkce ředitelky
Mateřské školy ve Stříbrnicích a prakticky se tak stanu součástí dění
v obci. Před několika lety jsem v této mateřské škole pracovala jako
učitelka a ráda se sem vracím. Chci navázat na práci paní ředitelky
Marie Blechové a přeji si, aby i nadále měla mateřská škola bezproblémový chod, spolehlivé zázemí, skvělý tým pracovníků, vstřícné
rodiče a samozřejmě to hlavní, spokojené děti. Platí totiž, že co se do
dítěte vloží v předškolním věku, to ho ovlivní na celý život. Hodlám
spoluvytvářet prostředí bezpečné a dítě rozvíjející, prostředí bohaté
na podněty a zaměřující se na všestrannost. Budu podporovat samostatnost a individualitu dítěte a připravovat děti na bezproblémový
přechod do základní školy.
Obrovskou devizou této obce je její okolí, které je charakteristické krásnou přírodou. Tento fakt přímo vybízí k pravidelnému pobytu dětí v přírodě, jejímu poznávání a ochraně. Předpokládám, že ve spojení rodina
+ školka se nám podaří nejedna společná akce.
Mou vizí je: Školka s otevřenou náručí pro všechny děti.
Děkuji zřizovateli za projevenou důvěru a paní ředitelce za poskytnutí
cenných informací a rad při předání mateřské školy.
Petra Víchová
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Slavní rodáci Stříbrnic
Prof. ing. arch. František Crhák, Csc.
Významný architekt, prof. Ing. arch. František Crhák, se narodil
28. 10. 1926 ve Stříbrnicích u Uherského Hradiště. Roku 1946 maturoval na Střední průmyslové škole stavební v Brně, kde následně absolvoval studia na Fakultě architektury VUT u prof. J. Krohy, B. Fuchse, J. Rozehnala a V. Makovského
(u něhož byl poté do roku 1950
asistentem). V roce 1953 zastával
funkci hlavního architekta města
Uherské Hradiště a téhož roku započal svoji pedagogickou kariéru
na Střední uměleckoprůmyslové
škole v Uherském Hradišti, kterou
vykonával do roku 1962. V tomtéž
roce nastoupil na místo odborného asistenta na Katedře tvarování
strojů a nástrojů VŠUP Praha
(v detašovaném pracovišti v teh-

Jaromír Wágner
Jaromír Wágner se narodil 5. května 1939 ve Stříbrnicích a ve své
rodné obci žil do doby, než se rozhodl odstěhovat, aby snadněji uživil
svou rodinu. Zemřel v zapomnění v domově důchodců ve Valašském
Meziříčí.
Kaskadéři už dávno nejsou filmové hvězdy, které by znala veřejnost.
Ale kaskadérská komunita vzpomíná na jeho výkony s respektem.
Během své profesní dráhy se specializoval na triky spojené s automobilismem, například tažení za autem. Někdy se jednalo o filmové
zakázky a někdy, v uvozovkách „pouze“ o vlastní zábavu a posouvání rekordů. Do Guinnessovy knihy rekordů se Jaromír Wágner
zapsal díky jízdě na kolečkových bruslích, kdy byl tažen automobilem v rychlosti 215 km/hod. Jeho světový rekord je již překonán, ale
pro nás je sympatické, že opět českým kaskadérem. David Bryknar
dosáhl rychlosti 270,8 km/hod.

HighFlight-JaromirWagner3

• 12 strana

dejším Gottwaldově), kde byl externím pedagogem již od roku 1959.
V roce 1969 prof. Crhák habilitoval v oboru výtvarné a konstrukční
analytiky předmětných forem. Roku 1982 byl jmenován docentem
pro obor design a následného roku mu byl udělen titul Vzorný učitel.
V roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor design a tři roky poté
ukončil svoji pedagogickou činnost na VŠUP. V pozdějších letech
působil jako externí pedagog Katedry designu VŠUP ve Zlíně. V roce
2007 získal cenu Ministra průmyslu ČR za celoživotní přínos pro rozvoj designu. Zemřel 18. 12. 2011 ve věku 85 let ve Zlíně.
Prof. Crhák je autorem dvou učebnicových publikací se zaměřením na
oblast designu, konkr. „Výtvarná geometrie“ a „Prostor a perspektiva“. Je autorem interiérů (obřadní síň a radnice, Kroměříž) či pomníků (obětem druhé světové války, Uherské Hradiště). Od konce 60. let
spolupracoval s podnikem TESLA, pro který výtvarně řešil řadu mikrofonů, reproduktorů aj. výrobků a vytvořil image firmy. Spolupracoval také s podniky Moravan Otrokovice, Elektrosvit Nové Zámky,
Přerovské strojírny, VEGA Hradec Králové, Česká zbrojovka Uherský
Brod, MEZ Brumov a DAKON Krnov.

Cesta letadlem byl běžný, všední způsob dopravy. Pravda, pokud by
cesta obsahovala šest mezipřistání a trvala šest dnů, asi by si mnoho
pasažérů stěžovalo. A ti, co by si nestěžovali, by byli rádi, že cestu
přežili, a možná by na létání i zanevřeli. Nic z toho ale nemohlo platit
pro Jaromíra Wágnera, duše dobrodruha naopak jásala nad prožitým dobrodružstvím. Dopředu naplánovaným a následně provedeným.
Jaromír Wágner realizoval řadu kaskadérských triků a výkonů, nejvíce jej ovšem proslavil přelet Atlantického oceánu. Nápad se možná
zrodil na sedadle linkového spoje, ale plán byl letět na křídle letadla.
Časově nejnáročnější fází byly, jako vždy, přípravy. Sponzoring, zajištění nejrůznějších povolení a příprava letadla zabraly plné tři roky.
Během fyzického tréninku se Jaromír snažil v maximální možné
míře napodobit podmínky budoucího letu, takže trénoval na střeše
auta, které se prohánělo po závodních okruzích. Nejdelší trénink

na Hockenheimringu trval 10 hodin a automobil jezdil průměrnou
rychlostí 145 km za hodinu.
Kaskadér cestu naplánoval na několik úseků. Start byl v Německu,
následovalo Skotsko, Faerské ostrovy, Island, dvě přistání v Grónsku
a konečně americký kontinent - Goose Bay, cílovou stanicí byl posléze
New York. Cesta probíhala ve výšce čtyř tisíc metrů a jednotlivé zastávky byly plánovány s ohledem na dobu strávenou na křídle letadla.
Dvoumotorový letoun Britten Norman Islander dosahoval rychlosti
pod 300 km v hodině. Nebyl to tedy žádný super rychlý stroj, ale pro
kaskadérskou cestu rychlost dostačovala. Kdyby byla větší, mohlo by
se stát, že vítr sfoukne Jaromíra z křídla pryč.
Po ukončení příprav 28. září 1980 Jaromír Wágner startuje. A už první
pokus o přelet byl úspěšný. Akce zabrala 6 dnů a čistého času na křídle
strávil Jaromír Wágner 43 hodin. Během letu se držel speciální konstrukce, v lehkém eufemismu bychom řekli zábradlí. Jednalo se o první přelet Atlantiku uvedeným způsobem, tedy ve volné atmosféře.

HighFlight-JaromirWagner

Poslední informaci o panu Wágnerovi jsem dohledala na internetu
z roku 2009:
Přestože má na kontě dech beroucí rekordy a je zapsán ve světové
Guinnessově knize, žije dnes Jaromír Wágner ve Valašském Meziříčí
v naprostém zapomnění v domově důchodců. Až teď ho po letech objevil v domově důchodců v Podlesí ostravský kaskadér David Bryknar.
Napsala jsem do domova, kde měl pan Wágner pobývat, paní ředitelka mně oznámila, že pan Wágner bohužel zemřel, zřejmě v roce 2014.
Irena Náplavová, konikářka

HighFlight-JaromirWagner

Český svaz včelařů
Základní organizace Českého svazu včelařů Boršice sdružuje včelaře
ze 6 obcí regionu - Boršic, Stříbrnic, Ořechova, Nedakonic, Újezdce
a Medlovic. V naší organizaci působí 40 včelařů organizovaných ve
svazu (oproti 46 v minulém roce), 5 neorganizovaných a 8 včelařů
registrovaných (členů jiných organizací včelařících na katastrech naší
ZO). Funguje nám také včelařský kroužek mládeže, který vychovává
novou generaci včelařů. V loňském školním roce jsme museli činnost
kroužku utlumit s ohledem na covidovou situaci. V letošním školním
roce se snažíme, aby kroužek alespoň nějak fungoval. Kroužek navštěvuje šest dětí ze ZŠ Osvětimany, které se starají o 2 včelstva. Celkem se
staráme o 565 včelstev na 67 stanovištích, v loňském roce to bylo 676
včelstev na 76 stanovištích.
Letošní rok včelařům také moc nepřál, pokračovala situace z loňska,

kdy byly výnosy medu až o 60 % nižší, než na jaké jsme byli zvyklí. Bylo
to hlavně nepříznivým počasím, se kterým se bohužel včelstva neumí
vyrovnat a které začíná být standardní. Bude nějakou dobu trvat, než
se včely přizpůsobí, ale určitě to zvládnou.
Pozitivní v letošním roce je alespoň to, že se nezhoršila zdravotní situace včelstev. Díky poctivé práci včelařů se nám podařilo udržet zdravotní stav včelstev na přijatelné úrovni a nemáme žádné významné
úhyny. Rovněž mor včelího plodu se v naší blízkosti neobjevil.
Dovolte mi, abych Vám popřál do roku 2022 hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti a včelařům
také krásnou snůšku a zdravé včely.
ing. Oldřich Krystýnek, jednatel ZO ČSV Boršice
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Smíšený pěvecký sbor Stříbrnice
Letos v březnu náš Smíšený pěvecký sbor Stříbrnice oslavil osmé výročí založení. Od té doby jsme odezpívali mnoho koncertů, slavnostních
mší svatých, dělali radost při různých setkáních či výročích založení
obcí. Sbor má v současné době dvacet členů, členové jsou ze Stříbrnic,
Boršic, Tučap, Osvětiman a Vřesovic. Jedná se o velké nadšence, kteří
této zálibě věnují mnoho volného času.
V neděli 4. července se nám podařilo uspořádat pouť při příležitosti sv.
Prokopa, patrona našeho kostela. Bohužel neprobíhalo vše jako v předešlých letech, ale jsme rádi, že se tradiční pouť uspořádala. Věříme,
že se příští rok covidová situace uklidní a opět uspořádáme nejenom
nedělní pouť, ale i sobotní farní den pro naše příznivce, odezpíváme
koncert a pobesedujeme u fary jako v předešlých letech.
Dne 4. září jsme odezpívali slavnostní mši svatou pod širým nebem
v nejmenší obci Zlínského kraje Hostějově, následující den v obci Syrovín v kostele sv. Pavla jsme taktéž přispěli ke slavnostní atmosféře.
Obě oslavy byly uspořádány při příležitosti 650. výročí založení obcí.
Dostali jsme další pozvání na adventní a vánoční zpívání, bohužel
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pandemická situace se vyvíjí špatně a nemůžeme zpívat, jak bychom
si představovali, což nás moc mrzí.
Nové členy rádi přivítáme, pokud bude mít někdo zájem, kontakt obdržíte na obecním úřadě.
Irena Náplavová – členka sboru

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám popřáli do nového roku
mnoho zdraví, rodinné pohody,
optimistickou náladu, ať Vás po celý rok
provází hezké písničky.
Děkujeme Vám ze srdce za Vaši přízeň.
Členové SPS Stříbrnice

Martinské hody 2021
Martinské hody sú tu zase, ožilo to v naší chase. Dojít k obecňáku, toť
je podmínka, aby nás pan starosta přivítal u vínka. Obecním vínečkem
nepohrdneme, tancovat pořádně budeme, to vám slibujeme. Juch!
Vydajte nám povolení, nám vůbec nevadí, že radní o ničem neví! Tak
nás, pane starosto, nezklamte a hody nám povolte! Chaso, dajme se
do kola, ať náš pán starosta tancuje zvesela!
V roce 2020 jsme se rozhodli, že půjdeme za stárky. Bohužel nám naše
plánování hodů přerušila pandemie covidu-19, ale my jsme se nedali

a rozhodli se, že půjdeme i příští rok. I tento rok nám opatření moc nehrálo do karet, a proto jsme se rozhodli zrušit hodovou zábavu, kterou
doufáme, že si vynahradíme jinak. I když hody nebyly se zábavou, tak
si oba myslíme, že se povedly a všichni si je užili, jak se sluší a patří.
Musíme poděkovat organizátorovi Radimovi, že to s námi úspěšně
zvládl. Poděkování patří samozřejmě i našim rodičům za pomoc.
Stárci Adéla Dudová a Kryštof Polášek
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MAS Buchlov podporuje aktivity v území od roku 2004

MAS Buchlov, z. s. - místní akční skupina Buchlov je zapsaný
spolek, který se zabývá administrací dotací přidělovaných z programu LEADER. Jsou to zástupci samosprávy a podnikatelů
hospodařících v mikroregionu Buchlov.
MAS Buchlov podporuje aktivity v území už od roku 2004, a to
na základě dlouhodobých strategií, které jsou pro rozvoj území
nezbytné. V letošním roce zpracovala kancelář ve spolupráci se
členy MAS a dalšími aktéry v území „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS BUCHLOV na období 2021 – 2027“.
Cílem strategie je dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu
kvality života obyvatel regionu prostřednictvím rozvoje veřejných služeb, nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu
pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení
kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj
lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

Mikroregion Buchlov dlouhodobě zvyšuje
atraktivitu našeho regionu

V současné době se připravuje nové programové období 2021 –
2027, kde bude opět možné podporovat aktivity v našem území.
MAS Buchlov ve spolupráci s mikroregionem Buchlov se dlouhodobě věnuje i dalším aktivitám v podobě realizace projektů na
podporu rozvoje cestovního ruchu na našem území. Mezi nejvýznamnější projekty, na kterých se v současné době kancelář MAS
podílí, patří „Cyrilometodějská stezka“, která byla letos zapsána
na seznam „Kulturní stezky rady Evropy“, a projekt CISTERSCAPES – cisterciácké krajiny spojující Evropu. Bývalý cisterciácký klášter a celá klášterní krajina Velehrad, společně s dalšími
16 partnery z 5 zemí, aspiruje na ocenění „Evropské dědictví“.
Oba tyto projekty mají pro náš mikroregion Buchlov význam evropského rozsahu. Další informace o činnosti MAS, aktuálních
výzvách i dění v území naleznete na www.buchlov.cz nebo na FB
MAS Buchlov.

Mikroregion Buchlov je sdružení 14 obcí ležících v oblasti Chřibů,
které společně vytváří podmínky pro zvýšení atraktivnosti historicky bohatého území pro širokou turistickou oblast, především pak
pro prodloužení délky pobytů turistů v našem kraji pod Buchlovem.
Od roku 1999 sdružení realizovalo řadu zajímavých projektů vedoucích k podpoře cestovního ruchu. Mezi nejzajímavější patří knížka
pohádek a pověstí Z kraje pod Buchlovem, která přibližuje čtenářům
zajímavé příběhy z jednotlivých obcí. Na knížku tematicky navazovala realizace projektu „Včelařská stezka“. Stezka vede napříč všemi
obcemi mikroregionu, přičemž byl v každé z nich umístěn dubový
klát - úl vytvořený z jediného kusu dřeva se stříškou. Každý klát je
originál a symbolizuje pověst, pohádku či prvky ze znaku té či oné
obce. Dokonalost klátů, které byly vyřezány z 300 let starých dubů
a které mohou sloužit dalších 200 let, je třeba obdivovat ze všech
stran. Na čelní straně úlu mohou návštěvníci mikroregionu poznat
Cyrila s Metodějem, Velkomoravana, královnu Fritigil, Mordýřku,
hrnčíře, skláře, vinaře, pasáčka ovcí, medvěda i lovce s mečem,
anebo třeba Aničku s čertem. Na zadní straně jsou pak vyobrazeny
symboly obcí. Mezi další aktivitu mikroregionu patří podpora území formou propagačního letáku, který prezentuje mikroregion na
různých výstavách a prezentačních akcích, mimo jiné například na
Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, kde se
náš mikroregion každoročně prezentuje nejen letáčky, ale také gastronomií, vínem a folklorem před františkánským klášterem a těší se
velké pozornosti návštěvníků.
Mikroregion Buchlov je úzce propojen s MAS Buchlov, z. s.,
a společně se podílí na aktivitách v rámci Cyrilometodějské stezky, která v letošním roce získala ocenění „Kulturní stezka rady
Evropy“. A také jsou obě organizace zapojeny do projektu CISTERSCAPES – cisterciácké krajiny spojující Evropu, kde naše
Klášterní krajina Velehrad společně s dalšími 16 partnery z 5
zemí aspiruje na ocenění „Evropské dědictví“. Oba tyto projekty
mají pro náš mikroregion Buchlov význam evropského rozsahu.
Mezi další aktivity sdružení patří jak organizace a podpora propagačních, společenských a kulturních akcí regionu, tak i vyhledávání a zajišťování informovanosti obcí MRB o programech
a dotačních titulech a možnostech získávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.
Informace o činnosti mikroregionu Buchlov i akcích, které se na
našem území pořádají, najdete na www.buchlov.cz nebo na FB
Mikroregion Buchlov.

Lenka Gregorová, manager MAS

Renata Polišenská, manager MRB

Směřování území MAS BUCHLOV v období 2021 – 2027 je vyjádřeno v podobě 6 strategických cílů, které jsou navázány na
šest oblastí rozvoje: 1. Kvalitní a stabilizované životní prostředí;
2. Podpora cestovního ruchu; 3. Zkvalitnění a rozšíření infrastruktury v obcích; 4. Zlepšení podmínek pro rodinný, společenský a komunitní život; 5. Podpora podnikání, konkurenceschopnosti, vzdělávání a zaměstnanosti; 6. Podpora IT a chytrá řešení
v území.
Financování projektů v území probíhá v rámci programových
období. V programovém období 2014 – 2020 s přesahem do roku
2021 bylo MAS Buchlov alokováno cca 33 mil. Kč. Tato alokace
zahrnovala operační programy: Program rozvoje venkova (PRV)
– 8.876.000 Kč, Integrovaný regionální operační program (INTERREG) 14.420.000 Kč, Operační program životní prostředí
(OPŽP) – 10.000.000 Kč.
V roce 2021 byly podpořeny projekty: Vybavení jazykové/IT učebny ZŠ Velehrad, Lávka pro pěší přes Zlechovský potok, Břestek,
Rekonstrukce chodníků v obci Zlechov, Pořízení senzorů do přírodovědné a fyzikální učebny ZŠ Františka Horenského, Boršice,
Vybavení environmentální učebny ZŠ Velehrad, Přestavba skladových prostor na přírodovědnou učebnu ZŠ Buchlovice, Učebna polytechnické výchovy, ZŠ Tupesy. Celková výše podpořených
aktivit byla téměř 4.800.000 Kč.
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Základní škola Boršice
Podzim v roce 2021 na naší základní škole

Samotný školní rok začíná většinou až 1. září, ale tomuto dni
předchází velké množství příprav. Kromě těch, které řešíme každý
rok, se letos přidala i další starost v podobě povinného testování
(screeningu) všech žáků i zaměstnanců. Po zkušenostech s využíváním antigenního testování v minulém školním roce jsme si
vybrali neinvazivní PCR testy. Ve spolupráci s externí firmou tuto
možnost nabízíme rodičům našich žáků i nadále a běžně jí využívá asi 75 % z celkového počtu. Různá omezení, která nás opět
provází i tento školní rok, vzbuzují u zákonných zástupců, žáků
i zaměstnanců školy rozdílné reakce. Naším hlavním cílem je,
abychom chod naší základní školy udrželi co nejdéle v prezenčním
režimu. Po zkušenostech z loňské distanční výuky si velmi dobře
uvědomujeme, že právě osobní kontakt učitele a žáka je pro jeho
vzdělávání to nejdůležitější. Většina problémů, které jsme ve školním roce 2020/2021 zaznamenali, souvisela právě s odloučením
dětí a obtížnou zpětnou vazbou od některých žáků naší školy. Jsem
rád, že naši snahu někteří ocenili, a v souvislosti se zavíráním tříd
nebo i celých škol v okolí ji možná docení i ti, kterým připadala
jako naprosto zbytečná.
Uvědomujeme si, že cílem každé základní školy je v první řadě
vzdělávání a výchova mladých lidí, kteří umí kriticky posoudit
okolnosti nebo rozumně sdělit svůj názor, ale vzhledem k podmínkám se i my musíme přizpůsobit dané situaci. Samozřejmě i my
pedagogové se nejvíce těšíme na období, kdy se budeme moci plně
bez různých omezení věnovat naší práci, ale do té doby vynaložíme veškeré úsilí, abychom ponechali našim žákům jejich základní
právo na vzdělávání.
Stavební úpravy naší „nové“ školy jsou v plném proudu a my
už se velmi těšíme, jak se v příštím školním roce budeme stěhovat do rekonstruovaných prostor. Některá úskalí z loňska zůstala,
a proto i letos musí třeťáci využívat prostory firmy M Plus Elektro
a i ostatní žáci 1. stupně se podělili o učebny na kaplance a kulturním domě. Naši základní školu navštěvuje celkem 205 žáků,
z toho 93 žáků na 2. stupni a při rozdělení některých tříd během
výuky cizích jazyků nebo informatiky, případně i předmětů speciální pedagogické péče, nám dochází prostory i na naší horní škole.
Tyto obtíže se dají s vidinou naší nové školy překonat a já věřím, že
je společně zvládneme.
Jsem moc rád, že kolegové se těmito nesnázemi nenechali odradit a každý měsíc připravili mnoho třídních i školních akcí nad
rámec svých povinností. Neustále mě překvapují svým zápalem
během jejich každodenní činnosti. Popis všech proběhlých akcí
najdete na našich webových stránkách a o některé se s Vámi podělíme i ve vydání Stříbrnického zpravodaje. Po loňském nekonání
se naši nejstarší žáci (9. a 8. třídy) připravují na svoje předtančení během Rodičovského plesu a já doufám, že nás nějaká nová

Jízda zručnosti
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opatření vlády o tento kulturní zážitek opět nepřipraví. Věřím, že
se nám konečně po 2 letech podaří zorganizovat lyžařský výcvikový kurz nebo i povinný plavecký výcvik našich 2. a 3. tříd. Výjimečně se plánovaných 20 hodin zúčastní i naši čtvrťáci, kteří kvůli
restrikcím nemohli plavání absolvovat v minulém roce.
Stejně jako v letech před covidem-19 chceme našim budoucím
absolventům pomoci s výběrem jejich další školy na základě jejich
zálib a zájmů. Společně s firmou VISC vyhodnotíme jejich případnou volbu a doporučíme následný postup. Součástí kariérového
poradenství jsou i návštěvy veletrhů vzdělávání, konkrétních firem
nebo škol.
Od září tohoto školního roku pracuje naše škola podle nového
školního vzdělávacího programu, který jsme upravili podle aktuálních změn. Kromě navýšení počtu hodin v některých oblastech
se snažíme i o inovativní způsoby výuky související např. s výukou
pomocí 3D tisku nebo robotiky. Naše škola plánuje i pořízení
nových sensorů do všech přírodovědných předmětů. V případě
úspěchu našeho projektu v celkové hodnotě přes 600 000 Kč budou mít žáci možnost ověřit si svoje domněnky ve výuce fyziky,
chemie, přírodopisu nebo tělesné výchovy prakticky na vlastní
kůži. Upřímně, kolik z nás si dnes dokáže představit, jak funguje
fotosyntéza, jaká je rychlost hozeného předmětu, nebo kdo zná
svoji kapacitu plic bez potřebných měřičů. Nejen já, ale i ostatní
kolegové se těšíme na společné bádání během výuky přírodovědných předmětů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na chodu
naší organizace, žákům, zaměstnancům, obci Boršice i Stříbrnice,
spolku rodičů, mateřské škole v Boršicích i Stříbrnicích, ale i všem
rodičům a příznivcům naší Základní školy Františka Horenského
v Boršicích. Nastává nejkrásnější část roku, při které není důležité
spěchat, ale naopak najít si chvilku klidu, zastavit se a rozjímat.
Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spoustu jedinečných zážitků v novém roce 2022 přeje
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel základní školy

Co se dělo na podzim v základní škole

Jízda zručnosti
Slunečný zářijový pátek a zmrzlé ráno jsme si obohatili o jízdu
na kole a koloběžce. Velké poděkování patří týmu parlamenťáků,
kteří uspořádali pro prvostupňové spolužáky soutěž v jízdě na kole
a koloběžce. S velkou radostí všichni dojeli do cíle bez zranění.
Jsme moc rádi, že závodění proběhlo v rámci vyučování, a tudíž se
opravdu zúčastnili všichni žáci, kteří ve škole byli. Každý se mohl
rozhodnout, zda bude závodit na kole, nebo bude dráhu s různými
překážkami překonávat na koloběžce. A vítězové? Jsou jimi všichni, protože se zúčastnili. 
Mgr. Zuzana Kotačková a pořádající parlament

Jízda zručnosti

T-MOBILE BĚH 2021

Dne 8. září 2021 se celá naše základní škola zúčastnila T-Mobile olympijského běhu. V 8:30 startovala první a druhá třída,
jejichž trať měřila 300 metrů. Poté třetí, čtvrtá a pátá třída běžely
vzdálenost 500 metrů. Žáci druhého stupně zakončili sportovní dopoledne během na 1 000 metrů. V letošním roce byla opět
vidět snaha většiny zúčastněných žáků a tomu taky odpovídaly
jejich časy. Z každé třídy jsme vyhlásili tři nejrychlejší, kteří byli
náležitě oceněni. V nejlepším čase na druhém stupni doběhl žák
deváté třídy – Štěpán Halámek (3:40). Medaili, diplom a sladkost však obdrželi všichni účastníci T-Mobile běhu, protože není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Děkuji všem za snahu a těším se
na další ročníky.
Mgr. Veronika Sedlářová

Atletický čtyřboj Velehrad – 1. stupeň

T-Mobile běh

V pondělí 11. 10. 2021 se žáci prvního stupně zúčastnili atletického čtyřboje na Velehradě. Z naší školy bylo vysláno celkem 16
žáků napříč ročníky. Chladné ráno se brzy změnilo ve velmi příjemné slunečné dopoledne a tomu odpovídala i úžasná atmosféra,
která na Velehradě panovala. Všichni žáci absolvovali čtyři disciplíny (běh na 60 metrů, běh na 300 metrů, skok do dálky a hod
medicinbalem) a na závěr dne si zaběhli štafetu, a to ve své kategorii. Z toho sportovního dopoledne jsme si odvezli hned několik
ocenění. V kategorii mladších dívek získala 2. místo Gabriela Nečasová a 3. místo Zuzana Jurčíková. V kategorii starších chlapců
na 2. místě skončil Tomáš Hrobař. Štafeta mladších dívek získala
2. místo stejně jako štafeta starších chlapců. Všem děkuji za snahu
a předvedené výkony.
Mgr. Veronika Sedlářová

Adaptační dopoledne šesťáků

Den bílé hole

Čtvrtek 21. října šestá třída zahájila den příjemnou vycházkou
nádhernou podzimní přírodou směr Bažantnice. Zde jsme se celé
dopoledne věnovali aktivitám na utužení kolektivu a bližší poznání našich nových spolužáků, ale i nové třídní učitelky. S paní
učitelkou Mgr. Lenkou Vavrušovou, která s organizací akce pomáhala, si děti zahrály míčovou hru zvanou pavučina. Na jejím
konci předala pomyslné vlákno nové třídní učitelce. Silné emoce
vyvolala aktivita zvaná „deštník“, při níž šesťáci otevřeně vyjádřili své pocity, svá trápení i své radosti, které tento věk provázejí.
V rušném dopoledni plném poznávacích a komunikačních her se
nakonec našel i čas na krátkou relaxaci. Celé den panovala přátelská tvořivá atmosféra podnícená příjemným prostředím nově zrekonstruovaných prostor Bažantnice. Moc jsme si to užili. Šesťáci
byli báječní! :-)
Mgr. Jiřina Grebíková

Ve čtvrté třídě kromě společných aktivit I. stupně a výuky na
dopravním hřišti proběhl také projektový den „Den bílé hole“,
který si celosvětově připomínáme 15. října. Poprvé byl vyhlášen
v roce 1964 v New Yorku s cílem přiblížit život a svět nevidomých
a slabozrakých široké veřejnosti. Čtvrťáci si během výuky vyzkoušeli pár běžných činností bez tak důležitého smyslu, jakým je zrak.
Mnozí zjistili, že například jen chůze z lavice k tabuli či ke dveřím
je velmi obtížná, natož další běžné činnosti, sebeobsluha, kreslení,
psaní. Pomáhající doprovod si vyzkoušel, jak je nutné formulovat
přesné pokyny a zadávat instrukce. Důležité byla nejen spolupráce, ale hlavně důvěra ve dvojici. Závěrem všichni uznali, že je
opravdu nutné svůj zrak si chránit a pečovat o něj.

Adaptační dopoledne

Den bílé hole

Mgr. Lenka Janíková.
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Drakiáda

Drakiáda 1. stupně, která se konala 26. října, se povedla na jedničku. Vymodlené větrné a zároveň slunečné počasí nás zavedlo
na kopečky na kraji Boršic. Všechny třídy se potkaly za vrcholkem
„čumáku“ a směr pivní stezka do Boršic byl náš cíl. Parťáci páťáci
pomohli prvňáčkům s pouštěním draků, paní učitelky rozmotaly
nespočet zamotaných šňůr a ocásků, také nůžky nás občas vysvobodily. Žádný drak, ani žádný žáček neuletěl.  Prostě nádhera!
V každé třídě paní učitelky vyhodnotily draka KRÁSŇÁKA –
v této kategorii jsme zohlednili domácí draky, DLOUHÁKA – ten,
co se na obloze udržel nejdéle, VYSOČÁKA – ten, co létal nejvýše.
Moc děkujeme za přípravu draků a úžasné dopoledne strávené na
čerstvém vzduchu.
Mgr. Zuzana Kotačková a pořádající parlament

Dějepis v 6. třídě

Šestá třída postupně objevuje tajemství historie. Poté, co se
šesťáci seznámili s dějepisem, jeho významem a prvním rozdělení
historických epoch, vyzkoušeli si práci archeologů. Co se skrývá
v hlíně, jak pracuje archeolog a co udělat s nálezem – na tyto otázky vám jistě každý z nich již odpoví.
Nejprve se společně s paní uč. Šebestovou pobavili o tom, jaké
nástroje archeolog ke své práci potřebuje, poté zhlédli krátké video, v němž se dozvěděli, co archeologie je a jak každý z archeologů musí postupovat, a nakonec ve třech různých krabicích sami
hledali historické předměty. Své nálezy pečlivě zdokumentovali do
záznamového archu a odnesli si také jedničku za svou práci.
V historickém bádání pokračovali hned v následujícím týdnu.
Dne 5. 10. 2021 na ně čekal projektový den nazvaný „Po stopách
lovců mamutů“. Šesťáci se vydali na místo původní pravěké osady
v Boršicích, kde si prošli Mamutí stezku a dozvěděli se spoustu zajímavostí o nejstarším období našich dějin, o době kamenné a o životě tehdejších lidí. Na chvíli se také stali lovci a sběrači a vyráběli
si vlastní oštěp, pokusili se rozdělat oheň nebo namlít mouku pomocí dvou kamenů a závěrem také mamuta ulovit. Po práci v terénu se vrátili do školy, kde zhlédli dokument o nejvýznamnějším
nálezu z pravěku na našem území a pokusili se také Věstonickou
venuši vymodelovat z hlíny.
Mgr. Kamila Šebestová

Exkurze na archeologickém nalezišti
u Polešovic

V pondělí 11. října navštívili žáci šesté třídy archeologické vykopávky u obce Polešovice, které byly odkryty při stavbě dálnice
D55. Žáci si prohlédli naleziště základů obydlí, mohli si promluvit s archeology a ostatními pracovníky přímo při jejich práci.
Od pana Lečbycha, který je nalezištěm provázel, jsme se dověděli
spoustu zajímavostí, v rukou drželi nádoby staré 8 tisíc let, kostěný
hřeben a keltské mince, které byly na tomto místě nalezeny. Na závěr exkurze mohli žáci sami kopat a odhalovat nálezy. Povedlo
se jim najít keramické střepy i úlomky kostí zvířat. Nejcennějším
nálezem se stal přeslen, který byl kdysi součástí textilního vřetene.
Tento nález, který se povedl Vaškovi Mikulovi a Adrianě Balíčkové, poputuje do muzea.
Mgr. Lenka Daníčková
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Exkurze na archeologickém nalezišti

Den proti rakovině

„Parlamenťáci“ základní školy

Co nás ještě čeká? Členové parlamentu, což jsou žáci z jednotlivých tříd od 4. do 9. třídy, na jednotlivých setkáních plánují akce
a činnosti pro ostatní kamarády. Většinou pro žáky I. stupně. Letos nás ještě čeká Den stromů a také pečení perníčků od Mikuláše,
kterým se v letošním roce rozloučíme.
Na Dni stromů budou skupinky z jednotlivých tříd plnit úkoly na 7 stanovištích. Ze všech splněných otázek o přírodě, ovoci,
zelenině, stromech, plodech, ale i rybách a také třídění odpadu
a ekologii získají různý počet bodů. Nejúspěšnější skupinky dostanou sladkou odměnu.
Mgr. Zuzana Kotačková

Český den proti rakovině

Letošní 25. ročník byl z jara přesunutý na podzim a zcela netradičně rozšířený na 3 dny. I to zřejmě přispělo ke zdaru dobré věci
a společně se nám podařilo vybrat a odeslat krásných 9 294 Kč.
Dobrovolníci z řad žáků II. stupně vyrazili jeden den do ulic obce,
přesněji před obchod Jednota, kde ve žlutých tričkách a s úsměvem na tváři nabízeli odznaky ve tvaru kvítků měsíčku lékařského.
Minimální cena byla 20 Kč. Mezi své spolužáky do lavic II. stupně
se vydali naši nováčci, šesťáci, a velmi statečně se s touto výzvou
poprali. Na I. stupni prodej kvítků vedly třídní paní učitelky.
Za vstřícnost a možnost umístění sběrných vaků děkujeme
obecnímu úřadu a mateřské škole a všem štědrým dárcům, kteří
do nich přispěli.
Mgr. Michal Zapletalová

Parlamenťáci

Patronát 1. a 5. třídy

Již několik let na naší škole probíhá v rámci podpory rozvoje
vztahů mezi žáky akce „Patronát“. Jedná se o celoroční projekt
mezi 1. a 5. třídou. Jeho podstatou je uvedení prvňáčků do školního prostředí. Zatím jsme společně podnikli několik příjemných
akcí. 1. září byli prvňáčci přivítáni páťáky při slavnostním zahájení
školního roku, od svých patronů dostali klíčenku se symbolickým
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papírovým klíčem. Na začátku září proběhla za slunného počasí
společná vycházka na Smraďavku. Žáci si zahráli hry, nakrmili
kačenky a zašli si na malé občerstvení. V říjnu přišli prvňáčkům
pomoci jejich patroni se zdobením dýní na Světlušky. Měli tak
jedinečnou možnost ještě více se poznat a popovídat si. Na holičkách nás páťáci nenechali ani při Drakiádě 1. stupně. Při pouštění
nádherných draků prvňáčkům skvěle pomáhali. Za to jim patří
velké poděkování.
Už se moc těšíme na další společnou akci na konci listopadu!
Mgr. Lenka Vavrušová (1. třída)

Školní kolo Pythagoriády 2021

V úterý 2. 11. 2021 proběhlo ve škole školní kolo matematické
soutěže. Žáci všech ročníků se snažili vypočítat jakýmkoliv způsobem 15 logických úloh. Museli zapojit především svůj mozek,
logiku a selský rozum. Každá kategorie měla i svého vítěze. Některým se dařilo velmi dobře, jiným méně. U šesťáků na prvním místě
skončila Klára Pernicová, hned za ní Gábina Novotná s Ondrou
Hrušákem. Sedmákům se moc nevedlo, nejvíc bodů získala Petra
Kmentová. Zbývající žáci obou tříd byli hluboko za ní. Mezi osmáky vyhrála Tereza Pernicová před Petrem Buršou, o třetí příčku se
dělili Honza Kostka, Honza Dvouletý a Martin Železník. V deváté třídě obsadil první místo Vašek Frýbort, na druhém místě byli
Daniela Jarošová a David Dvouletý. Všem účastníkům gratuluji
a děkuji za snahu o co nejlepší výsledky.
Mgr. Alena Vlčková

Zlatý list – náhradní krajské kolo
Zlínského kraje 2021

Patronát

Patronát

Orientační běh

V loňském roce se naše škola rozhodla pro pořádání krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list. Nicméně jej stejně jako
většinu naplánovaných akcí v loňském školním roce překazila
pandemie covidu-19. Proto jsme na začátku letošního školního
roku dostali nabídku na uspořádání náhradního krajského čili nepostupového kola. Datum uskutečnění soutěže bylo stanoveno na
15. října 2021.
Soutěž Zlatý list jsme již zvyklí v Boršicích pořádat v okolí vodní nádrže Sovín. Letos jsme se přesunuli kousek blíž k Boršicím,
a to i z důvodu poskytnutí zázemí na nedaleké chatě Bažantnici,
která je pro pořádání hromadných akcí ideálním místem. Na naši
pozvánku nám odpovědělo celkem osm základních škol. Avšak
jak už to na podzim bývá, nemocnost žáků přibývá, a tak se jedna
škola musela na poslední chvíli odhlásit. Kompletní sestava byla
tedy 7 škol, které do soutěže vyslaly 12 družstev. Soutěž tradičně
probíhá ve dvou věkových kategoriích. Kategorie mladší sdružuje
žáky 4. – 6. tříd a kategorii starší tvoří žáci 7. – 9. tříd. Družstvo je
tvořeno šesti členy, kteří se rozdělí do dvou hlídek po 3 jedincích.
Bodový zisk obou hlídek se sčítá. Proto bylo pro vedoucí družstev
trochu oříškem sestavit 2 rovnocenné hlídky, aby celkový bodový
zisk za družstvo byl co nejvyšší.

Kdo hledá, najde! I tak by se dalo shrnout datum 8. 10. a jedno
slunné páteční podzimní dopoledne. Pro žáky 2. stupně byl připraven orientační běh v okolí budovy Bažantnice. Úkolem dvojic bylo
co nejrychleji nalézt a označit 10 kontrol vyznačených v mapě.
V rámci dopoledne byly připraveny doplňkové disciplíny, jako například skládání mapy, azimutový pochod atd.
Nutno říct, že si žáci poradili s terénem i závodem na výbornou
a byly k vidění velmi kvalitní výkony. Celé dopoledne provázela příjemná soutěživá atmosféra. Dopoledne v přírodě bylo zakončeno
zaslouženým opékáním špekáčků. Věřím, že si žáci odnesli z této
akce nové zajímavé poznatky a praktické dovednosti do přírody.
Mgr. Veronika Sedlářová

Patronát

Patronát
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Soutěž probíhá formou soutěžní stezky s připravenými přírodovědnými otázkami a navíc její součástí jsou stanoviště s odborníky. Každé stanoviště je zaměřeno na určitou přírodovědnou
oblast. V letošním roce to bylo stanoviště zaměřené na živočichy
u vody, které zahrnovalo různé druhy úkolů pro mladší i starší
kategorii. Úkoly typu: Kdo to tady mluví?, Poznáš orgány ryb?,
Výbava rybáře a jiné byly pro žáky první rychlou prověrkou. Další stanoviště bylo v duchu včelařství, chopil se ho absolvent naší

školy Vojtěch Grebeň. Vojta se tomuto oboru aktivně věnuje a pro
účastníky soutěže si připravil zajímavé otázky. Také si s sebou přinesl důležité pomůcky a náčiní včelaře, čímž své stanoviště krásně
ozvláštnil. Mezi naše již tradiční pomocníky patří Ing. Pavel Zůbek
z Lesní správy Buchlovice, který si společně se svou kolegyní připravil stanoviště zaměřené na poznávání lesních dřevin. Soutěžící
měli za úkol především poznat přiložené přírodniny a správně je
pojmenovat. Také ze vzdělávacího informačního střediska Bílé Karpaty k nám byl vyslán odborník, a to konkrétně pan Roman Maňák,
který si pro účastníky připravil mykologické stanoviště. Hlavní náplní stanoviště bylo podle obrázku poznat, o jaký druh houby se jedná,
jak se správně nazývají části těla hub, či odpovědět na zvídavé otázky ze světa mykologie. Poslední stanoviště bylo pod vedením pana
ředitele Tomáše Korduly, který žáky prověřil ze znalostí nižších rostlin. Součástí úkolů na stanovišti bylo například pojmenovat části
jednobuněčné řasy zrněnky pod mikroskopem, poznat přírodniny,
ať již živé či na obrázku, a v neposlední řadě určit vstupní a výstupní
látky biochemického procesu fotosyntézy. Tímto všem odborníkům
na stanovištích mnohokrát děkujeme za pomoc i poskytnuté dary
pro účastníky soutěže. Velmi si vaší pomoci ceníme a doufáme v budoucí spolupráci při pořádání soutěže.
Jelikož v tomto podzimním dnu panovalo poměrně pochmurné
a chladné počasí, byl v průběhu dne pro všechny účastníky připraven teplý čaj. Po dokončení soutěžní stezky si účastníci měli možnost opéct špekáček na ohni. Také na doprovod žáků jsme mysleli
a připravili jsme pro něj drobné občerstvení.
Jakmile všechna družstva dokončila soutěžní stezku, mohlo
dojít na vyhlášení výsledků. První příčku v obou kategoriích ovládla Základní škola Staré Město. Také obě družstva vyslaná z naší
školy se umístila, a to shodně v obou kategoriích na třetí příčce.
Druhé místo v mladší kategorii patřilo Základní škole Polešovice
a ve starší kategorii Základní škole Uherský Ostroh. Výherci obdrželi diplom a tašky s logem i odměnami. Každopádně si velmi
ceníme i ostatních škol, které se soutěže zúčastnily, a proto jsme
pro každého účastníka přichystali drobnou odměnu. Děkujeme
tedy i Základní škole Zlechov, Základní škole Suchá Loz a Základní škole Kunovice U Pálenice za účast.
Taktéž bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří se společně
se mnou podíleli na přípravách a organizaci letošního krajského
kola. Poděkování patří i pedagogickému dohledu zúčastněných
škol za doprovod a dohled svých žáků na soutěži. Věřím, že si

všichni tento den užili, dozvěděli se spoustu nových a zajímavých
informací ze světa biologie, strávili čas se svými kamarády a zažili
jeden z krásných dnů v přírodě.
Bc. Kateřina Sedlářová

NOVÁČCI NA II. STUPNI

Jsme na druhém stupni sice jen dva a půl měsíce, ale zážitků už
máme kopu.
Jako každý rok jsme začali slavnostním zahájením v kulturním
domě. Setkali jsme se s novými učiteli, které jsme doposud neznali, a také s naší novou paní třídní učitelkou jménem Jiřina Grebíková. Abychom se lépe poznali, hráli jsme celý den seznamovací hry.
Naší první akcí byl T-mobile běh. Hodně jsme se zapotili, ale
trasu 1 000 m jsme nakonec uběhli. Následovala Mamutí stezka, hodina dějepisu v terénu. Vypravili jsme se na Stezku lovců
mamutů, vyprávěli si o pravěkých lidech a jejich způsobu života.
Vyzkoušeli jsme si vyrobit oštěp, z obilí umlít pomocí kamenů
mouku, dokonce jsme modelovali sošku Věstonické venuše. Na
řadu přišel orientační běh, kde jsme si vyzkoušeli práci s buzolou,
mapou a řešili různé rébusy. Běhali jsme ve dvojicích v okolí Bažantnice a po výkonu se odměnili voňavým špekáčkem.
Exkurze na archeologické vykopávky u Polešovic nás nadchla.
Stali jsme se archeology a dva žáci z naší třídy, konkrétně Václav
Mikula a Adriana Balíčková, našli předměty, které nejspíš poputují do muzea. Následující akce nesla název Zlatý list. Je to přírodovědná soutěž, na kterou se sjíždí soutěžící i z jiných škol. Tuto
soutěž pořádala naše škola.
V listopadu nás překvapil kamion VISC s 3D tiskárnami. Mohli
jsme si vytisknout různé předměty, např. klíčenku, kačenku, šneka
a další různé věci.
Prozatím poslední akcí je zážitková výuka Učíme se jinak. Putovali jsme po třídách, jednotlivých stanovištích a plnili různé úkoly a aktivity. Fyzika, chemie a přírodopis byly jedněmi z nich a díky
pokusům jsme se dozvěděli, proč se na podzim barví listí, proč se
vodoměrka udrží na vodě a spoustu jiného.
Naše nejoblíbenější zážitky přímo ve výuce:
1. Hledání historických předmětů v krabicích s hlínou v dějepise.
2. Tisk na 3D tiskárnách.
3. Vytváření keramických výrobků v rámci výtvarné výchovy.
Za šestou třídu Gabriela Novotná,
Klára Pernicová a Beáta Martináková

Slavnosti vína 2021
Tolik očekávaný 18. ročník Slováckých slavností vína a otevřených
památek se v Uherském Hradišti po roční pauze uskutečnil ve dnech
10.–12. září 2021.
Už v pátek večer akci slavnostně zahájil ceremoniál Dnů evropského
dědictví, jehož se účastnil také ministr kultury Lubomír Zaorálek. Po
následujícím vystoupení Armádního uměleckého souboru Ondráš
program pokračoval v sobotu dopoledne slavnostním průvodem bezmála tří tisíc krojovaných z Vinohradské ulice do centra města. Děti,
dospělí, folkloristé, muzikanti, tanečníci, zpěváci či obyčejní vyznavači národopisu se vydali na tradiční dvoukilometrový pochod na Masarykovo náměstí, taktéž za účasti krojovaných z naší obce.
Na Masarykově náměstí nechyběl vinný stan ani jarmark s desítkami
stánků s výrobky lidových tvůrců. Z průvodu se jeho účastníci přesunuli do městských lokalit v centru Hradiště, kde měly odpoledne
jednotlivé mikroregiony připravený program. Nechyběly například
ani plavby lodí po Baťově kanálu s kapelami Děvčice a Venca´s Group,
pořad Slovácká křídlovka nebo putování Vinohradskou ulicí.
V neděli folklorní maraton v metropoli Slovácka opět pokračoval jar-
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markem a otevřeným vinným stanem na Masarykově náměstí. Mezi
dalšími pořady dominovaly koncert Hradišťanu v kostele Zvěstování
Panny Marie, krojová přehlídka na Kolejním nádvoří, či přehlídka
regionálních vín v Redutě.
Jana Kuchařová

Slavnosti vína 11.9.2021

Slavnosti vína 11.9.2021

Sbor dobrovolných hasičů Stříbrnice
Opět se sešel rok s rokem, a proto přinášíme něco málo
z činnosti SDH.
Ve vedení SDH nedošlo ke změnám: starostou je František Čevelík,
velitelem JSDH je Jiří Kratochvíl, zástupcem velitele JSDH Radim
Kratochvíl a velitelem družstva SDH je David Kroča. Techniku má
na starosti Bohumil Kratochvíl, který zastává funkci strojníka JSDH.
Naším nejstarším a nejdéle působícím členem SDH je Václav Prukner.
Ještě se ohlédněme zpět na konec roku 2020, kdy v prosinci získali
naši tři členové osvědčení pro funkci strojníka jednotky. Jmenovitě se
jedná o: Jaroslava Bakoše, Pavla Patku a Stanislava Peprníka.
I tento rok, rok 2021, byl poznamenán pandemií koronaviru a utlumil
řadu společenských a kulturních akcí. Z důvodu nařízených vládních
opatření nebylo možno uskutečnit tradiční výroční členskou schůzi.
Plány na tento rok a stručné hodnocení byly projednány výborem
SDH, až byla opatření zrušena. Bohužel se nekonal ani tradiční
maškarní ples ani košt slivovice. V dubnu byla přiznána dotace od
Zlínského kraje. Dotace byla využita na nákup vybavení jednotky.
V květnu byla sloužena mše za zemřelé i žijící hasiče. Dále se v květnu
konal sběr kovošrotu a elektroodpadu. Stavění a kácení máje proběh-

pocta hasičů
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lo bez účasti veřejnosti. V červnu pomáhali členové i obyvatelé obce,
pod vedením starosty obce, při odstraňování škod obcím zasaženým
tornádem na Hodonínsku. V září jsme se účastnili uctění památky
zemřelých hasičů, kteří tragicky zahynuli při zásahu v Koryčanech.
V tomto měsíci nás také zastihla smutná zpráva, že naše řady navždy
opustil dlouholetý člen pan Miroslav Pastorek.
Vzhledem k tomu, že je v tuto dobu opět vyhlášen nouzový stav, konání tradičního předsilvestrovského pochodu je znovu nejisté. Proto budeme doufat v příznivý vývoj epidemiologické situace, aby bylo možné
uskutečnit předsilvestrovský pochod, který je poslední akcí v roce.
Chceme poděkovat touto cestou členům i členkám SDH za práci,
kterou pro sbor vykonávají.
Taktéž velký dík patří panu starostovi a paní místostarostce za
zajišťování finančních prostředků pro JSDH, což je čím dál více
náročné.
Na závěr přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2022 hodně štěstí a zdraví.

pomoc v Moravské Nové Vsi

pomoc v Moravské Nové Vsi

pomoc v Moravské Nové Vsi

mše za SDH

mše za SDH

zásahové vozidlo

nová výstroj SDH

Václav Prukner, dlouholetý člen SDH
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HS Lovecká obec Stříbrnice
Blíží se konec roku a nadešel čas se ohlédnout a zhodnotit jeho
průběh.
Stejně jako vloni i letos byla činnost mysliveckého kroužku ovlivněna epidemií nemoci covid-19.
Vlčata se mohla znovu sejít až v květnu, ale pak už zdárně dokončila
školní rok. Letos kroužek funguje od září zatím bez omezení.
Jedinou kulturní akcí, kterou jsme mohli letos uskutečnit, byl 8. ročník vzduchovkového přeboru.
Akce proběhla 14. 8. 2021 na fotbalovém hřišti SK Stříbrnice. Pro
střelce a jejich fanoušky jsme připravili zvěřinové hamburgery
a kančí guláš. Pro zpestření se nám opět díky panu Kallusovi povedlo
přichystat v prostorách SK Stříbrnice prezentaci zbraní vyráběných
Českou zbrojovkou v Uherském Brodě. I letos byla k vidění široká
škála zbraní, počínaje pistolemi přes malorážky, kulovnice, brokovnice až po automatické zbraně.
Letošního klání ve střelbě se zúčastnilo 115 střelců. O poháry se
bojovalo klasicky ve 4 kategoriích a vítězové z nich se utkali o tradiční putovní pohár. Tuto hlavní cenu se opět podařilo vystřílet Filipu
Hlaváčovi z Brna.
Po ukončení závodu a vyhlášení tomboly pokračovala volná zábava
doprovázená reprodukovanou hudbou až do ranních hodin.
V rámci podpory zvýšení stavu drobné zvěře v katastru obce Stříbrnice jsme v srpnu do honitby vypustili 50 kusů bažantů.
Začátkem září jsme zahájili pravidelné přikrmování zvěře.
Od loňského září do letošního března jsme do zásypů a samokrmicích zařízení odnosili celkem 6 tun obilovin a 4 tuny krmné řepy.

• 28 strana

Jak už jsem zmínil výše, myslivecký kroužek Vlčata ze Stříbrnic funguje od září, i když některé akce, jako např. odchyt zajíců v Suché
Lozi, musely být kvůli covidu zrušeny. Ale například ukázka práce
loveckých psů nebo návštěva hájenky v Osvětimanech proběhly podle plánu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu, sportovnímu
klubu, hasičům a všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají v naší
činnosti.
Na závěr Vám chci popřát klidné, v dobrém slova smyslu pozitivní
a ničím nerušené svátky v kruhu rodiny a přátel a jen to dobré v novém roce.
Michal Vanda, starosta HS

SK Stříbrnice
Tentokrát bude začátek rekapitulace roku trochu netradiční. Rád
bych totiž na úvod poděkoval všem trenérům a také všem, kteří nám
i v tomto nelehkém roce pomáhali. Velice si vážím, že se nám i nadále
daří držet v naší obci sportování pro děti. Všichni jsme se obávali, co
bude po delší přestávce, kdy děti tomu pohybu příliš nedaly. O to více
mě těší, že se zpět k fotbalu všichni vrátili. Zde patří poděkování i rodičům!
Mládež tedy ve Stříbrnicích dále pokračuje. Navíc v době, kdy se ostatní obce potýkají s nedostatkem dětí, se nám podařilo poprvé v historii
klubu přihlásit dvě družstva mládeže. Nyní tedy máme jak mužstvo
přípravky, tak mladších žáků. Tréninku se věnujeme dvakrát týdně bez
přestávky, i přes prázdniny. Navíc se nám i letos podařilo uspořádat již
tradiční soustředění pod stany na hřišti v Tučapech.
V okresní soutěži i nadále pokračují naši muži. I přes nepříliš povedený start do sezóny se nám podařilo vítěznou šňůru v závěru podzimu

dotáhnout na šesté místo. Věříme, že se nám podaří dokončit sezónu
do této pozice tak, abychom měli možnost zasáhnout v nadstavbě do
bojů s těmi nejlepšími. Navíc se nám poprvé podařilo v okresním poháru pokračovat do jarní části. Čeká nás tedy čtvrtfinále s Babicemi.
I přes komplikovanou situaci se nám podařilo po roční pauze uspořádat tradiční Martinské hody. Navíc se dále snažíme rozvíjet sportovní
areál. Ve spolupráci s obcí tak chystáme rekonstrukci klubovny a výstavbu víceúčelového hřiště, které by mělo přinést sportovní vyžití ve
Stříbrnicích všem věkovým kategoriím.
Závěrem bych rád poděkoval všem našim sponzorům, obcím Stříbrnice a Boršice, Národní sportovní agentuře a Zlínskému kraji.

soustředění mládeže

mládež SK Stříbrnice

Jménem SK Stříbrnice všem přeji krásné prožití
svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku.
Radim Krsička, předseda SK

muži SK Stříbrnice
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Slovo otce Antona
Dradostná zvěst o příchodu Ježíše na naši zem, kterou prožíváme
v adventu, a radost o Vánocích z Jeho příchodu. Všichni toužíme po
radosti. Tři R. Radost rozdáváním roste. V poslední době nás jaksi
víc provázejí jiná 3 R. Roušky, rozestupy, ruce. Radost mnohdy více
střídá strach, obavy, smutek. Vánoce a Písmo svaté nás uklidňují a vybízejí k radosti.

rat závistí vůči všem, kdo se mají podle mne líp, nebo mají víc než já.
Mohu celý den promarnit vyhlížením zítřejšího štěstí. Raději se chci
radovat z toho, co mám už dnes, vzpomínat na vše krásné, co jsem měl
třeba včera, a přitom se těšit, že i zítra budu mít něco, z čeho budu mít
radost. A možná se mi podaří trochu té své radosti a toho štěstí přenést
i na lidi, se kterými se dnes potkám.

Svatý Pavel píše: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán
je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své
potřeby v modlitbě a prosbě s poděkováním. Pak Boží pokoj, který
převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v
Kristu Ježíši.“ Když sv. Pavel psal tato slova, byl ve vězení, a přece psal
o radosti.

V jedné mládežnické písni zpíváme: „Můžeme mít radost ve svém
srdci, každou hodinu a každý den. Radost, kterou svět nemůže dát,
radost, kterou svět nemůže vzít…“ A v poslední sloce: „Nádherný život, po kterém toužíš, dal nám Ježíš, půjdeme s ním. To všechno ti svět
nemůže dát, to všechno ti svět nemůže vzít.“
Přeji Vám všem radostné a požehnané vánoční svátky.

Velký ruský spisovatel Dostojevskij říká o radosti: „Člověk rád počítá
své potíže, ale neumí počítat své radosti.“ Ano, daleko více bychom
napočítali radosti než potíží.

Mám radost ze společenství, které ve Stříbrnicích spolu tvoříte. Mám
radost z farníků, obyvatel, pana starosty a zastupitelů, že pečujete
o kostel a okolí.

Máme možnost se životu postavit dvěma způsoby. Mám před sebou
další den. Mohu se zabývat smutkem na nepřízeň osudu. Můžu se sží• 30 strana

Děkuji Vám všem, že dobrými skutky mě naplňujete radostí.
P. Anton Kasan, farář

Společenská kronika
Společenská kronika obce Stříbrnice k 30. 11. 2021
Počet obyvatel 425

Narození
Filip Fantura,
Jonáš Radek Drábek,
Šimon Parýzek,
Nela Eremiášová,
Ester Vachová,
Kate Mičíková,

Životní jubilea

č. 19
č. 73
č. 82
č. 107
č. 117
č. 123

75 let
Anežka Hajdová, č. 158
Josef Juřík
č. 55
Marie Dvořáková, č. 176
80 let
Věra Fašáneková,

85 let
Alžběta Bakošová, č. 232

Úmrtí
Marie Kmentová,
Marie Křivdová,
Miroslav Pastorek,
Rosalie Čevelíková,
Jindřich Varmuža,

č. 107 11. 1.
č. 285 11. 6.
č. 219 3. 9.
č. 29 13. 9.
č. 266 16. 9.

č. 52

79 let
87 let
62 let
96 let
58 let

90 let
Blažena Sovková
Josef Valenta,

č. 199
č. 215

setkání ročníku 1946

strana 31 •

Společenská kronika

paní Bakošová Alžběta
85 let

paní Sovková Blažena
90 let

Vítání občánků 20.6.2021
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