STŘÍBRNICKÝ

ZPRAVODAJ

č. 15/2020

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních
i pracovních úspěchů v novém roce 2021

Vám přeje obec Stříbrnice

Vážení spoluobčané,
v této nelehké době, kdy celý svět stojí, se pomalu a nelehce snažíme navodit návrat do standardního života, který se bohužel kvůli
pandemii rapidně přibrzdil. Je tu ovšem začátek roku a jak je zvykem, sluší se shrnout aspoň to málo, co se událo a snad podařilo roce
uplynulém. Ani covid nás nezastavil a hození do vody vládou a jejich
příkazy a nařízeními už vůbec ne. Na konci roku je zvykem bilancovat, hodnotit a představit vize, které by měly snad přispět k životu
v naší obci.
V roce 2020 se díky dotaci z Ministerstva průmyslu podařila
rekonstrukce veřejného osvětlení. V obci byla vyměněna všechna zastaralá svítidla za nová LED svítidla. Celkem bylo vyměněno 87 ks
svítidel. Hlavním cílem bylo snížení energetických nákladů na provoz osvětlení. Cena zakázky po vysoutěžení pro dotaci byla v celkové
výši 886 tis. Kč. Z toho dotace činila 443 tis. Kč. Předpokládaná
návratnost investice byla dle projektu na rekonstrukci osvětlení vypočtena do šesti let. Svítidla dodala firma EKOLED veřejné osvětlení, s.r.o. – Brno.
Další malou dotací, kterou se nám podařilo profinancovat
v době prázdnin, byla instalace rekuperace v mateřské škole. Tuto
zakázku pro obec realizovala firma TECHNOKLIMA UH. Celkové náklady na akci po vysoutěžení veřejné zakázky byly 614 tis.
Kč, z toho dotace 269 tis. Kč. Dnes již rekuperace může sloužit dětem a zaměstnancům mateřské školy. Postupným investováním se
snažíme prostory školky vylepšit a přizpůsobit standardům dnešní
doby. V letošním roce připravujeme podání žádosti na dlouho očekávanou rekonstrukci sociálního zařízení pro zaměstnance, které
se snad podaří zrekonstruovat z vyhlášené dotační výzvy, již pro nás
připravila MAS Buchlov. Společně s touto akcí počítáme i s výměnou podlahové krytiny ve třech hlavních místnostech, a to herně,
šatně a pokoji. To by mělo být završením postupné rekonstrukce
prostor mateřské školy.
Nezapomínáme ani na zlepšení zásobování pitnou vodou
v obci. Projekt včetně stavebního povolení a podání žádosti na
Státní fond životního prostředí ČR máme akceptován a dle
metodiky i vybranou firmu na dodavatele této nemalé, ale pro
naši obec důležité akce. Zejména v letních měsících jsme se
prali s nedostatkem vody ve vodojemu. Je asi zbytečné říkat
a opakovat, jak se mají lidé chovat a s vodou nakládat. Někteří mají
trávníky zelené a bazény napuštěné… Proto i tento projekt „Zlepšení
zásobování pitnou vodou, vodovodní přivaděč a vrty HV1s a HV2s“ je
nutné dokončit a dílo realizovat. Dnes máme odevzdané veškeré podklady pro schválení a podpis financí na státním fondu. V půlce prosince jsme dodávali snad poslední požadované dokumenty. Pokud podepíšeme smlouvu, můžeme dílo realizovat. Počítáme, že v roce 2021
bude vše hotové a vody ve vodojemu a vodovodním řadu bude dostatek.

Akce, kterou bude spolufinancovat Státní fond životního prostředí,
je v hodnotě 8.198 tis. Kč, naše předpokládaná spoluúčast je 2.768
tis. Kč. Na tuto částku máme úvěr zřízený u Komerční banky UH.
Po podpisu smlouvy se státním fondem a přesném vyčíslení dotace
jsme připraveni podat žádost na obnovu vodohospodářské infrastruktury na Zlínský kraj, kdy by se nám mělo ještě z celkové částky
vrátit do rozpočtu 10 % celkových stavebních nákladů akce. Peripetie s papírováním nám akci o dost prodloužila, ale nezrušila. A nezůstavá nám nic jiného než věřit. O vodovod se nám vzorně stará pan
Jaromír Matoušek.
V roce 2020 jsme odsouhlasili podání žádosti o možné spolufinancování na vybudování bytů v prostorech 1. NP (prostory učeben)
školy. Po realizaci by měly vzniknout čtyři byty. Tyto budou 1x 2+kk
a 3x 1+kk, představa byla jiná, ale kvůli pravidlům dotace jsme
museli přistoupit k této možnosti. Do školy bude vybudován nový
samostatný vstup ze zahrady, který bude oddělen oploceným chodníkem. Realizace akce, pokud bude podpořena dotací Ministerstva
místního rozvoje, musí proběhnout již v roce 2021. Celkové náklady před veřejnou soutěží jsou asi 5 mil. Kč. Neuznatelné náklady
předběžně 1 mil. Kč. Toto je druhá velká akce, kterou bychom chtěli
v roce 2021 realizovat.
Máme podanou žádost na elektronickou úřední desku, a to s dalšími čtyřmi obcemi, které nejsou členy našeho mikroregionu. Bohužel
žádost podaná mikroregionem byla bezvýsledná, špatně zpracovaná
a následně zamítnuta. Dnes jsme ve fázi, kdy čekáme na vyjádření
fondu k naší žádosti o dotaci na pořízení elektronické úřední desky.
Pokud budeme úspěšní, mohli bychom akci realizovat v roce 2021.
Výše dotace by měla být 95 %. Úřední deska je nezbytná, čas od času
se nám stává, že oken, která dnes používáme, je málo. A jen stěží se
nám tam dokumenty někdy podaří dát.
Další připravovanou žádostí je projekt Dešťovka, cílem projektu je zachytávání dešťových vod v objektu mateřské školy a ve
sportovním areálu.
Po dohodě s vedením sportovního klubu bude vypracována studie
celého areálu, potřebná k dalšímu účelnému rozvoji a ucelenému
smyslu kompletního sportoviště.
Možná jste někteří zaregistrovali setkání starostů východních
obcí MAS Buchlov (Stříbrnice, Medlovice, Hostějov a Osvětimany) nad přípravou cyklostezky ze Stříbrnic až do Osvětiman.
Oprášili jsme starou myšlenku a studii z roku 2007, pod názvem
Velkomoravské poutní cesty. Dnes jsme na začátku celého projektu. Cílem je opět dostat cyklisty a chodce z frekventované silnice. S tímto projektem budeme současně připravovat i projekt
na nový most v nové zástavbě za mlýnem a povrch nové komunikace.
Pokud půjde vše dle harmonogramu a nevzniknou žádné nepředpokládané okolnosti, má být akce zrealizována do konce roku 2023.

Rybník

Nové LED osvětlení
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Volby 2020

Oprava cesty na Křápalky

Prodejnu potravin v naší obci provozuje Jednota Uherský Ostroh. Zaměstnanci se snaží, aby prodejna nabídla široké spektrum
zboží. Bohužel nároky na prodejnu se čím dál víc zvyšují a Jednota
po nás požaduje nemalou spoluúčast na dofinancování provozu.
Dnes má zdarma prostory a obec jí doplácí ročně 200 tis. Kč na
ztrátový provoz prodejny. Zastupitelé se již poohlíží po možnosti
nového provozovatele prodejny. Zmíněná částka není zanedbatelná, navíc v rozpočtu, který je kvůli pandemii oproti roku 2020
podstatně nižší. Jsme si vědomi, že prodejna je službou, která tady
musí být a kterou nesmíme zrušit, ale Jednotu můžeme nahradit
jiným provozovatelem. Doufám, že nového provozovatele najdeme
a chod obchodu zachováme.
V loňském roce byla zahájena akce, kterou naplánovalo Povodí
Moravy pod názvem „Medlovský potok, km 2,320-3,220, úprava toku“. Samotné práce byly zahájeny v říjnu uplynulého roku.
Dodavatelem jsou EKOSTAVBY Brno. Práce by měly být hotovy v sedmém měsíci roku 2021. Cílem této akce je vyčistění toku
od sedimentu a kompletní vydláždění koryta Medlovského potoka.
Dlouho jsme se pokoušeli a usilovali o vyčistění potoka správcem.
Povodí Moravy vypracovalo projekt včetně stavebního povolení.
Tuto akci Povodí Moravy rovněž investuje. Žádám Vás o trpělivost
a shovívavost k pracím, které probíhají na toku a kolem něj. Můžeme počítat s tím, že čas od času bude bláto i na cestě. Zaměstnanci se snaží komunikace udržovat v pořádku, bohužel pokaždé
nejsou čisté hned. Děkuji Vám za trpělivost a pochopení.
Sbor dobrovolných hasičů pořídil nové nůžkové stany o velikosti 4 m x 6 m pro akce, které budou pořádány v obci. Snad budou
používány ke svému účelu. Pronájem stanů není zanedbatelný
a akcí je tady během roku poměrně dost.

Nové nástěnky

Oprava vodovodního řadu

Revitalizace vrtu
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V rozpočtu na rok 2021 počítáme i s nákupem nové sekačky do
areálu SK Stříbrnice. Starou sekačku budeme používat na sečení
travnatých ploch v obci.
Snad jsem napsal dost ke všemu, co bylo v roce 2020 a co plánujeme v roce 2021, který je začátkem něčeho nového, začátkem nového desetiletí. Snad to nové desetiletí bude pro nás všechny podle
našich očekávání...
Vždy jsem psal, že nežijeme jen prací, ale snažíme se žít i kulturně. Bohužel loni byl kvůli covidu tento život značně omezen.
Na začátku roku se nám podařilo setkání se seniory, na které se
vždy velmi těším. I toto bylo veselé a nejen díky Veselé partyji z Boršic
a cimbálovce Jožky Marečka, ale hlavně díky skvělé náladě a pocitu,
který tato setkání vyvolávají. Další akcí, které byla obec partnerem,
byl Košt slivovice a jiných destilátů. Pak dlouho nic…
Uplynulý rok byl smutný… Vánoční stromeček jsme připravili
a rozsvítili, takto probíhaly všechny vánoční akce. Co bude dál, nikdo neví.
Při loňské pandemii jsem byl mile překvapen ochotou a nabídkou pomoci některých občanů v této nelehké situaci. Říká se, že
v nouzi poznáš přítele. Chtěl bych tady poděkovat ženám, které
šily roušky pro druhé, a to Karle Martinákové, Ireně Náplavové,
Mirce Poláškové, Pavle Helmichové, Hance Peprníkové, Martině Knížové, Pavle Juříkové, Martě Brucháčkové. Pokud jsem
na někoho zapomněl, tak se velmi omlouvám. Sluší se poděkovat
i Viktorce Matouškové, která v jarní vlně roznášela seniorům obědy z mateřské školky. Poděkování patří i našim hasičům, kteří byli
připraveni na to nejhorší, které se naštěstí nestalo. Bohužel jsme si
museli poradit sami, stát nám dával jen příkazy a kraj dělal mrtvého brouka u všech dotazů, které jsme vznášeli. O ORP Uherské
Hradiště nemluvě. Tak to bohužel je. Hodili nás do vody a my jsme
plavali a plaveme dál.
Uplynulý rok byl i rokem volebním, kdy jsme si zvolili nové vedení
kraje. Chtěl bych poděkovat za podporu v těchto volbách, které se
nesly v duchu sociálních sítí a ne kontaktní kampaně.
V roce 2020 jsme přivítali jednoho občánka Stříbrnic, slečnu
Vendulku Kratochvílovou, v roce 2021 budeme vítat pět nových občánků Stříbrnic, ale s tím Vás seznámím až za rok…
Závěrem chci poděkovat všem, kteří přispívají ke společenskému,
sportovnímu, kulturnímu a materiálnímu rozvoji obce. Holkám knihovnicím Šárce a Martině Kmentovým, které se i při covidu snažily
udržet pro čtenáře knihovnu v chodu. Sluší se poděkovat za skvělou
spolupráci všem zaměstnankyním mateřské školy, v čele s paní ředitelkou Marií Blechovou a paní učitelkou Zdeňkou Holomčíkovou,
které nám vypomáhávají nejen na akcích s dětmi naší mateřské
školky. Velké poděkování patří hasičům nejen za bdělost a ochotu
vždy pomoci. V jarních měsících to byli oni, kteří byli připraveni

Rekuperace v mateřské škole
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zasáhnout v případě potřeby kvůli covidu. Naštěstí to nebylo nutné.
Hasiči jsou ti, kteří mi vždy pomohli, když bylo třeba. Honebnímu
společenství, které si vychovává nastupující generaci, která bude
šetrná k přírodě a bude se k ní umět odpovědně chovat. Sportovnímu klubu za reprezentování, údržbu areálu, který neslouží jen pro
sport. Celému vedení patří pochvala za práci s mládeží, která není
jednoduchá, ale přináší ovoce a dává smysl. Sluší se poděkovat i
panu Pavlu Juříkovi a Rostislavu Martinákovi za nejen údržbu zeleně, ale veškerých prací, které jsou potřeba pro obec.
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 obce

Oprava fasády SK Stříbrnice

Roušky od občanů

Mikuláš

Rozpočet obce Stříbrnice na rok 2021 – příjmy a výdaje
PŘÍJMY 2021
Odd.§
název
1111
Daň z příjmů FOZČ
1112
Daň z příjmů FOZVČ
1113
Daň z příjmů FO kap. výnosy
1121
Daň z příjmu právnických osob
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za odvoz odpadu
1341
poplatek ze psů
1343
Poplatek za úžívání veřejného prostranství
1381
Odvod loterií
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitostí
4112
neinvestiční transfery ze stát. rozpočtu
Mezisoučet
2310
3632
6171
6310
3314
3724

Vodní hospodářství
Pohřebnictví
Místní správa, nájmy + služby
Obecné příjmy + výdaje, úroky
Místní knihovna
Příjmy za tříděný odpad
Příjmy celkem

1400000
10000
130000
900000
2500000
180000
0
1000
40000
2000
380000
129000
5672000
400000
5000
65000
1000
1000
60000
6204000

VÝDAJE 2021
Odd.§
název
2212
Silnice
2219
Ostatní komunikace
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
Vodní hospodářství
2321
Odpadní vody
3111
Mateřská škola
3314
Knihovna
3322
Kulturní památky
3341
místní rozhlas, OSA
3349
Zpravodaj
3399
Ostatní záležitosti kultury
3412
Sportovní zařízení
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3636
Územní rozvoj (Územní plán Stříbrnice)
3639
Komunální služby, územní rozvoj
3721
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
3723
Svoz tříděného odpadu
3745
Veřejná zeleň
5213
Krizové řízení
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana
6171
Veřejná správa
6121
Zastupitelstvo obce
6310
Obecné příjmy a výdaje úroky+poplatky
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
Ostatní činnost Mikroreg. Buchlov
Mezisoučet
8123
8124
8115

Oprava úlů u fary

Dlouhodobý úvěr
Splátka úvěru
Financování
Výdaje celkem

150000
100000
44000
3575000
50000
400000
20000
1000
3000
25000
100000
150000
100000
30000
5000
100000
20000
250000
100000
250000
10000
3000
50000
2170000
1200000
9000
15000
30000
8960000
-2756000
-500000
500000
6204000

Volby 2020
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Místní knihovna Stříbrnice
Místní knihovna Stříbrnice má pro Vás otevřeno každé úterý
od 15:30 do 18:00 hodin. K zapůjčení máme přes 3 000 svazků,
včetně těch z výměnného fondu. Kromě beletrie, pohádek, naučné
literatury a časopisů si u nás můžete půjčit i několik stolních her.
V loňském roce knihovna uspořádala jedinou akci, dětský
karneval, kde byla k vidění spousta krásných masek. Měli jsme

připravenu spoustu dalších akcí pro děti - Noc s Andersenem,
tvoření ježka z vyřazených knih, vánoční dílničky a jiné. Bohužel
kvůli virové pandemii bylo vše zrušeno.
Dovolte nám popřát vám v novém roce hodně štěstí a zdraví.
Martina a Šárka Kmentovy, knihovnice

Mateřská škola Stříbrnice
„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými…“
V naší mateřské škole pracujeme podle vlastního vzdělávacího
programu „MOUDRÁ SOVA“, který je vypracován v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, obecně
platnými právními předpisy, vychází z analýzy konkrétních podmínek
a možností školy a potřeb našich dětí. Z názvu školního vzdělávacího
programu a motta vyplývá i obsahové pojetí třídního vzdělávacího
programu. Děti poznávaly svět ve všech jeho podobách.
Záměrem výchovného působení naší školy je vytvoření mateřské
školy rodinného typu s úzkými vazbami na rodinu. Umožňujeme
dětem prožívat aktivní a radostné dětství tím, že jim vytváříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, ve společenství
kamarádů, v prostředí, které je přizpůsobeno jejich potřebám.
Cílem našeho vzdělávacího programu je výchova dítěte v klidném a harmonickém prostředí, které jej podněcuje k dalšímu rozvoji
jeho schopností a dovedností. Společně s dětmi se snažíme vytvářet
prostředí, které je jim blízké.
Vycházíme ze spontánních činností dětí, jejich zájmů a potřeb,
všímáme si změn v přírodě v průběhu ročních období, čerpáme
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z lidových zvyků tradic. Pohádky a říkadla nám umožňují vytvářet
a rozvíjet mravní i estetické vnímání a citové vztahy k okolí.
Předáváme a zprostředkováváme dětem základní zkušenosti
v přirozeném prostředí skupiny jejich vrstevníků cestou výchovy
a vzdělávání uskutečňovaných na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Vzdělávací činnosti jsou založeny na přímých
zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné činnosti, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Využívají přirozený tok dětských myšlenek a spontánních nápadů, poskytují dostatek prostoru a času pro
spontánní aktivity a dětské plány a zajišťují dětem dostatečnou možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat se přirozeným dětským
způsobem.
Zajišťujeme dětem prostředí s dostatkem mnohostranných
a přiměřených podnětů k jejich rozvoji a učení. Zaměřujeme se na
smysluplné obohacování denního programu dětí. Usilujeme o to,
aby čas prožitý v mateřské škole byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností. Vzděláváním se snažíme usnadňovat dětem jejich další životní i vzdělávací cestu, rozvíjet jejich osobní spokojenost a pohodu,
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napomáhat jim v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu
poznávání a učení. Přístup je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dětí. Probouzíme v dětech
aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, zejména se zaměřujeme na iniciování vhodných činností, připravování
prostředí a nabízení příležitostí k poznávání, přemýšlení, chápání
a porozumění všemu kolem sebe.
Podporujeme netradiční formy výuky v oblasti environmentálního vzdělávání dětí prostřednictvím přeměny tradiční zahrady na přírodní zahradu. Ta slouží dětem pro poznávání živé a neživé přírody
v průběhu všech ročních období. Zahrada je prostorem, kde se střetávají všechny složky přírody, a je jednou z možností, jak nabídnout
dětem prostředí, které je naučí, jak zacházet se živou přírodou, jak
ji vnímat všemi smysly a jak o ni pečovat. Uplatňujeme přiměřené
metody a formy práce, především metodu prožitkového učení, které
je založeno na přímých zážitcích dítěte. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Poskytujeme dostatek prostoru pro spontánní aktivity, které probíhají především formou nezávazné dětské
hry, kterou se děti zabývají na základě svého zájmu a volby. Do všech
činností se snažíme zařazovat prvky ekologické výchovy.
Motto našeho vzdělávacího programu je:
„JÁ JSEM SOVA, SOVA MOUDRÁ,
CO ZNÁ VŠECHNY TAJE, MOUDRA.
VE DNE SPÍM A V NOCI BDÍM,
JÁ VÁS VŠECHNO NAUČÍM.“
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř částí:

1. SOVA SE PTÁ: JAK VONÍŠ, JARO?

Činnostní charakteristika:
Již název napovídá, že děti pozorovaly probouzení se přírody.
Byly vedeny k tomu, aby záměrně vnímaly změny v přírodě v důsledku střídání se ročních období, všímaly si věcí a jevů kolem sebe
a chtěly porozumět těmto změnám. Ukazovaly na rozdíl mezi živou
a neživou přírodou, upozorňovaly na podmínky pro existenci života
rostlin a zvířat. I nadále byly vedeny k tomu, aby pociťovaly sounáležitost s přírodou, dodržovaly základní pravidla chování v přírodě
a úmyslně přírodu nepoškozovaly. Chápaly význam rostlin pro život
člověka a dokázaly upozorňovat na ochranu přírody v souvislosti se
znečisťováním ovzduší, odpadky, mytím aut v přírodě, vypalováním
trávy, … – poznávaly zásady ekologie.
Sama příroda nabízela dětem spoustu možností k pozorování
a činností, které s ní souvisí. Nabízela velký prostor v oblasti experimentování a pokusů.
Mnoho činností bylo možné uskutečnit venku a pro tento integrovaný blok byla maximálně využita příroda v okolí mateřské školy
a školní zahrada.

2. SOVA SE PTÁ: JAK HŘEJEŠ, LÉTO?

Činnostní charakteristika:
Tento integrovaný blok vedl děti k tomu, aby uznávaly rozmanitost přírody, věděly o různorodosti zemského povrchu, přírody, kultur. Poznávaly odlišnosti a podobnosti věcí, jevů, které je obklopují.
Poznávaly, že se časem vše vyvíjí a proměňuje. Věděly, ve které zemi
žijí, znaly pamětihodnosti v nejbližším okolí, poznávaly tradice, kulturu a zvyky, věděly o podmínkách existence života a chápaly vzájemné vazby ekosystému.
Činnosti by přenášeny ven na zahradu školy nebo do přírody,
která byla předmětem pozorování a motivem pro další činnosti z ní
vyplývající.

3. SOVA SE PTÁ: JAK CHUTNÁŠ, PODZIME?

Činnostní charakteristika:
Již název tohoto tématu přinášel činnosti související s podzimem
a přírodou. V popředí byly vycházky do přírody s pozorováním všech
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znaků podzimu, opadávání listí a jeho tvary a barvy, les ve všech
jeho proměnách. Sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování
lidí a strojů, které nám pomáhají. Děti pracovaly s přírodninami.
Snažily se chápat význam přírody, vytvářely si k ní vztah, chránily ji
a pečovaly o ni. Seznamovaly se s ptáky, kteří odlétají na jih.
Součástí bloku byla i adaptace nově příchozích dětí na mateřskou
školu, seznamování se s prostředím, novými kamarády, se základními pravidly chování a organizací dne.
Vytvářely si pozitivní vztah k místu, ve kterém žijí a bydlí, k přírodnímu prostředí a povědomí o vlastní sounáležitosti s okolním
světem, učily se orientovat v blízkém okolí.
Hodně úspěchů v novém roce a hlavně pevné zdraví
přejí zaměstnanci mateřské školy.

Fašank 2020
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.
Naštěstí nás ani loňský rok nepřipravil o tradiční fašaňkový
průvod. Všechny masky za doprovodu harmonikářky Alenky

Stodůlkové vyrazily na konci února k pochodu obcí. Počasí nám
nadmíru přálo a atmosféra byla úžasná. Navíc nás čekalo velmi
příjemné přijetí s bohatým pohoštěním, za které všem občanům
děkujeme. Věřím, že se v tomto roce opět potkáme při této tradici, ať už v maskách či během obchůzky.
Radim Krsička, předseda SK Stříbrnice
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Základní škola Boršice
Rozdělený podzim na základní škole

Loňské léto jsme na naší základní škole věnovali hromadnému
stěhování dolní budovy z důvodu velmi očekávaného zahájení
vytoužené rekonstrukce naší školy. Věřím, že stavba bude pokračovat bez větších komplikací, a již nyní se všichni těšíme na „společné“ vzdělávaní v prostorách naší nové školy. Během jara jsme
si vyzkoušeli nový typ výuky – distanční, a proto jsme velmi rádi
tento školní rok 2020/2021 zahájili „normálním“ způsobem.
Název „rozdělený podzim“ symbolizuje i místa, kde v tomto školním roce probíhá vzdělávání. 1., 3. a 4. třída nově sídlí
na kaplance, druhým třídám na 2 roky poskytla útočiště firma
M Plus Elektro a 5. třída „zakotvila“ v nově zrekonstruované
místnosti šachistů v kulturním domě. Pouze druhý stupeň zůstal
na stejné budově horní školy. S odstupem času si říkám, že je
skoro až neskutečné, co se nám s ostatními kolegy a za pomoci
obce Boršice i několika dobrovolníků z řad rodičů povedlo. Během září a začátku října se nám podařilo zorganizovat několik
společných akcí (Jízda zručnosti, Český den proti rakovině,
T-Mobile běh a společné akce 1. a 5. třídy v rámci Patronátu).
První náznaky omezení (nošení roušek ve společných prostorech a později i během vyučování) vedly k dalším restrikcím
souvisejícím se šířením koronaviru. Bohužel naše předtuchy se
potvrdily a po několika neúspěšných pokusech o střídavou výuku byly všechny školy od 14. října opět uzavřeny. Ve srovnání
s distanční výukou během jara se naše škola v mnohém ohledu poučila. Hned v září jsme díky navýšení rozpočtu z MŠMT
na nákup digitálních pomůcek vybavili všechny pedagogy novými zařízeními, která splňují vysoké požadavky komunikace v online prostředí. Díky anonymnímu dotazníku, který vyplnilo 80 %
rodičů, jsme vyhodnotili, že náš postup během jara byl správný,
včetně předávání úkolů i zpětné vazby. Jediným úskalím u některých rodin byl způsob připojení a množství zařízení schopných
pracovat přes digitální prostředí. Podařilo se nám nachystat
k zapůjčení 12 notebooků, které jsme ihned poskytli našim žákům, kteří je potřebovali ke svému vzdělávání. Naším dalším cílem je zkvalitnit předávání vědomostí a minimalizovat spolupráci
i tak zaneprázdněných rodičů. Navýšili jsme počet online hodin,
ve kterých v případě zapojení žáků není potřeba další spolupráce
rodičů. Připravili jsme také nové rozvrhy pro každou třídu tak,
aby měli žáci přehled o přesném počtu vyučovacích hodin nebo
zadaných úkolů. Všechna tato aktivita by byla úplně zbytečná
bez zápalu všech mých kolegů, kteří bez větších problémů přešli do úplně jiného režimu s naprosto odlišnou pracovní dobou.
Je na místě poděkovat také všem aktivním rodičům, kteří svoji
„učitelskou“ roli zvládli bravurně. Samozřejmě se našlo i několik
výjimek, kterým jsme museli důrazně připomenout, že distanční
výuka je v tomto případě ze zákona povinná a při jejím neplnění
může dojít k zanedbání rodičovských povinností. V době, kdy
jsem tvořil tento článek, sice docházelo ke zlepšení situace v souvislosti s pandemií a my jsme se opět vraceli k prezenční výuce,
tento stav se bohužel nepodařilo dlouho udržet. Podle mého názoru žádná, byť sebelepší distanční výuka nemůže nahradit prezenční výuku a osobní kontakt žáka s učitelem i ostatními žáky,
proto doufáme v brzký návrat dětí do školních tříd.
Tato nelehká doba nám ukázala mnoho, z čeho bychom
se mohli poučit do budoucna, ale věřím, že se již pomalu blíží její konec. Přirovnal bych to k období adventu, které jsme
nedávno prožívali. Musíme zůstat pokorní a odpovědní.
Samozřejmě mne mrzí, že se naši žáci nemohli prezentovat na
tradičních vánočních dílničkách nebo jarmarku, ale v tuto chvíli je důležitější zdraví nás všech. Je na místě poděkovat mnoha
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lidem, kteří různým způsobem pomáhají naší škole v této nelehké době.
Vždy jsem tvrdil, že pravý charakter člověka se pozná až
období nouze, a nyní se mi potvrzuje, že dění v Základní škole
Františka Horenského v Boršicích není lhostejné obrovskému
zástupu lidí, a já jsem moc rád, že se mezi ně mohu také zařadit.
Hodně zdraví do nového roku 2021 přeje
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

DISTANČNÍ VÝUKA NA 1. STUPNI

4. třída

3 třída

1 třída

Máme za sebou několik týdnů distanční výuky a jistě ještě pár
dnů nebo týdnů před sebou. Oproti jarní výuce se on-line výuka posunula hodně dopředu. Distanční výuka je na naší škole realizována
velmi intenzivně prostřednictvím aplikace ZOOM. Připojení probíhá každý den z příslušné kmenové třídy a děti se opravdu vzorně

snaží „chodit do školy“. S nastalou situací se snaží každý vyrovnat,
jak nejlépe dokáže, ale pokud můžeme říci společně za náš pedagogický kolektiv, snažili jsme se udělat vše, co bylo v našich silách,
abychom se své role učitele co nejlépe zhostili. Velká pochvala patří
všem rodičům, kteří se opět do této formy vzdělání rychle dostali,
byť je to za netradičních podmínek, a každé ráno se žáci se svými učiteli spojili bez větších obtíží. Zároveň jsme snížili počet hodin v jednotlivých ročnících, odebrali méně důležité předměty a soustředili
pozornost na klíčové dovednosti. I pro samotné učitele je způsob výuky náročnější v oblasti přípravy, realizace i získávání zpětné vazby.
Přesto se snažíme učit novinkám, stejně jako žáci, byť je to někdy i za
pochodu a mohou se objevit drobné nedostatky, které se ale snažíme
v co nejkratší době odstranit. Snažíme se předat nejvíce, co je možné, abychom neztratili důležitý čas ve vzdělání v tomto školním roce
a mohli plynule pokračovat dál i po návratu do školních lavic a opět
navazovat sociální kontakty mezi kolegy i žáci mezi svými vrstevníky. Většina žáků se aktivně zapojuje do výuky a snaží se plnit i samostatnou domácí práci, a to jenom díky vám, rodičům, kteří dohlížíte
na hladký průběh během vzdělávání vašich dětí. Zároveň děkujeme
za podporu a spolupráci, bez které bychom toto nelehké období společně nezvládli.
Mgr. Petra Stýskalová

DISTANČNÍ VÝUKA NA 2. STUPNI
Distanční výuka se bohužel opět přihlásila ke slovu v polovině října. Tentokrát byla ale škola lépe připravena. Došlo
k zaškolení všech nových kolegů na 2. stupni s portálem MOODLE, ve kterém se dá veškerá on-line výuka prezentovat
velmi přehledně.
Další výzvou pro nás bylo, jak se vypořádat s živými on-line hodinami. Tuto věc elegantně vyřešil program Microsoft
Teams, který je používán na 2. stupni. Proběhlo školení žáků
i učitelů, jak s tímto programem zacházet. Nyní se již tento
program stal pevnou součástí on-line výuky na 2. stupni.

Podle mého názoru se s touto nepříznivou situací vypořádáváme společně s žáky dobře a snažíme se, aby byla výuka
téměř plnohodnotná jako ve škole. Věřím, že i tato nepříznivá
situace přinese naší škole některé pozitivní nové prvky, které
se v budoucnu stanou součástí moderní výuky dnešní doby.
Bc. Vojtěch Duda

DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ
PEDAGOGICKÉ PÉČE (PSPP)
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání. Tak je tomu i na Základní škole Františka Horenského v Boršicích. Předmět speciální pedagogické
péče je poskytován prostřednictvím on-line komunikace žáků
se speciálním pedagogem, který působí na zdejší škole.
Bylo vytvořeno osm skupin, do kterých byli žáci rozděleni
podle ročníků. U žáků prvního stupně probíhá forma poskytování podpůrných opatření prostřednictvím ZOOM, u žáků
druhého stupně prostřednictvím TEAMS. Výuka je zaměřena
především na rozvíjení komunikačních dovedností, upevňování a aplikaci gramatických pravidel, práci s chybou, práci
s textem a jeho porozumění, schopnosti koncentrace, rozvíjení zrakové a sluchové percepce. Cílem je poskytnout podporu
a pomoc žákům v této nelehké situaci. Pro zpestření výuky
byly zařazeny hádanky a hlavolamy, slovní fotbal, palindromy
(slova a věty, které se čtou stejně zleva doprava a naopak, např.
kajak, Kája má maják).
Výuka on-line nám přinesla nové poznatky, zkušenosti,
nezapomenutelné zážitky při nejrůznějších situacích, ale také
negativa v úplném přerušení osobního kontaktu s našimi spolužáky, kamarády, pedagogy, žáky a kolegy. Všichni již netrpělivě čekáme na úplné otevření škol.
Mgr. Ivana Daňková – speciální pedagog

Školní akce (září a říjen)
jednotlivců, dokonce i jednoho odvážného spolužáka, zavzpomínali
jsme na výlety do skanzenů v nižších ročnících… Příště si výuku
o folklóru a lidové slovesnosti zpříjemníme třeba i něčím dobrým do
žaludku, vždyť tradiční lidové pokrmy patří na naše stoly stále, proč
je neokoštovat i ve škole a nezapojit při výuce další smysl!

ČESKÝ JAZYK NÁZORNĚ
Naše mateřština je nádherná, květnatá, bohatá na nesmírné
množství slov a slůvek, vyjádříme jí tolik, co jiné jazyky s takovou
líbezností nesvedou. A stejně tak bohaté a rozmanité je dědictví, které nám odkazují po staletí naši předci a které dennodenně spoluvytváříme. Žijeme v Boršicích, na Slovácku, folklór je součástí našich
životů. Díky tomu, že nám lidové tradice a vše s nimi spojené nejsou
vzdálené, byly hodiny našich šesťáků v předmětu Český jazyk velmi
příjemné, malebné a z tříd zaznívala též muziga.
Čím více smyslů zapojíme, tím více si zapamatujeme – paní
učitelka přišla v kroji ze svého rodného kraje, žáci přinesli některé
(méně objemné) součásti a doplňky boršického kroje, zaposlouchali jsme se do umu muzigantů, zpěvu folklórních souborů či

Mgr. Michala Zapletalová
DEN PROTI RAKOVINĚ
I v loňském školním roce se žáci zapojili do prodeje symbolických kytiček. Květy měsíčku lékařského na podporu léčby rakoviny prodávali členové parlamentu 5. a 6. listopadu. I když byla
sbírka naplánována na středu 30. 9. 2020, u nás se ji podařilo
uskutečnit v náhradním termínu. Občané mohli obce zprostředkovaně zakoupit květinky. Během těchto dnů se podařilo prodat
308 květinek za celkem 6 374 Kč. Mnohokrát děkujeme a pevně
věříme, že peníze doputovaly na správné místo.
Mgr. Zuzana Kotačková
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DEN BEZ AUT
První rozjezdovou akcí školního roku je pro parlament již tradičně „Den bez aut“. V našem pojetí se jedná o jízdu zručnosti,
kterou spolužáci pořádají pro své kamarády z I. stupně. Prváčci se
zde pěkně oťukají. Na hřišti „U Eskymáka“ se pomocí různých překážek vytvořil závodní okruh pro koloběžky a kola. U všech malých
i větších závodníků byl kladen velký důraz na ochranné prostředky
a bez helmy nebyli soutěžící na trať vpuštěni. Mnozí byli svými výkony mile překvapeni  a zvládli i takzvanou houpačku. V loňském
závodění byly kategorie za každý ročník zvlášť. Za lízátko se nám
dokonce podařilo nalákat i druhostupňové diváky, kteří v průběhu
akce podporovali mladší kamarády.
A zde vítězové:
		
1. kategorie 1. třída
KOLO Matyáš S. – Barbora P. – Nela P.
KOLOBĚŽKA Tereza T. – Kryštof G. – Max F.
		
2. kategorie 2. A - 2. B
KOLO Lukáš – Martínek – Mia
KOLOBĚŽKA Veronika – Gabriela – Sára
		
3. kategorie 3. třída
KOLO Ondra – Jakub – Martin
KOLOBĚŽKA Jana – Samuel
		
4. kategorie 4. - 5. třída
KOLOBĚŽKA Vladek – Tom – Tonda

PO STOPÁCH LOVCŮ MAMUTŮ
Dne 9. 10. 2020 proběhl v šestých třídách projektový den zaměřený na výuku dějepisu v praxi. Ráno se žáci společně s třídními
učitelkami pí uč. Vajdíkovou a pí uč. Zapletalovou vydali na pravěkou stezku v Boršicích. Zde plnili různé úkoly, poslouchali výklad
a vyzkoušeli si alespoň na chvíli roli pravěkých lovců. Mnozí z nich
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vám dosvědčí, že vyrobit pravěký oštěp, rozdrtit obilí pomocí kamenů či rozdělat oheň bez sirek nebo zapalovače skutečně není
jednoduché. Po dvouhodinové procházce v místech paleolitického
osídlení se žáci přesunuli zpět do školy. Zde zhlédli krátký dokument o Věstonické venuši a pokusili se ji také vymodelovat ze samotvrdnoucí keramiky.
Mgr. Kamila Vajdíková

T-MOBILE BĚH
Dne 16. září 2020 se celá základní škola Františka Horenského
zúčastnila T-Mobile olympijského běhu. V 8:30 startovaly 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 tisíc metrů. V letošním ročníku
byla vidět obrovská snaha všech zúčastněných. Z každé třídy jsme
vyhlásili tři nejrychlejší, kteří byli náležitě oceněni. V nejlepším
čase na druhém stupni doběhl žák osmé třídy (4:02). Medaili,
diplom a sladkost však obdrželi všichni účastnící, protože není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Mgr. Veronika Sedlářová

PATRONÁT PÁŤÁKŮ NAD 1. TŘÍDOU
Před pěti lety se naše škola rozhodla v rámci podpory rozvoje
vztahů mezi žáky vyzkoušet nezvyklou akci – celoroční patronát
páťáků nad první třídou. Tenkrát byli v roli prvňáčků současní patroni – páťáci. Pět let uteklo jako voda a nyní dělají patronát 1. třídě
právě oni.
Tento projekt se skládá z pravidelných akcí a aktivit, které společně s prvňáčky podnikáme. První naší akcí bylo Vítání prvňáků
1. školní den a předání klíčenky s obrázkovým klíčem. Jako druhou
akci jsme ještě v září zvolili vycházku na Smraďavku. Sluníčko nám
svítilo po celé dopoledne, a tak jsme si to skvěle užili. Nezapomněli
jsme také nakrmit kačenky v rybníčku u Lázní Leopoldov a řádně se

proběhnout na čerstvém vzduchu. Třetí společnou patronátní akcí
byla podzimní výzdoba dýní. Prvňáčci si přinesli krásné dýně a řadu
přírodnin. Páťáci jim pomohli dýně vyřezat a společnými silami je
poté nádherně vyzdobili. Na závěr jsme dýně vynosili před kaplanku, aby si je mohli všichni prohlédnout. Už nyní se těšíme na další
společné akce.
Mgr. LenkaVavrušová

FYZIKA V TERÉNU
O tom, že výuka jakéhokoliv předmětu nemusí být pouze teorií,
se letos na podzim přesvědčili i žáci naší 9. třídy. Během výuky dostali jednoduchý úkol: „Lze nějak změřit rychlost aut v Boršicích
v reálném čase bez složitých přístrojů?“ Zpočátku neřešitelné zadání postupně začali rozmotávat. Nakonec navrhli konečné řešení,
které jsme společně realizovali na hlavní cestě od Uherského Hradiště. Den před zahájením pokusu si žáci změřili 100 m, označili
si začátek a konec pozorování. Dalším krokem bylo rozdělení jednotlivých žáků do skupin. První skupina stojící na začátku pomocí
vysílačky ohlašovala průjezd auta druhé skupině, která stopovala
čas od startu k cíli. Pomocí vzorce v = s/t zjistili výsledný čas 7,2 s,
který je nutný, aby auta dodržovala maximální povolenou rychlost
v obci 50 km/h. A nyní už to bylo jednoduché, pokud auta projela
cílem rychleji, respektive za nižší čas než 7,2 s, porušovala nařízení o povolené rychlosti. Výsledný čas pomocí domluvené signalizace předávala poslední skupina dívkám s připravenými symboly,
které řidičům ukazovaly cedule se smajlíkem nebo upozorněním
na dodržování rychlosti 50 km/h v obci. Z následného zjištění vyšlo najevo, že 1/3 řidičů v danou chvíli porušovala povolenou rychlost a během měření projelo stanoveným úsekem 30 aut. Věřím, že
se žákům tato „netradiční“ hodina fyziky líbila.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

strana 13 •

Slavnosti vína
„Civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno.“
Charlie Chaplin
Slavnosti vína a dny otevřených památek v Uherském Hradišti,
kterých se naše obec pravidelně každoročně účastnila, by loni měly
svůj 18. ročník.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se od roku 2003
konají v Uherském Hradišti vždy druhý víkend v září. Oslavy kraje
vína, folkloru, lidových tradic a řemesel se tradičně účastní desítky
měst a obcí z celého regionu Slovácka. Slavnost je již tradičně spojena
s bezplatným otevřením historických památek včetně těch běžně
nepřístupných.
Snahou města bylo zachovat alespoň otevřené historické památky, při jejichž prohlídkách bylo možné důsledně korigovat počet návštěvníků a zachovávat bezpečnostní a hygienické podmínky.
Definitivní tečku za loňským ročníkem slavností učinil nový výskyt
onemocnění covid-19 na Uherskohradišťsku, ale i na jiných místech
Čech, Moravy a Slezska. Účast tisíců návštěvníků a účastníků slavností hodnotili organizátoři spolu s hygieniky jako příliš riskantní.
U Slováckých slavnostní vína a otevřených památek šlo o vůbec
první proluku v celé jejich historii. Slavnost spojená se slavnostním
průvodem krojovaných, jarmarkem, desítkami vystoupení, koncertů a dalších akcí pro všechny věkové kategorie návštěvníků se koná
nepřetržitě od roku 2003.
Aby bylo veselo, bohatý folklorní program byl připraven v areálu
Sklepy Mařatice ve Vinohradské ulici. Začalo se již v pátek 11. září
„zapalováním (ne) Slavností“, pokračovalo se sobotním putováním
Vinohradskou ulicí a skončilo se nedělními dozvuky.
Jana Kuchařová, místostarostka obce

P. Josef Macík
P. Josef Macík se narodil dne 2. března 1906 v Podkopné Lhotě ve farnosti Trnava u Zlína. Po absolvování základního vzdělání
a střední školy vstoupil v roce 1927 do olomouckého kněžského semináře. Na kněze byl vysvěcen v Olomouci dne 13. března 1932. Již
1. dubna byl vyslán konsistoří na své první působiště v Holešově, kde
sloužil jako kaplan. Poté se stal od 1. září 1938 vojenským duchovním v Ružomberku a později v Kroměříži. Od 1. června 1939 pak nastoupil do Hulína jako
kooperátor, po čase celou farnost i administroval. Zde
zůstal až do 30. června 1946, kdy se vrátil do armády
a v hodnosti majora působil jako vojenský duchovní
v Olomouci u kostela Panny Marie Sněžné. Dne 31.
srpna 1949 byli všichni kněží z armády propuštěni
a on sám si musel hledat farnost, ve které by mohl
působit. A tak ho osud a taky trochu náhoda přivedly
do sousední vesnice.
Dne 1. listopadu 1949 byl jmenován administrátorem farnosti ve Stříbrnicích, kde působil celých 40 let, a to až do své smrti v roce 1990. V roce
1959 se zde stal obětí stejné provokace Státní bezpečnosti jako boršický farář P. Alois Mikuláštík. Měl však více štěstí, protože si toho
všimlo několik místních občanů, kteří prý dotyčné agenty zahnali
na útěk. P. Josef Macík celý incident na druhý den nahlásil na policii
a tím se vyhnul následným perzekucím.
Boršickou farnost spravoval poměrně krátce, od 1. ledna 1960
do 1. července téhož roku, jako prozatímní duchovní správce právě
ze sousedních Stříbrnic. Po celou dobu svého působení ve Stříbrnicích byl však s naší obcí úzce spjat. Od 1. února 1964 do 15. dubna
1966 navíc excurendo administroval i buchlovickou farnost. V letech
1969–1973 zastával ještě funkci uherskohradišťského místoděkana.
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„Dne 13. 10. (1969) přivezl farář Macík ze sousedních Stříbrnic
do Boršic ostatek sv. Cyrila. Večer pak z konce vesnice od kříže od Stříbrnic byl ostatek – pravá ruka – nesen slavným průvodem do kostela.
Symbolicky to bylo ve směru od Hory sv. Klimenta (tj. od Stříbrnic)
na Velehrad (směr na kostel). Zúčastnilo se 1500 lidí. Cyrilové z Boršic
šli v krojích, okna okolních domů byla vyzdobena sv.
obrázky a zářila světlem svící.“
Povahově byl P. Josef Macík příjemný, milý,
usměvavý a dobrý člověk a mezi farníky velice oblíbený. Silně soucítil s chudobnými a vše, co vydělal,
věnoval lidem, farnosti a kostelu. Miloval lidové
tradice, hody a další krojované slavnosti. Sám rád
hrával na klavír. Jeho vášní se pak staly včely, kdy
na farské zahradě ve Stříbrnicích měl jednu dobu
téměř 20 včelstev. Také P. Josefa Macíka měla dlouhodobě ve svém hledáčku Státní bezpečnost, nikdy
mu však neprokázala žádnou nezákonnou činnost.
V Boršicích navázal na práci P. Aloise Mikuláštíka, vyřídil na úřadech stavební povolení a zahájil rozsáhlou opravu kostela a farní budovy. Ve Stříbrnicích mimo
jiné pořídil třetí zvon na místní kostelní věž. Biskup Josef Vrana jej
v roce 1978 jmenoval čestným kanovníkem kroměřížské kapituly.
Zemřel 24. září 1990 ve Stříbrnicích, kde sloužil až do posledního
dne svého života. Pohřbený je mezi svými farníky na stříbrnickém
hřbitově.
Jedná se o úryvek z připravované knihy Boršice – farnost, kněží,
řádoví bratři a sestry autora Milana Železníka z Boršic, jejíž vydání
se chystá na rok 2021.
Irena Náplavová, kronikářka

Hody
Tradici Martinských hodů situace loňského roku pozastavila. Letošní a zároveň i příští stárci Adéla Dudová a Kryštof Polášek, spolu
s celou chasou, si s tím však hlavu nelámou. Tento rok si hody ve Stříbrnicích užijeme o to více. Tento zpravodaj vám přináší alespoň ohlédnutí
za touto tradicí v historii Stříbrnic.
Radim Krsička, organizátor Martinských hodů
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MAS Buchlov
Než zapálíme svíci, ohlédněme se za vším dobrým
Místní akční skupiny, MAS Buchlov, z. s.
Loňský rok byl prazvláštní. Věci, které jsme plánovali, se neuskutečnily, střídaly se zákazy s měsíci, které nám přinášely alespoň
částečně pocit úlevy a možnost dělat to, co nás naplňovalo.
Dovolte mi, abych se ohlédla nejenom za právě skončeným rokem, ale ještě o kus dál. Co vlastně MAS za svou existenci tomuto
území přinesla? Bylo to mnoho projektů jak pro obce, tak pro zemědělce, spolky i soukromé podnikatele. Ve Stříbrnicích jsme podpořili dva podnikatele, a to konkrétně projekty na nákup technologie pro
výrobu a dvou aut v celkové částce dotace půl milionu. Projektový
záměr připravuje také obec, a to na opravu podlahy ve třídě mateřské školky.
Byly to také projekty spolupráce, které jsme realizovali a které propagovaly společné území MAS. Vzpomínáte na pohádky
a pověsti Buchlovských hor? Uvařte si horký čaj, v knize nalistujte
pověst „Čertova vyhlídka“ a zapátrejte v paměti. Možná si vzpomenete na vyprávění svých prarodičů, jak v dobách, kdy první osadníci
založili vesničku později nazvanou Stříbrnice, se tam přistěhoval
nevítaný soused – čert. Sedával na skále nad prameništěm Stříbrného potoka v Podskalí, kde měl svoji vyhlídku, odkud viděl do
dědiny a lidem takřka do kuchyně. To se ví, že škodil osadníkům.
Všelijak je pokoušel a popouzel ke zlému. Pod plošinkou, na níž
čertisko sedávalo, je ještě dnes v kameni vidět otisk jeho kopyta.
Dlouho trvalo, než se ho podařilo z toho místa zažehnat. Pomohly
teprve modlitby ke sv. Prokopovi. O tom je známo, že dokázal zapřáhnout do pluhu samotného ďábla a vyorat s ním brázdu. Vyhnán
modlitbami z oblíbené vyhlídky, utekl do místa zvaného Škarbálky
a tam se za velkého rachotu propadl do země. No a za to, že je zbavil
čerta, postavili stříbrničtí osadníci sv. Prokopovi kapličku, která stojí na návsi podnes.
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Anebo vzpomínáte na hody v roce 2011, kdy poprvé vyšla hodová chasa ve Stříbrnicích v nových krojích, které jsme pořídili pro
obce v mikroregionu Buchlov? Byla to tenkrát velká investice, více
jak dva miliony korun, ale věřte, že krojová přehlídka na Velehradě
vháněla při pohledu na krojovou rozmanitost našeho regionu slzy
do očí.
Anebo jste se třeba v létě vydali na kole, možná také pěšky po
lesních pěšinách harmonickou přírodou Chřibů a objevovali zajímavá místa, anebo to, na co se v posledních desetiletích pozapomnělo. Z prostředků EU byl finančně podpořen také mezinárodní
projekt Cyrilometodějské stezky, do kterého se MAS zapojila. Putování po těchto stezkách nám připomíná bohatou minulost, jednu
z nejvýznamnějších etap historie doby Velkomoravské říše, která
je neodmyslitelně spjatá s působením slovanských věrozvěstů sv.
Cyrila (Konstantina) a Metoděje. Jejich odkaz je stále živý i dnes.
Cyrilometodějská tradice po staletí vychovávala a vedla k poznávání
evangelia, kultivaci vlastní kultury, prohlubování vzdělání a utváření spravedlivých vztahů – to vše v otevřenosti a dialogu, respektování názoru druhého a úctě ke kořenům své historie. A pokud se naše
společné snažení s partnery projektu podaří, získá Cyrilometodějská stezka uznání coby Kulturní stezka Rady Evropy.
A kdyby těch toulek po krajině nebylo dost, máme další novinku.
MAS měla tu čest se v letošním roce zapojit do dalšího mezinárodního projektu „Cisterscapes – Cisterciácké krajiny spojující Evropu“,
v našem případě Německo, Rakousko, Polsko, Slovinsko a Českou
republiku po ose západ-východ. Jedná se o společenství 18 významných a reprezentativních cisterciáckých klášterních krajin ve střední Evropě. Cisterciáci byli prvním řádem, který propojoval Evropu
napříč a jednotně organizoval rozvoj. Vlastní práce mnichů (Ora et
labora. – Modli se a pracuj.) a současně spolupráce s místním obyvatelstvem ve strukturálně slabých regionech vyústily v rozvoj velké
kulturní krajiny typické pro tento řád a vzkvétající hospodářské

systémy. Výsledné struktury osídlení a využití půdy formovaly jednotným způsobem celé regiony Evropy.
Rysy kulturní krajiny jsou doposud viditelné také ve velehradské
klášterní krajině, a to díky charakteristickým krajinným, hospodářským a sídelním prvkům. I po tak dlouhé době nám velehradská
klášterní krajina stále nabízí pozůstatky tohoto řádu a je na nás,
jak je zmapujeme a předáme dalším generacím. Snahou projektu je rovněž společná kandidatura pro značku „EVROPSKÉ

DĚDICTVÍ“ (EUROPEAN HERITAGE LABEL). Svíce dohořívá,
šálek je prázdný a mně nezbývá než vyjádřit přesvědčení, že i v budoucnu budeme mít hodně takových projektů, které budou rozvíjet
naše území a propagovat Evropsky významnou lokalitu.
Jménem MAS Buchlov, z. s., k přání mnoha úspěchů v novém
roce 2021 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a úspěšnou
spolupráci.
Mgr. Marta Polášková manažer MAS Buchlov

Sbor dobrovolných hasičů Stříbrnice
Něco málo z činnosti našeho SDH
V roce 2020 měl sbor 41 členů, z toho 30 mužů a 11 žen. Starostou je František Čevelík, velitelem JSDH je Jiří Kratochvíl, zástupcem velitele JSDH Radim Kratochvíl a velitelem družstva SDH je
David Kroča. Techniku má na starost Bohumil Kratochvíl, který
zastává funkci strojníka JSDH. Naším nejstarším a dlouholetým
členem SDH je Václav Prukner.
Rok 2020 jsme tradičně začali výroční členskou schůzí, na které
se hodnotil průběh daného roku - co jsme udělali, kde jsme pomáhali
atd., a seznamovali jsme se s plány na následující rok. 1. února se pořádal tradiční maškarní ples. 16. února se zúčastnili zástupci SDH
okrskové schůze v Osvětimanech. 21. 2. proběhla degustace slivovice pod vedením pana Bohumila Kratochvíla a Jaroslava Bakoše za
účasti degustátorů z širokého okolí. Začátkem března proběhl, ve
spolupráci s obecním úřadem, 10. ročník koštu slivovice. V měsíci
březnu byl vyhlášen mimořádný stav v České republice a vzhledem
k vyhlášenému opatření z důvodu koronavirové epidemie byly další
naplánované akce zrušeny. V měsící květnu byla sloužena mše za
zemřelé i žijící hasiče.
V loňském roce zasahovala jednotka při odklízení spadlých větví
a stromů v katastru obce.
Děkuji členům i členkám SDH, kteří se starají o chod sboru
a věnují svůj volný čas přípravě akcí pořádaných naším SDH.
Děkuji panu starostovi a paní místostarostce za zajišťování
finančních prostředků pro JSDH.
Na závěr přeji v dnešní nepříznivé době všem hodně zdraví
v novém roce 2021.

Včelařský rok 2020
Před rokem jsme byli svědky nejrůznějších předpovědí, převážně
optimistických, co přinese magický „rok dvou dvacítek“. Vyplnilo
se snad pouze jediné - že šlo o rok mimořádný. A snad ani nejčernější scénáře nepředpověděly tehdy dřímající epidemii, která sebou
přinese ekonomické ztráty s nedozírnými následky, ochromení
společenského a kulturního života. Epidemie a s ní spojené zákazy
shromažďování měly vliv i na život naší organizace. Situace byla o to
složitější, že šlo o rok volební. Naší organizaci se naštěstí podařilo
uspořádat výroční členskou schůzi před vyhlášením mimořádných
opatření v březnu. Nový výbor byl zvolen ve složení předseda Josef
Gabriel, místopředseda Vojtěch Píštěk, jednatel ing. Oldřich Krystýnek, účetní Libuše Běhávková, zdravotní referent Stanislav Klečka,
předseda kontrolní komise Helena Michalčíková.
Ani počasí v průběhu včelařské sezóny nebylo k nám a našim
včelkám zrovna přívětivé. Suchý a teplý duben, převážně deštivý
květen a k dovršení všeho chladný a na „Medardovu kápi“ bohatý
červen a snůškově slabý červenec znamenaly relativně málo květového medu a téměř žádný med medovicový.

Kdo nezačal včelstva v červenci včas krmit a ošetřovat proti
varroáze, mohl se dočkat oslabení a úhynů včel už v podletí.
Ale každá epidemie jednou skončí a po letech chudých přicházejí
opět roky bohaté a nás včelaře drží láska ke včelám a pevná víra, že
tento nový rok bude lepší než ten minulý.
V současné době tvoří naši základní organizaci 37 včelařů, kteří
se starají o celkem 490 včelstev. Celkově nám letos včelky přinesly
více než 6,5 tuny medu a „vyrobily“ přes 320 kg vosku.
Ing. Oldřich Krystýnek
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HS Lovecká obec Stříbrnice
S koncem roku nadešel čas se ohlédnout a zhodnotit jeho průběh.
Loňský rok už bude navždy zapsán do dějin lidstva jako rok, kdy
vypukla pandemie covidu-19.
Všichni jsme se již od jara museli a stále musíme přizpůsobovat
nově vzniklé kritické situaci, která přetrvává i v těchto dnech.
Dle nařízení vlády jsme zrušili činnost mysliveckého kroužku
a jarní Den země, kdy probíhá úklid odpadu na katastru obce.

Na začátku školního roku jsme opět činnost mysliveckého kroužku zahájili. S dětmi jsme navštívili záchrannou stanici v Buchlovicích a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o tamních „pacientech“.
Bohužel přišla již zmíněná druhá vlna epidemie a s ní spojené opětovné ukončení této činnosti.
Ze stejného důvodu se nekonal ani loňský hon.
Nezbývá než doufat, že tento rok bude příjemnější.
Mé poděkování za spolupráci v uplynulém roce patří obecnímu
úřadu, sportovnímu klubu, hasičům, farnosti Stříbrnice a všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají v naší činnosti.
Na závěr Vám chci popřát jen to dobré v novém roce.
Michal Vanda, starosta HS

Jelikož jsou poslední dva roky stavy černé zvěře nižší než v předchozích letech, a snížil se tak predační tlak na drobnou zvěř, začali
jsme s vypouštěním bažanta obecného do naší honitby. V bažantnici
ve Svatobořicích jsme zakoupili 40 slepic a 10 kohoutů a po krátké
aklimatizaci ve voliéře byli puštěni do volné přírody. Postupné rozšíření této zvěře jsme pozorovali prakticky po celé honitbě.
V plánu HS je toto vypouštění praktikovat nejméně po dobu 5 let.
Jedinou kulturní akcí, kterou jsme mohli mezi první a druhou
vlnou epidemie uskutečnit, byl 7. ročník vzduchovkového přeboru.
Akce proběhla 1. 8. 2020 na fotbalovém hřišti SK Stříbrnice.
Pro střelce a jejich závodní podpory jsme připravili zvěřinové hamburgery a kančí guláš. Pro zpestření se nám povedlo zajistit v prostorách SK Stříbrnice prezentaci zbraní vyráběných Českou zbrojovkou
v Uherském Brodě. Pánové ze zbrojovky nám předvedli širokou škálu zbraní, počínaje pistolemi přes malorážky, kulovnice, brokovnice
až po automatické zbraně.
Loňského klání ve střelbě se zúčastnilo 119 střelců. O poháry se
bojovalo ve 4 kategoriích a vítězové z nich se utkali o pohár putovní.
Tuto hlavní cenu se podařilo vystřílet Filipu Hlaváčovi z Brna.
Po ukončení závodu a vyhlášení tomboly pokračovala volná zábava doprovázená reprodukovanou hudbou až do ranních hodin.
Začátkem září jsme zahájili pravidelné přikrmování zvěře.
Od předloňského září do března 2020 jsme do zásypů a samokrmicích zařízení odnosili celkem 5,5 tuny obilovin a 2 tuny krmné řepy.
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10. ročník koštu slivovice a jiných destilátů
10., kulatý ročník koštu slivovice a jiných destilátů se uskutečnil
7. března 2020 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu.
Organizátoři získali k degustaci 311 vzorků od občanů ze
Stříbrnic a kamarádů pěstitelů ze širokého okolí.
Degustační komise vyhodnocují nejlepší vzorky pod vedením
pana Jaroslava Bakoše, který ochotně předává zkušenosti ostatním komisařům.
Nejvíce vzorků bylo z modrého ovoce, další degustované vzorky byly z meruněk, hrušek jablek, mirabelek, višní, špendlíků,

třešní, broskví, různých směsí a v neposlední řadě z oskeruší.
Nechyběly ani likéry. Je vidět, že žijeme v bohaté a rozmanité
krajině našeho Slovácka.
Vítězem 10. ročníku se stal pan Vlastimil Obdržálek z Nedakonic, který zároveň převzal titul šampiona za vzorek durancie.
Velké poděkování patří všem pěstitelům, kteří nám ochotně
vzorky dávají, a těm, kteří se koštu slivovice s námi rádi účastní.
Na možný 11. ročník koštu Vás srdečně zveme.
Bohumil Kratochvíl, zastupitel obce
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SK Stříbrnice
Stříbrnická mládež existuje na fotbalové mapě již krásných 5 let.
Na tak malou vesnici je to něco úžasného. Proto hned na úvod začnu
obrovským poděkováním všem rodičům a hlavně trenérům - Pavlovi
Juříkovi a Martinu Šimíkovi. Když jsem přípravu u nás zakládal, ani
mě nenapadlo, že po tolika letech budeme pořád hrát okresní soutěže, a dokonce nás rok od roku přibývá.

startu a příchodu několika posil. Naše mužstvo získalo do svých řad
i uznávaného trenéra Pavla Nožičku s mnohaletými zkušenostmi
ve vyšších soutěžích Rakouska. Realita však ukázala, že bude nějaký čas trvat, než se mužstvo, které doznalo mnoho změn, sehraje.
Jakmile se výsledky začaly pomalu projevovat, vše bohužel ukončila
druhá vlna.

Bohužel však loňský rok sportům příliš nepřál. Jarní část ani neodstartovala a podzimní jsme ani nedohráli. Naopak však uplynulý
rok ukázal, jak důležitou roli by měl sport hrát v denní náplni dětí.
Nejen co se týče životosprávy, ale především v oblasti týmové práce
a budování základů dodržování pravidel a řádu.

Sportovní klub v uplynulém roce pocítil obrovský posun v údržbě
areálu. Správcem areálu se stal Miroslav Martykán, díky kterému
naše hřiště dále vzkvétá.

S mládeží jsme stihli alespoň již tradiční soustředění v Tučapech,
kde nám konečně přálo počasí. Všichni jsme si to užili a již vymýšlíme, jak další ročník soustředění ještě zpestřit.
Muži nastupovali do podzimní části soutěže s obrovským očekáváním, nejen díky spolupráci s SK Boršice ve formě sdruženého
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Závěrem bych rád poděkoval všem členům, trenérům, hráčům
i rodičům. Zároveň obrovské díky patří všem našim sponzorům,
obci Stříbrnice, Zlínskému kraji a Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy.
Za SK Stříbrnice přeji všem občanům šťastný nový rok.
Radim Krsička, předseda SK Stříbrnice
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Beseda se seniory 2020
„Každý člověk je osobnost,…

… která má potřebu se zdokonalovat v každém věku a ve
všech směrech. Ráda se vzdělává a získává nové zkušenosti a vědomosti, baví se a čerpá síly k novým zítřkům…“

Tradiční skvělá akce, která byla v loňském roce bohužel tou poslední, kterou mohla obec pro své občany uskutečnit. Konala se
v sobotu 29. 2. 2020 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu
ve Stříbrnicích. Seniory v úvodu přivítal starosta obce Petr Matoušek krátkou zdravicí. Zábavný večer zahájila Veselá Partyja
z Boršic svým vtipným vystoupením. K dobré pohodě přispělo
i vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Stříbrnice pod vedením
paní Šárky Brantalové. Celým večerem provázela cimbálová muzika
Josefa Marečka.
Senioři si přišli na své i v bohaté tombole, kterou pro ně připravila
obec a další milí sponzoři. Na každého se něco dostalo.
Pokud to situace dovolí, těšíme se na příští setkání.
Jana Kuchařová, místostarostka obce

• 24 strana

strana 25 •

Smíšený pěvecký sbor Stříbrnice
V prosinci roku 2012 při rozsvěcování vánočního stromu u fary
ve Stříbrnicích vznikla krásná myšlenka, a to založit pěvecký sbor.
Moc mě, jako členku, těší a mám z toho velkou radost, že nezůstalo
jenom u myšlenky, ale vše se stalo skutečností. Sbor funguje od jara
2013 a má za sebou spoustu krásných zážitků, odezpívaných koncertů, nových přátelství a hlavně radost z hudby.

naše sbormistryně Šárka Brantalová a paní Ivana Zámečníková, pro
radost všech zúčastněných zazpívaly slavnostní mši. Členové sboru
a dobrovolníci byli opět ochotní připravit pohoštění pro naše hosty.

„Hudba je lékem na trápení duše.“ – Quintus Horatius Flaccus,
římský lyrik (65 – 8 př. n. l.)

Z celého srdce jsme poděkovali organizátorům za možnost zpívat
na tak prestižní pouti. Bylo nám velkou ctí, pouť byla pro nás velkým
duchovním a kulturním zážitkem. Určitě každého z nás atmosféra
tohoto nádherného místa a výjimečného dne nějak okouzlila. Vše
umocnilo překrásné počasí, nádherně ustrojení lidé v kroji, a to
od nejmenších dětiček až po nejstarší generaci.

Sbor je v současné době 20členný. Duší sboru je paní Šárka, jak ji
oslovují hosté koncertů či křesťané na bohoslužbách. Někteří členové
přichází, někteří odchází, ale to se nedá nic dělat, takový je život. Kdo
by se chtěl zpívání věnovat, má u nás dveře otevřené. Zkoušky jsou
každý čtvrtek v 18.00 na Obecním úřadě ve Stříbrnicích. Těší nás, že
vznikla krásná a plodná spolupráce se členy osvětimanského smíšeného sboru, kteří mají kvalitní zpěváky a jsou také velkými srdcaři. V letošní nelehké době jsme sice museli činnost sboru omezit, podařilo se
však nám na začátku roku a v letním období absolvovat několik akcí.
V lednu jsme byli pozváni, abychom odezpívali v Olomouci na Svatém kopečku Vánoční mši. Dalším lednovým zpíváním bylo pozvání
do Osvětiman na Novoroční koncert, zde vystupoval také Smíšený pěvecký sbor Osvětimany, mužský sbor Boršičané a ženský sbor Nivnička. V témže měsíci jsme dostali pozvání do Medlovic, kde jsme zpívali
na výroční schůzi Českého červeného kříže. Ještě v měsíci únoru jsme
udělali radost místním důchodcům, kteří měli posezení na Obecním
úřadě ve Stříbrnicích.
Bohužel letošní koncert při příležitosti sv. Prokopa, patrona
našeho kostela, nemohl proběhnout, ale podařilo se uspořádat
slavnostní poutní mši. O krásnou sváteční atmosféru se postaraly

30. srpna jsme zpívali na Dožínkové poutní mši v Blatnici pod
Svatým Antonínkem. Pouť se konala pod širým nebem v krásném
prostředí.

Tato akce byla pro nás bohužel poslední v letošním roce.
Vážení spoluobčané,
chceme Vám popřát do nového roku
jen to nejlepší. Především hodně zdraví,
lásky a rodinné pohody.
Jakmile to bude možné, rádi bychom se
s Vámi setkali při pěkné písničce.
Děkujeme Vám ze srdce za Vaši přízeň.
Členové SPS Stříbrnice

Irena Náplavová, členka sboru

Slovo otce Antona
Přeji Vám požehnaný a milostivý adventní čas a pokojné a láskyplné prožití vánočních svátků. Ježíš se narodí jako malé, bezbranné
dítě. On Bůh „o trochu mléka prosí ten, kdo živí všechno stvoření“,
píše básník. Tím nás chce naučit pokoře, abychom nespoléhali jenom
na vlastní síly, ale prosili i o pomoc Boží. Narodí se v chudém chlévě.
Tím nás chce naučit skromnosti. „Člověku neprospěje, i když získá
celý svět, ale ztratí svou duši,“ píše apoštol Pavel. Pokora a skromnost
jsou důležité ctnosti. Pokorný člověk ctí svého stvořitele i lidi jako své
bratry a sestry. Skromný člověk se nehoní, nezávidí a rád se podělí. Ví,
že největším bohatstvím je pokoj v duši a spokojený život v rodině.
I když prožíváme dobu pandemie a různá omezení, nedejme si
koronavirem vzít ještě i advent a Vánoce. Jsou různá omezení, ale
ani koronavirus nezastaví Božího Syna – Dítě Ježíše, aby se narodil
na svět a dodal nám naději. Nezastaví troubu, abychom si napekli
cukroví, kapra. Nezastaví vánoční teplo domova, pohádky, pokoj
a lásku v rodině. Nezastaví ani nás, abychom Vás vyzpovídali, podali
sv. přijímání, sloužili za Vás mše. Ano, koronavirus hodně mění běh
našich dějin. Ale nezastaví je. Jedině Bůh je Pánem dějin i času. On
nám dává dílu, naději i pokoj do duše. Věřte, Dítě Ježíš je tak mocné,
že nám přinese úlevu a pokoj. I když Vánoce budou možná jiné, to Dítě
se nemění. Znovu se narodí pro nás.
Ze srdce děkuji za pomoc při starosti o náš krásný kostel i okolí,
za sečení trávy. Zvláště p. starostovi Petru Matouškovi, zastupitelům
obce, brigádníkům a farníkům za příspěvky na kostel. Také Pán Bůh
zaplať kostelníkům Mazáčovým, varhanici Marušce a zpěvačce Šárce, těm, kdo uklízejí a zdobí kostel, a všem, kteří pomáháte, aby kostel,
zahrada a okolí byly tak krásné. Vydržíme. Pandemie jednou skončí.
Věříme, že se brzy budeme opět scházet v kostele bez omezení.
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Nový rok začne možná ještě pandemicky, ale zlepší se to a s Boží
pomocí sluníčko tu „hnusobu“ vypálí.
Vaši otec Anton a otec Vavřinec

Společenská kronika
Společenská kronika obce Stříbrnice k 30. 11. 2020
Počet obyvatel 418

Životní jubilea
75 let

Narození
Leontýna Dohnalová

č. 262

Dominika Krsičková

č. 264

Karolína Řezáčová

č. 142

Klára Slámová

č. 294

Helena Kanioková
Anna Kočařová
Zdeněk Sátora
Karel Šebela
Miroslava Zahradníková

č. 65
č. 90
č. 249
č. 105
č. 244

80 let
Karel Hyánek
Marie Hyánková
Jaromír Matoušek
Marie Matoušková

č. 223
č. 223
č. 84
č. 84

85 let

Úmrtí
Štěpán Kopecký 19. 12. 2019 79 let
Ludvík Blaha

č.		 135

27. 01. 2020 70 let č. 274

Helena Kutálková 28. 01. 2020 85 let č. 117

Marie Palicová
Anna Kuncová
Růžena Píšťková

č. 98
č. 42
č. 128

90 let
Marta Kvapilová

č. 280

95 let
Rosalie Čevelíková
Marie Mikulčáková

č. 29
č. 231

Vítání občánků
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Společenská kronika

paní Marie Hyánková
80 let

pan Karel Hyánek
80 let

paní Marie Matoušková
80 let

pan Jaromír Matoušek
80 let

paní Marie Palicová
85 let

paní Růžena Píšťkovbá
85 let

paní Anna Kuncová
85 let

paní Rosalie Čevelíková
95 let

paní Marie Mikulčáková
95 let
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Vítání občánků
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