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Ohlédnutí za uplynulým rokem
Vážení spoluobčané,
na začátku roku 2011 jsme si přáli zdraví, štěstí, mnoho dobrého a na jeho konci nám nezůstává nic jiného než bilancovat, co se nám
podařilo a co máme připraveno do roku 2012.
Již v roce 2010 jsme se snažili oživit téma nazvané Cyklistická stezka Boršice – Stříbrnice. Při prvním jednání byla předložena studie
zpracovaná MAS Buchlov. Co je však studie bez skutečného záměru? Ten jsme se starostou Boršic odkládali na pozdější čas. Začátkem
srpna jsme se dostali k informaci, že Statní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude vyhlašovat druhé kolo pro podávání žádostí o dotace na vybudování cyklostezek. 22. srpna se uskutečnilo pracovní jednání v kanceláři starosty Boršic ing. Romana Jílka, na které byli
přizváni manažerka projektu ing. arch. Šárka Brantalová, projektant Josef Pavliš a geometr ing. Petr Ohera. Po této schůzce jsme se
vydali na prohlídku terénu, kde by se mohla cyklostezka budovat. Jelikož nebylo mnoho času na vypracování projektové dokumentace,
geometři ihned začali vytyčovat trasu cyklostezky.
Protože k žádosti na SFDI musí být i platné stavební povolení, mnoho času nám nezůstávalo a již v tu dobu bylo jasné, že musíme
stavební povolení vyřídit na tzv. veřejnoprávní smlouvu. Bylo potřeba oslovit všechny majitele dotčených i sousedících pozemků, orgány
státní správy i inženýrských sítí, ti všichni se nám k veřejnoprávní smlouvě mohli vyjádřit. Pokud by někdo nesouhlasil, byl by projekt
zrušen. Získali jsme vyjádření RWE, E.ON, Povodí Moravy, s. p., které má sídlo v Brně, potřebovali jsme souhlas majitelů s odprodejem
části pozemku pro cyklostezku. Na jeden pozemek bylo zástavní právo, díky vstřícnosti majitelů a banky se nám podařilo zástavní právo
pro cyklostezku částečné zrušit. To vše se nám podařilo do 14. září, kdy byla připravena souhlasná stanoviska orgánů veřejné správy.
Dne 12. září jsme přímo v Praze na SFDI absolvovali konzultaci k projektové dokumentaci Cyklistická stezka Boršice – Stříbrnice.
Už nás dělil jen krůček od odevzdání žádosti. Samotnou žádost jsme odevzdávali 16. 9. 2011. Toto datum bylo poslední možné, kdy
jsme na SFDI v Praze mohli žádost pro cyklostezku odevzdat. Dne 16. 9. se chystaly poslední potřebné podklady pro žádost, na samotné
žádosti pracovalo pět lidí. Žádost jsme předávali k odeslání na SFDI do Prahy na brněnské pobočce České pošty ve 23:30.
Ve středu 21. 9. bylo na SFDI provedeno hodnocení předložených žádostí pro II. kolo. Dnes již víme, že naše snaha nebyla marná
a dotaci máme přidělenou, je potřeba vybrat dodavatele a tuto nemalou investiční akci bude možno uskutečnit. Slovo nemalou je potřeba zvýraznit, pro naši obec je to velká investice, která nás bude zase držet při zemi. Co je to však proti tomu, když vidíte naše děti
a zaměstnance, kteří dojíždějí za prací na kolech, nebo babičky, jež jezdí za nákupem do Boršic po silnici II/422? Musíme si uvědomit, že
bezpečnost našich spoluobčanů by nám neměla být lhostejná.
Samozřejmě nezapomínáme ani na projekt Střet chodců s vozidly, který je dalším prvkem zvyšujícím bezpečnost v naší obci. Projekt
jsme rozdělili na dvě části. První je rekonstrukce kanalizace a druhou samotný chodník a opěrné zídky. Dnes máme podanou žádost na
SZIF Olomouc, kterou jsem osobně předával 7. listopadu v Olomouci. Koncem března 2012 bude podána žádost na kanalizaci, snad se
nám podaří tento nelehký projekt, který stál předchozí zastupitelstvo mnoho úsilí, uskutečnit.
Během roku 2011 se nám podařilo připravit projekt na rekonstrukci vodárny, rekonstrukce se skládá ze dvou částí, technologické
a stavební. Rozpočet projektu je 550 tisíc Kč. Všichni jistě dobře víte, že vodárna byla vybudována roku 1972, posléze byla převedena
do užívání nynějších SVaK Uherské Hradiště, které celé vodní dílo předaly v roce 1991 zpět obci Stříbrnice do majetku a užívání. Od té
doby se tu dost budovalo, v roce 1996 byly posíleny vodní zdroje, v roce 1998 natažen vodovod na Křápalky, v roce 2010 byla provedena
plošná výměna vodoměrů. Poslední zdražení vodného a stočného proběhlo v roce 2007. Od nového roku, kdy ceny energií stoupnou, nám
nemůže mít nikdo za zlé zvýšení poplatku za vodné i stočné. Snažíme se udržet stále nejnižší cenu vody v okolí, což se nám dosud daří.
(Pro srovnání: SVaK - vodné a stočné 58 Kč/m3 a v některých lokalitách je cena až 68 Kč/m3.) Ve Stříbrnicích máme cenu vody k 31. 12.
2011 25 Kč/m3 (vodné 16 Kč/m3 a stočné 9 Kč/m3). Od 1. 1. 2012 bude kalkulována cena vody 35 Kč/m3 (vodné 25 Kč/m3 a stočné 10
Kč/m3). Pět let se nezdražovalo, proto je potřeba cenu srovnat s energiemi na výrobu vody. Děkuji za pochopení.
Co říct ještě optimistického, co se stalo a podařilo se uskutečnit za rok 2011? Opravilo se 880 m chodníků v obci, některé chodníky mají
novou zámkovou dlažbu, průběžně se udržovala zeleň i místní komunikace. Na hřbitově byla provedena prořezávka velkých stromů, které
ohrožovaly hrobová místa. V průběhu prázdnin jsme opravili zchátralou garáž za mateřskou školkou, která bude sloužit pro parkování
sekaček SK Stříbrnice. Vyčistili jsme okolí rybníka, na němž se konaly první dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo na 50 soutěžících. Do budoucna bude rybník sloužit pro potřeby našich obyvatel.
Nelze opomenout ani kulturní a společenský život v obci - maminky, které organizují nejednu akci, či SDH, jež se nemalou měrou snaží
o kulturní i společenský život v obci. Samozřejmě také sportovce, kteří reprezentují naši obec v širokém okolí, a v neposlední řadě všechny,
jež se snaží rozvíjet a udržovat společenské nadšení pro zachování a obnovu tradic.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se snaží o rozkvět obce jak materiálně, tak i kulturně.
Nedovolím si ukončit nijak jinak než tím samým jako v roce 2010…
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 dále lepší podmínky pro život
jejích obyvatel.
Petr Matoušek, starosta

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych všem občanům Stříbrnic popřál příjemné a klidné prožití
svátků vánočních, osobní a rodinnou pohodu. Zároveň do nového roku 2012 pevné zdraví, osobní
spokojenost. Děkuji Vám za Vaši podporu a pochopení.
Petr Matoušek, starosta
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Výzva k občanům

Členové zastupitelstva obce Stříbrnice žádají občany, aby si v době zimního období obecní chodníky před svými nemovitostmi
udržovali jako doposud. Finanční prostředky obce jsou jen jedny a pokud je použijeme ve větší míře na zimní údržbu, o to méně
je pak můžeme použít do oblasti nových investic, které jsou pro obec nutností.
Za pochopení Vám všem děkuje Petr Matoušek, starosta obce

Informace pro vlastníky o pozemkových úpravách

Pozemkové úpravy (PÚ)
Účelem provádění PÚ je prostorové a funkční
uspořádání pozemků, zabezpečení přístupnosti
a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic a tím
vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na
půdě, uspořádání vlastnických práv k pozemkům
a s nimi souvisejících věcných břemen.
Návrh PÚ se zpracovává pro vymezené území.
Z obvodu je vyloučeno zastavěné a zastavitelné
území obce. Na základě obvodu PÚ jsou stanoveni
účastníci řízení, což jsou všichni vlastníci pozemků
v obvodu pozemkové úpravy a další fyzické i právnické osoby. Účastníkem řízení je i obec, v jejímž
obvodu se pozemková úprava provádí, popřípadě
i obce sousedící.
Celý proces pozemkových úprav zabezpečuje
pozemkový úřad. Ten na základě výběrového řízení
vybírá zpracovatele návrhu PÚ. Zpracovatel pak
v rámci přípravných prací provádí průzkum a vyhodnocení současného stavu území, podrobné zaměření území, ocenění podle výměry a bonity. Dále
zpracovává plán společných zařízení, návrh nového
uspořádání zařízení, návrh nového uspořádání
pozemků, který je projednán se všemi dotčenými
vlastníky. Ukončením prací je vytvoření nové digitální katastrální mapy.
Od pozemkové úpravy mohou vlastníci pozemků
očekávat např. možnost scelení rozptýlených drobných pozemků do větších půdních celků, vyrovnání
hranic pozemků, přesné určení hranic, vyřešení
přístupnosti každého řešeného pozemku, možnost
vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům.
Veškeré náklady související s provádění pozemkových úprav hradí stát.

Revize a čištění komínů

Od 1. 1. 2011 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění.
Jedná se o nařízení vlády č. 91/2011 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Každý majitel nemovitosti je povinen dle tohoto zákona provádět čištění a revizi komína 1x ročně. V lednu roku 2012 bude OÚ
Stříbrnice objednávat kominickou firmu, která bude čištění a revizi komínů v naší obci provádět.
Po provedení kontroly bude každému vystavena potvrzená zpráva, která slouží jako doklad toho, že váš komín je zkontrolovaný a v
pořádku. Tato zpráva je důležitým dokumentem při případném jednání s hasiči nebo s pojišťovnou.
Čištění a revize bude občanům dána ve známost vyhlášením v místním rozhlase.

OTR

V květnu letošního roku byl na 4. veřejném zasedání zastupitelstva obce schválen dodatek smlouvy s firmou OTR, a. s., Uh. Hradiště na pronájem, údržbu a výměnu nádob na komunální odpad v obci Stříbrnice.
Občané dostanou proplacené popelnice na komunální odpad, a to takto: kdo má doklad o pořízení plastové popelnice ne starší
dvou let, dostane proplacenou popelnici v plné výši, ostatní popelnice budou proplaceny dle paušálu určeného firmou OTR, a. s.
Všechny popelnice budou směněny do tří let dle smlouvy o pronájmu. Plechové budou postupně směněny za plastové. Pokud nebude
někomu z občanů vyhovovat objem popelnice, je možné ji zvětšit nebo zmenšit dle potřeby. Při poškození popelnice nebude potřeba
koupit novou popelnici, která je ve vlastnictví OTR, a. s., stačí nahlásit na OÚ Stříbrnice.
V měsíci květnu letošního roku se podařilo zprovoznit ještě jedno sběrné místo pro tříděný sběr odpadu u budovy MŠ Stříbrnice,
kontejnery umístěné u OÚ jsou přestěhovány na pozemek skladu materiálu (malé hřiště u Krystýnkova).
strana 3

Mateřská škola Stříbrnice
Obec Stříbrnice má to štěstí být domovem mnoha mladým
rodinám s malými dětmi. Děti patří bezesporu k největším darům, které s sebou život přináší, a proto je třeba jim a jejich rodičům vytvářet co nejlepší podmínky pro spokojený život v obci.
Mezi základní a nezbytné předpoklady spokojeného života rodin
patří zcela jistě i mateřská škola. Mateřská škola existuje od
roku 1978 a po dobu své existence prodělala spoustu změn jak
v personálním obsazení, tak i ve vybavenosti školy. Klademe si
za cíl vytvářet dětem příjemné prostředí a nenásilnou formou
rozvíjet jejich schopnosti a znalosti. Pracujeme podle vlastního
vzdělávacího programu „HOLKY A KLUCI Z NAŠÍ ŠKOLKY
JDOU CESTIČKAMI DO SVĚTA“. Již název napovídá, že program je založený na objevování a poznávání světa ve všech jeho
podobách. Nabízíme dětem dostatek podnětů. To, co děti samy
prožijí, je pro ně nejen zajímavější a poutavější, ale také snadněji
zapamatovatelné a rozumově přijatelné. Proto i mottem našeho
vzdělávacího programu jsou slova Konfucia:
Pověz mi a zapomenu.
Ukaž mi a já si vzpomenu.
Ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.
Před pár týdny jsme zahájili nový školní rok, a už jsou tu
opět Vánoce. Vraťme se ale na začátek kalendářního roku
a zavzpomínejte s námi na některé akce.
Dětský karneval je jednou z největších a nejzdařilejších akcí
mateřské školy a rodičů. I v letošním roce prostory Hospůdky
v háječku praskaly ve švech. Nejedna maminka byla pyšná na
své dítě. Vyrojilo se množství princezen, čarodějů, Karkulek,
kovbojů a indiánů. Objevila se i roztomilá zvířátka. Bylo úžasné
sledovat, s jakou radostí a potěšením tančí děti se svými rodiči
a jaké štěstí prožívají při společných soutěžních kláních. Ukázalo se, že i v rodičích je stále skryta dětská hravost.
Velmi poučnou i zábavnou akcí byla návštěva Kovosteelu ve
Starém Městě spojená s ekologickým programem zaměřeným
na nutnost třídění odpadu, projížďkou vláčkem Steelinkou po
celém areálu, výstupem na maják Šrotík a prohlídkou lodě Naděje. Zde děti přímo viděly, jak se třídí odpad a připravuje se na
další zpracování. Samy děti mohly prokázat svoje získané zkušenosti a znalosti o třídění odpadu.

pomoci. Skřítek Jahodníček potřeboval zalít kytičky v zahrádce,
skřítek Ploutvička vychytat rybičky z rybníka a u skřítka Drnovce musely roztřídit přírodniny. Byla to velká legrace. Děti přistupovaly k plnění úkolů zcela vážně a odpovědně. Za to je sladká
odměna neminula.

Prohlubujeme spolupráci s okolními mateřskými školami.
Letos se nám podařilo zorganizovat pro děti výlet do zábavního
centra Galaxie ve Zlíně. Děti byly nadšené z prostředí, ve kterém
se ocitly, z různých atrakcí, které si mohly vyzkoušet. Nevěděly,
zda mají nejprve skotačit na skákacím hradě, proletět se raketou,
sjet po super skluzavce a tobogánu, zdolat horolezeckou stěnu
nebo se proplést zapeklitými labyrinty. Vydováděné a vyčerpané
zasedly k obědu a už se těšily na projížďku lodí po řece Moravě.
Sotva loď vyplula z přístavu a dostala se doprostřed řeky, něco
se v ní porouchalo a my jsme ztroskotali. Děti si zahrály na trosečníky,vysílaly signály SOS a čekaly na záchrannou loď, která
se za chvíli objevila v dáli, a děti křičely radostí: Loď na obzoru!
Celodenní výlet s dětmi bývá vždycky vyčerpávající, ale spokojené děti byly naší největší odměnou.
Život dětí v mateřské škole se snažíme zpestřit netradičními
aktivitami. Jednou z nich bylo vyhlášení Kloboukového dne,
který spočíval v tom, že si měly děti za pomoci rodičů co nejkrásněji vyzdobit klobouk letními motivy a přinést si ho do mateřské
školy. Když si je ráno děti nasadily na hlavu, radostné dopoledne
začalo přehlídkou klobouků, pokračovalo dětskou diskotékou
a bylo zakončeno opět sladkou odměnou.
Pak už se přiblížil konec školního roku a děti se chystaly na
polodenní vycházku k vážanskému rybníku. Ráno přišly s batůžky na zádech a protože nám počasí přálo a sluníčko krásně
svítilo, vydaly se za zpěvu písniček za velkým dobrodružstvím.
Když vyšly z lesa, přivítal je u rybníka plného leknínů velký hastrman vytesaný z kmene stromu. Děti mu za odměnu zazpívaly
písničku Hastrmane, tatrmane.

Nikdy nezapomeneme s dětmi oslavit jejich svátek – Den dětí.
Vždy pro ně připravíme zajímavé dopoledne. Nejinak tomu bylo
i letos, kdy se zahrada mateřské školy proměnila v říši skřítků,
kteří potřebovali pomoc. Děti si proto oblekly vestičky, nasadily čepičky, aby se lépe dostaly do této říše a mohly skřítkům
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Již tradicí se stalo rozloučení s předškoláky – s dětmi, které od
září nastoupí do 1. ročníku základní školy. Touto dobou mnohdy
končí i některá kamarádství a pro děti odcházející do školy končí
etapa bezstarostného dětství. Snad bylo i letošní loučení s předškoláky příjemným zakončením školního roku a pobytu dětí
v mateřské škole a odcházející děti si odnesou pěkné vzpomínky.
Letos naši školu opustila Natálka Vandová a Marek Grufík.

Když bylo všechno nachystané, pozvaly děti na pomoc svoje
maminky. Vyrobily spolu barevné lucerničky, kterými pak posvítily broučkům na cestu k postýlkám. Pak uložily všechny broučky, berušky, pavoučky, motýlky, mouchy a včelky do postýlek
a řekly jim básničku na dobrou noc. Aby se k broučkům nikdo
nedostal a nevzbudil je, zamkly zlatým klíčem zahradu a pustily
se do odměny od broučků v podobě moučníku a teplého čaje.
Na začátek adventního období přišel do mateřské školy důstojně
vyhlížející Mikuláš spolu s andělem a čertem. Vyslechl si od dětí
básničky a písničky a každého obdaroval balíčkem sladkostí.
Slíbil dětem, pokud budou celý rok hodné, že za nimi přijde zase.

Ale již v září jsme přivítali nové kamarády. Přechod z domova je pro některé děti těžký a složitý. Snažíme se je přivítat vždy
s úsměvem, laskavostí a pozorností tak, aby odcházely domů
s pocitem radosti, spokojenosti a těšily se na další den strávený
mezi svými vrstevníky.
Dny se začaly krátit, večery prodlužovat, příroda se chystala
na zimu a všichni jsme se domluvili, že uspíme broučky na naší
zahradě. Děti přemýšlely, z čeho jim připraví postýlky, a přišly
na to, že nejlépe by se jim spalo v postýlkách z listí. Ale na zahradě máme jen jehličnaté stromy, tak se děti vydaly nasbírat listí ke
kostelu a připravily z něj pelíšky.

Kouzlo vánočních chvil se pomalu vkrádá i do školky. Ozdobený stromeček kraluje ve třídě a čeká na dárky od Ježíška. Děti
se však těší na ty opravdové Vánoce v kruhu rodiny.
Všem, kteří čtou tyto řádky, přeji krásnou vánoční atmosféru,
aby se ve Vašich srdcích rozhořely plamínky lásky, které přinášejí klid a porozumění. To vše ať Vás provází celý příští rok.
Marie Blechová, ředitelka MŠ Stříbrnice

Základní a mateřská škola Osvětimany

Začátek školního roku 2011/2012 proběhl ve znamení velkého pracovního nasazení všech zaměstnanců i žáků ZŠ a MŠ Osvětimany. V letošním školním roce došlo k několika personálním změnám. Do důchodu odešla pí uč. Zmrzlíková a p. školník F. Rusňák.
Funkci zástupkyně ředitele od září vykonává pí uč. Milena Vaculíková, nově přijatý p. uč. I. Susedík vyučuje informatiku, matematiku
a fyziku. Místo školníka od října zastává p. Kamil Březina.
Přestože v září 2011 nastoupilo do 1. třídy 19 žáků, celkový počet žáků na naší škole poklesl na 128. Jednotlivé třídy čítají od
8 žáků až po 19. V letošním
školním roce opustí školu 13
absolventů deváté třídy. Tento
pokles je způsoben populačně
slabými ročníky, odstěhováním žáků, přechodem na jiné
školy, některé děti u nás školní docházku po absolvování
mateřské školy ani nenastoupí.
Tento školní rok žije škola
oslavami 60. výročí od otevření nové budovy základní
školy. Vzpomeňme krátce,
jakých změn jsme se dočkali.
V roce 2008 prošla budova
školy rozsáhlou rekonstrukcí.
Do zateplení, výměny oken
a opravy osvětlení bylo investováno 10 milionů korun.
Z dalších investičních akcí
jmenujme výměnu nábytku
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v ZŠ a MŠ, celkovou opravu sociálního zařízení v MŠ, úpravy
venkovního areálu, zastřešení
tělocvičny, vybudování učebny
chemie a fyziky. Většina finančních prostředků pocházela z dotačních titulů Ministerstva životního prostředí, Ministerstva
pro místní rozvoj a EU. Městys
Osvětimany dofinancovával určitou procentuální částku. V posledních pěti letech bylo proinvestováno více než 15 milionů
korun, což při celkovém ročním
rozpočtu městyse je částka určitě nemalá. Na menších akcích,
jako je nová školní družina, vybudování malé tělocvičny, nový
zahradní altán a dovybavení
počítači, se podíleli i sponzoři.
Děkujeme touto cestou pí doktorce L. Koišové, p. J. Brucháčkovi, p. A. Hurdesovi a p. A. Pfefferovi.
Naše škola každoročně nabízí žákům bohaté vyžití v zájmových kroužcích rozmanitého zaměření, v nichž se žáci mohou realizovat
podle svých přání a potřeb. Od října zahájily svoji činnost tyto kroužky: výtvarný, sportovní, hra na zobcovou flétnu, angličtina, angličtina na počítači, angličtina na interaktivní tabuli, francouzština, pohybové hry pro ml. žáky, počítačová grafika, jazyk český hravě,
literární, přírodovědný, matematický, populární zpěv, moderní tanec, dramatický, regionální historie a dyslektický kabinet. Snažíme
se vhodnými činnostmi naplňovat volný čas žáků a vést je k jeho smysluplnému využívání.
Na konci měsíce září se chlapci 6. a 7. třídy zúčastnili florbalového turnaje v Tupesích. Mladší žáci ve složení F. Pfeffer, J. Menšík,
R. Kozák a O. Vavruša skončili na 4. místě stejně jako starší žáci ve složení Z. Procházka, J. Juřena, D. Molek, J. Tomešek a J. Bartl.
V měsíci září se konal na naší škole Den jazyků. V rámci tohoto projektového dne se žáci 8. třídy učili pouze v angličtině a seznamovali se s anglickou literaturou, anglickými zvyky, geografií a dějinami této země. Na závěr zpracovávali témata s pomocí knih,
internetového zdroje či vlastních vědomostí. Minulý rok měli žáci tento den zpestřený návštěvou norských učitelů, a tak konverzovali
v cizím jazyce i s někým jiným než pouze s učitelem. V říjnu se uskutečnil vzdělávací zájezd do Londýna, kterého se zúčastnilo 8 žáků.
Vše se vydařilo – počasí, skvělá průvodkyně, příjemné rodiny, ve kterých byli žáci ubytováni. Pobyt dětí v rodinách napomáhá rozvinutí jejich osobnosti. Umožňuje jim nejen seznámit se s jinou kulturou, poznat její zvyky, ale i rozvinout svou znalost cizí řeči, osmělit
se a získat sebevědomí.
Žáci 3., 4. a 5. třídy se zúčastnili 5. října atletického čtyřboje v Polešovicích. Soutěžilo se ve skoku dalekém, běhu na 50 m, běhu na
400 metrů a v hodu kriketovým míčkem. Samostatnou disciplínou byla štafeta na 4x 100 metrů. Přestože byla soutěž náročná, získali
naši žáci několik ocenění za umístění. Ve čtyřboji ml. žáků – 1. místo Václav Pfeffer a 3. místo B. Rajsigl, oba ze 3. třídy. V kategorii st.
žáků obsadil 1. místo M. Čevelík z 5. třídy. Ve štafetě mladších bodovali B. Rajsigl, D. Broda a V. Pfeffer svým 3. místem, ze starších
získali 3. místo E. Trlida, O. Vašek, M. Čevelík a V. Kučera. Starší žákyně ve složení
Z. Zemanová, T. Malinová, N. Korvasová a D. Kachtíková obsadily 3. místo.
6. října se žáci 8. a 9. ročníku vypravili do Brna na prohlídku podzemí.
Zhlédli tak unikátní a tajemná zákoutí
středověkých chodeb a sklepů. Prohlídková trasa nabídla např. alchymistické
dílny, mučírnu s nejstarším pranýřem
a krčmu. Na hradě Špilberk si prohlédli
proslulé kasematy – chodby, kde se dříve nacházelo vězení pro nejhorší zločince habsburské monarchie. Domů
se žáci vraceli se spoustou pěkných
zážitků.
V rámci společenské výchovy byla
v říjnu zahájena předtaneční výchova
žáků 9. třídy, která vrcholí nácvikem
polonézy a tanečním vystoupením na
plese SR v únoru 2012.
Žáci z 1. až 4. třídy podnikli 21. října
exkurzi do skanzenu ve Strážnici. Do
tohoto národopisného muzea zajíždějí
naši žáci pravidelně. V expozicích se
seznámili se způsobem života a bydlení
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lidu v horských oblastech Slovácka a Pomoraví. Zhlédli nejen ukázky vinohradnických
staveb a jejich zařízení, ale
i řemeslnou výrobu zastoupenou kovárnou a tkalcovskou
dílnou. Tato exkurze obohatila
žáky o nové poznatky a všem
se líbila.
Na sklonku října navštívili
žáci 9. ročníku jeden z nejtragičtějších pomníků lidstva –
koncentrační tábor Auschwitz
v blízkosti města Osvětim. Při
čtyřhodinové prohlídce jednotlivých budov s mnoha expozicemi, které připomínaly
hrůzu této doby, měli mnohdy
i slzy v očích. Atmosféra těchto ponurých míst byla dokreslena zamračenou oblohou.
Všichni se velmi těšili domů – tam, kde je teplo, klid a bezpečí.
Poslední říjnový den patří ve školním klubu tradičně Halloweenu. Žáci se sešli ráno u svíček ve strašidelných kostýmech a vypravovali si hrůzostrašné historky. V průběhu dopoledne navštívili se svými maskami a zpěvem všechny třídy a mateřskou školu. Děti
v maskách měly radost, že byly tento den oproštěny od zkoušení.
Počátkem listopadu absolvovali žáci 4. ročníku povinnou výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. Nejprve se v učebně teoreticky seznámili se zásadami bezpečné jízdy a s dopravním značením, poté následovala praktická jízda na kole.
V červnu žáky čekají testy a jízdy, jejichž úspěšné splnění je předpokladem k získání průkazu na jízdní kolo.
Děti z 1., 2. třídy a děti z mateřské školy zhlédly 1. listopadu divadelní představení ve Slováckém divadle s názvem Šípková Růženka.
Velmi oblíbené jsou noci žáků ve škole s připraveným programem. V listopadu se uskutečnila noc školního klubu a šesťáků, obě
skupiny se věnovaly nácviku na nedělní oslavu školy.
22. listopadu žáci 9. ročníku navštívili v rámci volby budoucího povolání Úřad práce v Uh. Hradišti.
Městys Osvětimany, tak jako ostatní obce s nižším počtem obyvatel, se může pochlubit základní a mateřskou školou, která se zde
stává střediskem nejen výchovy a vzdělávání, ale i kultury, sportu a osvětové činnosti. Tuto důležitou úlohu školy chtěli zdůraznit žáci,
pedagogové a ostatní zaměstnanci naší školy v neděli 6. 11. 2011, kdy si naše škola připomněla 60. výročí od otevření nové budovy
základní školy. Široká veřejnost měla po celé dopoledne možnost prohlídky celého areálu školy v rámci Dne otevřených dveří. Ti starší
se nestačili divit, jakými proměnami škola za tato léta prošla. Na toto nedělní odpoledne se celá škola pečlivě připravovala už od září.
A bylo co k vidění. Při vstupu byli návštěvníci přivítáni žáky v krojích, kteří je obdarovali pěknými dárečky. Pak už záleželo na nich
samotných, kam se podívají. Ve školní družině probíhala tvořivá dílna pod vedením obětavých rodičů ze SR, ve které se průběžně
vystřídalo přes padesát dětí. Tvořivá dílna v učebně přírodopisu zase přiblížila praktickou činnost v tomto předmětu. Návštěvníci si
pod vedením žáků sami mohli vyzkoušet, jak fungují plíce, pozorovat krevní roztěr pod mikroskopem, poskytnout první pomoc při
zlomenině ruky a zhodnotit své znalosti v připraveném testu. V nově zbudované učebně chemie a fyziky si zas mohli zájemci otestovat
své čichové buňky. K nahlédnutí byla i školní knihovna, kterou si žáci sami vyzdobili. Veřejnost mohla na interaktivní tabuli zhlédnout
prezentaci fotografií Ze života školy, která mapovala celoroční chod školy. Vzpomínky ze školních lavic se pamětníkům vrátily u panelů s fotografiemi jednotlivých tříd, uspořádaných od roku 1951 až po současnost. V mateřské škole zase hosté obdivovali krásně
vyzdobenou lehárnu, zahradu, nové sociální zařízení a navíc si odnášeli dárečky. Školní jídelna se měla také čím pochlubit. Připravená ochutnávka buchet, pomazánek a nápojů sklidila velký úspěch. Ti, kteří zavítali do školní zahrady, mohli obdivovat nový školní
altán, který poslouží k výuce pod širým nebem. Davy lidí proudící v prostorách ZŠ a MŠ se nakonec shromáždily v tělocvičně, ve které
se uskutečnilo závěrečné vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ. Na celém kulturním programu se podílelo 121 žáků školy.
V prosinci nás čeká řada dalších tradičních akcí, jako je Mikuláš s obchůzkou ve škole, MŠ i v městyse, nacvičování programu na
Vánoční rozjímání pro veřejnost, výroba přání a dárků pro nejbližší, Vánoční zpívání na schodech a vánoční besídky s rozdáváním
dárků u stromečku v jednotlivých třídách. Těšíme se, jak se v adventní dobu rozezní vánoční koledy, až se vůně perníku a cukroví
rozvoní chodbami školy a my už jen budeme počítat dny do Vánoc. Tato doba mívá vůbec zvláštní kouzlo, lidé jsou si bližší, z jejich očí
vyzařuje spokojenost, pohoda, klid a očekávání. Ať se očekávání Vánoc a nového roku stane pro tyto dny pro nás všechny šťastným
a spokojeným. Ať se k těmto projevům radosti, spokojenosti a štěstí přidá ještě ničím nenahraditelné přání zdraví, to Vám přeje celý
Příspěvek poskytlo vedení ZŠ a MŠ Osvětimany
kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Osvětimany.
Za úspěšnost této zdařilé akce patří dík p. uč. Vaculíkové, která měla na starost přípravu a celou organizaci tohoto náročného dne,
žákům a všem zaměstnancům školy za jejich kolegialitu, dobrou spolupráci a práci navíc pro naši školu. Ohlas na tuto akci byl mimořádný - poděkování, krásná slova uznání a pochopení pro náročnou práci při vzdělávání a výchově mladé generace povzbudila celý pracovní
kolektiv školy do dalších dnů. Jsme rádi, že si rodiče a ostatní veřejnost našla cestu do naší krásné školy a že jsme mohli její svátek oslavit
s nimi.
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Informace ze základní školy v Boršicích

Ve školním roce 2011/2012 dochází do
školy v Boršicích celkem 134 žáků, z toho
je 20 žáků ze Stříbrnic. Při menším počtu
žáků ve třídách se můžeme více zaměřit na
individuální přístup k jednotlivým žákům,
k jejich specifickým potřebám. Preferujeme
výuku takových předmětů, které umožní
žákům plynulý přechod na střední školy
i zapojení do společnosti. Výuka angličtiny
začíná druhým ročníkem, volitelné předměty
máme nastaveny na posílení výuky matematiky, českého jazyka, informatiky, angličtiny,
tělesné výchovy - podle potřeby a zájmu dětí.
Zaměřujeme se na výuku v atmosféře spolupráce žáků ve třídě, menší kolektiv umožňuje
pružně reagovat na potřeby tříd i jednotlivých žáků. Na výuku pomocí interaktivní
tabule si již žáci zvykli, další modernizaci
výuky jsme připravili v roce 2011.
Škola se zapojila do projektu dotovaného EU, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ve kterém si učitelé připravují digitální učební
materiály pro samotnou výuku. Celý projekt bude probíhat do roku 2013. Třídy byly vybaveny dalšími šesti projektory pro názornější
výuku. Učitelé vypracují přes 900 výukových materiálů, příprav, prezentací, které budou sloužit pro další zkvalitnění výuky ve škole.
Od září se už i žáci prvního stupně učí používat výpočetní techniku v nové samostatné počítačové učebně v budově školy pro 1. stupeň. Žáci mají k dispozici pravidelné týdenní plány, jejichž hlavním cílem je zjednodušit práci samotným žákům a kontrolu rodičům.
Výuku žákům zpestřují různé projekty, ve kterých žáci sami svou vlastní aktivitou tvoří něco nového. Pro stmelení třídních kolektivů
jsme uspořádali školu v přírodě pro žáky celého prvního stupně, druhý stupeň absolvuje pravidelně lyžařský výcvikový kurz, tematické vlastivědné výlety, osmáci a deváťáci nácvik tanečních, které vyvrcholí polonézou na plese sdružení rodičů. V měsíci říjnu byli žáci
druhého stupně na tematickém zájezdu v Londýně a okolí, odkud si odvezli nezapomenutelné zážitky z památek i z vlastního kontaktu
při ubytování přímo v anglických rodinách.
Všichni se již těšíme na vybudování nového volnočasového sportovního centra, které nám pomůže při výuce tělesné výchovy v moderních, bezpečných podmínkách a umožní další sportovní i kulturní aktivity žáků. Výstavba začala v listopadu 2011 a příští zimu by
stavba měla být dokončena.
Zápis do první třídy v Boršicích se uskuteční ve středu 1. 2. 2012 od 1400 do 1800 hodin, součástí bude i Den otevřených dveří
PaedDr. Stanislav Horehleď, ředitel školy.
školy 1. stupně. Zveme všechny zájemce na prohlídku školy a prací žáků.		
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Místní knihovna

Naše knihovna je otevřena pro čtenáře v sobotu od 14 do 17 hodin. Každý návštěvník si může zapůjčit knihy z beletrie, naučné
literatury, knihy pro děti a také časopisy. Pravidelně jsou knihy obměňovány z výměnného fondu Knihovny B. B. Buchlovana z Uherského Hradiště. Obec v roce 2011 zakoupila pro knihovnu nové knihy a časopisy v hodnotě 10 000 Kč. V letošním roce proběhlo pro
děti zábavné odpoledne s knihou. Nejčastější čtenářkou je paní Jaroslava Železníková. V místní knihovně je veřejný internet, který
mohou využít všichni občané Stříbrnic. Přijďte si do naší knihovny vybrat knihy ke čtení pro dlouhé zimní večery a budeme rádi,
pokud se stanete pravidelnými čtenáři naší knihovny ve Stříbrnicích.
Anička Varmužová

Fašaňk 2011

V sobotu 25. 2. 2011 se uskutečnil fašaňkový průvod naší obcí. V 11 hodin od obecního úřadu vyrazil průvod masek na veselou
fašaňkovou obchůzku, aby připomněl, že brzy nastane čas půstu.
Do průvodu se zapojilo 26 masek v čele s tradičním medvědem. Za doprovodu harmoniky a ozembuchu s veselým zpěvem prošly
masky celou vesnicí dům od domu. Průvod si zpestřily přechodem přes část zvanou Zahrady od Němečkova na drahách k Říhovu na
Křápalky.
Masky byly pohoštěny i obdarovány masopustními dobrotami a skleničkou pálenky či vína.
Veselý průvod byl zakončen v klubovně v areálu SK Stříbrnice u talíře teplé zelňačky, kterou přichystala Hanka Patková.
Irena Náplavová
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Gulášfest

Bylo slunečné dopoledne, sobota 3. září 2011, a ze Stříbrnic odjížděla
3 osobní auta a 1 dodávka. Daný směr byl Slovensko, okres Malacky, obec
Kostoliště. Tam se konal již 3. ročník soutěže ve vaření guláše. My jsme byli
pozváni k účasti. Po domluvě s hasiči, které zastupoval Bohumil Kratochvíl,
a se starostou Petrem Matouškem vyjelo průzkumné družstvo. Vlastně se
jelo za účelem zjištění podmínek soutěže a taky obhlédnout situaci k možné
účasti na soutěži v dalším ročníku.
Když vyjela první dvě auta, hned za Boršicemi je u bývalého JZD rozdělila hlídka policie. Od toho okamžiku si jel každý sám za sebe, po své trase
a na svou pěst. Ale vše dopadlo dobře, auta nikde nezabloudila, a tak se
všichni opět sešli na parkovišti před hřištěm TJ Záhoran v Kostolišti. Je to
malá vesnice asi 4 km od Malacek.
Po uvítání místním starostou Bc. Hubertem Danihelem si tříčlenné
družstvo složené z Hanky Patkové a manželů Bakošových odchází připravit
stanoviště. Jenže sami na to nestačí, a tak na řadu přichází ostatní členové
výpravy. Ti pomáhají připravit a ukotvit altánek chránící proti slunci, které začíná pěkně pálit. Další členové shánějí kotlík na vaření, protože naše
družstvo mělo dovoleno si ho zapůjčit od místních obyvatel. Jinak si každé družstvo muselo přinést svůj vlastní. Před 13. hodinou se registrujeme
u pořadatelů a teprve tam zjišťujeme, že se naše družstvo jmenuje „MORAVŠTÍ BRATŘI“. Zajímalo by nás, kdo to vymyslel, když v družstvu jsou
dvě ženy a jeden muž!!! Příště by to chtělo více fantazie!!! Ale moc dlouho
jsme se názvem družstva nemohli zabývat, protože čas začátku byl tu a nás
čekalo hodně práce. Každé družstvo dostalo od pořadatelů 3 kg hovězího
masa, libovolné množství cibule, neposekané dřevo, chléb, vroucí vodu a k
přípravě stůl, misky a lžičky. Jinak si družstva zbytek ingrediencí a pomocných věcí musela přinést. Start byl ve 13 hodin a družstvo se
dává do práce. V kotlíku osmažit cibuli, přihodit maso, koření a dusit. Jenže hned při smažení cibule se objevuje větší problém. Krátká
vařečka! To pomohl vyřešit Pavel Patka, který odešel i se slivovicí do nedaleké kuchyně. Vrátil se sice později, než měl, ale nakonec
s vařečkou a dokonce i s dvěma palačinkami se šlehačkou. Pak se už míchalo bez spálených rukou a v pohodě. Při vaření masa, kdy je
docela čas a mnoho práce není, se naše družstvo seznamuje se sousedy - „Gulometným triem“ - slivovicí. To ještě nevěděli, že to byla
naše skrytá taktika. Slivovice jim chutnala, jenomže oni k tomu přidali víno, které se jim už do guláše nevešlo, a to neměli dělat! Brzy
to na nich bylo znát, ale přesto to zvládali dobře. Byli to totiž minulí vítězové a věděli, jak to chodí. Čas v soutěži pokročil, sluníčko bylo
únavné a družstvu zpestřovala náladu drobotina, která si našla zábavu v cachtání ve vodě. Ta byla v míse hned vedle altánku a sloužila
k umytí rukou soutěžících. Jenže dětem se zalíbila, a tak z toho byl po chvilce bazének, ve kterém potápěly své hračky a nakonec i své
nožky. Guláš se vařil, a bylo na čase si začít hlídat dané množství guláše, které činilo minimálně 5 litrů. Taky se naskytl první větší čas
k oddechu. Ten družstvo využilo k úklidu stanoviště, pití kávy a taky podívání se na hřiště. Tam se během vaření rozběhly atrakce pro
děti, jako bylo malování barvami na obličej, různé úkoly v dovednosti, jízda na koni nebo skákání na trampolíně. Za účast v hrách děti
získaly sladkou odměnu. Nesoutěžící členové měli možnost se projít po obci a po doporučení místního pana starosty si zašli na nově
zrekonstruované dětské hřiště na návsi. Děti, co byly s námi, byly hřištěm nadšené. A není divu. Stálo to za to a určitě by ho uvítaly
i u nás. Během trvání soutěže chodila porota a kontrolovala, jak si které družstvo vede. Do hodnocení se připisovaly body nejen za
vzhled a chuť guláše, ale i za postup při vaření, pořádek na stanovišti a dodržení daného množství guláše. V 17 hodin se vybraly
vzorky gulášů od všech 12 družstev a čekalo se na hodnocení. Vyhlášena byla první tři místa a ostatním bylo přiřknuto pomyslné
4. místo. Vyhrálo družstvo „ZAVAMA“, které
bylo přímo z Kostoliště. Naše družstvo bylo
vyhlášeno zvlášť, protože jsme vlastně vyhráli
kategorii zahraničních družstev. K tomu se
nám dostalo cti, když jsme byli všichni, tedy
nejen družstvo, ale i celá výprava vedená Bohumilem Kratochvílem, který to všechno spískal,
i se starostou Petrem Matouškem, pasováni na
Záhoráky. A to pravým záhoráckým čaganem.
Po vyhlášení vítězů si mohli návštěvníci Gulášfestu zakoupit kupony a ty vyměnit za guláš
od libovolného družstva. A i když byla soutěž
ukončena, zábava pokračovala dál. K poslechu
i tanci hrála muzika a pokračovalo se do pozdních nočních hodin.
Co dodat na závěr? Snad jen sláva vítězům
a čest zúčastněným!
P.S.
A příští rok znovu. Už teď se hledají členové
nového soutěžního družstva.
Martina Bakošová
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9. ročník Slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti
„Kdykoli piji víno, starosti usínají“ (Anakreón)
Slovácké slavnosti vína letos připadly na datum 10. a 11. září. Jsou jedinečnou akcí, kde se po dva zářijové dny snoubí temperament lidových tradic, kultury, pestrosti slováckých krojů, muziky, živelnosti a spontánní atmosféry. Královské město Uherské Hradiště – srdce Slovácka – nabídlo neopakovatelný zážitek a ochutnávku živého folkloru v duchu vinařských tradic, lidové písně a tance.
Motivem letošního, již devátého ročníku slavností bylo téma „Na jarmark do Hradišťa“.
Letošního ročníku se zúčastnilo téměř pět tisíc krojovaných ze 70 měst a obcí z okolí Uherského Hradiště. Během sobotního
programu nechyběly oblíbené prezentace jednotlivých mikroregionů v areálech otevřených historických památek, ale ani jarmark,
prezentace řemesel, vinný stan nebo degustace slováckého guláše. Odpoledne odstartovalo oblíbeným „Putováním Vinohradskou
ulicí“, které vrátilo návštěvníky do kouzelné atmosféry mařatických vinných sklepů. Celý program slavností vína byl po oba dny již
tradičně velmi pestrý. Ani letošní ročník se neobešel bez účasti naší obce. Účast krojovaných v průvodu nebyla tak početná jako v
loňském roce, ale tradiční prezentace v prostorách františkánského kláštera, kde se prezentoval i celý mikroregion Buchlov, byla opět
návštěvníky vyhledávaným místem. Připravené občerstvení ve stříbrnickém propagačním stánku chutnalo všem.
Jana Kuchařová, místostarostka
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Martinské hody s právem

Je mojí milou povinností napsat pár řádků o průběhu Martinských hodů v naší vesničce ze dne 12. 11. 2011. I když se řadíme
počtem obyvatel mezi malé vísky, můžeme se pochlubit početnou dvaatřicetičlennou krojovanou chasou. A hlavně obrovským nadšením, které panuje mezi omladinou. Každým rokem se přidávají další krojovaní jak z řad ženáčů, tak dětiček, které od útlého věku maminky, babičky nebo tetičky strojí do krásných krojů. První nácviky probíhaly bohužel bez stárků, ale na poslední chvíli nás zachránili
sourozenci Vorlíčkovi. Maruška s Markem se tohoto nelehkého úkolu zhostili velmi dobře. Poděkování patří i rodičům, kteří vzorně
nastrojili stárky a štědře uhostili krojované i hodové hosty. Hody by se nemohly uskutečnit bez dobré party lidí. Nemohu opomenout
Lenku Veverkovou, rodiče omladiny, zastupitelstvo a pana starostu, který akci podporoval a všechny bohatě uhostil. Dík patří i panu
faráři Antonu Kasanovi za poučné kázání a výtečné občerstvení.
Co zbývá říci:
„Děvčata byly vzorně nastrojené, chlapci měli kroje upravené.
Počasí nám přálo a všechny nás to u srdce hřálo.
Ještě jednou chceme všem poděkovat, že se nám daří tradice udržovat.“
Příspěvek poskytla Irena Náplavová
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Výstava svatebních fotografií

Ve dnech 10. a 11. prosince 2011 se konala na OÚ ve Stříbrnicích malá vernisáž svatebních fotografií pod názvem „Náš svatební
den“. Bylo sesbíráno bezmála 600 fotografií „Stříbrňáků“ žijících v naší obci i těch, které život zavál do okolí např. do Medlovic,
Újezdce, Boršic, Nedakonic či Buchlovic.
K vidění byly svatební fotografie z třicátých, čtyřicátých let minulého století průřezem až po dnešek. Nejstarší fotka pocházela z
roku 1919 a 1920, nejmladší pak ze srpna letošního roku.
Bylo možno také nahlédnout do pamětních knih a kronik obce Stříbrnice, které k této příležitosti zapůjčil Státní okresní archiv v
Uh.Hradišti.
Výstava byla doplněna svatebními oznámeními, blahopřáními, oddacími i pamětními listy i originál svatebními šaty nevěst. Ukázalo se, jak ten čas plyne.
Celkovou atmosféru výstavy umocnil předvánoční čas. Není od věci se občas sejít, zavzpomínat a probrat nejdůležitější okamžiky
svého života.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří byli tak laskavi a zapůjčili své fotografie i jiný materiál na tuto vernisáž.
Děkuji paní Květce Zachové za velkou pomoc při instalaci výstavy. Dík patří také paní Marii Pastorkové z Boršic a paní Anně
Kovaříkové za přípravu vánočního cukroví na pohoštění návštěvníků výstavy.
Všem děkuje Jana Kuchařová
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Z historie obce Stříbrnice. Vybráno z Pamětní knihy lovecké obce Stříbrnice

Dějiny každého místa a každého národa zahaleny jsou neproniknutelnou rouškou a počínají rozličnými pověstmi. O naší obci
máme tuto pověst. Hlavní město říše velkomoravské Velehrad rozsáhlostí svou zasahovalo až v tyto končiny a bylo ohrazeno pevnou
zdí. Do města vedlo několik bran. Jedna z bran stála na místě nynější osady a byla celá stříbrná. Když r. 907 byl Velehrad Maďary zbořen, začali si stavěti chaloupky obyvatelé v hlubokém údolí dokola lesy ověnčeném na místě, kde asi dříve stávala stříbrná brána – tak
asi dostala nová osada název Stříbrnice. Když město bylo rozbořeno, nezachovalo
se žádných historických památek, jenom lid si vypravoval o bohatství města, které
bylo tak bohaté, že si vystavělo na západní straně stříbrnou bránu. Nutno ovšem
připomenouti si, že jest to pověst. Divno, že nemožno se o původu osady ničeho
dopátrati. Stříbrnice od pradávných časů náležely k panství buchlovskému. Kdy
a kým založeny, není známo. Tak píše J. Müller v dějinách hradu Buchlova. První
historický záznam o obci Stříbrnicích je z 29. června z roku 1131.

Robota:
Jako na jiných panstvích, tak i na buchlovském byly osady zavázány až do roku
1848 robotami. Roboty ve Stříbrnicích, jako v jiných, nebyly tak veliké. Půlláník
robotoval týdně potahem 1,5 dne, čtvrtláník 2 dny (lidmi), podsedník 1,5 dne (lidmi). Domkaři I. řádu ročně 26 dní, II. řádu 13 dní. Desátky byly odváděny jen z
vína. Každé desáté vědro.
Než bylo vinobraní, přišel ze zámku písař. Tento v průvodu fojta a hlídače vinohradů bral v každém alkteli vinohradu 4 hrozny (košné). Pak mohl každý majetník
začít s vinobraním.
Robotníci dostávali z lesů tvrdé dřevo k pálení, a sice: půlláníci 3,5 m3, čtvrtláníci 2 m3, podsedci 1,5 m3, domkaři 1 m3. Těchto nároků občané Stříbrničtí pozbyli za hraběte Zigmunda z Bertcholdů (1814 – 1869). Vedli s ním o toto právo
spor. Zachován protokol z r. 1832.
Jana Kuchařová, místostarostka

Projekty spolupráce- MAS Buchlov

Kulturní život v obcích a spontánní spolková činnost, která vychází z historické tradice a váže se na přirozené využití památek mikroregionů Buchlov a Hornolidečsko, byly pevným základem pro zpracování projektu „Zachování tradic a kulturního dědictví MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov“, který byl podpořen v Programu rozvoje venkova ČR, z Opatření Realizace projektu spolupráce.
Na tomto místě by se slušelo říct něco o místních akčních skupinách, ve zkratce MAS. Co je vlastně jejich posláním? Ve většině případů se jedná o neziskovou organizaci, jejímž hlavním posláním je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného venkovského
regionu, hlavně činnosti ve prospěch obcí, neziskových organizací a drobných podnikatelů působících na území daného mikroregionu.
Jednou z takových činností byl právě projekt za bezmála 5 milionů korun, který řešil pořízení nových krojů. Koordinátorem projektu je
MAS Hornolidečska, jejímž předsedou je ing. Vojtěch Ryza, který stál u zrodu této MAS a který ji úspěšně řídí dodnes. A když hovoříme
o spolupráci, tak tady spolupracovaly MAS dvě. Ta druhá je ze Slovácka a působí právě v našem mikroregionu. Partnerem projektu byla
MAS mikroregionu Buchlov, jejímž předsedou je Miroslav Kovářík. I tento předseda, mimo jiné také starosta obce Modrá, stál u zrodu
této MAS a i on ji dodnes úspěšně řídí. Tím, kdo se o projekt staral na Slovácku, byla manažerka MAS, paní Marta Polášková.
Tyto dvě MAS spolupracují už řadu let a je potřeba říct, že jim tato spolupráce jde od ruky, čehož je dokladem projekt, o kterém dnes
mluvíme, nebo další schválený projekt, který pro obyvatele, ale i návštěvníky těchto regionů chystá překvapení v podobě pohádek a pověstí. Ale nevyzrazujme zbytečně mnoho.
V rámci projektu, jehož výsledek jsme si mohli prohlédnout na krojové promenádě ve Slovanském sále Stojanova gymnázia na Velehradě, byly pořízeny téměř čtyři
stovky nových krojů. A že to nebyl úkol lehký, tak o tom ví
své např. dílna Lidové tradice a řemesla Uherský Ostroh,
která během jednoho roku všechny kroje zhotovila. Sluší
se vzpomenout také dílny pana Hejdy z Hluku a pana Hýži
z Kelče, které ke krojům zhotovily 160 párů bot. Významným dodavatelem byla také firma paní Blanářové z Brumovic, která zhotovila desítky výšivek, které jsme mohli
na nových krojích také obdivovat.
A proč to všechno? Realizace projektu spolupráce má
dopad na celé území obou partnerských MAS – kroje budou využívány v obcích obou MAS při pořádání různých
kulturních a společenských akcí, které mají na území
těchto mikroregionů dlouholetou tradici. A snahou je, aby
tyto tradice byly uchovány i po další generace.
Marta Polášková, MAS mikroregionu Buchlov,
687 08 Buchlovice čp. 800, mobil: +420 604 752 044,
mpolaskova.os@seznam.cz, www.buchlov.cz
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Maminky Stříbrnice

Stejně jako v předchozích třech letech, i tento rok stříbrnické maminky uspořádaly dobře známé akce pro děti.
Tradičně vše začalo v únoru maškarním bálem, kterého se zúčastnilo 39 dětí spolu s rodiči. Akce se konala v Hospůdce v háječku.
Čtvrtým ročníkem děti provázeli kašpárci a šaškové. Všichni se zapojili do připravených soutěží a her, za které dostali sladké odměny
a nakonec diplom za krásnou masku, která se všem moc povedla.
Další akcí je Jarní čarování, které se koná na přelomu dubna a května. Tento ročník opět zaplnil fotbalové hřiště, kde se sešel velký
počet starších čarodějnic, které se snažily vyučit ty mladší pod 100 let čarodějnému umění. A jelikož všechny mladé čarodějnice a
černokněžníci, v počtu 58 učňů, složili zkoušku na výbornou, dostal každý výuční list v podobě netopýra a dalších slizkých pamlsků
a postoupil o třídu výše.
Poslední prázdninová sobota patří již tradičně Pohádkovému lesu, kde všechny děti společně s rodiči prošly lesem plným pohádkových postaviček. Na začátku všechny vítal král s královnou, kteří udělovali povolení ke vstupu do lesa. Dále na děti čekali Včelí medvídci, Asterix a Obelix, Krakonoš. V lese číhali černokněžník a čarodějnice, Rumcajs a Manka, drak a princ s princeznou, divoženky
a naše strašidelné peklo. Za lesem pak Sněhurka a sedm trpaslíků, Kašpárek. Děti s radostí plnily úkoly, za něž dostávaly razítko do
své kartičky, kterou na konci putování opět předaly královskému páru. Za správně vyplněnou kartičku obdržely odměnu. Po dlouhém
putování si mohli všichni odpočinout u táboráku.
A poslední akcí roku byl lampiónový průvod. Sešli jsme se v hojném počtu, 42 dětí s doprovodem, na fotbalovém hřišti, kde jsme
rozsvítili lampiony a za zvuku hudby z místního rozhlasu jsme se vydali přes celou obec na dětské hřiště. Tam se všichni podívali na
krásný ohňostroj, který udělal tečku za celým průvodem i za naším dětským rokem.
Doufáme, že se všem dětem i rodičům naše akce líbily, a těšíme se na shledání v příštím roce. Děkujeme všem, kdo s přípravou
pomáhají a jsou ochotni si s námi „zablbnout“ v jakémkoliv převleku. Děkujeme Vám, kdo finančně přispíváte a tak umožňujete
uskutečnění dalších akcí. Dík patří také našim sponzorům.
Dětem a legraci ahoj příště!
Dagmar Vaculíková, Barbora Vandová, Martina Železníková  

strana 15

Včelaři Stříbrnice - Něco málo o včelích produktech

Co to vlastně včelí produkty jsou?
Podle původu je můžeme rozdělit do dvou skupin.
Jednak jsou to včelí produkty rostlinného původu – MED, PYL, PROPOLIS –, které jsou produktem rostlin, včela je na nich
sbírá, upravuje je, obohacuje a přináší do úlu.
Druhou skupinu tvoří včelí produkty živočišného původu – MATEŘÍ KAŠIČKA, VČELÍ VOSK, VČELÍ JED –, jež včela vytvoří
přímo v těle a dává ve prospěch celého včelího společenství.
Všechny tyto komponenty tvoří komplex, v němž jednotlivé produkty svými účinky navazují jeden na druhý – tento komplex je pro
včelu nepostradatelný jako celek. Žádný produkt sám o sobě nezajistí včele přežití.
• MED je pro včelu zdrojem nejen energie ve formě cukrů, ale i minerálů, tukových látek, léčivých silic, nepostradatelné vody.
• Z PYLU včela získává řadu důležitých bílkovin, které potřebuje pro život, ale neumí je – podobně jako člověk – ve svém těle
vytvořit.
• PROPOLIS slouží včele jednak jako tmelicí materiál k opravě netěsností v jejím příbytku, k zajištění pevnosti jeho jednotlivých
součástí, a jednak má důležitý význam i jako látka bránící rozvoji choroboplodných zárodků v prostředí úlu. Současně je to materiál, který tím, že zpevňuje okraje buněk, napomáhá dorozumívání včel v prostředí úlu pomocí vibrací plástů.
• MATEŘÍ KAŠIČKA je nezastupitelnou potravou pro čerstvě vylíhlé larvičky dělnic a včelí matky, ale zároveň svým hormonálním působením určuje příslušnost mladých včel k jednotlivým kastám.
• VČELÍ VOSK tvoří materiál pro vznik celého plástového těla, v němž mají včely uloženy zásoby – med, pyl, ve kterém vychovávají další generaci. Plástové tělo slouží k udržení žádoucí teploty a vlhkosti v úlu i jako komunikační síť.
• Poslední produkt – VČELÍ JED – je určen k ochraně celého tohoto bohatství. Je to i jediná zbraň, kterou matka používá k udržení
svého postavení ve včelstvu a s jejíž pomocí likviduje případnou konkurenci.
Mnohostrannost a proměnlivost účinků na lidské zdraví
Člověk, jenž se chce těšit z pozitivních účinků včelích produktů na svoje zdraví, by tedy měl pochopit mnohostrannost a proměnlivost účinků včelích produktů a jejich kombinací na lidské zdraví. Není možno dát jednostranné doporučení, které by platilo pro každý
produkt a každého člověka u konkrétní zdravotní situace.
… aby pomáhaly
Včelí produkty jistě mají řadu pozitivních účinků na lidské zdraví, pomáhají ho upevňovat a napomáhají léčbě celé řady nemocí.
Je ovšem třeba k jejich využívání přistupovat zodpovědně a poučeně, nesnažit se nahradit úlohu lékaře. Jistě všichni toužíme po tom,
aby nám včelí produkty pomáhaly, proto nepřeceňujme ani nepodceňujme jejich význam, ale využívejme je s rozumem a znalostí věcí,
bez zbytečného experimentování. Byl by to někdy hazard s naším zdravím…
Ing. Dalibor Kunc, nákazový referent

Zábavné odpoledne - Den stromů

V sobotu 22. 10. 2011, za nádherného slunečného počasí, uspořádali přátelé myslivosti (Michal Vanda, David Kratochvil a ing.
Lukáš Bruštík) ve spolupráci s LČR, s. p., lesní správou Buchlovice, akci ke Dni stromů, který připadá na 20. října. Akce byla pořádána pro děti a jejich rodiče. Lesní pedagogové z LS Buchlovice – ing. Pavel Zůbek, Zdeněk Kotek, Petr Kosíř a David Kratochvil
– připravili pro děti bohatý program. Po slavnostním zahájení, které provedli trubači Mendelovy univerzity, si vzal slovo ing. Martin
Tomešek (pracovník CHKO Bílé Karpaty) a seznámil účastníky s jím chovanými dravci a stručně pohovořil o sokolnictví. Současně
s prezentací sokolnictví byla odstartována soutěžní část. Účastníci se vydali na start trasy, která se skládala z pěti stanovišť. Na jednotlivých stanovištích děti plnily úkoly, které se vztahovaly k tématům Den stromů a myslivost.
Na prvním stanovišti si vyzkoušely, jak se měří průměr stromu a jeho výška. Na druhém stanovišti byly seznámeny s tím, co se
v lese smí a nesmí. Třetí stanoviště vyzkoušelo jejich znalosti z poznávání dřevin. Na
čtvrtém stanovišti si vyzkoušely střelbu
z luku a hod oštěpem na cíl a na posledním
pátem pak poznávání zvěře a stopoznalství.
Po zdolání celé trasy čekal účastníky horký
čaj a špekáček a tím byla první, soutěžní
část ukončena. Druhá část zábavného odpoledne byla zahájena krátkou prezentací
vybraných plemen loveckých psů panem
Janem Karáskem. Posledním vystoupením
pak byla ukázka vábení zvěře v podání pana
Zdeňka Kotka. Poté přišlo na řadu vylosování startovacích lístků a rozdání pozorností všem dětem od LČR, s. p., a sponzorů.
Nádherné odpoledne pak bylo ukončeno
slavnostními loveckými fanfárami. Přibližně 30 dětí v doprovodu 40 dospělých strávilo na dětském hřišti příjemné slunečné
odpoledne a připomnělo si tak Den stromů,
který se u nás opětovně slaví od roku 2000.
David Kratochvíl
16 strana

MS Lovecká obec

Rok se chýlí ke konci a je pomalu čas hodnotit uplynulé období, co se povedlo a co ne.
Hlavní činností mysliveckého sdružení je péče o zvěř. V naší
honitbě je to především chov drobné zvěře (bažant obecný, ojediněle i zajíc) a v dnešní době dominantní zvěře srnčí.
Je prosinec, a proto už nějakou dobu přikrmujeme v krmelcích a zásypech jadrným krmivem (oves, pšenice, pozadek),
spárkatou zvěř také objemovým krmivem.
Je třeba si uvědomit, že zvěř přežívá zimu především díky
tukovým zásobám, které si vytvoří na podzim.
Každé rušení zvěře při vysoké sněhové pokrývce člověkem,
toulavými psy nebo při venčení psů jí působí velké energetické
ztráty.
Prosíme proto návštěvníky honitby, aby si obzvlášť v zimních měsících hlídali své čtyřnohé miláčky.
A pokud máte zájem přispět nějakou dobrotkou zvěři do krmelce, můžete přinést kaštany, žaludy, bukvice, sušené jeřabiny, jablka, mrkev, otýpku sena nebo suché neplesnivé pečivo.
Dnešní myslivost navazuje na staleté tradice a zvyky vybudované našimi předky. Musí se však neustále přizpůsobovat moderní
době. Příroda se postupně změnila v kulturní krajinu obhospodařovanou člověkem, ze které každým dnem zmizí jeden živočišný
druh. V naší přírodě během 20. století téměř vymizeli původní velcí predátoři jako např. vlk, medvěd a rys. Kritická situace nastala
také u drobné zvěře, jako je např. koroptev, křepelka, bažant, zajíc.
Dnešní myslivec se tedy snaží zajistit rovnováhu v přírodě udržováním rovnoměrného stavu zvěře v kulturní
krajině a nahradit tak roli přirozeného predátora. Činí tak
průběrným lovem zvěře (loví slabší a nemocné kusy), která v honitbě překračuje normovaný kmenový stav (stav
zvěře v konkrétní honitbě, kdy tato zvěř nepáchá příliš
velké škody na lidském hospodaření v krajině), nebo se
naopak pokouší chovat a vypouštět do přírody drobnou
zvěř, která je v ohrožení. V letošním roce jsme na několika místech naší honitby vypustili 30 slepic a 5 kohoutů
bažanta.
V souvislosti s dobudováním naší základny se společenská činnost sdružení rozšířila i na uspořádání akce
pro širší veřejnost, s hudbou, zvěřinovými specialitami a dobrou zábavou, která proběhla dne 6. 8. 2011. A podle ohlasu veřejnosti
celkem úspěšně. Proto chceme i nadále pokračovat v rozvíjení propojení myslivců s obyvateli obce.
Co se dosud nedaří, je pro myslivost získávat mladé zapálené lidi, kteří jsou ochotni něco pro přírodu a zvěř v ní udělat. To je náš
úkol do dalšího období.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem občanům obce Stříbrnice, představitelům obce a honebního společenstva a popřáli
Myslivecké sdružení Lovecká obec Stříbrnice
všem do nového roku jenom samou radost, zdraví a spokojenost.		

1. ročník koštu slivovice a jiných destilátů

Pohodová atmosféra na nejmladším koštu slivovice a jiných destilátů na Slovácku. Jeho první ročník se uskutečnil pod heslem
„Vyšlo-li z této země kdy co silného a tvrdého, pak to byla slivovice“.
přebráno ze Slováckého deníku
Samotný košt se uskutečnil 12. března 2011, ve velké
zasedací místnost obecního úřadu, bylo vybíráno z dvou
set šedesáti šesti vzorků destilátů, jimiž se na koštu prezentovali pěstitelé ovoce z širokého okolí, z toho jich bylo
132 jen z modrého ovoce. Objevily se i zajímavé pálenky
z hodně neobvyklých plodů, kupříkladu z kmínu, ořechů
nebo z jahod. Nejstarší slivovici ze sametového roku
1989 dodal pan Josef Sovek, umístila se na 4. místě. Titul
šampiona byl zaslán do Babic panu Radku Čevelovi, za
trnkovici ročník 2010, která dostala 19,8 bodu. Nejlépe
hodnocenou meruňkovicí se mohl pochlubit Jindřich
Stávek a hruškovicí Martina Horká, oba z Újezdce. 2. ročník koštu slivovice a jiných destilátů by se měl uskutečnit
opět v březnu 2012. Co nejsrdečněji Vás všechny zve spolek SDH Stříbrnice, SK Stříbrnice a OÚ Stříbrnice.
Petr Matoušek, starosta
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Sbor dobrovolných hasičů Stříbrnice

Dobrovolný sbor hasičů ve Stříbrnicích byl založen dne 3. května 1898 Vilémem Kleinem. K dnešnímu dni má sbor 42 členů,
z toho 10 žen. Není překvapením, že starostou SDH je stále František Čevelík, velitelem Jiří Kratochvíl, zástupcem velitele Radim
Kratochvíl. O techniku se obětavě stará Bohumil Kratochvíl, který zastává současně funkci strojníka. Jeho zástupcem je Tomáš Škrabal. Složení nejstarších členů SDH se od minulého roku nezměnilo, jsou to: Ing. Josef Sovek a Václav Prukner. Tento rok jsme uspořádali nebo se zúčastnili těchto akcí:
První akcí je tradičně maškarní ples, následoval 1. ročník koštu slivovice, se spoluúčastí SK Stříbrnice a obecního úřadu. Oproti
loňskému roku bylo více vzorků slivovice a jiných destilátů, ale účast na akci byla slabší. V měsíci dubnu jsme aktivně pomáhali při
opravě chodníku u Čevelíkova. V témže měsíci jsme uspořádali sběr kovošrotu. Květen je tradičně zasvěcen stavění a kácení máje.
Novinkou je uspořádání dětské diskotéky v hospůdce
U Tygra v červenci. Akce se zúčastnil hojný počet malých i velkých příznivců dobré muziky. V polovině července jsme byli pozváni
na Hasičskou olympiádu do Hýsel, které jsme
se tradičně, jako každý rok, zúčastnili. Olympiády se zúčastnilo pouze jedno družstvo,
a to družstvo mužů, kteří podle očekávání skončili zaslouženě na 1. místě. Na začátku měsíce srpna se opět družstvo mužů účastnilo Noční soutěže v požárním útoku v Újezdci. Zde jsme skončili na 3. místě. 8. ročník Burčákového turnaje proběhl 1. října, zde se
naši borci prokopali na krásné 3. místo. Ukončení letošního roku proběhne tradičně předsilvestrovským pochodem. Tímto všechny
srdečně zveme.
Na závěr bych chtěl poděkovat těm aktivním členům SDH, kteří navzdory pracovním povinnostem a velké osobní vytíženosti věPříspěvek poskytl Jiří Kratochvíl
nují část svého volného času a prostředků činnosti dobrovolných hasičů. 			
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SK Stříbrnice – podzim 2011

Poohlédnutí za podzimní částí sezóny 2011/2012 tradičně začneme v létě, které letos naštěstí nebylo tak hektické a dramatické
jako vloni, naopak díky naší účasti v předkole Okresního poháru jsme měli většinu hráčů zaregistrovánu relativně brzy a díky tomu
klid na práci. Kádr se ustálil na počtu 18 hráčů, což se po zkušenostech z minulých ročníků ukázalo jako naprostá nutnost, zvlášť
pro klub, který nedisponuje vlastním dorosteneckým týmem. Díky tomu se výrazně zvedla i účast na trénincích, což v kombinaci
s kvalitními přípravnými zápasy se soupeři z vyšších tříd a poměrně příznivým losem vedlo k tomu, že mužstvu vstup do soutěže vyšel
naprosto mimořádně. Po čtyřech kolech jsme totiž spolu s Mistřicemi okupovali s plným bodovým ziskem čelo tabulky.
Soutěž, které se účastní 15 týmů, je ale velmi dlouhá a náročná a projít jí bez zakolísání není vůbec jednoduché. Nás tento útlum
postihl v září, kdy po pěti porážkách v řadě byli hráči hodně dole a řada těch, které začátek sezóny docela namlsal, nad týmem pomaličku začínala lámat hůl. Příčiny této černé série si hráči určitě ještě rozeberou v kabině s trenérem, podstatné a hlavně potěšující je
ale především to, že se z té mizérie dokázali dostat a znovu začali bodovat.
I tak ale úplná spokojenost s celkovým šestým místem nepanuje. K té nám schází takových čtyři až šest bodů a hlavně mnohem
lepší střelecká produktivita. Poté, co svoji kariéru ukončil Jirka Reinberk a zdravotní patálie stále častěji pronásledují Milana Březinu,
nám velmi citelně schází „kanonýr“. Nejnižší počet nastřílených branek je toho nakonec jasným důkazem. Přestože totiž mužstvo
posledních šest zápasů neprohrálo, série nerozhodných výsledků náš opětovný vzestup tabulkou poněkud přibrzdila.
Věříme však, že se nám tento problém podaří během zimní přestávky nějak vyřešit a na jaře tak budeme moci předvádět fotbal,
na který budou naši fanoušci chodit rádi, a snad i to umístění ještě vylepšíme. Ostatně k tomu by měla zimní příprava jednoznačně
směřovat a i my se ji budeme snažit připravit a zorganizovat tak, aby byla pro hráče pestrá, aby je bavila a hlavně aby jejich výkonnost
zase o něco pozvedla. Zároveň doufáme, že nám hráči pomohou naplnit společné cíle svým přístupem a zaujetím, protože bez toho
taky může přijít veškerá snaha vniveč.
Vítězslav Martinák

Memoriál Miroslava Fryštáka

Dne 2. 7. 2011 se uskutečnil VI. ročník vzpomínky na našeho kamaráda Mirka. Opět přijaly pozvání týmy z Boršic, Medlovic a
Tučap.
Děkujeme spoluobčanům za podporu a účast.
Celkové pořadí: 1. místo Stříbrnice, 2. místo Tučapy, 3. místo Medlovice, 4. místo Boršice
Příspěvek poskytl SK Stříbrnice

Vánoční přání

Nastává nejkrásnější období v roce, a to jsou Vánoce. Tradičně všem přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky.
Také Vám chceme popřát mnoho fotbalových zážitků v naší vesnici.
Vždyť život je jako fotbalové utkání. Jednou vyhráváme, jindy prohráváme.
Proto přejeme také upřímné fanoušky, kteří Vás podpoří.
Příspěvek poskytlo vedení SK Stříbrnice

strana 19

Společenská kronika
Změny stavu obyvatel obce Stříbrnice
od 1. 11. 2010 do 30. 11. 2011
Počet trvale přihlášených 410 obyvatel
Jakub Staňo
Veronika Mikulová
Jakub Kroča
Lukáš Kroča

Jan Hajda
Anna Častulíková
Oldřich Škrabal
Miloslav Motáň
Anežka Motáňová

Narození

28. 12. 2010
21. 4. 2011
13. 10. 2011
13. 10. 2011

Úmrtí

10. 1. 2011
10. 4. 2011
22. 6. 2011
7. 9. 2011
6. 10. 2011

č. 158
č. 36
č. 9
č. 113
č. 113

č. 261
č. 160
č. 120
č. 120

71 let
93 let
79 let
82 let
77 let

Životní jubilea
75 let
Alžběta Bakošová
Vladimír Tesařík
Františka Tesaříková
Blažena Sovková
Josef Valenta
Josef Krpal
Mária Tomanová

5. 1. 2011
6. 1. 2011
21. 3. 2011

80 let

21. 2. 2011
24. 9. 2011

85 let

19. 3. 2011
4. 10. 2011

č. 232
č. 12
č. 12
č. 199
č. 215
č. 95
č. 195

Ladislava Polášková, OÚ Stříbrnice

Vítání občánků 26. 1. 2011
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