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Vám přeje Obec Stříbr

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou opět
po roce zpravodaj obce Stříbrnice.
Na začátku roku 2012 jsme si
přáli štěstí, zdraví spokojenost,
mnoho dobrého a na jeho konci
nám nezůstává nic jiného než bilancovat to, co nám rok 2012 přinesl, čím jsme naši obec vylepšili,
co se nám podařilo a jaké plány
máme připravené do budoucna,
do roku 2013.
V roce 2012 se nám podařilo za
přispění Státního fondu dopravní infrastruktury a obce Boršice
vybudovat cyklistickou stezku. Ta
by měla zajistit bezpečný přesun
všech cyklistů mezi obcemi Stříbrnice a Boršice a podpořit dobré
vztahy našich spřátelených obcí.
Samotná „Cyklistická stezka Boršice – Stříbrnice“, jejíž náklady
činily v části katastru obce Stříbrnice po výběrovém řízení na dodavatele 4.300.000 Kč, byla dotována Státním fondem dopravní
infrastruktury 65 % způsobilých výdajů, což představovalo částku
2.750 tis. Kč, zbytek platila obec Stříbrnice z vlastních zdrojů.
Délka celé cyklostezky je 2 km. Na trase jsou tři betonové lávky přes
potoky, dvě na katastru obce Stříbrnice a jedna na katastru obce
Boršice.
Dalším projektem, který se nám podařilo zrealizovat za pomoci Zlínského kraje, byla rekonstrukce vodárny v hodnotě 566.660
Kč. Vodojem o objemu 100 m3 byl vystavěn v letech 1972-1973.
Stávající obvodové konstrukce byly zatepleny a opatřeny omítkou
v barvě původního břizolitu. Nad stávající plochou střechou byla
vybudována nová valbová střecha s keramickou krytinou a novým
hromosvodem. Vstupní dveře do objektu byly osazeny nové, plastové. Vnitřní omítky stěn byly provedeny také nové, včetně sanačních omítek. Prorezavělé rozvody vody v objektu byly vyměněny za
potrubí z nerezového materiálu, déle byla vyměněna nefunkční
šoupátka. Součástí opravy byla výměna akumulační nádrže za
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nerezovou. Tento projekt byl uskutečněn z dotace Zlínského kraje,
příspěvek dotace činí 48,01 % nákladů ze soutěženého projektu.
Zakázku provedla po výběrovém řízení firma ZESS, a. s., v období
5. 11. 2012 – 15. 12. 2012. Již máme zažádané o uvolnění finančních prostředků ze Zlínského kraje, které nám budou do konce
roku 2012 připsány na obecní účet. Při příležitosti opravy jsme
rekonstruovali „šoupáky u Kočařového“, v případě poruchy vodovodního řadu dnes dokážeme odstavit spodní a horní konec obce
samostatně, není potřeba vypouštět celý vodovodní řad, tak jako
tomu bylo doposud. V létě byla provedena výměna šoupátka u nového obchodu z důvodu jeho nefukčnosti, o které jsme se přesvědčili
kvůli nedbalosti majitele nemovitosti.
Na Zlínském kraji bylo zažádáno v rámci Programu obnovy
venkova o finanční podporu při „Zateplení a rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Stříbrnic“, naše žádost nebyla bohužel podpořena. Projekt je připravený včetně stavebního povolení na další výzvu,
kdy bychom se pokusili akci za přispění Zlínského kraje realizovat.
V průběhu roku jsme opravovali chodníky v obci, komunikace
a udržovali zeleň nejen v obci,
u rybníka a na Pasekách.
Probíhalo řádné prořezání
stromů u cesty na Pasekách,
k záložním zdrojům vody
a na hřbitově. Opravovaly se
chodníky v ulici za dětským
hřištěm v délce 90 m, kdy
byla stará polámaná a nevyhovující dlažba vyměněna za
pomoci občanů a pracovníků
obecního úřadu za zámkovou dlažbu, a to včetně obrub
a výměny podloží, dále byl
pracovníky obecního úřadu
přeložen chodník pod kostelem v délce 45 m. Probíhalo
předláždění části komunikace Na Drahách „ke Kluďákového“. Tato komunikace byla
ve více místech propadlá, zde
se opravilo a přeložilo 51bm
žulové dlažby, oprava byla

důležitá jak z důvodu zimní údržby, tak i průjezdnosti osobních
vozů.
Kontrola hydrantů v obci probíhala za pomoci SDH dvakrát za
rok. Chybná informace od tiskového mluvčího HZSZK pana Netopila byla dementována, hydranty v naší obci jsou funkční. HZSZK
se nám za tiskovou chybu omluvil. Mezi další opravy, které byly provedeny, patří oprava propadlé komunikace Za Mlýnem, kdy jsme
vyspravili nepříjemnou propadlinu, která při průjezdu omezovala
obyvatele a návštěvníky v této lokalitě, oprava výmolů nástřikem na
komunikacích Na Křápalky, k záložním zdrojům a části ulice naproti obecního úřadu, oprava praskliny na komunikaci na Paseky.
Nezapomínáme ani na projekt „Odstranění kolizního místa
střetu chodců z vozidly“. Ten jsme řešili na veřejném zastupitelstvu v začátku roku 2011. Projekt jsme rozdělili na dvě etapové
akce, které byly předloženy v žádosti v rámci 14. výzvy pro Obnovu
a rozvoj vesnic na Státním zemědělském intervenčním fondu v Olomouci. V žádosti byly předloženy stavební objekty v předpokládané
výši 2.362.471 Kč. Tato žádost nám byla schválena, se SZIF jsme
podepsali Dohodu o poskytnutí dotace, kdy nám byla stanovena
přiznaná dotace ve výši 1.725.841 Kč. Z žádosti jsme vyčlenili rekonstrukci kanalizace, na kterou připravujeme samostatné financování. Obec Stříbrnice připravuje výběrové řízení na dodavatele
akce. Realizace po výběru dodavatele předpokládáme v termínu
červenec až prosinec 2013.
Obec Stříbrnice má včetně stavebního povolení připravené propojení chodníků a to U nového obchodu, kde se dnes chodí po drti, a před
Starou Crhákovou hospodou tady v zimním
období a při plískanicích přechází občané do
vozovky.
V průběhu roku se nám podařilo opravňovat a částečně rekonstruovat i veřejné osvětlení.
Obec se v tomto roce zabývala i jinými záležitostmi, než jsou investiční akce. Na opakované výzvy občanů jsme připravili vyhlášku, která
reguluje pálení suchého rostlinného materiálu. Byl vydán tržní řád, který stanovuje místo
pro prodej trhovců a podomních prodejců.
Byl bych rád, pokud Vás někdo navštíví s podomním prodejem, např. energií, abyste nás
ihned informovali na obecní úřad nebo volali

Policii ČR. Podomní prodej je v obci
Stříbrnice ZAKÁZANÝ.
Obec nejen budovala, ale snažila se žít i kulturně a společensky.
Jako vždy jsme na konci roku přivítali naše nové občánky, podíleli
jsme se na již 2. ročníku Koštu
slivovice. V květnu proběhla v hospůdce V Háječku oslava Svátku
matek za pomoci MŠ Stříbrnice,
kde vystoupily děti z naší obce. Na
konci prázdnin se opět podařilo
připravit ve spolupráci s SDH 2.
ročník Dětských rybářských závodů. V září se naše obec prezentovala na 10. ročníku Slavností vína
a otevřených památek v Uherském
Hradišti stánkem na nádvoří ve
františkánském klášteře. V listopadu se konaly martinské hody,
které slavily opět úspěch, a to jak
díky ochotě organizátorů, tak
i mládeže, za což jim patří velký
dík. V neposlední řadě jsme nezapomněli i na naše generačně starší. Beseda s důchodci se snad, nejen díky poslechu bojanovských
heligonkářů, vydařila.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří přispívají ke kulturnímu, společenskému, sportovnímu, ale i materiálnímu rozvoji
obce. Maminkám, které svou nápaditostí vždy pobaví nejen naše
nejmenší. MŠ Stříbrnice, která vypomáhá a s ochotou se prezentuje na akcích pořádaných v obci. Sportovcům za vzornou údržbu
sportovního areálu a sečení veřejných prostranství v obci. Našim
hasičům, kteří bdí nad naší požární bezpečností a jsou vždy připraveni přiložit ruku k dílu. Mysliveckému sdružení, jež se stará nejen
o přírodu, ale i o kulturní vyžití. A v neposlední řadě všem, kteří se
snaží rozvíjet a udržovat společenské nadšení pro zachování a udržování tradic.
Nedovolím si rozloučit se s Vámi jinak než tím, co mě osobně
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 jejich obyvatel.
Petr Matoušek, starosta
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Nařízení obce Stříbrnice č. 01/2012, kterým se vydává tržní řád
Zastupitelstvo obce Stříbrnice se na
svém zasedání dne 12.září 2012 usnesením č. 11/12/3/2 usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:

tování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Čl. 1

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb jsou
povinni:
a) udržovat prodejní místo v čistotě a po
skončení doby prodeje je zanechat čisté a uklizené,
b) dbát na to, aby provozem nedocházelo
k narušování veřejného pořádku,
c) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu
určená,
d) při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž
je nakládáno s živými zvířaty, jsou prodejci povinni řídit se zvláštními právními předpisy upravující veterinární
a hygienické podmínky a požadavky2.

Úvodní ustanovení

1) Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 na
území obce Stříbrnice.
2) Tržní řád je závazný pro celé území
obce bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

Čl. 2
Místa pro nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb
Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 nabízet a prodávat zboží a poskytovat
služby na jednom tržním místě (tj. část
pozemku parc. č. 2212, ostatní plocha,
v katastrálním území Stříbrnice u Uherského Hradiště, obci Stříbrnice – je určena v příloze č. 1 k tomuto nařízení).

Čl. 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb
1) Kapacita tržního místa je stanovena na
dvě prodejní místa.
2) Tržní místo musí být vybaveno tak,
aby byl zajištěn jeho řádný a nerušený
provoz, mezi prodejními místy musí
být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární
ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

Čl. 4
1
2
3
4

Doba prodeje zboží a posky-

Tržní místo je provozováno po celý rok
a doba prodeje zboží a poskytování služeb
na tržním místě v pondělí – sobota od 800
do 1800 hodin.

Čl. 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb

Čl. 6
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb
Provozovatel míst pro nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb je povinen:
a) dohlédnout na čistotu a pořádek po
skončení prodeje,
b) zveřejnit tržní řád a provozní dobu,
c) přidělit konkrétní prodejní místo prodejcům zboží a poskytovatelům služeb.

Čl. 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na prodej
zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích,
včetně podomního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při

pořádání těchto akcí, na prodej v pojízdné
prodejně, na ohlášené očkování domácích
zvířat a na veřejné sbírky3.

Čl. 8
Zakázané druhy prodeje
zboží a poskytovaných služeb
1) Na celém území obce Stříbrnice je
zakázán tzv. podomní a pochůzkový
prodej a nabídka služeb.
2) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí podomní prodej
zboží, poskytování služeb, případně
i jen nabídka obojího, provozovaný bez
pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod.. Podomním prodejem není nabídka a prodej
zboží nebo poskytování služeb, které
jsou realizovány na základě předchozí
objednávky uživatelem domu, bytu,
budovy apod..
3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou
služeb se pro účely tohoto nařízení
rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného
zařízení (konstrukce, závěsného pultu,
ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo
z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

Čl. 9

Sankce a pokuty

Porušení tohoto nařízení se postihuje
podle zvláštních právních předpisů4.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

1) Kontrolu dodržování tržního řádu jsou
oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení do Obecního úřadu Stříbrnice, pověření členové zastupitelstva obce a členové kontrolního
výboru.
2) Práva a povinnosti prodejců zboží,
poskytovatelů služeb a provozovatelů
stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
3) Toto nařízení obce nabývá účinnosti
patnáctým dnem následujícím po dni
jeho vyhlášení.
Jana Kuchařová v.r. - místostarosta
Petr Matoušek v.r.- starosta

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
Např. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších přepisů.
Dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokuta do výše až 30 000

Výzva občanům
Členové zastupitelstva obce Stříbrnice žádají občany, aby 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 obec
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Obecně závazná vyhláška obce Stříbrnice
Vydána dne: 12. září 2012
Účinnosti dnem: 1. října 2012
č. 3/2012 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v obci Stříbrnice
Zastupitelstvo obce Stříbrnice se na
svém zasedání dne 12.9.2012 usneslo
vydat na základě § 16 odst. 5 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku obce Stříbrnice.
Článek 1

Za účelem ochrany vnějšího ovzduší
před vnášením znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování suchého
rostlinného materiálu, který lze spalovat
v otevřených ohništích.
Článek 2

Podmínky spalování suchého rostlinného materiálu
Suchý rostlinný materiál dle čl. 1 lze

spalovat v období celého roku pouze ve
středu v době od 16.00 do 21.00 hodin a v
sobotu od 9.00 do 16.00 hodin.
Suchý rostlinný materiál dle čl. 1 nelze
spalovat v období celého roku ve státem
uznaných svátcích.
Článek 3

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Jana Kuchařová v.r., místostarostka
Petr Matoušek v.r., starosta obce

Obecně závazná vyhláška obce Stříbrnice
Schválena dne: 14. března 2012
Účinnost: 1. ledna 2013
č. 1/2012 O stanovení koeficientů pro
výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo obce Stříbrnice se na
svém veřejném zasedání dne 14. března
2012 usnesení č. 09/12 usneslo vydat podle § 6 odst.4 písm. a), § 11 odst. 1 písm.
a) a odst.4, Zákona č.338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších

předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecních zřízeních), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

v katastrálním území Stříbrnice u Uherského Hradiště, koeficientem kterým se
násobí základní, příp. zvýšená sazba daně
násobí koeficientem 2.

Článek 1

Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti 1. ledna 2013

U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží,

Článek 2

Jana Kuchařová v.r., místostarostka
Petr Matoušek v.r., starosta

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych všem občanům
Stříbrnic popřál příjemné a klidné prožití svátků vánočních,
osobní a rodinnou pohodu. Zároveň do nového roku
2013 pevné zdraví, osobní spokojenost. Děkuji Vám za
Vaši podporu a pochopení.

Petr Matoušek, starosta
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Mateřská škola Stříbrnice
1. Základní údaje o škole
Název: Mateřská škola Stříbrnice,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sídlo: Stříbrnice 13
PSČ: 687 09
e-mail: ms.stribrnice@seznam.cz
Tel.: 572 501 174
IČO: 7099 7438
Zřizovatel: Obec Stříbrnice
Kolektiv mateřské školy:
Ředitelka - Marie Blechová
Učitelka - Zdeňka Holomčíková
Školnice - Pavlína Vaculovičová
Součástí mateřské školy je i školní jídelna:
Kuchařka - Zdeňka Geryšerová
S dětmi pracujeme podle školního
vzdělávacího programu.
ŠVP vychází z Rámcově vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání č.j.:
32405/2004-22 a je v souladu s obecně
platnými právními normami a plně respektuje Dlouhodobý záměr vzdělávacího
rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského
kraje.
ŠVP mateřské školy vychází z analýz
podmínek MŠ, je zpracován ředitelkou
školy Marií Blechovou a byl projednán na
pedagogické radě.

2. Charakteristika vzdělávacího
programu
V naší mateřské škole pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu
„KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
JDOU CESTIČKAMI DO SVĚTA“, který je vypracován v souladu s RVP PV,
s obecně platnými právními předpisy,
vychází z analýzy konkrétních podmínek
a možností školy, potřeb našich dětí a požadavků rodičů. Již z názvu ŠVP vyplývá
i obsahové pojetí ŠVP. Děti poznávají svět
ve všech jeho podobách. Zahrnuje tedy
vše, s čím se dítě během života setká - svět
lidí, zvířat, věcí.
Záměrem výchovného působení naší
školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodinu. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a radostné dětství
tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu,
ve společenství kamarádů, v prostředí,
které je přizpůsobeno jejich potřebám.
Pod vedením lidí, kteří mají osobnostní
i profesionální předpoklady k tomu, aby
spolu s rodiči dětí zajistili podmínky pro
maximální rozvoj osobnosti každého dítěte na podkladě věkových a individuálních
zvláštností.
Předáváme a zprostředkováváme dě6 strana

tem základní zkušenosti v přirozeném
prostředí skupiny jejich vrstevníků cestou
výchovy a vzdělávání uskutečňované 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.
Směřujeme děti k různým aktivitám,
které vedou k tvořivému uplatňování
vlastních zkušeností, k prožívání, hledání, experimentování a objevování světa.
Veškeré aktivity obsahují prvky hry, tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem
dítěte poznávat nové, získávat zkušenosti
a ovládat další dovednosti a tak přispívají
k rozvoji schopnosti dítěte porozumět
sobě i světu, který ho obklopuje.
Chceme předat děti do základní školy
samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou, bez vad řeči, s bohatou
slovní zásobou, schopné spolupracovat.
Umocňujeme v dětech pocit sounáležitosti a pevných vztahů k rodné vesnici a k
lidem v ní žijícím, vedeme děti k pozitivnímu vztahu k přírodě a ke zdravému životnímu stylu.

3. Organizační podmínky
Mateřská škola je jednotřídní a je zřízena jako škola s celodenním provozem
s určenou dobou pobytu pro děti od 7.00

do 15.30 hodin. Vzdělávání v mateřské
škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do
třídy jsou zařazeny děti různých ročníků.
Předškolní výchova probíhá podle stanoveného školního vzdělávacího programu v následujícím základním režimu:
7.00 - 8.30: doba určená pro příchod
dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickému pracovníkovi, vykonávání
volně spontánních a zájmových aktivit
a činností
8.30 - 10.00: činnosti a aktivity řízené
pedagogickým pracovníkem zaměřené na
výchovu a vzdělávání podle rámcově vzdělávacího programu
10.00 - 12.00: osobní hygiena, příprava
na pobyt venku, pobyt venku, při kterém
probíhají činnosti a aktivity s důrazem na
pohyb, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem, oběd
12.00 - 14.00: osobní hygiena, spánek
a odpočinek respektující potřeby dětí,
náhradní aktivity pro děti s nižší potřebou
spánku
14.00 - 15.30 volné činnosti a aktivity
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, doba určená pro
přebírání dětí zákonnými zástupci
Organizace průběhu dne je dána pouze
rámcově, je možno ji dle potřeb, podmínek
a okolností upravovat a měnit. Režim je
stanoven s ohledem na psychohygienické
podmínky. Jeho uspořádání dává možnost
reagovat na individuální potřeby aktivity
a odpočinku jednotlivých dětí. Snažíme se
o vyvážený poměr spontánních a řízených
činností. Počet dětí ve třídě nepřekračuje
stanovenou kapacitu
Stanoveným režimem dne je zajištěn

pravidelný denní rytmus a řád, který je
natolik flexibilní, že umožňuje organizaci
dne v průběhu přizpůsobit a reagovat na
neplánované situace v mateřské škole.
Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě,
pracují svým tempem. Jsou vytvářeny vyvážené podmínky pro individuální, skupinové a řízené činnosti. Děti mají možnost
účastnit se činností dle vlastního přání.
Mimoškolní akce probíhají během
dopoledne. Organizačně je třída smíšená
s dětmi ve věku 2,5 až do 7 let.
Nadstandartní aktivity - logopedická
prevence, probíhá bezúplatně v dopoledních hodinách, čistění chrupu po obědě,
kreativní dílnička, seznamování se s anglickým jazykem, výuka hry na flétnu - veselé pískání, zdravé dýchání, jsme zapojení do recyklohraní - sběr plastových vršků,
baterií, úsporných žárovek a elektroodpadu. Za peníze získané za sběr nakupujeme
výtvarný a pracovní materiál.

4. Školní stravování
Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna umístěná v budově školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č.107/2005 Sb.,
o školním stravování a řídí se platnými
výživovými normami a zásadami správné
výživy
Dítě přihlášené k celodennímu pobytu
v mateřské škole má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna
i tekutiny, které během svého pobytu
v mateřské škole děti konzumují v rámci
„pitného režimu“.
Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání
V průběhu denního pobytu v mateřské
škole se děti stravují podle následujícího
základního stravovacího režimu:
8.30 - dopolední přesnídávka
11.30 - oběd

14.30 - odpolední svačina
V rámci pitného režimu mají děti po
dobu svého denního pobytu v mateřské
škole k dispozici nápoje, které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se
zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje
v průběhu celého pobytu v mateřské škole
v samoobslužném režimu podle vlastního
pocitu a potřeby žízně.
Rozpis kalkulace stravného:
Děti do 7 let
Přesnídávka 7,50 Kč
Oběd, pitný režim 18,50 Kč
Svačina 7,00 Kč
Celkem 33 Kč
Doplňková činnost - cizí strávníci,
zaměstnanci
Normativ na potraviny 31 Kč
Poplatek režie - mzda 14 Kč
Celkem 45Kč
V doplňkové činnosti se stravuje celkem 10 strávníků.
Ve školním roce 2011/2012 bylo zapsáno k pravidelné docházce celkem 17
dětí, z toho 2 děti odešly do ZŠ Boršice do
1. třídy.
Při zápisu dětí do mateřské školy v měsíci květnu byly zapsány celkem 4 děti a v
novém školním roce je k pravidelné docházce zapsáno celkem 19 dětí, z toho je 5
dětí předškoláků.

5. Spolupráce s jinými organizacemi
Spolupráce s dalšími organizacemi
probíhá pomocí standardních postupů
a má na obohacení života dětí v mateřské
škole pozitivní dopad. Napomáhá rozvíjet
samostatnost dětí, poskytuje řadu podnětů k rozvoji poznávání a napomáhá ke
zlepšení prostředí.
• MŠ Medlovice
• MŠ Osvětimany

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MŠ Vřesovice
Plavecká škola Uh. Hradiště
ZŠ Boršice
ZŠ Osvětimany
obec Stříbrnice
SPC DUHA Zlín
SPC Brno, pobočka Uh. Hradiště
PPP Uh. Hradiště
EC Bílé Karpaty Veselí nad Moravou
KK Uh. Hradiště
Slovácké muzeum Uh. Hradiště
Divadlo Rolničky Brno
Nadace Děti-kultura-sport, ...

6. Akce školy
• společná akce s rodiči na ukončení
prázdnin - Z pohádky do pohádky
• divadelní představení Začarované
pohádky, Zatoulané koťátko, Šípková
Růženka
• divadlo Rolničky - výchovná pohádka
O bolavém zoubku
• mikulášská nadílka - ve spolupráci
s rodiči
• vánoční posezení u vánočního stromu
s rodiči - společné provádění vánočních kouzel
• zpívání koled do místního rozhlasu
• Den otevřených dveří - ZŠ Boršice
a ZŠ Osvětimany
• slavnostní zápis do 1. třídy
• péče o zvířata a ptáky - vyrábění krmení a pravidelné vycházky ke krmelci
• Ekol. program - O poslední vlaštovce,
O jabloňce, O kaprovi
• dětský karneval ve spolupráci s rodiči
• plavecký výcvik v Uh. Hradišti
• kouzelnické představení herců Slováckého divadla Šašek Franta a klaun
Pepe
• Jarní čarování - spolupráce s rodiči
• vystoupení pro maminky - oslava Svátku matek
• společný výlet s okolními mateřskými
školami do Dinoparku a zookoutku ve
Vyškově
• filmové představení - Doba ledová
• vítání občánků
• oslava Dne dětí - V říši skřítků
• závěrečná miniolympiáda - opakování
toho, co se v průběhu roku dozvěděly
• rozloučení s předškoláky - malá maturita, předání školkového vysvědčení
a pasování na školáky
• návštěva Slováckého divadla - představení Jak se bubnuje na princezny
Co patří k těm pravým tajuplným Vánocům? Ozdobený stromeček, světla svíček,
čerstvě napadaný sníh, pohádky, vůně
cukroví, jmelí a ...
Krásné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce přejí děti a zaměstnanci mateřské školy.
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Základní škola Osvětimany
Nový školní rok 2012/2013
byl tradičně zahájen shromážděním v tělocvičně, při kterém jsme slavnostně přivítali
18 prvňáčků. Od září zasedlo
do školních lavic celkem 132
žáků. V naší škole pracuje 25
zaměstnanců, z toho je 16 pedagogických. Podíváme-li se na
stav žactva v průběhu 5 let, musíme konstatovat, že počet žáků
navštěvujících naši školu má
klesající tendenci: 2007/2008
– 160 žáků, 2008/2009 –
164 žáků, 2009/2010 – 132
žáků, 2010/2011 – 128 žáků
a 2012/2013 – 132 žáků. Z Jihomoravského kraje dojíždí do naší
školy 27 žáků, a to 4 z Labut, 1
ze Syrovína, 20 z Vřesovic, ze
Skalky pak 2 žáci. Počty žáků
z ostatních vesnic Zlínského kraje jsou následující: z Osvětiman
51, z Medlovic 30 žáků, ze Stříbrnic 10 žáků, z Újezdce 9 žáků,
z Hostějova 3 žáci a z Uh. Hradiště 1 žák. Tento úbytek pociťují
i další, zejména vesnické školy. S počtem žáků však souvisí i financování škol ze státního rozpočtu. Platí, že čím více má škola
žáků, tím více peněz se jí dostane. S každým přicházejícím žákem
dostáváme finanční prostředky, které pak na školách našeho typu
při menším počtu žáků chybí a obec musí školu dotovat. I přes
tento stav máme, jako jedna z mála vesnických škol, žákům co
nabídnout. Jednak je to zázemí v podobě dobré vybavenosti školy, dále se můžeme dlouhodobě chlubit např. skvělými výsledky
na úrovni okresních soutěží a olympiád, výukou anglického a německého jazyka, zájmově i francouzského. Žáci v naší škole se
realizují a rozvíjejí svoje zájmy v řadě zájmových kroužků, jejichž
činnost zajišťují jak pedagogové, tak i rodiče. Pro žáky hledáme
stále nová a zajímavá místa k exkurzím a výletům, snažíme se
obohatit je o nové zážitky a poznatky.
Žáci, kteří přišli po prázdninách do školy, poznali, jakými
změnami škola za dva měsíce prošla. Asi největší radost měli
všichni z nového sociálního zařízení, které už několik let volalo
po celkové rekonstrukci. Sociální zařízení dostalo úplně novou
podobu a věříme, že bude dlouho sloužit ke spokojenosti nás
všech. Tuto rozsáhlou akci zaštítil finančními prostředky městys
Osvětimany a KÚ Zlínského kraje. Zároveň jsme v září zprovoznili novou učebnu jazyků, která by měla žákům poskytnout
lepší zázemí k rozvoji cizího jazyka. Přispívá k tomu i modernizace zařízení této učebny, která je vybavena interaktivní tabulí
a sluchátky, do budoucna ještě počítáme s pořízením počítačů.
Výraznou proměnou postupně prošly i jednotlivé třídy, v nichž
byly provedeny barevné nátěry skříní, dveří a předělovacích stěn.
V současné době pokračujeme v nátěrech laviček v šatnách a nutných údržbových pracích. Do pořádku byla dána také budova bývalého včelína a v její blízkosti jsme vytvořili úložiště kompostu.
V naší škole se stále něco děje, a tak i v 1. pololetí tohoto
školního roku se uskutečnilo několik významných akcí, exkurzí,
přednášek a projektů. Přibližme si ty nejdůležitější.
Například letos v září jsme v rámci Dne jazyků opět připravili
projekt pro 8. třídu. Celé dopoledne se osmáci vyučovali v anglickém jazyce. Seznámili se s geografií Velké Británie, v dějepise
s historií britských ostrovů, v literatuře si zase poslechli „Šťast8 strana

ného prince“. Oproti loňskému roku byl projekt zpestřen tím, že
vyučování probíhalo v nové jazykové učebně, ve které žáci využívali audiovizuální techniku a interaktivní tabuli.
V říjnu byl v rámci společenské výchovy zahájen taneční kurz
pro žáky devátého ročníku, který už po několik let v naší škole
vede pí uč. Uřičářová. Deváťáci se předvedou svým předtančením na školním plese v únoru 2013.
Po týdenním rozmaru počasí se ve středu 24. 10. 2012 uskutečnila drakiáda. V tento den se 45 žáků z naší školy vydalo do
přírody se svými dráčky. Děti byly šikovné a díky jejich obrovské
snaze se dráčkům podařilo vzlétnout vzhůru. Tohoto odpoledne
si všichni opravdu moc užili.
Žáci 8. ročníku navštívili 11. října v rámci dějepisné exkurze
naše druhé největší město Brno. Jakobínská hrobka všechny
překvapila množstvím kosterních pozůstatků a jejich výborným
uchováním. Kasematy pod Špilberkem zase lákaly k bloudění
po nekonečných chodbách, k pozorování vězeňských cel z doby
Josefa II. a také mučíren ze 2. světové války. Krátký individuální
rozchod v nákupním středisku Vaňkovka dokončil velmi dobrý
dojem z celé exkurze.
V pátek 12. října se vybraní žáci ze 2. - 5. třídy zúčastnili Atletického čtyřboje v Polešovicích. Do této soutěže se zapojilo
celkem 6 základních škol. Žáci museli zvládnout běh na 50 m,
skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 400 m a vložený
závod štafet. Všichni byli velmi šikovní, v sychravém studeném
počasí byly k vidění hodnotné výkony, spousta mladých atletů si
vylepšila i svoje osobní rekordy. Ti nejlepší z naší školy v závodě
štafet, ve kterém získali 2. a 3. místo v kategorii starších a mladších žáků, byli oceněni medailemi a diplomy.
Předmětem zkoumání Kroužku regionálních dějin se ve čtvrtek 18. října 2012 stalo Vlastivědné muzeum v Kyjově. Žáci 7.
ročníku si prohlédli celkem čtyři expozice. První byla věnována
spisovateli Petru Bezručovi, v druhé se žáci dozvěděli více o pravěké historii města a okolních vesnic, další vypovídala o lidových
krojích v této oblasti a ta čtvrtá, nejzajímavější, byla shrnutím
přírodopisných poznatků formou sbírky motýlů a vycpaných zvířat. Žáci zažili moc hezké odpoledne.
Poslední říjnový den se žáci 9. ročníku vypravili společně se
žáky Základní školy

z Uherského Brodu do polského města Osvětim, ve kterém
se nachází největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor.
Všichni s velkým zaujetím poslouchali slova česky mluvícího
průvodce a svorně se shodli na tom, že na některé informace prostě zapomenout nelze. Navštívit tato místa by měl každý mladý
člověk zvláště v dnešní době, kdy bohužel vzrůstá popularita nacionálně zaměřených stran a sdružení.
V pondělí 29. října 2012 se žáci 1. - 4. třídy zúčastnili preventivního programu „Co je zdravé“. Tuto besedu vedla pracovnice
z centra ekologické výchovy Žabka ve Starém Městě. Žáci si hravou formou rozšířili znalosti o zdravé výživě, hovořili o biopotravinách a na závěr si společně připravili zdravý salát.
I když Halloween připadá na poslední říjnový den, v naší škole
se slavil až 1. listopadu. Žáci 3. - 8. ročníku si připravili tři taneční
pásma v halloweenských kostýmech. Ostatní žáci se dozvěděli,
proč a ve kterých zemích se Halloween slaví.
Dne 7. 11. 2012 proběhla exkurze pro žáky 7. až 9. ročníku do
vodní elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany. V Dalešicích měli žáci možnost zhlédnout film o vodních elektrárnách,
dozvěděli se, jak vodní elektrárny fungují, prohlédli si modely
a nakonec navštívili nejzajímavější části, a to provozní prostory
elektrárny. V jaderné elektrárně Dukovany se žáci do provozu
sice nedostali, ale vše bylo vynahrazeno zajímavým výkladem při
prohlídce v moderním informačním centru, které bylo vybaveno
modely technologie elektrárny a ve kterém se žáci dozvěděli více
zajímavostí o problematice jaderné energetiky.
Žáci 1. - 4. třídy se zúčastnili 8. listopadu exkurze do planetária v Brně. Celé planetárium prošlo v nedávné době celkovou
rekonstrukcí, která se nyní projevuje především velmi vysokou
úrovní nabízených vzdělávacích programů. Děti absolvovaly
hodinový program, v němž se seznámily s hvězdnou oblohou,
základními souhvězdími a jejich umístěním na noční obloze,
Sluncem, planetami, Mléčnou dráhou, vesmírem a výzkumem
vesmíru. Děti sledovaly celou prezentaci s velkým zaujetím a byla
pro ně vhodným doplněním především učiva prvouky a přírodovědy. Všem zúčastněným se exkurze velmi líbila, proto se těšíme
na další podobné akce.
Zážitkové dopoledne prostřednictvím workshopů si pro letošní deváťáky připravila SŠPHZ v Uherském Hradišti. Velmi
pěknou formou studenti i učitelé přiblížili žákům obory, které
se budou otevírat v příštím školním roce na této škole. Takže si
deváťáci prakticky zkusili např. pracovat na počítači v programu
Autocad, který je potřeba ve studiu oboru mechanik-seřizovač,
dívky zase vkusně zabalit a ozdobit vánoční dáreček, což potřebují v oboru asistent prodeje. Nakonec všichni ochutnali výborný
míchaný nápoj, který žákům připravili studenti z oboru číšník-kuchař.
Hravě žij zdravě! Tak se jmenuje internetový kurz zdravého
životního stylu.
V rámci tohoto kurzu probíhá i soutěž, která je určena žákům
5. ročníků základní školy a do které jsme se s chutí zapojili. Ve
čtyřech lekcích soutěžící plní úkoly a sbírají body. Cílem této soutěže je naučit žáky pracovat na změně svých stravovacích návyků
s důrazem na správnou skladbu jídelníčku.
Od 1. listopadu se naše škola zapojila do projektu s názvem
Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech. Projekt reaguje na nepříznivou situaci v přírodovědném
a technickém vzdělávání ve Zlínském kraji a jeho hlavním cílem
je dosáhnout u žáků pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání
v oblasti přírodních věd. Žáci v přírodovědných předmětech
budou např. navrhovat a provádět experimenty, využívat různé
metodické materiály, ICT, učit se spolupráci. Přínosem pro školu,
žáky a výuku by kromě zvýšení úrovně vzdělání žáků v přírodo-

vědných předmětech a posílení orientace na vykonávání profesí
mělo být i vybavení ICT pomůckami, učiteli vytvořené učební
materiály, pracovní setkání učitelů z partnerských škol. Celý projekt je pod záštitou Gymnázia Uherské Hradiště.
Další projekt Rozumíme penězům, jehož iniciátorem je ZŠ
Bánov, je zaměřený na finanční vzdělávání žáků a učitelů a měl
by pomoci hlavně žákům rozumět a orientovat se ve finančních
záležitostech každodenního života, jako je např. hospodaření
domácnosti, dovolená, smlouvy, bydlení a zodpovědné zadlužování. Projekt přinese kromě praktických poznatků i třídenní
pobyt zdarma pro 50 žáků školy, proškolení učitelů na třídenních
seminářích a metodické materiály do výuky. Celkem škola získá
do následujících dvou let v rámci projektové činnosti přibližně
800 tisíc korun z fondů EU.
Dne 15. a 16. listopadu se žáci 6. a 8. třídy zúčastnili informatické soutěže Bobřík informatiky. Žáci vyplňovali test na počítači. Hlavním smyslem soutěže bylo vyzkoušet si své vědomosti,
bojovného ducha a ulovit bobříka. K získání bobříka bylo potřeba
dosáhnout alespoň 150 bodů z možných 240 bodů. V naší škole
se podařilo ulovit bobříka pouze Terezce Malinové, žákyni 6. ročníku. Tímto jí moc gratulujeme!
Jaké je to být uprchlíkem. Už název tohoto workshopu ze dne
21. listopadu ukazuje, jak zajímavý byl pro žáky 8. ročníku jeho
obsah. Zábavnou formou jim přiblížil problémy a situace, kterými procházejí lidé, kteří do naší země prchají před válkami, totalitními režimy a před porušováním jejich lidských práv. Žáci si na
vlastní kůži zažili některé situace, kterým jsou nuceni uprchlíci
čelit, a diskutovali o souvisejících tématech.
Celým školním rokem nás bude provázet další zajímavý projekt s názvem Státní svátky České republiky. Jeho cílem je připomenout význam historie na vytváření státních svátků. Probíhá
v tělocvičně školy, hodinové prezentace si připravují a předvádějí
střídavě žáci 8. a 9. ročníku. Vlastní příprava je náročná, ale pro
žáky přínosná, neboť se kromě rozvoje kultivovaného jazykového
projevu učí např. vyhledávat a následně zpracovávat informace
z různých zdrojů, pracovat s notebookem a dataprojektorem.
V prosinci ožije celá škola přípravou na vánoční svátky a tradičními aktivitami, mezi něž patří příprava kulturního programu
k Vánočnímu rozjímání pro občany Osvětiman, obchůzka s Mikulášem, návštěva Knihovny B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti
a exkurze do Slováckého muzea. Nezapomínáme ani na ty, kteří
potřebují naši pomoc. Finančním příspěvkem získaným ve Vánoční sbírce obdarujeme Kojenecký ústav v Kyjově a další část
zašleme do Indie Sahibu Khanovi v rámci projektu Adopce na
dálku.
Předvánoční čas je u nás charakteristický laděním na blížící
se Vánoce. Při vstupu do školy přivítá všechny příchozí trojice
rozkošných andílků se závojem stříbrných vloček a tóny libě
znějících vánočních koled a vůně jehličí prostoupí každého z nás.
K předvánočnímu času u nás neodmyslitelně patří stromeček,
světla svíček, koledy a pohádky, vůně perníčků a rozdávání dárečků. Když pak nastane poslední den ve škole, těšíme se všichni
na besídky u stromečku a Vánoční zpívání na schodech. A pak už
za pár dnů nastanou ty kouzelné Vánoce. Čas, na který se vždycky
žáci nejvíce těší nejen kvůli Vánocům, ale i prázdninám. A sejdeme se spolu opět až v novém roce 2013, možná s novými přáními,
tužbami a plány.
Děkujeme vedení městysu Osvětimany za výbornou spolupráci a podporu našich aktivit v tomto roce. Přejeme všem klidné
a pohodové Vánoce a do nadcházejícího roku 2013 vše dobré,
zdraví, štěstí, pohodu a optimismus. Mějme se rádi.
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy
Mgr. Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele
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Základní škola Boršice
1. TŘÍDA

3. TŘÍDA

První zářijový den bylo ve tvářích rodičů i dětí patrné očekávání
i malé obavy, zda se nám společně podaří spřátelit se krůček po
krůčku se školním prostředím. V letošním školním roce nastoupilo do 1. třídy 24 dětí.
Od prvního školního dne jsme se seznamovali nejenom
s prostředím školy, ale také s pravidly a řádem ve třídě, s novým
poznáním, které nás začalo potkávat během výuky. Zúčastnili
jsme se prvního školního koncertu – koncertu cimbálové muziky Réva. Ve spolupráci s rodiči jsme si přinesli krásně vyřezané
dýně, které byly na výstavce před naší školou v rámci akce místní
knihovny Průvod světlušek. Zažili jsme také výukový program
Mraveneček. Prostřednictvím tohoto programu nám bylo objasněno mnoho přírodních zákonitostí, které se vztahují k těmto drobným tvorům. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jaké to
je, když se staneme matematickou královnou či králem. Během
každého měsíce jsme výtvarně tvořili – k podzimu, Halloweenu
i k ročním obdobím. Žáci si měli možnost pravidelně vyzkoušet
práci s interaktivní tabulí. Někteří neskrývali úžas z toho, že je
možné na tabuli psát nejenom křídou či fixem, ale také elektronickým perem.
Do konce letošního roku jsme ještě absolvovali přípravu na
vánoční svátky v podobě vytváření výrobků na vánoční jarmark.
Nezapomněli jsme také na čertovskou školu, která byla plná kostýmů a čertovského veselého učení. Atmosféru letošních Vánoc
jsme si poslední týden před prázdninami vychutnali při společné
besídce s rodiči, ve Slováckém muzeu, kde nás čekaly pracovní
dílničky s lektory, kteří se zaměřují na práci s přírodninami a na
názorné zhotovování vánočních ozdob a dekorací. Do školy za
námi přijeli herci z Brna se svým vánočním divadelním vystoupením Slyšte, slyšte. Navštívili jsme kostel v Boršicích, kde pro
nás byl připraven varhanní koncert.
Přejeme Vám krásné svátky vánoční, plné štěstí, lásky a porozumění.

Letošním školním rokem nás provází kniha Čaroděj ze země
Oz, která je velmi napínavá a my se pořád těšíme na další a další kapitoly. Od knížky se odvíjí i naše sbírání žlutých cihliček za
dobrovolné úkoly, či sbírání pejsků za různé aktivity v hodinách.
Pracujeme často ve skupinkách a děláme různé projekty, například Ježkův týden nebo Halloween. Také jsme zdatní sportovci.
Kromě plaveckého výcviku jsme si všichni vyzkoušeli pět atletických disciplín, ve kterých nás reprezentovala na atletických závodech dvě čtyřčlenná družstva. Dívčí tým vybojoval 2. místo ve
štafetě. Nyní si užíváme nové tělocvičny a máme radost z nového
prostoru, pomůcek a nářadí. Byli jsme na koncertě cimbálové
muziky Réva, kde jsme si zazpívali i zatancovali. Podívali jsme se
na obecní úřad a přijali pozvání do domova důchodců. Vyřezávali
jsme a zdobili dýně, soutěžili ve výtvarné soutěži a chystali výrobky na vánoční jarmark a také drobné dárečky či přáníčka našim
blízkým. Pro rodiče jsme připravili vánoční besídku. Než začnou
Vánoce, stihneme ještě loutkové divadlo i dílničky v Uherském
Hradišti. Vše, co ve škole děláme a jak se nám to daří, můžete
sledovat na stránkách naší třídy.
Kristina Zahradníková
4. TŘÍDA

Třídní učitelka a žáci 1. třídy
2. TŘÍDA

Plni sil jsme v září už podruhé zasedli do školních lavic. Školu už
sice známe jako svoje boty, ale přece jenom jsou pro nás některé
věci novinkami. Začali jsme třeba s plaveckou výukou, kterou
máme moc rádi. Jednou za týden jezdíme v rámci tělesné výchovy
do bazénu, kde nás instruktoři seznamují se základy plavání.

Velkou radost nám udělalo otevření nové tělocvičny. Tělocvik pro
nás dostal zcela jiný rozměr. Také nás velmi zaujal koncert cimbálové muziky Réva, která překvapila tím, že klasická hudba,
jazz, filmové melodie, ale dokonce i rock se dají zahrát typickými
lidovými nástroji. Těšíme se, čím nás škola ještě překvapí.
Druháci
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V letošním roce se nás ve 4. třídě sešlo 12 šikovných dětí. Pilně se
učíme, plníme rozmanité úkoly a zapojujeme se do různých akcí.
Mezi nejzdařilejší patřila soutěž Život se stařečkem a stařenkou,
kde 1. a 2. místo při celkovém vyhodnocení získaly Katka Skupinová a Saška Grossmanová. Na začátku školního roku jsme
začali ve všech předmětech plnit úkoly z projektu Podzimní vědění. Za každý úkol jsme si vybarvili lísteček na stromečku. Nejvíce
lístků zaplnili barvičkami Martin Dvouletý, Kuba Hanák a Saška
Grossmanová. Po celý rok ve čtení putujeme na Čtenářský ostrov.
Získáváme lodičky a po mílích se blížíme k cíli. Lodičky si lepíme
na velký plakát, abychom měli přehled, kdo z nás pluje nejrychleji. Čeká nás ale ještě daleká cesta. Na podzim jsme si vyzkoušeli
své cyklistické umění na dopravním hřišti a připravili se na získání průkazu mladého cyklisty. Chystali jsme vánoční dárečky a nacvičovali divadlo s vánoční tematikou. To jsme zahráli rodičům
na společné vánoční besídce. Naše spolužačka Štěpánka pro nás
se čtyřmi dalšími dětmi připravila loutkové divadlo Zkrocení zlé
kozy Drcany. Na vystoupení jsme se jeli podívat do Uh. Hradiště.
O divadélko byl tak velký zájem, že vystoupení děti opakovaly třikrát v jednom dnu. Všem se moc líbilo. Předvánoční týden jsme
věnovali návštěvě dílniček v Uh. Hradišti, pořadu Slyšte, slyšte
a besídce ve třídě. Předáme si dárečky a popřejeme si hezké svát-

ky. Taky vám všem přejeme radostné prožití vánočních svátků
a do nového roku jen to nejlepší.

i třídního maskota, trolla jménem Pascal. Jinak jsme veselý kolektiv a je u nás dost srandy. V říjnu jsme navštívili planetárium
v Brně, kde jsme se dověděli hodně zajímavého o vesmíru a planetě Zemi. 11. prosince nás čekala cesta do Vídně, na kterou
jsme se hodně těšili. Tak to je zatím vše o naší třídě.
Za celou třídu článek napsaly Sabina Juříková a Eva Múčková.
7. TŘÍDA

T. Horehleďová
5. TŘÍDA

Do 5. třídy nastoupilo letos 22 žáků.
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže Život se stařenkou a stařečkem, v které byli oceněni všichni žáci, v jednotlivcích pak
uspěli Barbora Zahrádková, Pavel Polášek a Aneta Holomčíková.
Dále sbíráme body v internetové soutěži Hravě žij zdravě, zúčastnili jsme se Průvodu světlušek, ale i Zazpívej, slavíčku, soutěže
organizované OÚ v Boršicích. Těšíme se z nové tělocvičny, kde
se nám dobře cvičí. A že máme zdatné a nadané sportovce, to
jsme předvedli v říjnu v atletickém čtyřboji v Polešovicích, kde za
jednotlivce získali diplomy Ondřej Kočenda za 2. místo a Josef
Swatzina za 3. místo.
V říjnu jsme podnikli exkurzi do Moravskoslezských drátoven, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí a seznámili se
s procesem výroby plotů.
Zajímavá byla i beseda s policistkou a otázek bylo tolik, že nám
ani předem určený čas nestačil. Jak se dokážeme dohodnout, se
ukázalo ve spolupráci s ekologickým centrem Žabka v programu
Křížem krážem českým státem.
V prosinci jsme se těšili z předvánočního času a s ním i tradičních akcí, jarmarku, vánočního koncertu, ale i naladění na Vánoce při rukodělných činnostech ve Slováckém muzeu, vánoční
besídce apod.
Za 5. třídu přeji pěkné vánoční svátky i Vám všem!
Mgr. Lenka Janíková
6. TŘÍDA

My jsme šesťáci. Naše třídní učitelka se jmenuje Ivana Přikrylová. Jsme skoro holčičí třída. Od 5. třídy se skoro nic nezměnilo,
jen odešel jeden spolužák na jinou školu. Celkem nás je 10 holek
a 3 kluci. Na 2. stupni se nám docela líbí, až na to, že bychom
chtěli mít samostatné hodiny výtvarné, pracovní a tělesné výchovy. Taky bychom chtěli do třídy akvárium, protože máme rádi
zvířátka. Naše předsedkyně třídy je Martina Kuncová. Máme

Hodnocení třídy očima našich dlouhovlasých krasavic:
1. To jsme my, 7. třída!
Naše třídní učitelka je Alena Vlčková. Je nás 13 žáků, ale
každý kluk zlobí za tři. Vždy, když se ve škole něco přihodí, jako první se ptají nás. Většina učitelů nás pokládá za
nejzlobivější třídu na škole. Všichni myslí, že jsme zlobiví,
ale to není pravdu, přece musíme mít nějakou zábavu.
Tak to je naše třída.
2. Naše třída je hodně veselá a bláznivá. Je nás třináct, pět
holek a osm kluků. Někdy se hádáme, ale nějak to potom
vyřešíme nebo to pustíme z hlavy. Sice mě štvou, ale přesto mám svou třídu ráda a jsem s ní spokojená. Myslím, že
jsme nejrušnější třída na škole. Inteligence je v naší třídě
málo, ale nám je to jedno. Ve škole bych nic nechtěla měnit.
3. Naše třída je malá, ale i hlučná. Je v ní i sranda. Jsme trochu pozadu s učením. V češtině jsme psali slohovku, měli
jsme psát o prázdninách. V angličtině jsme lepili obrázky
lidí a popisovali je. Ve výtvarné výchově chodíme někdy
i ven kreslit domy a různé budovy. V pracovce vytváříme
výrobky na vánoční jarmark.
4. Tento rok se z nás stali sedmáci. A začátek byl trochu těžší,
ale už jsme se z toho dostali (tedy alespoň někteří). Je nás
pořád 13, podle některých je to málo, ale nám to vyhovuje.
Všichni jsme dobří kamarádi. A pokud vím, tak by nikdo
z nás takovou super BLÁZNIVOU třídu nevyměnil.
5. „Naše třída je velmi inteligentní.“ Ve třídě většinou kluci
vymýšlejí nějaké blbosti, ale holky se na tom raději nepodílejí. Někdy se hádáme, ale někdy se máme velmi rádi.
8. TŘÍDA

Naše osmička
Jedna třída je taková, druhá maková a ptáte se, co ta naše? Je
prostě moje i tvoje, jeho a také její. V naší třídě je nás 13. Převážně jsme z Boršic, ale máme i spolužáky ze Zlechova a ze Stříbrnic. Někteří učitelé říkají, že jsme dobrá třída a že je u nás sranda,
ale myslím, že jako každá třída dokážeme i naštvat. Náš třídní je
pan učitel Mgr. Jaroslav Daníček. Třídní kolektiv tvoří tito žáci:
Tereza Čučová o sobě říká: Je mi 13 let, mám ráda módu a nakupování. Také ráda cestuji. Můj životní vzor je Justin Bieber.
Řídím se podle toho, co se mi líbí, a neřeším to, že se to někomu
nelíbí. Proto si lidi možná myslí, že jsem ovlivňována. Ale život
si řídím sama. Řídím se podle přísloví: „Never say never“, nikdy
neříkej nikdy.
David Danko o sobě napsal: Jmenuji se David Danko. Moje
charakteristika: jsem normální, moje záliby jsou fotbal, hudba
(Eminem). Rád maluji a hraji na klávesy. Můj nejoblíbenější
předmět je výtvarka a informatika. Chtěl bych v životě dělat zedníka – obkladače.
Veronika Doležalová o sobě říká: Jmenuji se Veronika. Je mi
14 let a baví mě hraní na kytaru. Mám ráda cestování a nakupování. Celkem dost času trávím na počítači. Ve volném čase také
ráda tancuji. V životě bych chtěla dosáhnout nějakého hudebního zážitku. No a to je tak všechno.
Alžběta Dostálová o sobě říká: Moje jméno je Alžběta. Většina
lidí mi říká Bětko, ale ve třídě mám asi 4 přezdívky. O některých
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se raději nezmiňovat. Ale tak jedeme dál. Už osmým rokem hraju
na klavír. Ráda zpívám. Začala jsem hrát ping-pong. Ve škole mě
baví dějepis a.a… a to je asi všechno.
Leona Durníková na sebe prozradila: Jsem hodná, výbušná,
zamlklá, mám ráda hudbu - Gangnam Style. Moje záliby jsou ježdění na kolečkových bruslích a na ledě. Moje koníčky jsou procházka s bratrem a se psem. Chtěla bych v životě dělat kuchařku,
nebo servírku. Ráda chodím nakupovat. Ze sportu provozuji
badminton, plavání, tenis a jiné.
Pavel Dvořák říká: Jmenuji se Pavel Dvořák. Rád dělám sporty, hraju fotbal, rád tančím, mám nejraději matematiku. Mé moto
je: „Vím, že jsem sexy.“
Kateřina Dvouletá na sebe prozradila: Já jsem Katka. Myslím, že jsem klidná, kamarádská a spolehlivá. Ráda jezdím na
bruslích, lyžuju, chodím plavat a hraju na kytaru. Nejradši mám
matematiku a chemii.
Filip Gregor o sobě říká: Jmenuji se Filip Gregor. Rád hraju
na počítači a stavím z lega. Zajímám se o zbraně a dinosaury.
Rád poslouchám rap, hip hop, rock a nějaké parodie. Nejraději
z předmětů mám informatiku a ze všech zase nemám rád matematiku.
Patrik Hlaváček nám o sobě napsal: Ahoj, jmenuji se Patrik
Hlaváček, mám dvě nohy, dvě ruky, dvě oči, uši, nos a pusu takže jsem normální člověk. Mezi mé záliby patří počítačové hry
a počítače celkově, rád si to drandím na kole po opuštěných silnicích našeho státu. Poslouchám dubstep, ale i pro něco, co nezní jako mixér, mám taky zalíbení. Mám rád chemii, přírodopis
a angličtinu.
Roman Lukáš na sebe prozradil: Baví mě rybaření, myslivost,
ve volném čase chodím ven s kámoši nebo chodím ven se psem.
Oblíbená hudba je třeba Ego, Fadrc a někdy Rytmus. Ve škole
nejoblíbenější předmět je asi informatika.
Patrik Patka říká: Jmenuju se Patrik Patka. Zajímám se o počítače, telefony a zbraně. Můj oblíbený hudební žánr je dubstep.
Rád hraju na PC a čtu články hlavně o hardwaru. Ve škole mám
nejradši matiku.
Dominik Prášilík napsal: Jmenuju se Dominik Prášilík. Rád
hraju hru Counter Strike 1.6. Zajímám se o počítače. Můj oblíbený hudební žánr je rap. Můj oblíbený předmět ve škole je angličtina.
Jana Přikrylová o sobě napsala: Jana Přikrylová. Chodím do
skautingu a pátým rokem do výtvarky v ZUŠce. Poslouchám tak
nějak všechno, ale nejvíc rock nebo metal. Moje nejoblíbenější
zvíře je pes - naše Edolie a můj nejoblíbenější učitel je pan učitel
Zapletal.

období budeme muset věnovat výběru škol, na které si v březnu
podáme přihlášky. Snad si každý vybereme školu, na které najdeme své uplatnění.
Mgr. Radim Zapletal
Od učitele TV

Začalo se blýskat na lepší časy…?
„Výborné, perfektní, fantastické, super.“ To jsou vyjádření
pocitů žáků, které zažívají v hodinách tělesné výchovy v nově
vybudovaném zařízení pro sport a tělovýchovu na škole, ve Volnočasovém sportovním centru. Dlouhé roky jsme čekali na něco
takového, na něco, co by mohlo opět přitáhnout žáky i celou veřejnost k nápravě své fyzické kondice a i celého svého zdraví.
Radost dětí z pohybu v těchto prostorách je cítit při každé hodině TV. Zájem o nové prvky, které nebylo možno provádět v předešlých hodinách TV pro neexistenci nářadí, je zjevný v každé
cvičební činnosti. A nejen to. Prostředí, radost z pohybu, celková
hygiena.
Jsem tomu upřímně rád i sám za sebe. Ke konci své pedagogické práce jsem si s dětmi nemohl přát nic lepšího. Je to nádhera! Velké díky všem, kdo mají na tom zásluhu.
Mgr. D. Hapala
Pár slov ředitele školy

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych i já přispěl svou troškou do mlýna. Toto
sváteční období bývá časem hodnocení a bilancování toho, co se
nám v uplynulém roce povedlo, nebo i toho, v čem máme ještě
rezervy, co bychom mohli ještě dotáhnout. Ve funkci jsem sice
poměrně krátce, ale přesto si myslím, že se škole povedlo navázat
na práci předchozích let. Chtěl bych proto poděkovat všem zaměstnancům školy za podporu, kterou mi poskytují, a především
za nelehkou práci, kterou pro Boršice a boršické děti odvádějí.
Uskutečnili jsme mnoho akcí, mnohé akce jsou ještě v plánu.

9. TŘÍDA

Letošní školní rok je pro nás na základní škole posledním rokem,
proto si ho musíme pořádně užít. V září jsme se sešli v téměř
nezměněné sestavě, je nás celkem 15 (9 kluků a 6 děvčat), jsme
poměrně živá třída, která občas dá kantorům zabrat, ale v jádru
jsme dobrá parta, která je schopna udělat kus práce. Protože se
v letošním školním roce musíme rozhodnout, na kterou školu si
dáme přihlášky a kudy povede cesta k našemu budoucímu povolání, 5. listopadu jsme navštívili Úřad práce v Uherském Hradišti, kde pro nás byla připravena zajímavá beseda o volbě povolání.
Dále jsme se všichni účastnili tzv. „Zážitkového dne s Formulí na
SŠPHZ Uherské Hradiště“, kde nám „průmyslováci“ nachystali
zajímavé dopoledne plné bádání a zkoumání vlastních dovedností a umu. V listopadu jsme si vyzkoušeli své vědomosti ve Scio
testech, které nás budou čekat právě u přijímacích pohovorů.
Dále jsme se účastnili besedy s Policií ČR na téma „Divácké násilí na stadionech“ a v Uherském Hradišti besedy „Drogy nebo
aktivita“ s PhDr. Ivanem Doudou. Nejvíce úsilí v povánočním
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Děti jezdí na exkurze, zkoušejí si různé testy, které by jim měly
pomoci vybrat si to správné povolání, které je bude bavit a v
budoucnu i živit. Účastníme se mnoha soutěží jak místních, tak
i okresního formátu. Ve škole pracují různé kroužky. Nesmíme
také zapomenout na novou halu, díky které se splnilo přání
mnoha Boršických, že si konečně mohou jít někam zasportovat.
Ostatně reakce dětí naleznete v příspěvku Mgr. Hapaly. Nemenší
dík patří také zřizovateli, který školu podporuje takovým způsobem, že by se od něj měli učit i ostatní. Mohu zodpovědně prohlásit, že daleka ne každá škola má ve své obci takovou podporu jako
ta naše. Co říci na závěr? Snad jen popřát všem čtenářům a nejen
jim, ale vůbec všem lidem dobré vůle „Šťastné a veselé a hodně
úspěchů v novém roce!“
Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy

Knihovna
Místní knihovna Stříbrnice je pro čtenáře otevřena každý pátek od 15 do 18 hodin. V letošním roce proběhly v knihovně
organizační změny a od října 2012 je novou knihovnicí Zdenka Vandová. V současné době je zapsáno 27 čtenářů, ale jistě
to není číslo konečné. Návštěvníci mají
možnost vypůjčit si knihy jak pro děti, tak
pro dospělé, ale i časopisy a jiné tiskoviny,
vše za roční poplatek 20 Kč, a v neposlední řadě mohou využít veřejného internetu,

který je zdarma.
Naše knihovna spolupracuje s Knihovnou B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti,
odkud pravidelně zapůjčuje soubory knih,
tzv. výměnný fond. Provozujeme i meziknihovní výpůjční službu - pokud jste nenašli u nás, objednáme odjinud.
Na nákup nových knih přispívá také
obec Stříbrnice, v roce 2012 to bylo částkou 2.000 Kč.
Knihovna Stříbrnice má také své webo-

vé stránky http://knihovna-stribrnice.
webnode.cz/, na kterých můžete nahlédnout do on-line katalogu a získat přehled
o místním knižním fondu.
A pokud jste příznivci Facebooku, přidejte se do skupiny Knihovna Stříbrnice
na adrese
http://www.facebook.com/
groups/295935290520368/.
Zdenka Vandová - knihovnice

Křest knihy „Stříbrnice – Lovecká obec v proměnách času“
Dne 30. března 2012 proběhl křest knihy stříbrnického rodáka pana Miroslava Třísky „Stříbrnice – Lovecká obec v proměnách času“.
Kniha je písemným dokladem o minulosti obce, o životě občanů. Snaží se zachytit zvyky, které moderní doba postupně odsunuje do nenávratna, v neposlední řadě i postavy a jména občanů
s osudy obce spjatých. Stříbrnice patří k nejstarším obcím okresu
Uherské Hradiště.
K této události byla přichystána malá oslava spojená s vernisáží dobových fotografií, historických dokumentů i obecních
kronik naší obce, zapůjčených Státním okresním archivem
Uherské Hradiště. Byly to jak kroniky divadelního kroužku, tak

kroniky sboru pro občanské záležitosti, nebo kronika dechové
hudby Stříbrňanky.
Oslava byla zahájena proslovem pana starosty Petra Matouška. Slovo pak bylo předáno autorovi knihy panu Miroslavu Třískovi.
Následně si všichni návštěvníci mohli připravenou vernisáž
prohlédnout a knihu si i s věnováním autora zakoupit.
Kniha byla vydána za finanční pomoci sponzorů Nadace DKS
Uherské Hradiště, CGM CZECH Boršice, TRADIX Staré Město,
ZESS Boršice, ČSAD Uh. Hradiště, A.S.B.FRUKT, a. s., Buchlovice v nákladu 500 kusů.
Jana Kuchařová
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Martinské hody s právem
Dne 10. listopadu ve Stříbrnicích opět zazněla veselá písnička. Role stárka a stárky se zhostili Petr Náplava a Soňka Patková.
Co tomu všechno předcházelo? Především pilné nacvičování
nových tanců a písniček. Chasa se do úkolu pustila s velkým nasazením. Zpočátku bylo i nějaké hašteření, ale přiznejme si, že život je o kompromisech a o dobré vůli. Naštěstí vůle bylo dostatek
a kompromisů taktéž, výsledkem nakonec bylo hezké hodování.
Chlapci a děvčata dokonale „zapálili” hody, při té příležitosti
napletli věnce a vyrobili růžičky. Na dvorku u stárka, týden před
hodováním, byl slyšet zpěv a radostné výskání. Rodiče přichystali velmi důležitou věc, a tou je slovácký kroj. Košile a spodničky
byly naškrobené, tance nacvičené, sál a dědina vyzdobená a co je
důležité, chasa natěšená. Vše mohlo začít.
Za doprovodu DH Nedakoňanky vyšlo průvodem 15 párů
krojovaných spolu s dětmi a mladými ženáči.
Hodování začalo slavnostní mší svatou. Při této příležitosti
proběhla sbírka na rekonstrukci varhan.
Po mši svaté se krojovaná chasa a občané odebrali k obecnímu
úřadu a posléze odcházeli ke stárkovi.
Úřadující stárci Marek a Marie Vorlíčkovi vyzvali Petra, aby
se zhostil své role.
Stárek měl po vzoru svých kamarádů z FS Pentla natrénovaný
verbuňk, který chtěl zazpívat a zatančit. Tak se taky stalo, s druhou částí mu pomohli stříbrničtí mládenci a ukázalo se, že tanec
i zpěv mají v krvi. Jakmile se chasa a hosté občerstvili, odcházeli
pro stárku, která už nedočkavě čekala doma.
Soňka měla ušitý nový kroj, nachystané bohatě vyzdobené
právo a beranici s voničkou, rozmarýnem a kosárky, což jsou
atributy hodů, bez nichž by to nešlo.
Chasa zatančila nové tance, které nacvičila pod vedením Len-
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ky Veverkové z Boršic. Také tady se rodiče snažili, aby bylo vše
vzorně přichystané a vyzdobené.
S úsměvem na tváři dobře naladěná omladina odcházela i s
průvodem na obecní úřad. Zde jim pan starosta Petr Matoušek
a paní místostarostka Jana Kuchařová povolili hody. Všechny
přítomné pan starosta bohatě uhostil.
Chasa předvedla nacvičené pásmo a obchůzka pokračovala
směrem na Medlovice. Do večerních hodin bylo ve Stříbrnicích
slyšet veselé juchání, výskání a zpívání. Také slunečný den, který
naštěstí byl, přispěl k celkové atmosféře hodů.
Hody byly ukončené večerní zábavou na obecním úřadě. Veselá chasa a nedakonická muzika se postaraly o pěkný průběh
celého večera, krojovaní opět předvedli taneční pásmo. Téměř
všichni přítomní si pobrukovali slova známých písniček, které
chasa zpívala. A o to jde, je zapotřebí, aby se lidé uměli spolu bavit a radovat. Tak jak nám to ukázala stříbrnická chasa.
Nezbývá než všem, kteří nějakým způsobem pomohli při organizaci, poděkovat. Je to pohlazení na duši, když požádáte o pomoc a nejste odmítnuti.
Velký dík patří Vám, omladino, za Váš úsměv, za projev štěstí,
který jsme všichni viděli na Vašich tvářích. A za to, že chcete udržovat tradice.
A to není všechno. Co by to byly za hody, kdyby se zapalovalo, hodovalo a nebyly dozvuky? Čtrnáct dní poté si krojovaní
zavzpomínali v hospůdce U Blahů, tady byli před hody vítáni,
a tady se s hody rozloučili. A jak? Slováckou písničkou, veselým
povídáním a také nějakou skleničkou.
Příspěvek bych chtěla ukončit s přáním, aby tato obnovená tradice pokračovala a nezanikla, protože by to byla pro nás
všechny velká ztráta.

A že mě tak zvete, že mě za stárka chcete,
povím akorát, že půjdu rád.
Stárkovat budu bez dlouhého ptaní.
Šak uvidíme, koho dřív přemůže spaní.
Spánek, víno nebo tanečnice,
pozor, hoši, nejhorší je slivovice!
S vámi, moji milí kamarádi,
ať se máme vždycky tak rádi, tak jako dneska.
Na zdraví, ať žije chasa všecka!
Hej, stárečko, otvírej, povím já ti slovíčko.
Přišli jsme my za tebú, ináč hody nebudú,
právu věrnost slibujeme, tvým rodičům za všecko děkujeme.
A neboj sa,
ten, kdo by nám chtěl ukrast práva hodového,
nedožil by se věru ránečka bílého.
A tomu, kdo by nám chtěl kazit práva hodového,
věru tomu bych zaťal do masa živého.
Tak už vyjdi ven, ať se spolu napijem!
Vítám tě, stárku, hodová chaso,
aj tebe nedakoňská muziko!
Že k nám dnes dojdete, jsem věděla,
od božího poledňa vás z okénka vyhlédala.
Šak už tolik vínka sa nastáčalo,
aby sa nám dneskaj dobře hodovalo.
Tož muziko, zahraj nám zvesela
a ty chaso, zatoč sa dokola!
Podívejte se, pane starosto, aj muziku si vedem,
že u nás bude veselo, to Vám možem slíbit předem.
Budem hlídat ochmelky a jim podobné fláky,
dáme pozor na domácí i všechny přespolňáky.
Slivovica se měří na hlty a víno na koštovky,
to vám slibujem za stárky.
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Z historie obce Stříbrnice
Spojení obce se světem
Značnou nevýhodou Stříbrnic bylo v minulosti to, že obec měla špatné spojení s blízkým i vzdáleným okolím, což byla jedna z hlavních příčin velmi nízké migrace jejich obyvatel.
Od roku 1880 nevedla do Stříbrnic žádná pevná vozovka, jen prašná polní cesta, která se za dešťů stávala velmi často nesjízdnou.
Teprve až v roce 1879 bylo definitivně rozhodnuto o výstavbě nové silnice, která byla dokončena v roce 1883 Na její výstavbu přispěla
obec částkou pěti tisíc zlatých. Největší zásluhu na uskutečnění této akce měl notář dr. Ganzwohl, tehdejší poslanec Zemského sněmu
v Brně. Pamětníci vyprávěli, že jednou jel zmíněný notář v kočáře a v trati obce zvané Pod Dolem uvízl koňský potah v blátě, takže
notář musel jít dále pěšky. Při této příležitosti prohlásil: „Uvidíte, Stříbrňáci, že tady budete mít v krátké době silnici.“ A tak se i stalo.
Stříbrnicím se dostalo lepšího spojení jak do Uherského Hradiště, tak i na druhou stranu do Kyjova a Bzence. Tehdy byl ve Stříbrnicích rychtářem malorolník Adolf Škodík z čísla 59.
Ke spojení vesnice s okolím patří také poštovní úřad, který v obci nikdy zřízen nebyl. Na budově staré školy byla připevněna poštovní schránka a k funkci místního učitele patřila také povinnosti prodávat poštovní známky. Teprve koncem roku 1881 byla obec
Stříbrnice přidělena k poštovnímu obvodu v Boršicích, kam patří dodnes.
Čerpáno z knihy Stříbrnice - Lovecká obec v proměnách času.
Jana Kuchařová

Fašaňk

„Pod šable, pod šable, aj pod obušky…“
Plesová sezóna končila masopustem, na Slovácku fašankem.
Bylo to období plné karnevalů, merend a tanečních rejů. Jako by
lidem nestačily sály, přenášeli mnohdy nevázanou zábavu ven do
ulic měst i vesnic.
Oproti výpravným maskám městských karnevalů byly maškary vesnické zpravidla zhotoveny z toho, co dům dal. O to více
v nich bylo mystiky a pověr.
On je totiž celý fašank plný
pověr, protože je to vlastně
starý pohanský zvyk, který má
hospodáře upozornit na končící zimu a oslavovat blížící se
jaro.
Symbolem fašanku je obilná sláma, která má symbolizovat novou úrodu, a věčně
zelený krušpánek jako symbol
jara. V každém fašankovém
průvodu nesměl chybět medvěd a jeho tanec s hospodyní.
Síla medvěda měla přecházet
na hospodyni jako nositelku
nového života.
Dalšími figurami byla
smrtka, koně nebo slamáci,
jejichž kostýmy byly utvořeny ze slámy. Slámu si z nich
trhaly hospodyně, aby dobře
nesla drůbež. Průvod obcházel
celou dědinu, kde se zpívalo
a tančilo. Zejména chlapci
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z chasy předvedli vždy tanec Pod šable. Po krátkém občerstvení
se šlo zase dále.
Večer byla fašanková zábava a o půlnoci se za velkého nářku
všech pochovala basa. Začal tak 40denní půst.
Letošní fašank ve Stříbrnicích byl jako každoročně zahájen
průvodem masek v čele s medvědem od obecního úřadu za bujarého doprovodu harmoniky Alenky Stodůlkové. I když letos byla
zima, až praštělo, masopustních masek se sešlo 22 a nechyběla
ani dobrá nálada a humor. Připravené masopustní pohoštění
v navštívených domech přišlo v tomto počasí opravdu vhod. Průvod masek prošel celou obcí a nevynechal ani tradiční „náročný
přechod“ přes tzv. zahrady od Němečkova k Říhovu. K tradicím
fašankového průvodu ve Stříbrnicích patří také hromadné focení
masek u Božích muk a návštěva hospůdky. Konečnou bylo malé
posezení u horké polévky v klubovně na hřišti SK, kterou přichystala Hanka Patková.
Finanční výtěžek, za který fašaňkáři děkují, bude použit na
další kulturní akce konané v obci. Účastníci průvodu srdečně děkují svým spoluobčanům za jejich pohostinnost a vstřícnost.
Jana Kuchařová

Slavnosti vína v Uherském Hradišti – 10. ročník
„Znalost vína může být radostí po celý život člověka"
(E. Hemingway)
Ve dnech 8. – 9. září 2012 proběhl v královském městě Uherské Hradiště jubilejní 10. ročník Slavností vína a dnů otevřených
památek.
Letošního velkolepého průvodu krojovaných se z naší obce
zúčastnilo 25 občanů. Průvodu si nejvíce užili kluci Víťa Patka
a Tobiášek Lapčík. Nevadilo jim ani dlouhé čekání na průvod
ani dlouhá trasa z Vinohradské ulice až na Masarykovo náměstí.
V atriu františkánského kláštera se již tradičně naše obec prezentovala nabídkou domácích škvarků s cibulí nebo s Náplavovými
kvašáky, vínem od stříbrnických pěstitelů vinné révy a dobrotami, které nachystaly naše hospodyňky.
Návštěvníci slavností si jako každý rok v tuto dobu mohli

prohlédnout historické památky města Uherské Hradiště, které
jsou po celý rok veřejnosti uzavřeny. Nově byla otevřena zrekonstruovaná budova jezuitské koleje, kde je umístěna stálá výstava
obrazů Jožky Úprky.
V neděli si pak mohli návštěvníci na Kolejním nádvoří prohlédnout nejen sedmadvacet svatebních krojovaných párů z oblasti od Kopanic až po Podluží, ale mohli se také dozvědět zajímavosti a mnohá národopisná specifika jednotlivých regionů.
Doufáme, že si slavností všichni návštěvníci užili a bylo to pro
všechny příjemné zpestření krásného víkendu.
Velký dík všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na přípravě,
organizaci i prezentaci obce Stříbrnice. Budeme se těšit na 11.
ročník v příštím roce ve dnech 6. – 8. 9. 2013.
Jana Kuchařová
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Prof. ing. arch. František Crhák, 1926-2011
František Crhák se narodil v nádherném regionu
jižní Moravy pod hradem
Buchlovem a odtud si přinesl do života sílu jasného
charakteru i vztah k přírodě
a všemu tradičnímu, co tento region nabízí. Měl silnou
vazbu ke kořenům, široké
rodině, přátelskou povahu,
hudební nadání (byl samouk
na klarinet a foukací harmoniku), rád zpíval lidové
písně Slovácka, rád se bavil
při víně. Pro svou přátelskou a nekonfliktní povahu
byl oblíbený. Vedle folkloru
miloval i hudbu jazzovou,
zvláště období swingu a hudebníky jako Glen Miller,
Duke Ellington a Louis Armstrong, které si rád pouštěl
při práci až do konce života.
Jako chlapec snil o tom,
že se stane letcem, ale studia
v Brně ovlivnila jeho další
životní cestu jinak. Poválečná fakulta architektury měla
nesporně vysokou evropskou úroveň a osobnosti jako Bohuslav
Fuchs, Bedřich Rozehnal a Vincenc Makovský formovaly jeho
první kroky v profesi.
V Brně také poznal svou celoživotní družku Hermínu, se kterou by příští rok oslavili diamantovou svatbu, 60 let společného
života, a s níž měl 2 dcery. Manželka mu byla oporou v těžkých
začátcích 50. let i v době normalizace a podporovala uskutečnění
jeho vizí. S ní probíral všechna svá rozhodnutí a spoléhal na její
racionální a bystrý úsudek. Byla to i její zásluha, že se stal tím,
kým byl, protože mu vytvořila maximální podmínky pro práci.
Jeho práce mu totiž byla koníčkem, svou profesi bral jako poslání
a neměl pro ni vymezenou pracovní dobu.
Pro Františka Crháka byl celoživotním vzorem V. Makovský,
který ho také přivedl k designu a škole, která se zformovala za války ve Zlíně. Významnou roli v jeho dalším působení sehrál prof.
Zdeněk Kovář, který přitáhl Františka Crháka k výuce na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové ve Zlíně. Katedra designu, která byla
detašovaným pracovištěm Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze, se stala jeho dlouholetým působištěm. Zde vznikly jeho
publikace Výtvarná geometrie a Prostor a perspektiva. Zároveň
zůstal aktivním architektem a designerem, spolupracoval s mnoha firmami na vývoji předmětů denní potřeby (TESLA Valašské
Meziříčí, TESLA Liptovský Hrádok, Elektrosvit Nové Zámky,
DAKON Krnov, Česká zbrojovka Uherský Brod, Moravan Otrokovice, MEZ Brumov, Přerovské strojírny, VEGA Hradec Králové). Pro svoje pracovní a zejména charakterové vlastnosti byl vyhledávaným členem různých odborných institucí a porot. František Crhák se stal výraznou osobností českého designu i vysokého
školství zaměřeného na design. Jeho celoživotní zásluhy o rozvoj
designu byly oceněny cenou ministra průmyslu – k jubileu 80 let.
Při navrhování měl vždy na paměti, že svou prací ovlivňuje
estetický vkus společnosti – byl zastáncem moderních funkčních
a elegantních řešení a nesnesl kýč. Byl rovněž velmi zodpovědný
ve své pedagogické práci, velmi mu záleželo na rozvoji každého
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studenta, který prošel jeho lekcemi výtvarné geometrie a perspektivního zobrazování. Jeho práce pedagogická byla průkopnická. Pokračoval v ní až do vysokého věku 82 let a vytvořil podklady pro další publikaci o geometrii pro výtvarníky, která bude
vydána začátkem příštího roku.
Výtvarné i hudební nadání Františka Crháka pokračuje v jeho
potomcích. Dcera Marcela se orientovala na hudbu, Alena na architekturu, ovlivnil i nasměrování vnuka Honzy na počítačovou
grafiku.
Životopisná data:

1926
1946
1946-1950
1948-1950
1953
1953-1962
1957

1969
1982
1983
1990
1993
2005-2007
2007

narozen 28.10. ve Stříbrnicích u Uherského Hradiště
maturita na Střední průmyslové škole stavební
v Brně
studium na Fakultě architektury VUT v Brně u prof.
J. Krohy, B. Fuchse, J. Rozehnala a V. Makovského
asistentem u prof. V. Makovského
vykonává funkci Hlavního architekta města Uherské Hradiště
pedagogem na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Uherském Hradišti
odborným asistentem na katedře tvarování strojů
a nástrojů VŠUP
Praha, detašované pracoviště Gottwaldov
habilitace v oboru výtvarné a konstrukční analytiky
předmětných forem
jmenován docentem pro obor design
udělen titul Vzorný učitel
jmenován Profesorem pro obor design
ukončení pedagogické činnosti na VŠUP
externí pedagog katedry designu VŠUP ve Zlíně
cena Ministra průmyslu ČR za celoživotní přínos
pro rozvoj designu

Slovo otce Antona

Advent latinsky znamená „příchod“. Je
to období radostného očekávání a těšení
se na příchod Spasitele, Ježíše Krista. Doporučuje se ticho, klid, mírný půst a očištění svého nitra. Má to být především doba
duchovní, ale často v ní lidé spíš propadají
komerčním pohnutkám, nakupování
a spotřebě.
Letošní advent je provázen senzací a u
mnohých strachem z konce světa, který
má nastat 21. 12. 2012. Jako důvody se
uvádějí konec Mayského kalendáře, srážka naší země s planetou Nibiru, přistání

posádky mimozemšťanů, nebo srážka
s meteoritem a vznik globální katastrofy. Můžu všechny ujistit, že, jak říká Pán
Ježíš: „O tom dni a té hodině neví nikdo,
jenom Otec.“ /Mk.13,32/. Takže to nevědí ani Mayové, ani média. Už těch konců
světa mělo být tolik, a nebyly. Mayská
civilizace spíše předpovídala, že lidstvo
bude okolnostmi donuceno pochopit,
že dosavadní materialistickou spotřební
společnost je třeba postavit na duchovních hodnotách. Proč čekat, až nás někdo
donutí být hodnými, myslet a žít i duchovně? Proč nezačít již dnes, bez donucení?
Advent je na to vhodným obdobím.
Líbilo se mi 150 mladých lidí na večírku zvaném Křesťanský silvestr. Za 100
Kč, které zaplatili na vstupném, mohli
jíst a pít, kolik chtěli, ano, i víno. Krásná
atmosféra vyvrcholila půlnocí, kdy jsme
všichni stáli v kruhu, drželi se za ruce a v
tichu jsme oslavili příchod nového liturgického roku. Symbolicky, z hluku moderní hudby a úžasné zábavy, jsme přešli
v tichu po půlnoci do doby adventní. Pak
jsme slyšeli duchovní slovo a povzbuzení,
zazpívali pár duchovních písní, ještě chvíli
poseděli a v tichu a lásce se rozešli.
Není to krásné, věřit mladým lidem –
naší budoucnosti, i nám všem, že to jde
i bez donucení nějakou globální katastro-

fou? Ježíš nikdy nenutil, vždy jen nabízel
svou lásku, příklad a ukazoval cestu. Těšme se, že se nám „znovu narodí“, a udělejme vše pro to, aby se On těšil z našeho
chování a smýšlení. Poděkujme za celý rok
2012 a prosme o Boží požehnání do roku
nového.
V uplynulém roce jsme prožili smutné
i radostné chvíle. Nejsmutnější bylo pro
naši farnost rozloučení s Prokopem. Určitě se raduje v nebi, za jeho krásný lidský
a příkladný život. Smutné bylo rovněž
rozloučení s naším duchovním otcem
Aloisem Randou. Nejradostnější bylo sv.
biřmování, které přijalo šest mladých lidí
ze Stříbrnic. Také jsme začali generální
opravu varhan v kostele sv. Prokopa, která
stojí 170.000 Kč. Ještě chybí 40.000 Kč,
ale věřím, že společně se oprava podaří
a královna hudebních nástrojů zazní po
desítkách let ve své plné kráse.
I já chci Vám všem poděkovat za
všechno, co jste dobrého udělali v naší
obci, farnosti i společnosti. Zvláště p.
starostovi a zastupitelům naší obce
i Vám, občanům, za pomoc při generální opravě varhan.
Přeji Vám všem radostné a milostiplné vánoční svátky a požehnaný nový rok
2013.
P. Mgr. Anton Kasan, farář
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Den matek
Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim maminkám.
Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. V České
republice připadá Den matek na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně
vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy se slavil
svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně
Rhey Kybelé, matky bohů.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku
vznikla ve 20. století, roku 1907, na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil
tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu
Dne matek, konající se druhou květnovou neděli.
V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923.
Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové
válce byl zatlačen do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen,
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slaveného vždycky 8. března, ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně.
Ani obec Stříbrnice letos na maminky, babičky a tety nezapomněla. Druhou květnovou neděli 13. 5. 2012 byla připravena
oslava Dne matek v Hospůdce V Háječku. Úvodního slova se ujal
pan starosta Petr Matoušek, který poděkoval ženám za jejich
práci, starostlivost a trpělivost. Na počest tohoto slavnostního
dne si připravily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky
Blechové a Holomčíkové pásmo básniček, písniček a pohádkových scének. Magda Mazánová předvedla zumbu s nejmladšími.
Svým recitačním uměním přispěli k pohodové náladě i žáci ze
školy v Osvětimanech. Viktorka Matoušková a Adélka Dudová
zahrály na klavír a kytaru.
Děti tak vzdaly hold a dík svým maminkám a babičkám.
Jana Kuchařová

Maminky Stříbrnice
Máme tady konec roku 2012 a my
zdravíme všechny, kteří se zúčastnili našich akcí, a zdravíme i ty, kteří se na naše
příští akce teprve chystají. Jestli máme
uzavřít rok 2012, musíme ho přidat k těm
úspěšným. Každá z akcí má svoje kouzlo
a elán.
Začínáme jako každý rok karnevalem.
Tím letošním jsme vás provázely jako
Šmoulové v hospůdce V Háječku, kde
máme možnost tuto akci pořádat. Na karnevale jsme přivítaly kovboje a princezny,
sportovce, myslivce, pavoučky a kočičky,
víly, tanečnice, rytíře, kostlivce, piráty
a spoustu dalších překrásných masek,
přesně 38 malých i větších postaviček.
Všichni jsme si společně zasoutěžili, zatančili a pohráli. Každý dostal za splněný
úkol sladkou odměnu a závěrem jsme se
rozloučili diskotékou. Protože se všichni opravdu snažili, udělali tím radost
i Šmoulům, kteří se spokojeně vrátili do
pohádky. :-)
Pak tu máme Jarní čarování, které v letošním roce vyšlo na 28. dubna. Slétly se u nás na hřišti všechny druhy čarodějnic. Každou
z nich jsme pečlivě zaevidovaly do našeho spolku. A protože se jich letos opravdu vyrojilo hodně, rovných 57 malých čarodějnic a čarodějů, černokněžníků a učňů, musely jsme si na pomoc přivolat i ty o pár set let starší, ale úžasně krásné kolegyně, aby nám pomohly
vyučit tu drobotinu našemu řemeslu. Po absolvování všech zkoušek dostal každý jeden z výučních listů, které byly letos v podobě
pavučiny. Jelikož je to učení těžké a dlouholeté, těšíme se na hojnou účast v dalším ročníku.
Jako tradičně byla poslední srpnová sobota pohádková. Do našeho Pohádkového lesa přišli malí i velcí, aby se mohli seznámit
s pohádkovými postavičkami. Tentokrát se děti potkaly hned u startu s králem a královnou, kteří udělovali povolení pro vstup do
pohádky. Po cestě se viděli s Jeníčkem a Mařenkou, panem Tau, Vinnetouem, Zlatovláskou, čarodějnicemi, Pejskem a Kočičkou,
Červenou karkulkou, s loupežníky, čerty, s Princeznou ze mlejna a Maxipsem Fíkem. Na koni je povozili kovbojové a zacvičily si s Pipi
punčochatou. Konec byl opět u krále a královny, kde se rozdávaly sladkosti a odměny. Kdo byl unavený, poseděl u táboráku a opékal
špekáček, který dostal od Minnie, a komu to nestačilo, mohl si protáhnout tělo při zumbě. Jestli se vám to líbilo a chcete vidět nějakou
tu pohádkovou postavičku, tak přijďte zase příště. Moc se na vás těšíme.
Poslední akcí roku byl lampionový průvod. Ten se konal 26. října. S rozsvícenými lampiony a veselou písničkou průvod prošel
celou obcí až na dětské hřiště. Tentokrát dětem cestu lemovala krásná dýňová strašidýlka, která svým světlem ukazovala správný
směr. Tečkou za celou akcí byl ohňostroj.
Těšíme se na shledání v příštím roce.
Děkujeme za příspěvky finanční i nefinanční. Děkujeme sponzorům. A moc chceme poděkovat všem pohádkovým i nepohádkovým bytostem a ostatním pomocníčkům. Bez nich by to nešlo. :-)
Dagmar Vaculíková, Barbora Vandová, Martina Železníková
Dětem a legraci ahoj příště!		
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Dětské rybářské závody
12. 6. 2012
Obec Stříbrnice ve spolupráci s SDH pořádala na našem
rybníku již 2. ročník Dětských rybářských závodů. Závodů se
zúčastnilo 30 soutěživých dětí, které se usilovně snažily ulovit
nějakou tu rybu, co nám snad do rybníka připravil jeho nájemce,
pan Dujsík za Stavěšic. Pro všechny přítomné bylo připraveno
bohaté občerstvení, v tomto období je zvlášť důležité dodržovat
pitný režim, děti si dle chuti opékaly špekáčky nebo vychutnávaly šťavnaté klobásy z udírny. Počasí nám přálo, hudba vesele
vyhrávala. V okolí rybníka byla vyvěšena pravidla rybolovu,
přicházející závodníky zaregistrovala paní místostarostka Jana
Kuchařová.
Organizátoři stanovili dvě kategorie závodníků, mladší a starší. Mladší vyhrála za pomoci rodičů Terezka Zahradníková a v
kategorii starších zvítězil Tomáš Šustek, oba obdrželi diplomy
a ceny. Závěr odpoledne byl završen bohatou tombolou, kterou
moderoval pan Bohumil Kratochvíl a při níž si vylosovaní mohli
vybrat připravené ceny dle svého uvážení.
Všem organizátorům bych chtěl poděkovat za pomoc při přípravě a realizaci samotných závodů.
Za rok „Petrův zdar“. Petr Matoušek

Ukliďme svět – Den Země
V sobotu 21. 4. 2012 uspořádala Lesní správa Buchlovice ve
spolupráci s přáteli myslivosti
a Obecním úřadem Stříbrnice
akci k mezinárodnímu Dni Země
s názvem Ukliďme svět. Akce se
zúčastnilo celkem 25 dětí a občanů obce, kteří uklízeli nejen
odpadky v okolí obce, ale i les
v revíru Buchlovice, v lokalitě
Medlovské boří. Celkem bylo nasbíráno okolo dvou tun odpadků.
Děti a občané obce Stříbrnice tak
důstojně oslavili Den Země a přispěli ke zlepšení našeho životního
prostředí. Za Lesy České republiky, s. p., LS Buchlovice se akce
zúčastnili lesníci ing. Pavel Zůbek
a David Kratochvil.
Akce byla ukončena na fotbalovém hřišti ve Stříbrnicích malým občerstvením.
David Kratochvil
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Den stromů
V sobotu 6. 10. 2012 uspořádala
lesní správa Buchlovice Lesů České
republiky, s. p., ve spolupráci s přáteli myslivosti ze Stříbrnic akci ke
Dni stromů, který připadá na 20.
října. Akce byla zaměřena na děti
a rodiče s dětmi. Lesní pedagogové
z LS Buchlovice, ing. Pavel Zůbek
a David Kratochvil, společně s přáteli myslivosti ze Stříbrnic připravili pro děti bohatý program. Po
slavnostním zahájení se účastníci
vydávali na start trasy, kde na pěti
stanovištích plnili úkoly vztahující
se jak ke Dni stromů, tak k myslivosti. Na prvním stanovišti si vyzkoušeli
poznávání dřevin a uřízli dřevěné kolečko. Na druhém stanovišti byli seznámeni s tím, co se smí a nesmí v lese. Třetí stanoviště vyzkoušelo jejich
dovednost při střelbě vrškovkou na terč. Čtvrté stanoviště bylo zaměřeno na
zvěř a její stopy. Na pátém stanovišti si vyzkoušeli sadbu stromků.
Po projití celé trasy čekal účastníky horký čaj a špekáček. V odpoledním programu byli předvedeni lovečtí psi. Po losování účastnických listů
a rozdání drobných pozorností od LČR, s. p., a sponzorů bylo celé zábavné
odpoledne ukončeno loveckými fanfárami. Kolem 40 dětí v doprovodu 60
dospělých strávilo na hřišti ve Stříbrnicích příjemné slunečné odpoledne
a připomnělo si tak Den stromů, který se u nás opětovně slaví od roku 2000.
David Kratochvil

Honební společenstvo
Lovecká obec Stříbrnice
Honební společenstvo je sdružení majitelů honebních pozemků, které je majitelem honitby Lovecké
obce Stříbrnice. Rozloha honitby je 586 hektarů. Bylo
založeno 25. 11. 1992. Honitbu může pronajmout,
nebo v případě, že většina členů HS není spokojena
s výkonem práva myslivosti na svých pozemcích,
má právo provozovat myslivost ve vlastní režii. Výsledkem valné hromady konané dne 1. 11. 2012 bylo
zamítnutí dalšího pronájmu honitby mysliveckému
sdružení. Tento výsledek bohužel vyvolal i negativní
ohlasy, avšak chtěl bych zdůraznit, že každý, kdo je,
nebo se stane členem HS a vlastní platný lovecký lístek a zbrojní průkaz, může nadále vykonávat v honitbě právo myslivosti dle stanov a provozního řádu HS.
HS má zpracovaný program plánovaného hospodaření na období let 2013-23, který je k nahlédnutí
u starosty HS a starosty obce. V tomto programu je
mimo jiné podrobně zpracován plán péče o honitbu
a zvěř, ochrana lesa a polí proti škodám způsobeným
zvěří a plán kulturních akcí na nejbližší období. Dále
HS připravuje zájmový myslivecký kroužek pro mládež.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům
HS, kteří se zúčastnili valné hromady a vyslovili
zde svůj názor.
Michal Vanda

MS Lovecká obec Stříbrnice
Letošní rok byl pro Myslivecké sdružení Lovecká obec Stříbrnice rokem přelomovým. Mimo péče o zvěř, která je jeho
hlavním posláním a kterou naše sdružení
vykonávalo s péčí řádného hospodáře a v
souladu se všemi pravidly psanými i nepsanými, se naše sdružení muselo potýkat
s masivní pomlouvačnou kampaní několika lidí, kteří byli zcela oprávněně pro neplnění povinností ze sdružení vyloučeni.
Těmto lidem se povedlo ovládnout
honební společenstvo, t.j. společenství
vlastníků honebních pozemků, odhlasovat si „vlastní“ honitbu a znemožnit prodloužení nájemní smlouvy sdružení, které
10 let poctivě plnilo
všechny
závazky,
i finanční, plynoucí
z uzavřené nájemní
smlouvy.
Toto sdružení není
nějaká skupina přivandrovalců, to jsou
lidé ze Stříbrnic nebo
k nim mající vztah.
A hlavně jsou to lidé,
kterým jde o dobrou
věc. A to už prokázali
nejenom na poli myslivosti, ale i ve vztahu
ke
společenskému
dění ve Stříbrnicích,

třeba pořádáním akcí, kterých účelem
není tvorba zisku, s hudbou a zvěřinovými
specialitami pro širokou veřejnost.
A jaká snaha vede tyto lidi a co bylo
jejich cílem, přes prezentované prohlášení a plány na radikální změnu v přístupu
k myslivosti?
Může být cílem snaha provozovat myslivost pro vybrané jedince zdarma, na
úkor všech členů honebního společenstva? Nebo na celé honební společenstvo
přesunout všechny případné náhrady
škod způsobené zvěří?
Kdo jsou tito lidé, jsou to obyvatelé
Stříbrnic, jak se prezentují v letáku, který

snad obdržel každý obyvatel Stříbrnic?
Nebo jsou z Vítkova? Z Boršic?
A čím tito lidé přesvědčili tak velkou
část členů honebního společenstva, že oni
jsou ti praví? Nic mimo slov za nimi vidět
není. Pevně věříme, že vlastníci honebních pozemků se alespoň zamyslí nad tím,
komu a o co jde.
Na závěr bychom rádi poděkovali
všem občanům obce Stříbrnice, představitelům obce a členům honebního
společenstva a popřáli všem do nového
roku jenom samou radost, zdraví a spoMyslivecké sdružení
kojenost.
Lovecká obec Stříbrnice
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Zhodnocení roku 2012 v SDH Stříbrnice
K dnešnímu dni má sbor 42 členů,
z toho 10 žen. Starostou SDH je nadále
František Čevelík, velitelem Jiří Kratochvíl, zástupcem velitele Radim Kratochvíl. Techniku má na starost Bohumil
Kratochvíl, který zastává funkci strojníka. Jeho zástupcem je Tomáš Škrabal.
Nejstarší členové SDH jsou: ing. Josef
Sovek a Václav Prukner. V letošním roce
jsme byli pořadateli a zároveň i účastníky těchto akcí: Jako každý rok začínáme
maškarním plesem, následoval 2. ročník
koštu slivovice, se spoluúčastí SK Stříbrnice a obecního úřadu. V dubnu proběhla
v obci kontrola hydrantů. V květnu se
uskutečnilo stavění a kácení máje, dále
okrsková soutěž v Osvětimanech. Soutěže
se zúčastnila dvě družstva mužů a družstvo žen. Muži a ženy se shodně umístili
na druhém místě, muži nad 35 let na místě prvním. V tomtéž měsíci jsme se sešli
v hojném počtu na mši svaté v místním
kostele. Konec května byl ve znamení
smutku, neboť nás navždy opustil jeden
z mladých a nadějných hasičů, a to Prokop
Škrabal. V červnu se provedla kontrola
hydrantů. Červenec byl jako každoročně
ve znamení hasičské olympiády v Hýslech. Sbor přivezl pohár za třetí místo.
V polovině srpna se družstvo mužů a žen
účastnilo Noční soutěže v požárním útoku
v Újezdci. Muži skončili na třetím místě,
ženy na místě prvním. Září patřilo 9. ročníku Burčákového turnaje, který pro nás
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skočil třetím místem.Ve stejném měsíci
jsme pomáhali s uspořádáním a organizací rybářských závodů, které se konaly
na rozsáhlé ploše Stříbrnického rybníka.
V říjnu se uspořádalo první vyřezávání
dýní, všem zúčastněným se akce líbila,
ale našli se i tací, kteří raději místo prohlížení vydlabaných výrobků tyto rozházeli
a rozkopali po obci. Konec roku tradičně
ukončíme předsilvestrovským pochodem.
Letošní rok nebyl pro hasiče nikterak
klidným, co se týče požárů: 1. požár louky
za kostelem, 2. požár louky u Tomanova,
3. požár louky na Pasekách u křížku, 4.
požár kůlny na Pasekách, 5. požár domu

Špalkových na Pasekách, 6. požár domu
Petrovičů na Pasekách, přičemž poslední
jmenované požáry vznikly v krátkém časovém úseku. Tak vysoký počet požárů je
na tak malou obec nezvyklý.
Tímto bych chtěl poděkovat členům
SDH a obyvatelům obce za pomoc při
likvidaci požárů. Dále děkuji členům
a členkám SDH za obětavou práci ve
sboru.
Závěrem přeji všem obyvatelům
obce krásné prožití vánočních svátků
a všechno nejlepší do nového roku 2013.
Za SDH Stříbrnice Jiří Kratochvíl

SK Stříbrnice
Vážení spoluobčané,
fotbalový rok 2012 nebyl pro nás tak úplně špatný. V celkovém pořadí jsme získali osmé místo z 15 týmů. Máme 5 mladých
hráčů ze Stříbrnic: Petra Náplavu, Martina a Stanislava Peprníkovy, Přemysla Krsičku a Martina Liptáka. Ostatní hráči jsou
nakoupení na hostování z okolních vesnic - Buchlovic, Boršic,
Tučap, Polešovic, Nedakonic. Trenérem byl pan Vítězslav Martinák z Boršic.
Další fotbalisté ze Stříbrnic, kteří jsou ovšem hráči týmu Boršic, nám dělají dobré jméno. Patří mezi ně Jakub Zach a Pavel
Náplava.
Mezi žákovské fotbalisty patří bratři Bukvaldovi a Lukáš Krsička, který získal také ocenění v kategorii žáků.
Do dorostenecké kategorie se vrátil Martin Polášek, dále je
zde Denis Bukvald a nejlepším oceněným dorostencem Boršic
je - Pavel Náplava.
Bohužel se nám nepodařilo přihlásit podzimní fotbalovou
soutěž, ale i nadále se pečlivě staráme o sečení, hnojení či zavlažovaní hřiště.

Areál je využíván například maminkami ze Stříbrnic, které tady pořádaly Slet čarodějnic nebo Pohádkový les. SDH ze
Stříbrnic organizoval v prostorách areálu Burčákový fotbalový
turnaj. V říjnu zde byly odehrány zápasy dorostu a žáků z Boršic.
SK se aktivně zapojuje do kulturního dění ve Stříbrnicích.
V září jsme reprezentovali SK Stříbrnice na Burčákových slavnostech v Boršicích. Sponzorský dar na nákup surovin poskytl
Cipres filtr, s. r. o., a výtěžek z prodaných pochoutek putoval do
pokladny sportovního klubu.
Zúčastnění se měli prezentovat bramborovými specialitami.
Zdeněk Zach, František Pastorek a Petr Náplava uvařili bramborový guláš a ten nabízeli účastníkům folklorního festivalu.
Byli oděni v dresu SK a měli se svou pochoutkou velký úspěch.
Paní Hana Patková a Irena Náplavová nasmažily bramborové
laty (s náplní makovou, povidlovou a ořechovou) a uvařily bramborovou omáčku. Na rozdíl od mužů se naopak nechaly unést
folklorní atmosférou a své laskominy prodávaly v odlehčeném
slováckém kroji. Laty měly opravdu velký úspěch a sestry sklidily
nemalé ovace.
Nastal opět adventní čas. Čas rozjímání, bilancování a obdarovávání.
Bylo by úžasné, kdyby se sport stal
součástí života každého z nás. Sport
je projevem emocí: štěstí, radosti, ale
i zklamání či smutku ze špatných výkonů. Sport nám zoceluje zdraví a také
nás sbližuje. Nacházíme mezi spoluhráči, fanoušky, ale i protihráči nové
přátele. Naučí nás respektu a zamyšlení nad našimi nedostatky.
Nezbývá než všem spoluobčanům
poděkovat za přízeň, kterou nám
projevili v letošním roce, a všem přejeme krásné prožití svátků vánočních
a úspěšný rok 2013.
Srdečné díky!
SK Stříbrnice
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7. ročník Fotbalového memoriálu Miroslava Fryštáka
Letos sportovní klub uspořádal dne
30. června již sedmý ročník vzpomínky na
spoluhráče a kamaráda Miroslava Fryštáka. Zúčastnily se týmy Boršic, Medlovic
a Stříbrnic. V tomto pořadí získaly i cenné
kovy. Sportovní odpoledne se odehrávalo
v duchu přátelství a fair play.
Děkujeme, že jste si přišli zavzpomínat
a zasportovat.

MOTTA O SPORTU
Fotbal soustřeďuje dva druhy mužů:
ty, co nemají dívky, a ty, kteří mají ženy.
Autor: Dušan Radovič
Abychom utužili ducha,
je třeba utužit svaly.
Autor: Michel de Montaigne

Sport dává dohromady národy a dík
sportu mají i lékaři dávat co dohromady.
Autor: Herbert Rosendorfer
Tělo nechť každodenní své hýbání má.
Autor: Jan Amos Komenský
Sport je dobrý, když je dramatický
a hlavně když se nikdo nefláká.
Autor: Ivan Hlinka

Český zahrádkářský svaz včelařů
ČZSV, ZO Boršice působí
v obcích Stříbrnice, Boršice,
Medlovice, Újezdec, Osvětimany
a Nedakonice. Počtem včelařů se
ZO skládá ve Stříbrnicích ze 16
členů, v Boršicích ze 13 členů,
v Medlovicích z 9 členů, v Újezdci, Nedakonicích a Osvětimanech
má po jednom členu. Celkový počet členů je 41 včetně žen, v naší
ZO chovají 530 včelstev. V Boršicích a Medlovicích pracují včelařské kroužky, které vychovávají
mladé školáky. Věřím, že se z těchto dětí stanou budoucí dobří
včelaři. Jak všichni víme, včelaření je činnost potřebná pro přírodu a celkové životní prostředí. V posledních dvou letech se
v našem katastru objevila nemoc nahánějící hrůzu všem včelařům, a tou je včelí mor. Pro uzdravení včelstev se podnikají rázné
ozdravovací kroky. Nemoc bohužel stále přetrvává.
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S podporou starostů jmenovaných obcí mohl ČZSV v roce
2012 realizovat projekt na obnovu a zlepšení práce včelařů. Z mikroregionu Buchlov jsme obdrželi částku 500.000 Kč. Za obdržené finance jsme nakoupili 110 nových úlů a zařízení pro zpracování medu. To je také cesta k odstranění zastaralého včelaření
ve starých, nevyhovujících zařízeních. Tímto krokem se rovněž
potlačí různé nemoci u včelstev. Tady je třeba poděkovat starostům za jejich podporu a kladný přístup k provozování včelaření.
Do budoucna máme v plánu snahu více se zapojit do společenských akcí v obcích, pracovat s dětmi a vychovávat mladou
generaci včelařů. Jsem přesvědčen, že spolupráce a soudržnost
včelařů v naší ZO se oproti minulým obdobím výrazně zlepšila.
Přesto mám pocit, že ve vzájemné spolupráci je možné dosahovat ještě lepších výsledků.

Všem občanům přeji, aby jim včelařské produkty přinášely radost a sladké zdraví.
Vojtěch Píštěk
jednatel ZO Boršice

Zima na Buchlovsku
Měsíce letních a podzimních výletů
skončily, a od Buchlova věje vítr pořádně
studený. Přichází čas lyžovaček, sáňkování a zimních radovánek vůbec. Nezapomeňte si tedy naplánovat alespoň pár dní
také na zdejších sjezdovkách a běžeckých
tratích, které mnozí z vás důvěrně znají. Je
tu ale ještě spousta těch, kteří ani nevědí,
že u nás máme dokonce sjezdovky tři.
Přijměte prosím pozvání na malý výlet
po sjezdovkách s manažerkou Místní akční skupiny (dále též MAS), která působí
na Buchlovsku již dlouhá léta. A co to je
MAS?
MAS je společenství občanů, neziskových organizací, podnikatelů i veřejné
správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční
podpory z EU a národních programů pro
svůj region metodou LEADER, neboli
Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou
ekonomiku.
Smyslem naší práce je rozvoj tohoto
území, aby se vám tu dobře žilo, aby vaše
děti byly hrdé na to, že odtud pochází.
Snažíme se podporovat nejenom investice do infrastruktury, ale i zachovávat
kulturní dědictví pro další generace, společně propagovat toto území, vytvářet
podmínky pro volnočasové aktivity. Část
této podpory byla použita i na modernizaci technologií, díky kterým mohou naše
sjezdovky dobře fungovat.
Slovácký ledovec, jak se říká Ski areálu
Stupava, je sjezdovka pro zdatné lyžaře, dlouhá 500 metrů a do horní stanice
v nadmořské výšce 450 metrù vás dopraví
jeden ze čtyř vleků. Pro děti je určeno spíš
„nekonečné lano“ a mírnější svah, který je
uměle zasněžován technickým sněhem.
Večerní lyžování pod umělým osvětlením
zde patří k nejoblíbenějším. A co je nej-

zajímavější – lyžovat se zde může až do
začátku května. Díky poloze a přírodním
podmínkám se na Slováckém ledovci drží
sníh mimořádně dlouho. Projekt byl podpořen z prostředků LEADER v celkové
výši 975 tisíc. www.stupava.cz
Dva vleky a 400 metrů dlouhou sjezdovku najdeme v Osvětimanech. Během
hodiny se na vrchol svahu dopraví až 800
lyžařů. Mají zde půjčovnu lyží, a pokud
byste chtěli vyzkoušet některý z nových
modelů, jsou zde k dispozici testovací
vzorky. Děti, pokud je nechcete cvičit v lyžařských dovednostech sami, odevzdáte
do Chřibákovy lyžařské školy a pak už si
jen užíváte. Bude se vám zde líbit do té
míry, že zatoužíte po delším pobytu. Posaďte se do restaurace ve stylovém srubu
a při kávě nebo svařeném víně se rozhodněte a vyberte jeden z útulných pokojů
v novém penzionu. Pohostinnost, veselá
nálada a přímo domácí pohoda patří ve
Ski areálu Osvětimany k přednostem,
které ve velkých zimních střediscích těž-

ko najdete. Projekt byl podpořen z prostředků LEADER v celkové výši 473 tisíc.
www.skiosvetimany.cz
Mezi Buchlovicemi, Velehradem a Tupesy, v samém srdci regionu Slovácka,
leží třetí lyžařské středisko – SKI areál
Břestek. Jeho svah je ideální pro rodinnou
dovolenou nebo pro méně zdatné lyžaře
a seniory. Od letoška zde pro hosty otevřely srub s restaurací a občerstvením, kde si
můžete odpočinout, než se znovu vydáte
na sjezdovku. Ubytovat v Břestku se můžete v novém penzionu, a kdyby se vám
zachtělo opustit těsný kontakt se zasněženým svahem, je možné si zakoupit letenku
do horkovzdušného balonu, který vás vynese k průzračně modré obloze – uvidíte
nejen mikroregion Buchlov, ale skoro celé
Slovácko. www.svah.brestek.cz
Tak vidíte. Ani do Alp, ani do Himálájí
nemusíme! Za sněhem a zimními sporty
můžeme chodit za humna. Že zde na nás
čeká také chutná regionální kuchyně se
spoustou specialit, nemusíme zdůrazňovat.
Naše toulky dnes po okolí Mikroregionu Buchlov končí s přáním, aby se
Vám vyhýbaly nezdary, nemoci a neštěstí, aby ve Vašich rodinách vládla
pospolitost, vzájemný respekt a láska
a aby byl pro Vás ten příští rok rokem
životní pohody.
Marta Polášková
Mikroregion Buchlov,
svazek obcí pro rozvoj CR
Náměstí Svobody 800,
687 08 Buchlovice
tel.: +420 604 752 044
polaskova@buchlov.cz
www.buchlov.cz, www.slovacko.cz
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Společenská kronika
Změny stavu obyvatel obce Stříbrnice
od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012
Počet trvale přihlášených osob 412

Čestmíra Náplavová
Marie Bělovská
Terezia Pastorková
Anna Kovaříková

Jiřina Partyšová

Bohumila Ferdová
Františka Tománková

75 let
č. 14
č. 24
č. 83
č. 234

80 let
č. 103

90 let
č. 145
č. 2

20. 4. 2012
7. 9. 2012
24. 10. 2012
4. 11. 2012

5. 11. 2012

18. 8. 2012
1. 12. 2012

Narození

Martin Vanda
Nikola Maděrová
Amélie Mikulová
James Sebastian Payne
Viliam Staňo
Zdeněk Novák
Helena Valentová
Božena Kadlčíková
Juliana Šáděrová
Prokop Škrabal
Václav Bouda
Marie Horká

č. 30
č. 128
č. 139
č. 267
č. 261

Zemřelí

26. 2. 2012
26. 3. 2012
30. 4. 2012
30. 5. 2012
28. 8. 2012

č. 225 12. 12. 2011
č. 215 18. 2. 2012
č. 54 25. 2. 2012
č. 18 16. 4. 2012
č. 51 23. 5. 2012
č. 45 20. 6. 2012
č. 27
7. 8. 2012

73 let
76 let
61 let
87 let
20 let
53 let
71 let

Ladislava Polášková, OÚ Stříbrnice

paní Františka Tománková 90.let

paní Jiřina Partyšová 80.let

Vítání občánků
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Toto číslo vyšlo dne 21. 12. 2012, Sazba, osvit a tisk Joker s.r.o., Masarykovo nám. 35, Uh. Hradiště, tel.: 572 551 155.

