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Vážení spoluobčané!
Opět je tady závěr roku a jak se pomalu stává tradicí, je tady další, v pořadí už třetí číslo
našeho obecního zpravodaje. Tentokrát jste nás k jeho vydání téměř dotlačili, protože někteří
nedočkaví nám posílali své příspěvky i bez vyžádání. Z tohoto je vidět, že jsme Vás
předchozími zpravodaji asi zaujali a že Vás život v obci opět začíná zajímat.
Jak už jsme psali v minulém vydání, život v obci se v loňském roce začal probouzet a letos
už běžel téměř naplno. Podstatně se zvýšila aktivita jednotlivých složek i různých "sdružení
občanů". Aktivita byla vidět jak na množství akcí tak i na postupném budování různých
zařízení a vybavení v obci. Proběhly úspěšné oslavy 50. výročí založení SK Stříbrnice a 110.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, kterých se zúčastnili i významní představitelé
státní moci. Naši obec pod vlastní vlajkou bylo vidět i na Slavnostech vína a snad to nebylo
jen zásluhou přislíbené odměny. Dle našeho názoru byl vrcholem těchto aktivit hodový
průvod uspořádaný v listopadu. Letos sice ještě bez stárků, ale akce se vyvíjí a můžeme
doufat, že i tohoto se dočkáme.
ing. Oldřich Krystýnek
Marta Brucháčková

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
Vážení občané,
tato rubrika ve zpravodaji obce Vás souhrnně informuje o životě a investicích v katastru
obce Stříbrnice. Mnohé brzy zevšední, stává se samozřejmostí, která však není vždy tak
jednoduchou záležitostí, jak to popíše jedna věta či poznámka v tomto zpravodaji.
Proto bedlivě čtěte a srovnávejte s reálnou skutečností .
A) Majetek obce
V návaznosti na rok 2007 také v roce 2008 zajišťuje obec proces postupného výkupu
pozemků od majitelů pozemků pod nově vybudovanou komunikací na Stříbrnické paseky.
B) „Silnice II/42 Stříbrnice-odstranění kolizního místa střetu chodců s vozidly“
Již začátkem ledna 2008, je iniciováno starostou obce zasedání výboru projektu „Silnice
II/42 Stříbrnice – odstranění kolizního místa střetu chodců s vozidly“, za účasti všech
zástupců dotčených orgánů státní správy Zlínského kraje. Koncem ledna 2008 je docíleno
povolení – udělení územního souhlasu pro tuto stavbu. Od ledna jsou postupně řešeny
podmínky pro získání stavebního povolení:
- diagnostika vozovky
- geodetické doměření úseku stavby
- několikeré vyjednávání smluvních podmínek s majetkovou správou a investičním
oddělením Ředitelství silnic Zlínského kraje / ŘSZK/ a projektantem, až po získání
dohody o zřízení stavby mezi Obcí Stříbrnice a ŘSZK č 84 / 08
- vytýčení kabelů Telefoniky O2
- průběžné úpravy projektu na základě připomínkového řízení s dotčenými orgány
státní správy a vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí.
- vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy činných ve stavebním řízení
- rozšíření projektu o úpravu parčíku v dolní části obce
- souhlasy vlastníků sousedních pozemků
- zajištění vzdání se práva odvolání od všech účastníků stavebního řízení pro zkrácení
lhůty nabytí právní moci vydaného stavebního povolení

Významný mezník – 20.10.2008 Stavební povolení nabylo právní moci.
- 23.10. 2008 předána kompletní žádost, včetně povinných příloh o dotaci na
Regionálním odboru v Olomouci
Obec Stříbrnice tímto žádá o finanční dotaci 4,5 mil. Kč
Spoluúčast obce cca ………
1,0 mil. Kč
Finance z ŘSZK ………….
1,7 mil. Kč
Registrovaná žádost o dotaci neznamená však v žádném případě příslib dotace, tím chci říci,
že musíme být všichni i nadále trpěliví.
C) Medlovický potok – úsek obce Stříbrnice
Již 23. ledna 2008 je předáno staveniště firmě STAVEKO – I.etapa (od mostu u hřiště SK po
most u Hospůdky v háječku), která do konce února 2008 vyčistila koryto Medlovického
potoka protékající naší obcí od mnohaletého nánosu. II. etapa (od Hospůdky v Háječku po
most do trati „Loučka“) nebyla již tak náročná. Uskutečnila se po žňových pracích v měsíci
srpnu dodavatelem JASS – UNI Jalubí. Tato dlouho více než 25 let očekávaná investice ve
výši asi 650 tis.Kč se konečně dostala i do naší obce a zlepšila tím průtočné podmínky
přívalových vod. Toto nejvíce ocení občané žijící podél této vodoteče. Patří jim současně
poděkování za spolupráci při odstraňování porostů stromů a keřů z profilu toku a povolení
přejezdu těžké techniky po jejich soukromých pozemcích.
D) Zimní údržba stromů a keřů
Do konce března byla provedena firmou SÚS Slovácka s.r.o. údržba a ořez stromů a keřů
kolem místních komunikací v trati Křápalky a Býkové. Tímto byly tyto komunikace
zprůjezdněny pro těžší techniku a současně byla odlehčena těžké dopravě dlážděná cesta
ke kostelu a k Matouškovému pro obslužnost domů nad kostelem a na Křápalky.
E) Prodejna potravin Stříbrnice
Dne 21.3.2008 ukončila paní Marie Varmužová, Boršice 178 nájemní smlouvu na prodejnu
potravin v budově školy s výpovědní lhůtou 3 měsíce tj. k 21.6.2008.
Po dlouhých usilovných jednáních starosty obce s vedením Spotřebního družstva JEDNOTA
v Uherském Ostrohu byla sepsána smlouva o nájmu nebytových prostor a k 1.7.2008 byla
prodejna potravin ve Stříbrnicích opět otevřena. Obec provedla nezbytné stavební úpravy,
které byly podmínkou pro zahájení nové činnosti prodejny. Tyto úpravy si vyžádaly 140.000,Kč nákladů a můžeme s odstupem času říci, že přispěly k obnově zásobování potravinami
v obci v novém pojetí a ke spokojenosti občanů.
F) Údržba majetku
- průběžně byly řešeny poruchy vodovodního potrubí, kanalizace a veřejného osvětlení
- byly prováděny revize elektrického zařízení
- byly provedeny vysprávky asfaltovou směsí na místní komunikaci na Křápaly, sjezdu na
točně, komunikaci k rybníku, u hřiště SK, OÚ, přechodu přes místní komunikaci u prodejny
JEDNOTA.
- byl zajištěn generální úklidu točny u Šňupíkového
- bylo upraveno a zpevněno parkoviště osobních aut u hřiště SK Stříbrnice
- byl proveden nový nátěr zastávek autobusů ČSAD
- byla provedena oprava včetně nového nátěru vandaly poškozeného altánku u rybníka
- byla položena dlažba v zádveří a dolní chodbě Obecního úřadu
- průběžně probíhala údržba zeleně veřejných ploch a podél místních komunikací včetně
komunikací do oblasti Stříbrnických pasek a rybníku
G) Nová investice do majetku obce
Postup obnovy dětského hřiště, který byl projednáván na 9. zasedání zastupitelstva obce
dne 21.5.2008 byl dovršen výběrovým řízením a podáním žádosti na Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR), která byla úspěšná. Byly vyřízeny veškeré potřebné doklady – povinné
přílohy.

- stavební povolení s příslušnou dokumentací
- sepsána realizační dodavatelská smlouva o dílo s vybranou firmou PROLEMAX s.r.o, Plzeň
dle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s dodáním dvou hracích prvků i do prostoru
hřiště SK Stříbrnice
- za pomoci SÚS Slovácko s.r.o. Jarošov byly vybudovány dopadové plochy dle norem EU
- za pomoci místního autodopravce pana Pavla Patky, byl operativně navezen kalibrovaný
štěrk -,, kačírek“
- díky pomoci a pochopení 25.obětavých občanů Stříbrnic bylo na dobrovolné bezplatné
brigádě v sobotu 1. listopadu ručně rozprostřeno v dopadových plochách 75 tun „kačírku“.
Můžeme říci, že touto operativní koordinační činností firem, obce a spoluobčanů a za dotace
z MMR dne 8. listopadu bylo dětem předáno „dětské hřiště“ v hodnotě téměř 0,5 mil. Kč,
které přispěje k radostnému a bezpečnému volno časovému vyžití dětí i odpočinku
dospělých.

Dětské hřiště u hřiště SK

První "uživatelé"

Dětské hřiště na parku

Co říci závěrem…
Jsem velmi rád, že se v obci důstojně uskutečnily oslavy 110. výročí založení SDH
Stříbrnice, že SK Stříbrnice se rovněž nedal zahanbit v uspořádání akce 50.výročí založení
TJ Sokol Stříbrnice. Můžeme se pochlubit i účastí krojovaných a zdařilou prezentací obce
propagačním stánkem se „stříbrnickými specialitami“na dnech Slavnosti vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti. Po 11. letech byly uspořádány v naší obci „Slovácké hody
s právem“.
Chtěl bych touto cestou upřímně poděkovat všem občanům, kteří velkou měrou
přispěli k uspořádání takto významných a pro obec Stříbrnice dlouhá léta nebývalých
akcí. Přál bych si, aby se tato společenská činnost v obci i v budoucnu dále rozvíjela.
Při příležitosti vánočních svátků, svátků pokoje a klidu přeji všem spoluobčanům
krásnou a šťastnou atmosféru jejich prožití a do nového roku 2009 pevné zdraví,
mnoho štěstí, spokojenost.
Ing. František Píštěk, starosta obce

ŽIVOT V OBCI

TURISTICKÝ ODDÍL BOBŘÍCI STŘÍBRNICE
I když se Bobříci na delší dobu odmlčeli, oddíl zůstává nadále zachován. Na podzim jsme se
začali opět scházet a to vždy v sobotu v odpoledních hodinách. Většina schůzek při nepřízni
počasí probíhá na obecním úřadě, kde hrajeme různé hry. V současné době pilně
připravujeme předvánoční výstavu ručních prací, a to nejenom s vánoční tematikou.
Jako každoročně plánujeme vánoční nadílku u stromečku, kde si rozdáme dárečky,
zazpíváme koledy, ochutnáme cukroví. Děti také nazdobí stromeček na vítání nových
občánku, které proběhne 14.12.2008.
Členy oddílu jsou: Adélka Dudová, Petr Duda, Blanička Šuranská, Patrik Štulír, Lenička
Štulírová, Patrička Vaculovičová, Sabinka Bakošová, Anetka Bakošová.
Oddíl vede a materiál poskytla Anna Varmužová

50 let

TJ Sokol Stříbrnice 1958

SK Stříbrnice 2008
TJ Sokol byla v obci založena v roce 1958. Nejčilejším oddílem byl oddíl kopané. Měl mnoho
příznivců a fotbalisté hráli se střídavým štěstím. JZD jim propůjčilo louku „Pod strání“. V roce
1964 bylo hřiště přemístěno. Na novém hřišti „Pod Bambolcem“ bylo zásluhou mnoha
sportovců vybudováno všechno potřebné. Hřiště postupně procházelo mnoha úpravami až
do dnešní podoby. V letech 1973 -1977 nebyla TJ přihlášena do žádné soutěže, protože zde
byl nedostatek hráčů. Činnost se opět obnovila v roce 1978. Základní kádr mužstva tvořili:
Rostislav Martinák, Pavel Juřík, Miroslav Grebeň, Dalibor Kunc, Pavel Donátek, Miloš Motáň,
Petr Verbík, Antonín Hojsík, Lumír Maňásek. Postupně toto mužstvo bylo doplněno mladšími
hráči, a to: Josefem Valentou, Tomášem Juhasem, Františkem Čevelíkem, Petrem
Náplavou, Miroslavem a Jaroslavem Fryštákovými, Miroslavem Pastorkem, Janem Palicou.
V 80. letech stříbrnické mužstvo mělo velký úspěch a atakovalo horní místa tabulky. Tým byl
doplněn novými tvářemi z Nedachlebic: Pavel Šuranský, Vlastimil Němeček, z Boršic:
Zdeněk Zach, z Ořechova: František Kuchař a také hráči z Uherského Hradiště. Fotbalový
klub hrával i přátelská utkání, například se slovenskými Radošovcemi, kde byla navázána i
družba. Za zmínku stojí také příjemná utkání s ostravskými horníky z dolu Darkov či
zápasy s týmem Cukrovaru Staré Město. Mezi odlehčená utkání patřily mače ženy versus
muži. Do roku 1994 měly Stříbrnice mužstvo mužů, ale bohužel, opět se nepodařilo sestavit
nový kádr. V červnu 2002 došlo ke změně názvu TJ Sokol Stříbrnice na SK Stříbrnice.
Na jaře roku 2003 se uskutečnila výrazná rekonstrukce sportovního areálu. Postavením a
otevřením nových kabin se po třinácti letech obnovil sportovní život v obci. Poprvé v historii
našeho fotbalu byl v roce 2005 přihlášen tým žáků. Trenéry byli Zdeněk Zach a František
Pastorek. Družstvo žáků tvořili: František, Martin a Michal Pastorkovi, bratři Stanislav a
Martin Peprníkovi, Petr a Pavel Náplavovi, Radim a Přemysl Krsičkovi, Silvestr a Václav
Vaculovičovi, Martin Polášek, Nikolas Škrabal, Tadeáš Šuranský, Adéla a Radim
Kratochvílovi, Jiří Němeček, Václav Náplava. Někteří z nich už reprezentují dorost a přibyli
další.: Nikola Vandová, Lukáš Krsička . Hostuje u nás i několik žáků z Boršic.
Také muži po třinácti letech začali hrát mistrovská utkání skupiny A. Tým tvoří hráči Stříbrnic,
Boršic, Tučap, Zlechova a Uherského Hradiště.
SK se v současnosti zapojuje i do kulturního dění obce. Jde o to, aby se sportovní zájem i
nadále rozvíjel, neboť bez sportovního zápolení si život na vesnici nedovedeme představit.

Tímto bychom rádi poděkovali nejen hráčům, fanouškům, sponzorům, ale i všem, kteří
pomáhají, aby sportovní klub i nadále fungoval a reprezentoval naši obec.

Pohled na šatny SK Stříbrnice

Něco málo historie

Mužstvo i ženstvo pohromadě

Žáci

Muži

HASIČI STŘÍBRNICE
Před 110 lety se několik stříbrnických občanů domluvilo a založili Dobrovolný hasičský sbor.
O jeho vznik se nejvíce zasloužil tehdejší místní učitel Vilém Klein. Dalšími zakládajícími
členy byli Silvestr Martinák, Vojtěch Hruška, Josef Lerbletier.
K dnešnímu dni má sbor 45 členů, z toho 12 žen. Starostou SDH je stále F. Čevelík ,
velitelem je J.Kratochvíl , o techniku SDH se stará B.Kratochvíl, zastává i funkci strojníka.
Nejstarší členové sboru jsou ing.J.Sovek , J.Bakoš , V.Prukner.
V letošním roce hasiči uspořádali několik zajímavých akcí.
První akcí byl maškarní bál, tato akce bývá nejen u členů velmi oblíbená. Na jaře se
uskutečnil sběr kovového odpadu. Na začátku května se stavěl máj tentokráte ručně, tak jak
to bývalo zvykem za starých časů, velký dík patřil i občanům, kteří přišli pomoci hasičům se
stavěním máje.
Další akcí v měsíci květnu byla okrsková soutěž konaná v obci Újezdec, které se zúčastnily
dvě družstva mužů a družstvo žen. V kategorii mužů nad 35 let se naše družstvo umístilo na
1. místě. Podobně na tom byly i ženy, které si také odvezly cenu za 1. místo. Muži do 35 let
získali 2. místo.
Konec měsíce se ukončil kácením máje. Na začátku prázdnin jsme uspořádali pro děti
sobotní sportovní odpoledne. Byly připraveny různé soutěže a sportovní disciplíny a
odměnou za jejich výkon byly sladkosti a oblíbený táborák. V červenci sbor přijal pozvání do
Hýsel na 2. ročník netradiční hasičské olympiády, která byla pro členy velkým zážitkem.
Této olympiády se zúčastnila dvě družstva mužů a družstvo žen.
2. a 3. srpna slavil sbor dobrovolných hasičů 110 let založení sboru. Na tuto slavnost přijali
pozvání starostové okolních vesnic, sbory dobrovolných hasičů v hojném počtu, dále byli
přizváni poslanci parlamentu ČR pánové Škromach a Seďa a kandidátka do Senátu PČR
paní Doupovcová. Velký dík patří záchrannému hasičskému sboru Zlínského kraje
z Uherského Hradiště, policii ČR z oddělení Buchlovice, zdravotní záchranné službě Uherské
Hradiště a hasičům z Colorlaku Staré Město, kteří se postarali o profesionální ukázky
techniky a záchranných prací. U příležitosti této akce nechal sbor vyrobit kopii hasičského
praporu. Slavnost byla zakončena mší svatou v místním kostele za všechny zemřelé a žijící
členy sboru. Jako každým rokem proběhl v září 5. ročník Burčákového turnaje o pohár
starosty SDH Stříbrnice. V měsíci říjnu uspořádaly ženy pro děti 2. ročník drakiády a na
prosinec je naplánovaný předsilvestrovský pochod, který je poslední akcí v roce 2008.
Hasiči se nejen baví, ale také pomáhají kde je třeba a rádi přiloží ruku k dílu.
Podklady dodal pan Jiří Kratochvíl

Maškarní ples

Sběr kovošrotu
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Stavění máje

Netradiční hasičská olympiáda

Prázdninové odpoledne

110 let založení hasičského sboru
S

Drakiáda

Úprava dětského hřiště

ZAHRÁDKÁŘI
Zahrádkáři uspořádali 12.ledna 2008 Tradiční zahrádkářský bál, který byl zpestřen bohatou
tombolou a dobrým vínem. K tanci a poslechu hrála Boršická čtyřka se svým širokým
hudebním repertoárem pro starší i mladší příznivce. Je škoda, že návštěva bálu byla velmi
malá, což pořadatele zcela zklamalo a odradilo od pořádání dalšího ročníku.
V měsíci lednu až dubnu uspořádali vinaři ve svých sklípcích řadu besed při víně pro
vzájemné posouzení a zlepšení kvality místních vín.
V průběhu roku bylo snahou členů pěstovat zeleninu a vysazovat ovocné stromky,
provádět výchovné řezy stromů a keřů. Chloubou některých členů jsou štěpařské úspěchy v
roubování nových i starých žádaných odrůd stromů. Na katastru obce je vysázena celá řada
nově vypěstovaných stromků vzácného Jeřábu oskeruše ( Sorbus domestika L.) V roce
2002 je dokonce vyhlášen Okresním úřadem referátem životního prostředí v Uh. Hradišti
nejstarší strom Jeřábu oskeruše nacházející se v místní trati Skalice za památný strom. Jeho
stáří se odhaduje na cca 150 let. Naše obec byla, dle historických pramenů, obcí
s rozmanitým sortimentem chutného kvalitního ovoce. Je třeba tuto tradici v určité míře
obnovit pro současnou i další generaci, protože člověk z lékařského hlediska, pro zachování
svého zdraví má konzumovat v převážné míře produkty z prostředí ve kterém žije.
Zprávu zpracoval Ing. František Píštěk

KNIHOVNA STŘÍBRNICE
V knihovně je cca 5.000 svazků naučné i krásné literatury spolu s časopisy, které pravidelně
dochází. Knihy se dováží z výměnného fondu Uh.Hradiště. Součástí knihovny je také veřejně
přístupný internet. Na podzim proběhla kontrola naučné literatury, kterou prováděly
pracovnice z knihovny B.B. Buchlovana z Uh.Hradiště.
Půjčovní doba je každý pátek od 14:00 do 17:00 hod.
Za knihovnu zodpovídá a materiál poskytla Anna Varmužová

MARTINSKÉ HODY VE STŘÍBRNICÍCH
V loňském roce jsme si slíbili, že obnovíme tradici a uspořádáme hody na Martina tak jak to
bylo ve Stříbrnicích dříve zvykem.
Hodně lidí bylo tomuto nápadu nakloněno, a proto organizace probíhala velmi hladce.
Setkávali jsme se s mládeží v klubovně SK a pilně nacvičovali zpěv i tance. Děvčata i chlapci
byli nadšení a s vervou se pustili i do náročného verbuňku.
Ve středu před hodovou oslavou jsme vyzdobili sál tureckými šátky a krušpánkem. Venkovní
žúdro OÚ a starostova domu zdobilo smrkové chvojí s barevnými růžičkami. Nezapomněli
jsme ani na kříž u kapličky.
V pátek proběhl poslední nácvik a zdobení voniček.
V sobotu ve 12. 00 usměvaví krojovaní přicházeli na hřiště. S písničkou Chodíme,
chodíme,… a panem harmonikářem vyrazil početný průvod 48 krojovaných k neformálnímu
stárkovi Petru Náplavovi. Tady zazněla hodová písnička Stříbrnští mládenci….. a Petr
s Adélkou Kratochvílovou zatančili sólo.
Další zastávka byla u paní Mikulčákové, která nám předala své zkušenosti s výzdobou
práva. Písničkou jsme poděkovali též paní Marii Krystýnkové. Ta po dva večery učila místní
ženy vázat šátky.
Zaznělo mnoho slováckých písniček, zatančilo se mnoho tanečků a chasa se přesunula
k panu starostovi.
U pana starosty ing. Františka Píšťka chasa obdržela povolení k hodovému veselení a
výtečné víno. Paní Píšťková vzorně uhostila krojovanou chasu a odměnou jim byla píseň a
sólo s neoficiálními stárky Petrem a Adélou.
Krojovaní s dobrou náladou pokračovali ke Kratochvílovému. Chlapci a děvčata se rozestavili
do dvou řad a vesnicí se ozývala krásná hodová: Tluču, tluču, ….
Poslední zastávka byla v hospůdce V Háječku, kde chlapci ukázali, jak umí cifrovat.
Průvod se rozešel a mnozí šli načerpat síly, aby se mohli zúčastnit hodové zábavy.
V 19. 30 na OÚ začala hodová zábava. Společenská místnost praskala ve švech. Hezké
melodie skupiny ROKY rozproudily krev snad každého z nás.
Počasí nám bohužel nepřálo, ale ani to nezkazilo veselou a přátelskou atmosféru.
Chybí už jen poděkovat. Dík patří členům SK Stříbrnice, všem krojovaným, paní
Mikulčákové, paní Marii Krystýnkové, panu starostovi, muzikantům a hlavně spoluobčanům,
kteří nás uhostili a drželi palce.

- DĚKUJEME Zprávu a podklady poskytla paní Irena Náplavová

Hodové právo

Zpěváci

Budoucí stárci?

Právo v rukou radního

Hodový průvod

Cifrování V háječku

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LOVECKÁ OBEC, O.S.
Myslivecké sdružení Lovecká obec, o.s. se sídlem ve Stříbrnicích má v současné době 18
členů, kteří vykonávají právo myslivosti na více než 500 ha pronajatých pozemků a lesní
půdy Honebním společenstvem Stříbrnice.
Členové MS jsou si vědomi práv a povinností především k volně žijící zvěři, kterou je
nutné chránit, chovat, ale i lovit. Tato skutečnost představuje činnost ve prospěch přírody a
zvěře jako součásti ekosystému a udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků českého
kulturního dědictví.
Členové MS v letošním roce konali pravidelné obchůzky krmných zařízení a věnovali
pozornost opravám a jejich obnově včetně přikrmování a čistoty okolí, zvláště pak v místech
většího výskytu zvěře. Jsou to lokality Sad, Pod skalou a další. Bylo zabezpečeno krmivo na
zimní období pro drobnou i spárkatou zvěř. Byla vybudována myslivecká zařízení k lovu
spárkaté a černé zvěře v oblastech Třešňák, Skalice, Sad a Stráň.
Nutno zdůraznit, že veškerá tato činnost, především péče o zvěř a její pravidelné
přikrmování v době strádání, t.j. v zimním období, je vykonávaná členy MS dobrovolně a za
nemalých časových a finančních obětí.
Dále nelze opomenout členy, kteří vychovávají a pečují o lovecky upotřebitelné psy, bez
kterých by naši myslivost nebylo možné řádně a bez ztrát na zvěři vykonávat. Patří jim
poděkování.
Součástí myslivecké činnosti je i lov zvěře, který je prováděn dle předepsaných zásad
selekce a to odlovem průběrných kusů zvěře nevhodných k dalšímu chovu tak, aby byla
zachována ve svěřené honitbě předepsaná rovnováha. V letošním roce se daří našim
členům řádně plnit předepsaný odlov spárkaté i černé zvěře. Velká pozornost všech členů je
věnována tlumení zvěře škodící myslivosti. Součástí tohoto cíle bylo vybudované zařízení
pro lov lišek.
Také v letošním roce jsou pořádané dva hony na drobnou zvěř - bažant kohout, které jsou
součástí plánovaného ročního odlovu v honitbě.
V tomto roce pokračuje snaha MS o vybudování vlastního zázemí, které by umožnilo
rozvoj v hospodaření společnosti a v oblasti propagace mysliveckých tradic a zvyků.
V současné době se členové MS scházejí na schůzích, honech a dalších akcích v
zařízení obecního úřadu nebo v soukromí, což přináší problémy. Členové MS pevně věří, že
v příštím roce za významné podpory Obecního úřadu ve Stříbrnicích bude tato snaha
korunovaná úspěchem.
Tak jako v každé společnosti patří konec roku k hodnocení práce a výsledků za uplynulý
rok i naše společnost uspořádá malé zhodnocení s posezením rodinných příslušníků členů
MS a zástupců HS a obce, které se stalo nezbytnou tradicí MS Lovecká obec Stříbrnice.
Materiál poskytl výbor MS Lovecká obec ve Stříbrnicích

ŠKOLY
Mateřská školka
Vážení občané,
v předcházejících číslech zpravodaje jsem Vás seznámila s historií mateřské školy,s jejím
provozem,hlavním cílem a prostředím mateřské školy.
Nyní bych Vás ráda informovala o životě a akcích, které jsme pro děti připravily v tomto roce
a které děti nejvíce bavily a zaujaly.

Na sníh si děti musely počkat až do ledna. A když napadl,hned jsme toho využili a zahráli si
na sněhuláky. Děti se oblekly do bílého, vyrobily si papírové hrnce, červené nosy a hned byla
třída plná veselých sněhuláků, kteří s radostí dováděli a koulovali se papírovými koulemi.
Pak už se naši předškoláci těšili na zápis do 1.ročníku základní školy. V souvislosti s tím
jsme dětem připravily týdenní hru „na školu“. Snesly jsme z půdy staré lavice, vyrobily
žákovské knížky a nachystaly tabuli a úkoly – prostě opravdová škola. Pak si jen děti
přinesly aktovky, každé ráno zazvonil zvonek a škola začala. Odměnou za splněné úkoly jim
bylo „školkové vysvědčení" se samými jedničkami.
Prostřednictvím loutkových představení uskutečňovaných vždy jednou za měsíc v mateřské
škole vedeme děti ke správným kulturně – společenským návykům. Vyvrcholením bylo
divadelní představení ve Slováckém divadle v Uh.Hradišti. Letos děti navštívily pohádku „Jak
se čerti ženili". Je to pro ně vždy velký kulturní zážitek být v opravdovém divadle. Velkou
událostí bylo i vystoupení oblíbeného herce Michala Nesvadby, kterého děti znají
z televizního vysílání „Kouzelná školka“. Dokonce se společně s Michalem na jevišti kina
Hvězda, kde vystoupení probíhalo,vyfotily.
Využily jsme nabídku Ekologického centra ŽABKA, které sídlí v KOVOSTEELU St.Město a
zapojily se s dětmi do ekologického programu „Poklady z naší popelnice“. Děti si zahrály na
zvířátka a pomáhaly vyčistit les od odpadků, které sbíraly, určovaly z čeho jsou vyrobeny a
třídily je do připravených barevných kontejnerů. Završení programu byla jízda vyhlídkovým
vláčkem „Steelinka“ po celém areálu a výstupem na věž majáku, ze které viděly široké okolí.
Domů děti odjížděly plné zážitků a každý s taškou psacích potřeb, občerstvením a
reklamním materiálem.
Každým rokem se v rámci plaveckého výcviku účastníme soutěže s názvem „Vodní hry
malých kapříků“, kterou pořádá Plavecká škola Uh.Hradiště. Do letošního ročníku se
přihlásilo celkem 12 mateřských škol. Pětičlenná družstva soutěžila ve splývání, skoku do
vody po nohou, sbírání puků ze dna bazénu, podplaváním desky, jízdě na skluzavce v sedě i
v lehu na zádech. Za mohutné podpory rodičů a silného povzbuzování naše děti skončily na
pěkném 6. místě.
Nikdy nezapomínáme oslavit spolu s dětmi jejich svátek - Den dětí - a vždy pro ně
připravíme nějakou zajímavou akci. Loni se děti ocitly na pouti, letos putovaly všemi
světadíly a na jednotlivých stanovištích na ně čekal indián – děti musely házet podkovou,
nebo eskymák – zde mu pomáhaly lovit pomocí udice papírové ryby, taky potkaly číňana, se
kterým přebíraly pomocí hůlek drobné předměty.
V letošním roce jsme navázaly na dobrou spolupráci s rodiči a společně pro děti připravily
„Jarní čarování“ na místním fotbalovém hřišti. Zpočátku nám počasí moc nepřálo, ale jakmile
déšť ustal, všechny mladé čarodějnické učednice musely projít všemi stanovišti a plnit úkoly,
které jim zadávaly staré zkušené čarodějnice. Za splněné úkoly dostávaly do čarodějnického
pytlíčku penízky, za které dostaly sladké odměny.
Mnozí rodiče se také zapojují do tvořivých dílniček v mateřské škole, kde spolu se svými
dětmi zdobí různými technikami velikonoční vajíčka, vyrábí papírové zajíčky, na podzim slyší
na výzvu „Strašně mě straší strašidla“ a tvoří strašidla z dýní, kukuřice, řepy nebo brambor.
Pravidelně se konají dílničky v době adventu – letos to byly „Mikulášské dílničky:“
Toto je jen malý výčet toho, co pro děti připravujeme. Mohla bych pokračovat a zmínit i
oslavu svátku všech našich maminek, posezení s rodiči u vánočního stromečku nebo výlet
dětí do ZOO Olomouc a také slavnostní rozloučení s předškoláky. Jistě i tak bych na spoustu
akcí zapomněla.
A protože se blíží konec kalendářního roku,dovolte, abych Vám všem popřála příjemné
prožití svátků vánočních,hodně zdraví,štěstí a úspěchů v roce 2009.
Podklady připravila Marie Blechová

Karneval

S Michalem Nesvadbou

"Školáci"

Základní škola Osvětimany
Do základní školy chodí v tomto školním roce 160 žáků. Škola nabízí možnost relaxace v 16
kroužcích. Žáci si mohou vybrat z následující nabídky : Základy němčiny pro 8. a 9. ročník,
Literární kroužek, Dyslektický kroužek, Počítačový kroužek, Hra na zobcovou flétnu,
Výtvarný kroužek, Šikovné ruce, Dovedné ruce ( vaření ), Angličtina na počítači a zpěv,
Stolní tenis, Sportovní kroužek, Šachový kroužek, Moderní tanec, gymnastika a aerobic,
výuka her na hudební nástroje, Moderní zpěv.
V měsíci září se uskutečnil Projektový den o Velké Británii, žáci 9. ročníku navštívili v rámci
volby budoucího povolání Úřad práce v Uh. Hradišti a Burzu škol ve Zlíně, 4. třída si ověřila
své znalosti na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. Největší akcí letošního podzimu bylo
slavnostní otevření zrekonstruované školy a zároveň probíhající Den otevřených dveří.
V měsíci říjnu proběhla výstavka knih s možností prodeje, návštěva členů literárního
kroužku knihovny Buchlovan v Uh. Hradišti, výchovný koncert zaměřený na protidrogovou a
environmentální výchovu, starší i mladší žáci byli úspěšní na florbalovém turnaji ve Starém
Městě ( 1. a 2. místo ), naše družstvo školní družiny vybojovalo zlatou medaili ve fotbalovém
turnaji v Buchlovicích. Tento měsíc se také konala sportovní olympiáda pro děvčata 1.
stupně, kterou zorganizovaly jejich starší spolužačky.
Žáci 5. ročníku se v letošním školním roce zapojili do projektu Adopce na dálku. Všichni žáci
spolu se svými rodiči tento projekt podpořili. Roční splátka na chlapce Sagiba Khana z Indie
(chodí do 3. třídy ) je 5000 Kč, finanční prostředky jsou použity na alespoň jedno teplé jídlo
denně, zdravotní péči a především vzdělání dítěte v jeho rodném prostředí. Žáci se seznámili
s problematikou chudoby a uvědomili si, že ne pro každého je vzdělání samozřejmostí.
Spolupráce naší školy s ostatními subjekty probíhá v několika oblastech. Jedná se o
pravidelnou spolupráci se starosty obcí ze spádového obvodu školy, do něhož spadají obce
Hostějov, Stříbrnice, Újezdec, Medlovice, Vřesovice a Osvětimany. Dále se jedná o
spolupráci s Občanským sdružením Osvětiman, Základní uměleckou školou Bzenec, se
Sdružením rodičů v Osvětimanech, s vedením obce Osvětimany, Střediskem výchovné péče
Uh. Hradiště, Pedagogicko – psychologickou poradnou Uh. Hradiště a SPC Zlín, zubní
lékařkou, sociálním odborem Městského úřadu Uh. Hradiště a Domem pečovatelské služby
Osvětimany.

Školní budova prošla o letošních prázdninách zásadní změnou. Uskutečnila se výměna
oken, zateplení budovy, oprava fasády, výměna osvětlení ve 2. patře, obnova zastaralých
lavic a židlí ve všech třídách v celkové částce 11 000 000 korun. Naše škola se stala svou
novou tváří součástí nádherné chřibské krajiny.

Mgr. Petr Orlický
ředitel školy

Z HISTORIE OBCE
Škola v obci
První triviální škola byla ve Stříbrnicích zřízena hrabětem Leopoldem Berchtoldem
(majitelem buchlovského panství) v roce 1788. Triviální znamená, že se tam děti učily tři
předměty: čtení, psaní, počty. Před rokem 1788 byly Stříbrnice přiškoleny k Buchlovicím.
Povinnou školní docházku zavedla Marie Terézie.
Z činnosti školy v obci v 18. a 19. století se nedochovaly žádné materiály. Vyučování bylo
prováděno po různých domech např. v čísle 126 a 19. Údajně zde učil tkadlec a jmenoval se
Střelec. Na těchto číslech později bydleli: č.126 Rudolf Porta, č.19 Filip Náplava.
Po 12 ti letech, v roce 1800 byl k vyučování určen obecní dům č.51. Z tohoto domu byla
různými úpravami zřízena první školní budova.Tu už starší občané znají - stála rovnoběžně s
potokem, tam, kde je teď plot zahrady mateřské školy. Zde už učil první skutečný učitel jméno se nedochovalo. Není třeba zdůrazňovat, že vyučování v jedné malé místnosti s
vysokým počtem žáků bylo pro učitele velmi těžké.
V roce 1888 bylo rozhodnuto postavit novou školní budovu. Pozemek na školu prodal obci
Jiří Kučík. Škola byla postavena jako dvojtřídka v roce 1892 - 1893. Stavěl ji stavitel
Rychman ze Bzence nákladem 12.000,- zlatých. Stavba se uskutečnila za starostů
Ferdinanda Hrušky a Šimona Crháka.
Prvním nadučitelem byl Antonín Obrtel, který je i na hřbitově ve Stříbrnicích pochován.
Škola byla podporována i buchlovskými pány. V roce 1900 hraběnka Berchtoldová zde
zřídila "polévkový ústav ", v němž se pravidelně stravovalo 70 dětí. Není známo, kde se
polévka vařila a též kdo ji vařil.
Počet dětí ve škole postupně rostl a po 1.světové válce už chodilo do školy přes 100 žáků
- byla zřízena trojtřídka.
V roce 1965/66 se musela provést generální oprava školy, poněvadž budova už byla
zastaralá. Vyměnila se okna, dveře, do tříd se položily parkety, udělaly se splachovací
záchody, umývárky. V budově se zřídilo ústřední topení, udělaly se šatny / do té doby se děti
převlékaly ve třídách /. Oprava probíhala 1 rok a po tu dobu se žáci učili na směny v malé
zasedací místnosti na Obecním úřadě.
Při opravě byl znovu obnoven školní byt. Velice brzy se ukázalo, že školní studna na
provoz nestačí. V roce 1976 byl ve Stříbrnicích vybudován obecní vodovod a škola byla na
něj jako první napojena.
V obci prudce klesal počet obyvatel. Mladí lidé odcházeli do měst do výhodnějších
paneláků a to se odrazilo na nízkém počtu žáků.
Ve školním roce 1974/75 zde byla pouze jednotřídka. V dalším školním roce 1975/76
začala kooperace / spolupráce / se školou v Boršicích a škola byla opět dvoutřídní. Děti z
Boršic (přes 30) dojížděly do Stříbrnic a doplnily požadovaný stav.
Kooperace začala z prostého důvodu - ve Stříbrnicích byla pěkně opravená škola a v
Boršicích jim už budova na počet žáků nestačila. Museli by od 1.třídy učit na směny.
Ve Stříbrnicích byly 2 první třídy a od druhé třídy začaly stříbrnské děti dojíždět do ZŠ
Osvětimany nebo ZŠ Boršice.

Kooperace se ZŠ Boršice trvala 17 let. V roce 1993 byla ve Stříbrnicích škola zrušena a
stříbrnské děti už od 1.třídy dojíždějí.
Ze školního bytu a z přistavené jedné třídy byla v roce 1978 zřízena Mateřská škola.

Z obecní kroniky vypsala Čestmíra Náplavová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
K 30.11.2008 měly Stříbrnice 422 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.
Od vydání minulého obecního zpravodaje se narodili v obci tito noví občánci:
2.12.2007
7.1.2008
16.1.2008
16.1.2008
7.3.2008
1.7.2008
15.8.2008

Robert Luvis Payne, č.p. 267
Filip Vašíček, č.p. 4
Martin Železník, č.p. 75
Tomáš Železník, č.p. 75
Jakub Vavřík, č.p. 74
Terezie Zahradníková, č.p. 275
Karolína Libenská, č.p. 195

Všem novým občánkům přejeme do života jen to dobré.

Významného životního jubilea se dožili:
75 let - 15.8.1933 Františka Bilíková, č.p. 196
13.10.1933 Karel Latina, č.p. 161
80 let - 19.2.1928 Ing. Josef Sovek, č.p. 199
4.4.1928 Jan Habáň, bývalý občan, nyní v domově důchodců v Buchlovicích
90 let - 22.2.1918 Anna Častulíková, č.p. 36
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům.
V obci došlo také k úmrtí několika občanů:
27.12.2007
4.6.2008
2.11.2008
15.11.2008

Milan Šmíd, č.p. 134 ve věku 56 let
Marie Kratochvílová, č.p. 255 ve věku 69 let
Břetislav Zámečník, č.p. 56 ve věku 40 let
Oldřich Hrobař, č.p. 104 ve věku 68 let

Struktura obyvatel obce

VĚK

Muži

Ženy

Celkem

0 – 10 let

21

17

38

11 – 20 let

30

14

44

21 – 30 let

29

31

60

31 – 40 let

31

30

61

41 – 50 let

37

25

62

51 – 60 let

32

29

61

61 – 70 let

21

24

45

71 – 80 let

13

24

37

81 – 90 let

4

9

13

91 – 95 let

0

1

1

Celkem
Průměrný věk

218 mužů
39,17 let

Slavnosti vína v Uh. Hradišti

204 žen
44,98 let

422
41,97 let

Přátelství funguje nejen mezi lidmi…

Zimní krajina

