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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním nastává i čas hodnocení uplynulého období. Po kladných ohlasech na
první číslo Stříbrnického zpravodaje č. 1 jsme se rozhodli pokračovat ve vydávání tohoto zpravodaje a
připravili jsme pro Vás druhé číslo, tentokrát s hodnocením roku 2007.
Letošní rok, jak se zatím zdá, bude mnohem úspěšnější v činnosti jednotlivých spolků i v životě
samotných obyvatel naší obce. Bylo uspořádáno mnoho akcí, kterých se účastnilo i více obyvatel než
bývalo zvykem. Všechno začalo už předsilvestrovským pochodem kolem Stříbrnic, kterého se
zúčastnilo více než 60 obyvatel obce a byl zakončen v klubovně sportovního areálu, pokračovalo se
plesovou sezónou (maškarní a zahrádkářský bál), stavěním máje, sportovními turnaji a spoustou
dalších akcí, které určitě pobavily všechny účastníky. Končilo se (zatím) "hodovým průvodem" na
Martina. Podrobnosti o jednotlivých akcích se dočtete ve zprávách jednotlivých spolků a organizací.
Občas jsme se o životě obce dočetli i v regionálním tisku, vidět některé naše spoluobčany bylo i na
Slavnostech vína v září v Uherském Hradišti, i když zatím jen pod vlajkou sousedních Medlovic.
Věříme, že v příštím roce si už budeme účast naší obce organizovat sami a že nás bude vidět.
Děkujeme všem, kteří se svými příspěvky a fotografiemi podíleli na tomto čísle zpravodaje. Naší
představou je vydávat zpravodaj alespoň dvakrát ročně. Moc by nám pomohlo, kdyby po každé akci
její organizátoři zpracovali krátkou zprávu a předali nám ji i s případnými fotografiemi. Při vzpomínání
jedenkrát za rok se na spoustu akcí a událostí zapomene a je určitě škoda, že se o ní nedozví i lidé,
kteří se jí přímo neúčastnili.

Oldřich Krystýnek
Marta Brucháčková

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
Od začátku roku 2007 zajišťuje obec proces postupného výkupu pozemků od majitelů vlastnících
pozemky pod nově vybudovanou komunikací na Stříbrnické paseky. Kolem této komunikace je
prováděna údržba zeleně v průběhu celého roku.
Od března se realizují přípravné práce na vybudování nového chodníku podél silnice II. třídy II/422 u
Hojsíkového. V měsíci dubnu proběhly demoliční práce na části obytného domu č. 118 p. Hojsíka a
kůlny p. Tománkové. Výkup pozemků pod připravovanou realizaci výstavby chodníku je ukončen.
Chodník bude vybudován v úseku od Kutálkového č.p. 117 po Zachovo č.p. 257. Tato nová investice
je podmíněna rekonstrukcí kanalizace vedoucí pod daným souběžným úsekem silnice II. třídy, která
bude současně řešit odvod v zimě namrzajících povrchových vod. Dalším úskalím je finanční stránka
celého projektu, jelikož tím, že je nutné vybudovat novou kanalizaci, zvýšila se i finanční náročnost
celé akce. Obec se snaží sehnat na celou stavební akci dotační tituly.
Dále byla v měsíci dubnu provedena oprava dvou vpustí kanalizace v části u Zahradníkového.
Současně byl položen v dolní části obce nový koberec na úseku od Zahradníkového po Sovkovo.
Uskutečnila se brigáda na vyčištění příkopů podél silnice za obcí směrem na Boršice a Medovice
v k.ú. Stříbrnice. Brigády se sice zúčastnil jen malý počet občanů, ale příkopy byly vyčištěny od
rozházeného domovního odpadu důsledně, za což patří zúčastněným poděkování.
V dubnu proběhlo výběrové řízení pro 2 zakázky:

1),,Dopravní značení místních komunikací v obci“
2),, Modernizace rozhlasu v obci systémem VISO(varovný,informační systém
obyvatel)“ za podpory dotace a návratné finanční výpomoci od
Zlínského kraje
Dopravní značení bylo zrealizováno firmou SÚS Slovácka a je v užívání. Modernizace rozhlasu
provádí firma VEGACOM a.s. Luční 1867, Staré Město a je před dokončením.
V červnu proběhlo výběrové řízení pro třetí zakázku:
3) ,,Stavební úpravy a opravy pro obec Stříbrnice“

V měsíci září byla ukončena oprava budovy OÚ a budovy smuteční síně. Stavební práce provedla
firma ZESS a.s. Boršice. Na budově OÚ se jednalo o zateplení a opravu severní části budovy výměny luxferů za plastová okna, oprava omítek, oplechování, oprava tří odvětrávacích komínů,
kompletních nátěrů střešní krytiny, okapů a svodů. Na budově smuteční síně byl proveden nátěr
střechy, okapů a svodů. Byly zabudovány betonové žlaby pro odvod podmáčejících povrchových a
dešťových vod a vyrovnalo se zdivo s položením svislé odvětrávací folie.
V září se uskutečnilo výběrové řízení pro čtvrtou zakázku:
4) ,,Odvodnění lokality za hřištěm“
V měsíci říjnu ukončila firma SÚS Slovácká a.s. investici „Odvodnění lokality za hřištěm“. Firma
rovněž rozšířila cestu u Kočendového z důvodu snadnějšího průjezdu techniky pro svoz
komunálního domovního odpadu fy OTR. Současně s tím také zabudovala tři nové uliční vpusti v ulici
u Kratochvílového pro odvod dešťových a přívalových vod.
Postupně je prováděna oprava vodovodu. Vybudovalo se nové oplocení kolem vodního zdroje. Na
budově vodojemu bylo nutné opravit rozvod el.proudu, zabudováním nového el. rozvaděče a instalaci
zásuvek 220V a 380V. Proběhlo čištění a desinfekce vodojemu. Nátěry a zateplení budovy budou
řešeny v příštím období. Na základě kontroly dodržování podmínek dotačního titulu dozorovaného
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR se uskutečnil výlov rybníka, současně se upravil a opravil
požerák.
Během roku jsou udržovány veřejné plochy zeleně a chodníků v obci a to: na hřbitově, vodojemu,
čerpací stanici, vodním zdroji, plocha u rybníka, plocha malého parčíku u hřiště, zeleň za hřištěm a u
silnice II/422, plocha ve skladu stavebního materiálu obce, plocha kolem vývěsních skříněk a kolem
potoka, plocha u školy

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Pro příští rok Obecní úřad připravuje
- zimní údržbu stromů a keřů – ořez kolem místní komunikace Býkové , Křápalky
- projektovou dokumentaci, územní a stavební řízení pro vybudování nové kanalizace, opěrných zdí
a chodníku u Hojsíkového podél silnice II. třídy II/422
- čištění Medlovického potoku v průtahu obce, ve 2 etapách.
- zateplení budovy vodojemu
- opravu střechy, hlavně žlabů a svodů na budově školy
- přípravu projektové dokumentace a stavebního řízení na vybudování chodníků a osvětlení hřbitova
- stavební a architektonické řešení budovy smuteční síně
- projekt a realizaci kanalizace u Náplavového č.p. 14

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Výzva
Zastupitelé obce žádají tímto občany o součinnost při realizaci čištění Medlovického potoku v průtahu
obce, která bude realizována ve dvou etapách. Zejména oslovujeme občany,majitele pozemků
v sousedství toku o povolení vstupu na jejich pozemky, aby tolik očekávaná investice proběhla
v příštím roce hladce a bez zbytečných vícenákladů.

3. ročník předsilvestrovkého pochodu
SDH a SK Stříbrnice zvou všechny občany na účast v tradičním "3. ročníku předsilvestrovského
pochodu," který se koná v sobotu 29.12.2007. Sraz účastníků bude před obecním úřadem ve 13.00
hod.Tentokrát povede trasa pochodu Stříbrnickými pasekami. Všichni příznivci turismu jsou co
nejsrdečněji zváni.
Doporučujeme pevnou obuv a skleněná prsa ssebou.

Sraz účastníků loňského pochodu

Závěr pochodu na šatnách

ŽIVOT V OBCI
Myslivecké sdružení - Stříbrnice
Zdejší myslivecké sdružení " Lovecká obec " Stříbrnice vzniklo v roce 1952. V současné době je v
tomto sdružení organizováno 18 členů a to většinou občanů Stříbrnic. Výměra honební plochy
zdejších myslivců je 586 hektarů. Od počátku vzniku této dobrovolné organizace vyvíjí tato bohatou
činnost, zejména v souvislosti s péčí a chovem zvěře. V revíru se v současné době zvýšily stavy
drobné zvěře a to hlavně zvěře bažantí a po několika letech se zde objevují v malém množství i
zajíci. Z další zvěře vyskytující se v revíru MS Stříbrnice je to zvěř jelení a v neposlední řadě také
zvěř černá, tedy divoká prasata.
Ovšem myslivci ve Stříbrnicích nejsou jen lovci, ale hlavně hospodáři. V revíru se starají o
zvyšování lovné zvěře, budují společní zařízení, krmelce a zásypy. V zimním období je pravidelností
a hlavně povinností každého člena přikrmování zvěře ve svém zásypu.
V obci se sdružení aktivně podílí a to jak finančně tak i členskou základnou na pořádání
kulturních akcí a to hlavně ve prospěch dětí.
Každoročně zdejší sdružení ve svém revíru pořádá dva hony na drobnou zvěř, kterého se
zúčastňují i spoluobčané obce Stříbrnice. V letošním roce jsou hony naplánovány na 17.listopadu a
15.prosince, a jako každoročně, tak i letos je naplánováno předsilvestrovské posezení společně s
manželkami a to ve vinném sklepě u p.Juříka ve Stříbrnicích.
Podklady poskytl Libor Polášek, předseda mysliveckého sdružení Stříbrnice

Výřad po úspěšném honu

Sbor dobrovolných hasičů
Dobrovolný sbor hasičský byl založen 3. května 1898 a prvním zakladatelem byl Vilém Klein.
K dnešnímu dni má sbor 42 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, na který navazoval dětský maškarní bál. Na jaře se uskutečnil sběr
kovového odpadu. V měsíci květnu proběhlo stavění máje, dále okrsková soutěž konaná na
Smraďavce, které se zúčastnila dvě družstva mužů a družstvo žen. Vítězství žen znamenalo postup
do okresního kola. Měsíc květen zakončilo kácení máje. V červnu na okresní soutěži v Hluku se ženy
umístily na 3. místě. V červenci sbor přijal pozvání do Hýsel na netradiční hasičskou olympiádu,
která byla pro členy velkým zážitkem . Sbor si přivezl několik věcných cen a celkové první místo .
V září ve spoluprácí s Mateřskou školkou, SK Stříbrnice, Mysliveckým sdružením, Obecním úřadem,
Zahrádkáři a maminkami proběhl na hřišti Balonkový den, který se velmi vydařil. Nejzdařilejší akcí byl
4. ročník Burčákového turnaje o pohár starosty SDH. V měsíci listopadu ženy SDH naplánovaly 1.
ročník Drakiády a v prosinci předsilvestrovský pochod.
Hasiči se nejen baví, ale také pomáhají kde je třeba, např. likvidace požárů na pasekách a v obci a
hlavně umí přiložit ruku k dílu.
Podklady dodal pan Jiří Kratochvíl

Netradiční hasičská olympiáda Hýsly

Stavění máje

Okrsková soutěž na Smraďavce

Soutěžní družstva SDH

Sportovní klub Stříbrnice
Muži
Po nezdařenéné podzimní sezóně 2006-07 nastoupilo mužstvo posíleno perfektní zimní přípravou,
která probíhala na umělém trávníku v Boršicích a na Stříbrnických kopcích, do jarní části soutěže
v dobré kondici. Vše se odrazilo na výborných výsledcích a dobrém umístění mužstva v druhé části
sezóny. Mužstvo skončilo na 6. místě v ZT A.
Do nového ročníku 2007-08 vstoupili hráči SK posíleni o nového brankaře Vlastíka Hlaváčka a hráče
Lukáše Vaculíka. Mužstvo se po vyrovnaných zápasech umístilo v podzimní části soutěže na 8. místě
se skóre 15:17. Nejlepšími střelci se stali Petr Duda a Pavel Balíček se čtyřmi góly.
Zimní příprava na jarní část soutěže začne hned po Novém roce.
Žáci
Žáci SK nastoupili do jarních bojů z 10. místa dosaženého na podzim. Toto umístění si udrželi i do
konce celé soutěže 2006-07. Jarní část přípravy vedli mladí trenéři Petr Náplava ml. a Radim Krsička
ml. Podzimní část 2007-08 je o poznání lepší díky přípravě a sehranosti týmu. Konečným umístěním
je 4. místo se skóre 48:28.
Nejlepším střelcem se stal Pavel Náplava se vstřelenými 24 góly a je také 2. nejlepším střelcem celé
soutěže žáků skupiny B na okrese Uh. Hradiště. Pochválíme celý tým žáků a také brankáře Františka
Pastorka ml., který vychytal dvakrát nulu.
Výbor SK děkuje jak trenérům, tak rodičům žáků, kteří obětavě pomáhali a vozili žáky na mistrovská
utkání.
Výbor SK Stříbrnice, žáci i muži děkují všem věrným fanouškům za celoroční povzbuzování,
za pomoc při údržbě hrací plochy i celého sportovního areálu a těší se opět na jarní podporu.
Zároveň všem přejí krásné vánoce a do nového roku vše nejlepší. Děkují také všem svým
sponzorům, kteří přispěli na provoz SK.
Memoriál Miroslava Fryštáka
Koncem července se uskutečnil 2. Ročník turnaje starých pánů o pohár Miroslava Fryštáka, kterého
se zúčastnila mužstva Boršic, Medlovic, Tučap a Stříbrnic. Po vyrovnaných vzájemných utkáních
zvítězili fotbalisté SK Stříbrnice. Další pořadí: 2. Medlovice, 3. Tučapy, 4. Boršice.

Těšíme se na 3 ročník.
Podklady poskytl pan Zdeněk Zach

Vítězný tým

Zahrádkáři
Zahrádkáři uspořádali 13.ledna 2007 Zahrádkářský bál, který byl již tradičně obohacen pestrou
tombolou a dobrým vínem. K tanci a poslechu hrála Boršická čtyřka se svým širokým hudebním
repertoárem. Na prahu příštího roku, v termínu 12.ledna 2008 bude uskutečněn další ročník
Zahrádkářského bálu, na který zveme všechny občany a příznivce dobré nálady.
V měsíci únoru a březnu byla uspořádána beseda při víně, která stříbrnické vinaře podněcuje
k trendu zvyšování kvality vyráběného vína ve Stříbrnicích.
Stále je malý zájem mladé generace o tuto zálibu. I při současném nebývalém nárůstu dovozu vín a
ovoce má v naší obci stále své místo a v budoucnu ji bude vždy reprezentovat.
Zprávu zpracoval ing. František Píštěk
Včelaři
V současné době je v obci registrováno 11 včelařů, kteří spadají pod základní organizaci v Boršicích.
Stříbrničtí včelaři obhospodařují více než 100 včelstev na katastru obce. Hlavním přínosem těchto
včelstev je opylování ovocných stromů a zemědělských plodin. Odborníci říkají, že při malém počtu
včel klesají výnosy až o 50%, po vyhynutí včel by lidstvo čekalo rychlé vymření. Druhotným přínosem
včel je produkce medu, vosku, propolisu a také včelího jedu, který se využívá v lékařství. V současné
době se včelaři zaměřují především na kvalitu včelích produktů. Otevřením hranic dochází k dovozu
značného množství medu a tento ne vždy odpovídá náročným předpisům. V dovezených medech
byly objeveny jak pozůstatky antibiotických léčiv tak i zárodky včelího moru což je u našich medů
vzhledem k propracovanému systému ochrany a léčení včel vyloučeno. Jaká může být kvalita medu,
když na nálepce je uvedeno jako země původu 7 - 10 států z celého světa. Včelaři doporučují nákup
medu přímo u včelaře, jednak potom víme od koho jsme med koupili a jednak med z naší oblasti patří
k nejlepším a nejchutnějším.
Zprávu připravil ing. Dalibor Kunc

Zima na včelnici

Mateřská škola Stříbrnice
Obec Stříbrnice usnesením zastupitelstva č.j.21/2002 zřídila s účinností od 1.1.2003 Mateřskou
školu Stříbrnice jako příspěvkovou organizaci, jejíž součástí je i školní jídelna, která je oprávněna
provádět doplňkovou činnost - vaření obědů pro cizí strávníky. Tato doplňková činnost však nesmí
narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace.
Ve školní jídelně se připravuje celodenní strava pro 15 dětí mateřské školy a obědy pro 13 cizích
strávníků. Kapacita školní jídelny je podle zápisu v rejstříku škol - 30 obědů.
Základním posláním mateřské školy je v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s
rodinou zajišťovat všestrannou péči dětem zpravidla ve věku 2,5 až 7 let realizací rámcově
vzdělávacího programu podporující zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářející
základní předpoklady pozdějšího vzdělávání. Mateřská škola usiluje o integraci dětí ze sociální
indikací a dětí ze specifickými vzdělávacími potřebami. Režim dne je přizpůsoben podmínkám
mateřské školy, respektuje věkové zvláštnosti, jejich potřeby, biorytmus a náročnost prováděných
činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.
Statutárním orgánem je ředitelka Marie Blechová, která je jmenována v souladu s § 166 odst.2
zákona č.561/2004 Sb. školský zákon. V mateřské škole pracuje na částečný úvazek učitelka Zdeňka
Holomčíková, kuchařka a současně vedoucí školní jídelny Eva Drexlerová. K 31.12.2006 ukončila
pracovní poměr školnice Anna Varmužová a na její místo byla k 1.1.2007 přijata Pavlína
Vaculovičová.
Provoz mateřské školy je od 6:30 do 15:00 hodin, děti přicházejí do mateřské školy nejpozději
do 8:30, aby nenarušovaly průběh výchovně vzdělávací práce. Podle aktuálních potřeb rodičů a po
dohodě s učitelkou mohou nastoupit i v průběhu dne.

Kromě běžných výchovně vzdělávacích činností nabízíme dětem i nadstandartní aktivity. V
letošním školním roce se děti učily hrát na flétnu pod vedením učitelky Zdeňky Holomčíkové.
Logopedická prevence u dětí se špatnou výslovností probíhala ve spolupráci s logopedkou Mgr.
Chudobovou a věnovala se jí i ředitelka Marie Blechová. Od letošního školního roku přebírá
spolupráci s naší mateřskou školou Mgr. Soňa Šuranská, která pracuje v SPC pro děti s vadami řeči
se sídlem v Brně - pobočka Uh.Hradiště. Pokračujeme v projektu " Dětský úsměv ", který se zabývá
prevencí zubního kazu, což spočívá v každodenním čištěním chrupu po obědě. Kurz předplavecké
výuky jsme s dětmi absolvovaly ve 2. pololetí školního roku. Vzhledem k poměrně velkému počtu dětí
se specifickými poruchami jsme celý rok spolupracovaly s SPC Zlín Duha a SPC Brno - pobočka
Uh.Hradiště a na spolupráci jsme navázaly i v letošním školním roce. Od září jsme využily nabídku
Mgr. Přikrylové, která každý týden ve čtvrtek hrou a zábavnou formou seznamuje děti se základy
anglického jazyka.
V průběhu školního roku byl postupně starý nábytek nahrazen novým, odpovídajícím vyhlášce.
Stolky a židličky jsou uzpůsobeny rozdílnému věku a velikosti dětí a jsou rozlišeny podle barev žlutá, modrá, červená. Zakoupeny byly i regály s barevnými kontejnery na stavebnice a drobný
materiál a pomůcky, skříňka ve tvaru domečku, skříňka pod televizi a stolek pod počítač. Během
prázdnin byl zabudován odsavač par do školní kuchyně a předokenní žaluzie do výdejního okénka a
byly vymalovány další prostory mateřské školy. V příštím roce chceme malování v celé mateřské
škole dokončit.
Ve dnech 7. - 10. září 2007 probíhala na naší mateřské škole inspekce, kterou prováděl Zlínský
inspektorát. Předmětem inspekce bylo zjištění a zhodnocení kvality personálního řízení a podmínek
vztahu k výchově ke zdraví, zjišťování údajů zapisovaných do rejstříku škol a poznatků o možnostech
výuky cizích jazyků. Součástí inspekce byla kontrola BOZP - dodržování zákona k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech a kontrola
dodržování školského zákona. Závěrem kontroly bylo zjištění, že zahrada je v současné době
riziková a ohrožuje bezpečnost a zdraví dětí - nerovné betonové plochy, neodpovídající zahradní
nářadí a vybavení. Ředitelství mateřské školy o tomto problému ví a již na jaře vypracovalo projekt na
vybavení školní zahrady a požádalo Nadaci Děti - sport - kultura se sídlem v Uh.Hradišti o dotaci.
Dne 24.června 2007 byl slavnostně předán darovací šek v hodnotě 14.000,- Kč za účelem zakoupení
hracích prvků na školní zahradu. Na uskutečnění celého projektu však potřebujeme minimálně
50.000,- Kč na zakoupení hracích prvků a další částku za úpravu terénu a vybudování odpovídajících
dopadových ploch. Proto chceme požádat zřizovatele o pomoc při realizaci přestavby zahrady a o
navýšení finančních prostředků v příštím kalendářním roce. Současně se budeme snažit shánět
sponzory, psát nové projekty a žádat finanční příspěvky na uskutečnění tohoto projektu.

Celý náš tým

Takto bojujeme

Takto cvičíme

Malí čarodějové a čarodějnice

Naše práce

A takto to potom končí

Naši "maturanti" - zleva Patrik Štulír, Ondřej Bůřil, Aneta Bakošová, Patricie Vaculovičová, Matěj
Lešek
Vzhledem k tomu, že většina našich dětí navštěvuje Základní školu v Osvětimanech, zařazujeme i
informaci o této škole, kterou nám poskytl Mgr.Petr Orlický, ředitel školy
Úvodem
Základní škola a mateřská škola Osvětimany má celkem 29 dětí a 185 žáků (na I. stupni 95,
na II. stupni 90). Dojíždějí do ní žáci z Hostějova, Labut, Medlovic, Stříbrnic, Újezdce a Vřesovic.
Bezproblémový chod školy zajišťuje 27 zaměstnanců, z toho 15 pedagogických.
Po vyučování mohou žáci aktivně odpočívat ve školní družině, školním klubu, v tělocvičně
nebo dvou počítačových učebnách. Ale nesmíme zapomenout na krásnou přírodu v okolí školy.
Budova stojí na okraji vesnice obklopená parkovou výsadbou. Je zde vysazeno 70 druhů okrasných
dřevin (arboretum). Altánek, který se nachází v tomto pěkném okolí školy, je určen pro vyučování
v přírodě. K relaxaci po absolvování každodenní povinné školní docházky slouží zájmové kroužky,
jejichž vedoucími jsou pedagogičtí pracovníci. Jedná se o tyto kroužky : Flétničky, Jazyková
konverzace, Literární kroužek, Náprava dyslexie, Logopedický kroužek, Dramatický kroužek, Aerobic,
Angličtina na počítači, Přírodopisný kroužek.

Ohlédnutí za školním rokem 2006/2007 (vybrány akce s výraznějšími úspěchy, o které se
zasloužili jak žáci, tak pedagogové školy)
Škola byla součástí projektu, který čerpal finance z evropského sociálního fondu pod názvem
,,Support of changes“. Projekt vyvrcholil v měsíci květnu výjezdem pěti učitelů školy do Norska.
Navštívili městečko Skudeneshaven na ostrově Karmoy. Zde načerpali spoustu informací o norském
školském systému. Tento výměnný pobyt by se měl v budoucnu týkat nejen učitelů, ale i žáků, pro
které to bude výborná motivace pro studium anglického jazyka.
Proběhla beseda žáků osmých a devátých tříd se senátorem Josefem Vaculíkem. Škola přivítala
bývalé hokejisty Zlína Petra Čajánka a Patrika Hučka. Neformální beseda byla ukončena
autogramiádou a focením
Výborných výsledků dosáhli naši žáci v literární soutěži pro děti ,,Píšu povídky, píšu básně“.
Po vítězství v okresním kole se do krajského kola dostali dva žáci, kteří zde obsadili krásné první a
druhé místo v kategorii 4.-5. třída a 8.-9. třída. Kroužek Flétničky reprezentoval školu na semifinále
celostátní soutěže flétnových souborů v Brně, kde obsadil pěkné druhé místo. Rovněž mladí šachisté
dosáhli pěkného úspěchu v krajském kole přeboru školních týmů v šachu, umístili se na výborném
čtvrtém místě.
Za poslední rok a půl došlo k výraznému zlepšení materiálního vybavení školy, jak pro žáky, tak pro
učitele. Byla zařízena druhá počítačová učebna(cena 160 000 Kč), vyměněna polovina staré
počítačové učebny (cena 80 000 Kč), zasíťována celá škola (internet) ve dvou počítačových
učebnách, školním klubu a všech kabinetech učitelů (cena 50 000 Kč). Ve školní knihovně by mělo
dojít k postupnému zařizování nábytkem i knihami. Na sociálních zařízeních proběhla oprava, která
obnáší vybudování dvou sprch a zajištění teplé vody ve všech prostorách sociálního zařízení (cena
220 000 Kč). Kontrolou prošlo osvětlení v prvním patře školy (215 000 Kč.) Opravy probíhaly i
v prostorách mateřské školy, jednalo se o nátěry (cena 35 000 Kč) a vybudování nového pískoviště
(cena 5 000 Kč.)
První čtvrtletí školního roku 2007/2008
V září se uskutečnila návštěva norských přátel v naší škole, žáci všech věkových kategorií kladli
spoustu dotazů, které se týkaly školního i domácího života norských dětí.
Ve fotbale školních družin, který se tentokrát konal v Buchlovicích, získali chlapci druhé místo.
V pěvecké soutěži mladých talentů mikroregionu obsadila žákyně 4. třídy první místo
v Archeoskanzenu Modrá, kde se tato akce uskutečnila. Na Mistrovství Moravy a Slezska v šachu
v Havlíčkově Brodě vybojovala žákyně 6. třídy pěkné třetí místo.
V současné době vrcholí přípravy na celoškolní projekt ,,Týden boje proti patologickým jevům“, jehož
cílem je upozornit na nebezpečí, které ve společnosti představují.
Teprve máme v živé paměti začátek školního roku a už se blíží Vánoce. Pro naši školu to znamená,
že se na tyto nejkrásnější svátky v roce náležitě připraví v rámci vystoupení Vánoční rozjímání.
Zároveň bychom se měli důstojně rozloučit s kalendářním rokem 2007 a přivítat ten následující.
Nechť je ve znamení zdraví, lásky, porozumění a sblížení jako ten letošní!
Turistický oddíl Bobříci.
V oddíle se scházíme podle potřeby a to v sobotu.Letos jsme udělali několik výšlapů po Stříbrnických
pasekách, kde děti zajímala příroda. Cestou jsme si taky zpívali a dávali si i různé otázky ze znalostí
přírody. Děti taky přednášely na vítání občánků. Na podzim jsme si udělali výšlap do lesa a sbírali
houby, což děti velmi bavilo. Když je nevlídné počasí, tak jsme na obecním úřadě v zasedací
místnosti a tam děláme různé činnosti, kreslíme, něco ztvárňujeme a hrajeme různé hry. Na Vánoce
si děláme besídku, kde si vystrojíme stromeček a rozdáme dárečky mezi sebou. Chtěli bychom v
roce 2008 dělat i různé výlety vlakem anebo autobusem a zajet si někam dál a pozorovat různé
krajiny. Dále bychom chtěli udělat více výšlapů.
Podklady dodala paní Anna Varmužová

Místní knihovna
V knihovně je přes 5000 knih, z toho je naučná i krásná literatura pro dospělé i děti. Do knihovny
taky chodí nějaké časopisy, např. Dívka, Lidé a země, Zahrádkář, Trnky - brnky - pokaždé dojde
nějaký jiný časopis.Knihy se také dovážejí jako výměnný fond z Uherského Hradiště.Jelikož stále se
píše počet čtenářů, tak jsem to pozměnila a jako nejlepší čtenář za rok 2007 byla vyhodnocena paní
Jiřina Partyšová, která si chodí pravidelně půjčovat knihy. V knihovně je i internet pro veřejnost.
Půjčovní doba je každý pátek od 16h do 19h. O knihovnu se stará Anna Varmužová.
Hodová obchůzka
Několik nadšenců ze Stříbrnic se rozhodlo v sobotu 11. listopadu i za nepříznivého počasí vypravit se
na hodovou obchůzku obcí a tím upozornit na to, že se v minulosti pořádaly krojové Svatomartinské
hody s právem. Právo sice nebylo, ale znovu se oprášily kroje a hodový průvod mohl začít. Sraz byl u
kapličky a pokračoval celou dědinou až do setmění. Návrh všech zúčastněných byl pořádat hody
k zasvěcení našeho kostela sv. Prokopovi, takže by se hodová slavnost příští rok konala již
v červenci a ne v listopadu. Tím vznikl nový nápad, který čeká na odezvu všech občanů obce.
Zároveň dík všem krojovaným, že se nezdráhali a vzpomněli na staré časy.
Podklady poskytl Zdeněk Zach a Petr Matoušek

Starosta povoluje hodový průvod

Celý hodový průvod

Hudební doprovod

Sólo na šatnách

Z HISTORIE OBCE
Navazujeme volně na loňské zajímavosti z historie obce.
Obec, vzhledem ke svému průchozímu umístění, často trpěla nájezdy nepřátel a průchody vojsk.
Roku 1605 zde zanechaly zkázu Bočkajovy ozbrojené oddíly a v letech 1620 - 1634 císařská a
švédská vojska.
Ve druhé polovině 17.století vesnici vypálilo tatarské vojsko a pak vojska vojevůdce Rákocziho.
Války přinášely utrpení a bídu obyvatel a také velké epidemie. V roce 1833 postihla skoro celou
střední Evropu cholera a ta se nevyhnula ani Stříbrnicím. Další vlna této hromadné nemoci zasáhla
obec v roce 1866.
Historické prameny uvádějí, že v obci bylo tolik zemřelých, že je nestačili vozit na hřbitov do
Buchlovic, kam byla obec přifařena. Stříbrničtí radní byli nuceni řešit tuto situaci vybudováním
provizorního hřbitova přímo v katastru obce. Bylo to pole západně od vesnice, u dnešní silnice do
Medlovic. Tam se při orání často vyorala střepová keramika a kosti. Z toho radní usoudili, že zde
hřbitov už kdysi dávno byl. Provizorní hřbitov snad sestával pouze z několika hlubokých a širokých
jam, do kterých byli umisťováni mrtví. Hřbitov byl vysvěcen a místo náhrobků postaven jeden velký
dřevěný kříž, jenž byl později nahrazen křížem kamenným. Ten tam stojí dodnes (blízko Palicového)
jako němý svědek lidského utrpení.
Obcí protékají dva potůčky. Jeden teče ze Skály a voda prý v něm bývala čistá a průzračná.
Dala se dokonce i pít. Tento potůček se ještě ve vesnici spojuje s větším potokem, který pramení na
opačném katastru - ve Skalicích. Ze Skály teď máme většinu vody v místním vodovodu.
Staří lidé vyprávějí, že ve Skále je tolik vody, že by to zatopilo obec. Podle pověsti sedával na
Skále čert, který často lidem škodil. Byl prý zažehnán a vysvěcen a když utíkal, byl rozzuřen a na
Skále vyrazil své kopyto. Utekl prý do buchlovských hor. Dodnes někteří lidé říkají " Čertova Skála ".

K zajímavostem z historie obce patří i skutečnost, že obec měla dávnou tradici vinařství a
ovocnářství. Jablka a hrušky se vozily dokonce až do Vídně. Lidé ze Stříbrnic ovoce prodávali na trhu
ve Bzenci a v Uh.Hradišti. Také hodně jezdili na tzv. handl - to byl výměnný obchod. Za ovoce jim lidé
z jiných oblastí vyměňovali většinou kukuřici a obilí.
V obci byla také palírna, která produkovala 120 sudů pálenky (slivovice) z místního ovoce.
Vedle palírny kořalky byl v provozu šenk (hospoda) a mlýn. Šenk s pálenicí byl stále ve vlastnictví
nějakého žida až v roce 1911 byl prodán nově založenému Ovocnářskému družstvu v čele s panem
farářem Bogarem. Družstvo koupilo i vinohrad od hraběte Berchtolda. Nad přízemní klenutou
hospodou bylo postaveno další patro - prostorný sál. Brzy nastal úpadek družstva a celý jeho majetek
byl rozprodán ve veřejné dražbě. Hospodu se sálem koupil v roce 1918 pan Josef Crhák, který se
vrátil z I. světové války. Předseda družstva, páter Martin Bogar, odjel roztrpčen do Ameriky,
poněvadž po rozprodeji majetku zůstal ještě u banky určitý dluh a ten on z Ameriky celý zaplatil.
Sál nad hospodou sloužil na pořádání tanečních zábav, jako divadelní sál pro ochotnická
představení a později na promítání kina a pořádání různých besídek. V širokém okolí neměly dědiny
(na tehdejší dobu) takovou pěknou místnost, ve které se scházeli lidé nejen místní, ale i přespolní.
V okresním archivu v Uh. Hradišti se můžeme dovědět, že ve Stříbrnicích byli v roce 1880
následující řemeslníci: 1 mlynář, 3 kováři, 4 krejčí, 9 ševců / obuvníků /, 6 tkalců, 5 tesařů, 15
zedníků, 1 sklenář. Také zde byl prodej tabáku (trafika) a 2 obchodníci, kteří prodávali následující
zboží: látky vlněné a bavlněné, kožené, kávu, cukr, cíchy, olej, mýdlo, svíčky, petrolej, sešity ku
psaní, tužky, držátka na pera, jehly a pod.
V této době měla obec podle sčítání 990 obyvatel. Největší počet lidí měly Stříbrnice v roce
1921. To zde žilo ve 219 domech 1056 obyvatel (pro srovnání - nyní kolem 420 obyvatel). Asi čtvrtina
žila na Stříbrnických pasekách. Za první republiky hodně mladých lidí, pro nedostatek práce, odjelo
do Ameriky. Většinou se usadili v Argentině. Velký úbytek obyvatelstva nastal po 2. světové válce,
kdy se celé rodiny odstěhovaly do pohraničí. Další vlna vystěhování ze Stříbrnic byla v šedesátých
letech minulého století. Tehdy mladé rodiny odešly do nových paneláků v Uh.Hradišti, poněvadž obec
nebyla středisková a z toho důvodu se tu nemohly stavět nové domy.
Podklady poskytla paní Čestmíra Náplavová a Okresní archív Uherské Hradiště

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
K 31.10.2007 měly Stříbrnice 406 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.
V letošním roce se narodili v obci dva noví občánci, a to
26.4.2007
Eliška Čechová, Stříbrnice č.p.108
8.10.2007
Denisa Martináková, Stříbrnice 218
Významného životního jubilea se dožili:
75 let - 29.1.1932
5.11.1932

Oldřich Škrabal, Stříbrnice 9
Jiřina Partyšová, Stříbrnice 103

80 let - 6.10.1927

František Zlámalík, Stříbrnice 133

85 let - 4.4.1922
18.8.1922
1.12.1922

Anna Dudáková, Stříbrnice 135
Bohumila Ferdová, Stříbrnice 145
Františka Tománková, Stříbrnice 2

Nejstarší občankou obce je paní Mária Šavoltová, nar. 15.12.1912. V letošním roce se dožívá
významného životního jubilea 95 let.
Srdečně blahopřejeme všem oslavencům.

K životu patří i smutné události. V letošním roce jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
23.11.2006
21.1.2007
9.5.2007
31.7.2007
18.8.2007
27.8.2007
7.9.2007
25.9.2007
15.10.2007

Petr Antl, Stříbrnice 5,
Josef Janál, Stříbrnice 32,
Václav Libenský, Stříbrnice 195,
Karel Ferda, Stříbrnice 145,
Ladislav Bartošík, Stříbrnice 15,
František Kuchař, Stříbrnice 263,
Josef Swatzina, Stříbrnice 123,
Anna Knížová, Stříbrnice 76,
Božena Náplavová, Stříbrnice 202,

43 let
75 let
59 let
48 let
59 let
49 let
35 let
87 let
87 let

Podklady poskytla paní Polášková, obecní úřad Stříbrnice

I taková zákoutí můžeme uvidět nedaleko obce. Jak dlouho se kolem nich budeme chodit?

Jsou před námi nejkrásnější svátky v roce – Vánoce a Nový rok a proto mě dovolte
prostřednictvím tohoto zpravodaje upřímně poděkovat všem zastupitelům a spoluobčanům,
kteří se jakoukoliv měrou podíleli a podílejí na práci s mládeží, kulturním, společenském a
budovatelském dění v obci. Ale i vlastní usilovnou prací na svých rodinných domcích a
zahradách přispívají ke zvelebování obce a radostného života kolem nás. Přeji Vám všem
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí a pevné zdraví .
Ing. František Píštěk, starosta obce

