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zpravodaj

č. 1

Vážení spoluobčané
dostává se Vám do rukou první "testovací" číslo nového obecního zpravodaje. Po dohodě
se starostou obce jsme se rozhodli vydávat tento informační zpravodaj ze dvou důvodů:
1. aby se občané dozvěděli, co se v obci dělo v uplynulém období
2. co se v obci připravuje,
(a to nejen ze strany obecního úřadu ale i ze strany jednotlivých spolků, pokud budou mít
spolky zájem s námi spolupracovat).
V naší obci totiž podle našeho názoru vázla informovanost občanů o celkovém dění.
Výsledkem nedostatku informací je pak jednak nespokojenost občanů s činností starosty
a zastupitelstva, jednak menší účast na některých akcích pořádaných jednotlivými spolky.
Naše představa je vydávat tento zpravodaj alespoň jedenkrát za pololetí. V případě, že se
náš nápad ujme a budeme mít dostatek materiálu, samozřejmě budeme zpravodaj vydávat
častěji. Na tváři zpravodaje se můžete podílet i Vy, ať už přímou spoluprací nebo v tzv.
listárně, kde bychom chtěli zveřejňovat nápady a připomínky Vás občanů.

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM VOLEBNÍM OBDOBÍM
V říjnu tohoto roku skončilo jedno čtyřleté volební období 2002 až 2006. Zastupitelstvo
obce prošlo výraznou obměnou, nově bylo zvoleno 5 zastupitelů, starostou obce byl zvolen
pan Ing. František Píštěk. Za celé volební období se sešli zastupitelé na 20 veřejných
zasedáních a na několika pracovních jednáních. Ne vždy na jednání panovala shoda, ale
pokud se dobře rozhlédnete kolem sebe, uvidíte, co všechno se v obci za uplynulé volební
období změnilo. Většinu akcí bylo možné uskutečnit jen za pomoci získaných dotací .Za
poslední volební období se podařilo získat celkem 4 937 000 Kč z dotačních programů, a to
hlavně díky práci starosty pana Ing. Píšťka a místostarostky paní Knížové. Získání dotací
totiž vyžaduje neuvěřitelné množství žádostí, dotazníků, komentářů a hlášení a jejich získání
lze považovat za velký úspěch každé obce.
Mimo tyto prostředky se pomocí osobních jednáních starosty obce s partnerskými
organizacemi podařilo vybudovat :
2003 –fotbalové hřiště- skrývka ornice, návoz zeminy, vyrovnání do nivelety a zhutnění,
osetí hřištní travou – zaměření a vytyčení nových hracích rozměrů hřiště
2004 – uložení recykl. materiálu, beton pro cestu za mlýnem I. a II.etapa
-úprava a vybudování odpočívadla u rybníku
2005 – zakoupení požárního vozidla AVIA A 31 K4
- předláždění zastávky autobusu
2006 - točna pro vozidla OTR Křápalky u Mikulového
- zpevnění plochy u kabin SK
Hlavními investičními akcemi minulého období byla rekonstrukce šaten na fotbalovém
hřišti a oprava komunikace na Paseky. První akce byla financována z prostředků Programu
LEADER ČR a s pomocí Mikroregionu Buchlov, druhá byla realizována z prostředků
strukturálních fondů EU programu INTERREG IIIA ČR- SR, státního a obecního rozpočtu
a obyvatel Stříbrnických pasek. Podařilo se oživit volné prostory v budově mateřské školy.
Svépomocí si zde několik chlapců vybudovalo posilovnu. Příznivci stolního tenisu trénují
hlavně v zimním období v jedné ze tříd dvakrát týdně a ženy mohou tuto místnost využívat
ke cvičení aerobiku až třikrát týdně. Musíme také říci, že ne všechno se podařilo udělat tak,
jak bychom si představovali. Nepodařilo se dotáhnout do konce podrobnější kontrolu stavu
našeho vodovodu, který už to opravdu potřebuje. Byly provedeny některé úpravy pro
zajištění možnosti odpojení jednotlivých větví, ale celkově bude třeba vodovodu věnovat
podstatně větší pozornost. Před dokončením je pasportizace dopravního značení v obci.
V rámci možností se zastupitelé snažili pomocí příspěvků z obecního rozpočtu podpořit v
činnosti i jednotlivé spolky v obci. Za uplynulé čtyři roky obec věnovala na činnost těchto
spolků celkem 92 215 Kč. Je určitě v zájmu všech občanů, aby v obci bylo co nejvíce
různých spolků, kde by se každý z nás mohl vyžít podle svých představ.

Občané mohou také využívat Místní knihovnu s veřejně přístupným internetem,který byl
zprovozněn v roce 2006.
Mimo tyto finanční prostředky mohou všechny spolky bezplatně používat prostory OÚ –
velkou zasedací místnost pro pořádání kulturních a společenských akcí pro občany. Rovněž
mohou spolky využívat nově vybudované kabiny a klubovnu po dohodě s SK Stříbrnice, pro
pořádání sportovních a kulturních akcí.
Realizované investiční akce v jednotlivých letech volebního období 2002 – 2006
Rok 2003 – revitalizační rybník – hráz + terénní úpravy
- osázení keřů a stromků
- rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a 1. patře OÚ Stříbrnice
- izolace zdiva budovy OÚ Stříbrnice
- dláždění u kaple
- fotbalové hřiště - skrývka zeminy
- návoz zeminy
- urovnání zeminy
- utužení zeminy
- návoz ornice
- zasetí a zapískování
Rok 2004 – ZTV za mlýnem I. etapa
- překládka el.vedení
- dořešení pozemků pod cestou + terénní úpravy
- zaměření, projekt, realizace
- úprava terénu a vybudování odpočívadla u rybníku -altánek
rok 2005 – ZTV za mlýnem II. etapa
- kanalizace a cesta u Martykánového
- kabiny SK Stříbrnice – demolice staré budovy
- přeložení a připojení el.proudu
- rekonstrukce – vybudování nových kabin a terasy
- izolace zdiva na požární zbrojnici
- přechody pro chodce včetně bezbariérového dláždění části chodníků
rok 2006 - ořez stromů a keřů podél cesty na Stříbrnické paseky v délce 4 km
- cesta - infrastruktura pro osídlenou oblast Stříbrnické paseky
- rekonstrukce sítě NN - el.vedení paseky
- točna pro vozidla OTR – Křápalky u Mikulového
- terénní úpravy a zpevnění prostoru u kabin SK Stříbrnice
- oprava výtluků cesty – Stříbrnické paseky po rozcestí ke kostelu v délce asi
300 metrů od konce opravené cesty.
- rekonstrukce propustku a příkopu se žlabovkami, sečení krajnic kolem cesty
na Stříbrnické paseky
- dopravní značení cesty na Stříbrnické paseky

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Určitě všichni víte, že ve dnech 20. - 21.10.2006 proběhly volby do obecního
zastupitelstva. To, jak volby dopadly, jste mohli slyšet v místním rozhlase, přečíst si na
vývěskách obecního úřadu nebo slyšet na jednání zastupitelstva. Pro ty, kteří nevyužili
žádnou z těchto možností, uvádíme volební výsledky v následující tabulce.
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Na základě těchto výsledků se dne 1.11.2006 sešlo nově zvolené zastupitelstvo na svém
prvním veřejném zasedání. Zvolení zastupitelé zde složili slib a provedli volby statutárních
zástupců obce. Do funkce uvolněného starosty byl navržen pan ing. František Píštěk a do
funkce neuvolněné místostarostky byla navržena paní Jana Kuchařová. Oba byli
jednohlasně zvoleni. Nově zvolený starosta poděkoval paní Jarmile Knížové za dlouholetý
obětavý výkon funkce místostarostky a předal jí malou pozornost. Dále poděkoval i

ostatním členům zastupitelstva za vykonanou práci v minulém volebním období
a odstupujícím členům předal malý dárek.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Pro období 2007-2010 se připravuje
zápis vybudované komunikace Stříbrnické paseky do katastru nemovitostí,
zaměření a výkupy pozemků a celé dořešení
- pasport místních komunikací - dopravní značení
- chodník podél silnice II. třídy /422 u Hojsíkového, řešení pozemků a jejich
výkupu
- chodníky, osvětlení místního hřbitova včetně rekonstrukce budovy smuteční
síně a WC
- kanalizace – v ulici u Palicového
- u Náplavového č.14
- nad kostelem
- prodloužení v ulici za mlýnem
- vodovod – oprava ventilů a šoupat hlavního řádu
- rekonstrukce zařízení - prameniště – oplocení, nátěr
- vodojem – oplocení, nátěr a modernizace
zařízení pro dávkování chlóru
- značení řádu
- prodloužení vodovodu v ulici za mlýnem
- veřejné osvětlení – rekonstrukce vedení , údržba
- prodloužení v ulici za mlýnem
-

- místní rozhlas- běžná údržba, výměna amplionů nového typu
- modernizace základny pro ovládání bodů v odlehlé oblasti
Stříbrnických pasek – zřízení bodů pro vysílání
- informační systém – vyvěšení skříňky u OÚ, modernizace
- budova OÚ – hasičská zbrojnice (beton.podlahy, zateplení vrat )
- zateplení obvodového zdiva minimálně severní stěny a fasáda
- nátěr plechové střechy budovy
- nové střešní žlaby a svody
- budova školy – oprava střechy a svodů,
- chodníky – oprava předláždění

ŽIVOT V OBCI

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola ve Stříbrnicích byla slavnostně otevřena v srpnu 1978. Vznikla
přístavbou základní školy a rekonstrukcí školního bytu. V současné době se zde nachází
šatna dětí, ředitelna, lehárna, sklad potravin, školní kuchyně, prostorná třída vybavená
dětským nábytkem, hracími kouty, hračkami a pomůckami. U třídy je dětská umývárna,
dětské záchody a nechybí zde ani hygienické zařízení pro personál školky.Součástí MŠ je
i školní zahrada se skladem zahradních hraček.
V letošním školním roce je zapsáno 17 dětí ve věku od 2,5 roku do 7 let.

Filosofií MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. S dětmi se zde pracuje
podle "Rámcově vzdělávacího programu".
Ve školce jsou nabízeny různé aktivity, a to např. hra na flétnu, logopedický kroužek a
mimo jiné zde probíhá projekt "Dětský úsměv". V zimním období jezdí děti jednou týdně do
Plavecké školy v Uh.Hradišti. Zúčastňují se i plaveckých olympiád pořádaných touto školou.
V letošním roce se děti zúčastnily soutěže vyhlášené Českou pojišťovnou na téma
"Namaluj mi sluníčko". V této soutěži získal první místo Lukáš Krsička z naší MŠ.
V průběhu celého roku se pro děti pořádá nepřeberné množství akcí. Namátkou
vzpomeňme jen několik nejúspěšnějších:
Karneval, zdobení vyfouklých vajíček, pletení velikonočních pomlázek, oslava Dne dětí, jízda
vlakem ze St.Města do Uh.Hradiště, výšlap k Vážanskému rybníku, slavnostní ukončení
školního roku spolu s předáváním pamětních listů, knih a školkového vysvědčení (letos
Lukášek Krsička a Jakoubek Bartošík).
Děti navštíví také nejednu kulturní akci (divadelní, filmová a hudební představení spolu s
MŠ Osvětimany, MŠ Medlovice a MŠ Boršice). Společně s dětmi z jiných MŠ byly děti letos
na výletě v ZOOPARKU a DINOPARKU ve Vyškově.
Nyní už ve školce vládne vánoční atmosféra. Děti společně s učitelkami nacvičují na
vánoční besídku, zpívají koledy, vyrábějí dárečky pro své nejbližší, přemýšlejí , jaké vánoční
cukroví upečou letos jako pohoštění pro maminky, zdobí vánoční stromeček a v neposlední
řadě se těší na dárečky, které mohou být zakoupeny díky štědrosti sponzorů.
Přeji Vám, aby vánoční pocit štěstí rozsvítil světýlko lásky ve vašich srdcích. Ať Vás
láska ve všech podobách provází celý příští rok. Krásné Vánoce všem přejí děti a
zaměstnanci mateřské školy Stříbrnice.
Děti na výletě v DINOPARKU ve Vyškově

Podklady poskytla Marie Blechová, ředitelka MŠ

SOKOL, SK STŘÍBRNICE
Ve fotbalové sezóně 2005-6 bylo uvedeno do provozu fotbalové hřiště Sportovního klubu
Stříbrnice, které bylo zrekonstruováno v letech 2004-5. Otevřením nových kabin se po
13 letech obnovil fotbalový život v obci.
Oficiální otevření provozu v novém areálu bylo zahájeno Obecním turnajem, kdy se utkaly
týmy Horní, Dolní, Prostřední a Mladí.
Předsedou SK Stříbrnice byl zvolen pan Lukáš Sedláček, místopředsedou pan Tomáš
Vanda, funkcí jednatele byl pověřen pan Zdeněk Zach. O údržbu celého areálu se stará pan
František Kuchař za pomoci dalších členů fotbalového klubu.
V sezóně 2005/2006 bylo poprvé v historii obce přihlášeno do okresní soutěže družstvo žáků
pod vedením trenérů pana Zacha a pana Pastorka Františka a vedoucího mužstva pana
Němečka.
Trénink mužů řídí pan J.Fryšták a pan Duda vždy v pátek.
Tuto sezónu skončili žáci na 10.místě ze 14 družstev v okrese Uh.Hradiště.
V letošní fotbalové sezoně 2006-7 se kromě družstva žáků soutěžících v Okresním přeboru
sk.B, zapojili do soutěží v základní třídě sk. A taktéž muži, v jejichž družstvu hostují fotbalisté
z Boršic, z Uh.Hradiště a ze Zlechova.
Po posledním zápase podzimní části se žáci umístili na 10. místě ze 12 družstev a družstvo
mužů uzavírá tabulku základní třídy skupiny A.

Hřiště SK Stříbrnice v letošní sezóně využívají také sportovci z Boršic, protože se u nich
provádí rekonstrukce jejich sportovního areálu. Je tak využíváno každý týden k mistrovským
zápasům jak žáků tak
mužů.
V červnu letošního
roku proběhl mimo
mistrovská utkání
fotbalový Memoriál
Miroslava Fryštáka –
Turnaj starých pánů.
Vítězem se stalo
mužstvo Boršic, 2.
místo obsadilo
mužstvo Medlovic,
3.místo Stříbrnice, 4.
místo Tučapy.
Hřiště je využíváno i
k jiným účelům; v září
letošního roku zde
pořádal Sbor

Nově vybudované šatny SK Stříbrnice

dobrovolných hasičů Stříbrnice tzv. Burčákový turnaj „O pohár starosty hasičů obce
Stříbrnice“.

Horní řada zleva - trenér Pastorek, Peprník M.,Náplava P. - kapitán, Krsička P., Peprník S., Zach D., Polášek M.,
trenér Zach, dolní řad zleva - Pastorek Martin, Vaculovič V., Šuranský T., Pastorek F., Pastorek Michal, Vávra L.,
Škrabal N.

Podzimní část mistrovských zápasů byla ukončena 4.11.2006
Závěrem sportovci děkují všem členům oddílu, hráčům i fanouškům a v neposlední řadě

i obecnímu úřadu a přejí všem svým příznivcům hezké prožití svátků vánočních a v roce
2007 hodně zdraví a krásných fotbalových zážitků.
Podklady dodal pan Zdeněk Zach

HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů Stříbrnice byl založen v roce 1898. Sbor má k 31.11.2006
44 členů, z toho 12 žen a 32 mužů. Úspěšným předsedou je již po mnoho let pan František
Čevelík. V roce 2006 uspořádali hasiči v obci nejednu zajímavou akci.
Vzpomeňme alespoň několik nejúspěšnějších: turnaj v sálové kopané v Boršicích, bohatě
navštívený Maškarní bál, stavění máje spojené s grilováním, okrskovou soutěž v požárním
sportu. Hasiči se zúčastnili slavností 130 let založení SHD Buchlovice. Mezi nejzdařilejší
akce této sezóny jistě patří 3.ročník fotbalového turnaje " O putovní pohár starosty SDH
Stříbrnice ". 30.12.2006 hasiči tradičně pořádají předsilvestrovský pochod.
Hasiči se však nejen baví, ale také pomáhají kde je třeba. Letos např.zasahovali 18.7.2006
při povodních v obci, 26.8.2006 se zúčastnili námětového cvičení v Hostějově a rovněž
sbírali kovový odpad v obci. Svépomocí opravili hasičskou zbrojnici a vybudovali si zde
klubovnu pro vlastní potřebu, provedli nástřik hasičského auta a zakoupili z vlastních zdrojů
10 ks pracovní zásahové obuvi v celkové ceně 18.000.- Kč.
V jejich činnosti je nemalou měrou podporuje obecní úřad. Letos např. hasičům zakoupil 10
ks uniforem v celkové ceně 14.500,- Kč.
Podklady dodal pan Jiří Kratochvíl

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ "LOVECKÁ OBEC STŘÍBRNICE"
Předsedou sdružení je pan Libor Polášek. K 31.11.2006 má spolek 17 většinou místních
členů a jednoho hosta. Členové platí roční příspěvek ve výši 400,- Kč, tento příspěvek je
využíván na platbu honitby ( cca 580 ha pronajatých od honebního společenstva obce
Stříbrnice ), nákup krmiva pro zvěř (letos navezeno do skladu za Xaverovem zhruba 150
metrických centů krmiv ) a vlastní provoz sdružení.
Členové se scházejí nejméně 1 x za tři měsíce.
Z činnosti sdružení vzpomeňme alespoň některé: v zimním období každou sobotu krmení
zvěře, budování krmelců a posedů, údržba a čištění lesních cest, plánovaný odstřel zvěře
(řízeno MěÚ Uh.Hradiště odborem životního prostředí ). Myslivci si svépomocí vybudovali
sklad krmiva pro zvěř v lokalitě za Xaverovem. V současnosti nemají vlastní klubovnu a proto
usilovně shánějí vhodný pozemek ke stavbě srubu. Pro letošní rok ještě plánují 11.11.2006 a
16.12.2006 hon. Poslední oficiální akcí v letošním roce bude slavnostní ukončení roku spolu
s manželkami.
Podklady dodal pan Libor Polášek
ZAHRÁDKAŘI
Svaz zahrádkařů byl založen v naší obci v roce 1973. Sdružuje občany, kteří mají zálibu
v pěstitelské činnosti.Každoročně pořádají Zahrádkařský bál a besedu při víně. Vinaři se
úspěšně zúčastňují výstav vín v okolních obcích. V minulosti vinaři obce tyto výstavy pořádali
i ve Stříbrnicích.
Zveme do našich řad mladé zahrádkaře a vinaře, aby tato tradice i dále pokračovala.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
O chod knihovny se stará paní Anna Varmužová. Pro 42 zapsaných čtenářů je
k dispozici více než 5 000 knih. Návštěvníci mají možnost si vypůjčit nejen knihy pro dospělé
a děti, ale také časopisy a jiné tiskoviny. Knihy, které nejsou momentálně k dispozici, je
možno po dohodě zapůjčit z výměnného fondu Uh.Hradiště ( např.z knihovny

B.B.Buchlovana ).
Od března letošního roku je v knihovně nově přístupný veřejný internet, a to vždy v pátek
v době od 16:00 hod. do 19:00 hod.
Na nákup nových knih přispívá také obecní úřad.V loňském roce to bylo částkou 5.000,- Kč.
Podklady poskytla paní Anna Varmužová

TURISTICKÝ ODDÍL BOBŘÍCI
Tento oddíl byl založen 6.6.1999 a od jeho vzniku ho vede paní Anna Varmužová.
V současné době oddíl navštěvuje 7 dětí. Schůzky se konají jednou týdně (většinou
v sobotu) a děti se
na každou další
schůzku těší.
Za hezkého počasí
vyrážejí na turistické
výlety po okolí,
poznávají houby,
povídají si
o přírodě, hrají různé
hry, sbírají starý
papír, opékají
špekáčky, zpívají
tábornické písně.
Když počasí nepřeje
těmto aktivitám, děti
se rozhodně nenudí.
V klubovně na
obecním úřadě se
věnují různým
výtvarným
činnostem, řeší kvízy
a rébusy. V letošním roce dostaly děti za úkol vypracovat test ze znalostí o mikroregionu.
Nejlépe se s tímto úkolem vypořádala Sabinka Bakošová, a odměnou jí byla hezká kniha
spolu s volnou vstupenkou do muzea mikroregionu v Buchlovicích.
Děti také pořádají různé akce pro veřejnost (vánoční výstavka ručních prací, vánoční
besídka).
V současnosti děti spolu s paní vedoucí pečou vánoční cukroví a plánují akce do budoucna.
Rádi by v příštím roce uspořádali výlet do archeoskanzenu na Modré.
Podklady poskytla paní Anna Varmužová

Z DÁVNÉ MINULOSTI OBCE:
Poloha:
Stříbrnice leží v táhlém údolí západně od Uh.Hradiště.Obec se rozkládá hlavně při silnici
vedoucí z Uh.Hradiště směrem do Kyjova. Údolím protéká Medlovický potok. Katastrální
území má rozlohu 609 ha.
Obec je bezesporu jednou z nejstarších obcí pod Chřiby.
První zmínka o Stříbrnicích je z roku 1128 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka.
Další zmínka je z roku 1140, kdy zde část polností náležela spytihněvskému kostelu.
Postupem času větší část obce patřila buchlovskému panství.
Název obce:

Podle pověsti tu měla stát stříbrná brána. Jiný výklad pojmenování hovoří o lidech, kteří
zde dobývali a zpracovávali stříbro, což by mohlo podporovat i zasvěcení dávné stříbrnické
kaple sv.Prokopovi, patronu horníků. Hornická činnost v okolí obce však není doložena
a neodpovídá tomu ani geologická stavba půdy v okolí. Nabízí se i výklad pojmenování obce
podle rodového jména Strébrníci.
Lovecké právo:
Historie obce by nebyla úplná kdybychom nevzpomněli pradávnou soudní výsadu hradu
Buchlova tzv. Lovecké právo, jehož důležitými představiteli byli právě stříbrničtí osadníci.
Dvanáct stříbrnických gruntů mělo výsadní postavení. Jejich držitelé se nazývali lovčimi a
jeden z nich byl zvolen nadlovčím, později starostou. Lovci ochraňovali stezky jdoucí od
hradu k řece Moravě přes Chřiby na Brněnsko. V lese pečovali o zvěř, dbali, aby
nedocházelo ke krádežím v lese, na polích, u vodních toků a zúčastňovali se projednávání
jednotlivých soudních případů na hradě Buchlově. K základním povinnostem též patřilo
chodit pro popravčího mistra (kata) do Uh.Hradiště a po provedení exekuce jej bez úhony
doprovodit domů. Pod pravomoc loveckého práva patřilo asi 30 vesnic. O soudech na hradě
Buchlově se můžeme dozvědět ze zápisů v "Černé knize práva loveckého", kterou napsal
úředník na hradě Buchlově - Jan Rokštejn Semilský v roce 1611.
Rozsáhlými reformami Marie Terezie bylo v roce 1749 i toto právo zrušeno.
Z urbáře buchlovského panství se dovídáme o výsadách stříbrnických lovců. Nemuseli
odvádět poplatky ze svých gruntů, byli osvobozeni od placení mýta ve městě Uh.Hradiště,
neplatili za mletí obilí a v době konání soudu byli osvobozeni od robotních povinností. (mýto
bylo zrušeno až v roce 1932 ).
Proč právě lovci ze Stříbrnic měli tak velkou soudní pravomoc, nevíme. Skutečností zůstává,
že šlo i ve středověku o právo výjimečné a neobvyklé. Není vyloučeno, že jeho původ souvisí
s nějakou jedinečnou událostí nebo se zvláštním významem stříbrnických gruntů v minulosti
tak dávné, že o ní neexistují písemné zprávy.
Stříbrničtí lovci dali vesnici i oficiální název " Lovecká obec Stříbrnice". Byl zrušen teprve v
roce 1939.
Obec měla i svou pečeť, byl to půlený barokní štít - vpravo hrozen, vlevo vinařský nůž
a dokola nápis : PECZET LOWECKA DEDINI STRZIBRNIC.
Pro zajímavost uvádím čísla usedlostí, na kterých kdysi žili naši prapředkové - lovci:
č. 4 nyní dům paní Alžběty Slovákové
č.13 zbořen - nyní zde stojí místní škola
č.17 neobydlen - dříve paní Ludmila Janíková
č.18 paní Juliana Šáděrová
č.21 zbouráno
č.38 dříve pan František Píštěk, nyní neobydlen
č.40 dříve pan Josef Lukeštík
č.70 dříve pan Klement Mik
č.72 paní Libuše Crháková
č.74 dříve paní Josefa Kučíková
č.75 pan Rudolf Železník
č.76 paní Anna Knížová
Vypsáno z obecní kroniky ( paní Čestmíra Náplavová )

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
K 13.11.2006 měly Stříbrnice 413 obyvatel.

V letošním roce se narodil jeden nový občánek, a to 26.6.2006 Kateřina Knížová, Stříbrnice
č.p. 277.
Významného životního jubilea se dožili:
70 let -

5.1.1936 Alžběta Bakošová, Stříbrnice č.p. 232
6.1.1936 Vladimír Tesařík, Stříbrnice č.p. 12
13.2.1936 Petr Kovařík, Stříbrnice č.p. 234
21.3.1936 Františka Tesaříková, Stříbrnice č.p. 12

75 let - 21.2.1931 Blažena Sovková, Stříbrnice č.p. 199
23.5.1931 Josef Janál, Stříbrnice č.p. 32
24.9.1931 Josef Valenta, Stříbrnice č.p.215
80 let - 19.3.1926 Josef Krpal, Stříbrnice č.p. 95
4.10.1926 Mária Tomanová, Stříbrnice č.p. 195
Nejstarší občankou v obci je paní Mária Šavoltová, nar.15.12.1912. V letošním roce se
dožívá 94 let.
Bohužel k životu patří i smutné události, letos jsme se rozloučili s těmito spoluobčany :
3.2.2006 Anna Geryšerová, 80 let
9.2.2006 Marie Maňásková, 84 let
12.2.2006 Rudolf Železník, 66 let
30.4.2006 Marie Šebelová, 89 let
23.9.2006 Anna Miková, 87 let
Podklady poskytla paní Polášková - OÚ Stříbrnice
Setkání šedesátiletých jubilantů.
Dne 13.5.2006 se uskutečnilo setkání rodáků, kteří v letošním roce dovršili šedesáti let.
Sraz byl zahájen ve 13:00 přijetím starostou obce panem Ing. Františkem Píšťkem na
obecním úřadě. Společenská místnost byla k tomu účelu slavnostně vyzdobená, připraveno
bylo i malé pohoštění.
Po slavnostním přípitku a přivítání účastníků informoval pan starosta hlavně ty vzdálené o
tom, co se v obci děje a nastínil i plány do budoucna.
Ve 14:00 hod. měli jubilanti oběd s přátelským posezením v "Hospůdce v háječku".
Účastníci společně vzpomínali na dětská a školní léta. Staré fotografie jim připomínaly, co
všechno v rodné vesnici prožili.
Společně s panem starostou následovala obchůzka po vesnici, aby ti, kteří zde už nebyli
mnoho let, mohli porovnat, co se zde změnilo.
V 18:00 se zúčastnili v místním kostele mše svaté. Pak navštívili hřbitov a položili kytičky na
hroby mrtvých spolužáků.
Na závěr je pozval do sklepa pan Josef Juřík. V nočních hodinách se jubilanti rozcházeli
do svých domovů s přáním opětovného setkání při dalším jubileu.
Srazu se zúčastnilo 12 šedesátníků.
( Marie Hrabcová, Anežka Geryšerová, Marta Jiřičková, Zdenka Kluďáková, Zdenka
Knížová, Ludmila Šáděrová, Ludmila Špalková, Marie Vágnerová, František Dusík, Josef
Juřík, Jiří Šáděra, Miroslav Vlach ). U žen je uvedeno rodné příjmení.
Podklady dodala paní Čestmíra Náplavová
Stalo se již tradicí, že koncem roku (v měsíci prosinci), jsou vítány do života na obecním

úřadě nově narozené děti. Vítání je doprovázeno krátkým programem dětí z naší mateřské
školy a turistického oddílu Bobříci. V roce 2003 – 2005 bylo přivítáno do života 12 dětí.
Našim žákům, kteří končí povinnou školní docházku v ZŠ Osvětimany, je zástupcem obce při
slavnostním aktu předávána kniha s věnováním.
Pokud je v obci organizován sraz rodáků kteréhokoliv ročníku, jsou slavnostně přivítáni
starostou obce na OÚ, kde jsou současně informováni o dění v obci.
Občanům se při dožití 75 let blahopřeje v místním rozhlase. Při dožití 80 let a vždy o 5 let
více jsou jubilanti osobně navštěvováni starostou a místostarostkou obce a je jim při gratulaci
předán dárek.

ZÁVĚREM
mi dovolte poděkovat všem těm, kteří se podíleli na tomto po dlouhé době prvním čísle
našeho obecního zpravodaje. Možná se Vám bude zdát, že je příliš obsáhlý, ale je to
hlavně tím, že zde dlouhou dobu nic takového nebylo a všechny složky se chtěly nějak
"ukázat". Další číslo bychom chtěli připravit na jaře příštího roku. Věříme, že své příspěvky
již dodají i další složky, které působí v obci. Rovněž přivítáme i názory Vás, občanů
Stříbrnic, na dění v obci a náměty na další články v našem občasníku.

Přejeme Vám všem příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí zdraví a rodinné
pohody v roce 2007

Zpravodaj připravili a jednotlivé příspěvky zpracovali ing. Oldřich Krystýnek a Marta
Brucháčková

