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Z Rady obce Střelice
Z 50. jednání Rady obce Střelice
• HZS JMK předal obci aktualizovaný vnější
havarijní plán pro zónu havarijního plánování
ČEPRO, a.s. Rada obce bere na vědomí.
• MěÚ Šlapanice zaslal povolení k nájmu
v DPS paní Miholové. RO bere na vědomí.
• TJ Sokol Střelice zaslal žádost o finanční příspěvek na akci Maškarní ostatky a Dětský
maškarní karneval. RO schvaluje příspěvek
ve výši 7.000,- Kč.
• MěÚ Šlapanice zaslal pozvánku na schůzku
starostů sektor západ. Zúčastní se starosta
i místostarosta.
• AVRIOINVEST, a.s. zaslal informaci o změně
adresy. RO bere na vědomí.
• Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo žádost
o vyjádření k redukci Stavebních úřadů na
obcích I. stupně. Starosta odpoví.
• ČEPRO, a.s. zaslalo smlouvu na převod komunikace k objektu kasáren.
• Václav a Miluše Valáškovi zaslali žádost
o prodej obecního pozemku pod garáží u bytového domu p.č. 385/12 o výměře 16 m2.
Bude předáno na ZO č. 14.
• RO neschválila návrh smlouvy od Tomáše
Kazdy na údržbu webové prezentace obce
Střelice ve výši 4.000,- Kč měsíčně a zároveň neschválila návrh smlouvy na správu
sítě a IT na obci ve výši 6.000,- Kč měsíčně.
• RO schválila návrh smlouvy od Outsourcing
Solution, Staňkova 18a, Brno na správu sítě a
IT na obci ve výši 4.000,- Kč měsíčně bez DPH.
• RO navrhuje na zastupitelstvo obce snížit
cenu za prodej ¼ budovy bývalých školských
bytovek na 1.000.000,- Kč.
Z 51. jednání Rady obce Střelice
• SUDOP Brno, spol. s r.o. zaslal vyjádření k rekonstrukci lávky pro pěší u nádraží.
Výsledkem jednání je závěr, že stará lávka
bude demontována a posléze bude postavena nová, která bude předána zpět do majetku obce.
• Ing. Josef Roudnický zaslal návrh plánovací
smlouvy na výstavbu prodloužení komunikace v ul. Pod Lesem. Materiál bude předán
ke schválení do ZO č. 14.
• AVE komunální služby s.r.o. zaslaly přehled
odpadů za rok 2008 pro sestavení hlášení
pro EKOKOM.
• Rada obce obdržela nabídky na organizaci
veřejné soutěže od společností MT Legal
s.r.o., MBB Consulting s.r.o., BRNOINVEST,
spol. s r.o., Mgr. Aleš Krochmalný a Jan
Němec. Byla vybrána nejvýhodnější nabídka
od společnosti BRNOINVEST, spol. s r.o. za
cenu 71.400,- Kč za otevřené řízení, resp.
83.300,- Kč za užší řízení.
• Rada obce vyzvala p. Miroslava Červeňáka
a Jaroslava Švestku k odstranění nedostatků
vůči nájemní smlouvě v bytovém domě.
• SUDOP Brno zaslal žádost o vyjádření k výsadbě stromů jako náhradu za vykácené
dřeviny při elektrizaci trati. Vysazeno bude
35 ovocných stromů podél polních cest.

Trvalo to, ale v pondělí 5.1.2009 jsme se dočkali. První sníh ve Střelicích objektivem Milana Coufala.

• Ministerstvo Zemědělství Praha zaslalo
definitivní přiznání dotace na doplnění vodovodní sítě ve Střelicích. Rada obce bere
s povděkem na vědomí.
• Manželé Göthovi a Kalvodovi žádají o odkup
obecního pozemku p.č. 1519/6 v ulici Za
Humny, který je součástí jejich zahrad.
Dodali geometrický plán. Bude projednáno
na ZO č. 14.
• Ing Renata Moritzová zaslala žádost ke změně
užívání pozemku v k.ú. Střelice. Jedná se
o pozemek „U Mlýnka“, který žadatelka hodlá
odkoupit a následně oplotit. RO nesouhlasí,
neboť pozemek je určen pro zemědělskou
činnost.
• RO přijala vyjádření MěÚ Šlapanice k nakládání s podzemními vodami pro obyvatele
obce.
• Jaroslav Urbánek zaslal žádost o oplocení
pozemku. RO souhlasí.
• RO vyhodnotila námitky a připomínky k Územnímu plánu obce Střelice. Vyhodnocení
bylo zpracováno ve spolupráci se zpracovateli ÚP, Ing. arch Košťálovou, Ing. Košťálem
a Ing. arch. Sklenářem.
• Mgr. Piknová jménem vlastníků garáží bytovky č.p. 642 na ul. Ant. Smutného přinesla
geometrický plán pozemku č.p. 388 rozdělený na jednotlivé plochy garáží s žádostí
o schválení prodeje obecního pozemku jednotlivým majitelům. Bude projednáno na
ZO č. 14.
• Na základě podnětu z posledního auditu
obce Střelice byl zpracován znalecký posudek na některé garáže v lokalitě U Vodojemu.
Hodnota staveb bude započítána do majetku
obce Střelice.

Poděkování starosty obce
Dne 3.12.2009 se konala přátelská beseda
starosty a místostarosty obce se skupinkou občanů, kteří se obětavě, ochotně a zodpovědně
podílejí na dobrém chodu našeho místního hřbitova. Jde o službu denního otevírání a uzavírání hřbitova konanou nepřetržitě po celý rok
za každého počasí.
Vedení obce jim touto formou poděkovalo za
uplynulá dvě léta této nelehké služby. Jde o následující občany: Jaroslav Štveráček st., Jan
Dlapka, Luděk Michna, Jan Kamenický,
Miroslav Dostál, Ladislav Perna, Jiří Bartoněk.
Ještě jednou jim za obec děkujeme a přejeme jim pevné zdraví po celý rok 2009.
RNDr. Luděk Sklenář, starosta obce

Vyjádření starosty obce
k zimní údržbě
Vážení spoluobčané,
dnes 17.1.2009 dopoledne jsem projel automobilem celou naši obec.
Všechny místní komunikace v obci jsou
sjízdné, na některých (Vršovická, Trpín,
Jaroslava Svobody, V Cihelně, Smetanova,
Jiráskova a Vanecká) je vhodné mít u automobilu zimní obutí. Toto vybavení je ovšem určitě
v zájmu všech dobrých řidičů po celou zimu,
aby jezdili co nejbezpečněji a neohrožovali
sebe ani ostatní.

TENTO VÝTISK JE DISTRIBUOVÁN ZDARMA - NEPRODEJNÉ
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Rada obce vývoj situace v zimní údržbě
komunikací samozřejmě pozorně sleduje.
Bezprostředně má technickou stránku na starosti pan místostarosta Ing. Jiří Chloupek,
rozhodování o posypu či shrabování sněhu konzultuje se mnou. Dodržujeme zásadu, že do
výšky 5 cm napadaného sněhu jej neshrabujeme, jen dle potřeby provádíme posyp.
Obec má práce pro zimní údržbu na místních
komunikacích nasmlouvanou se subjektem,
který vlastní odpovídající vybavení s technickým osvědčením (traktor, radlici, sypač…).
Písek je zajištěn jednak suchý ve Střelicích
nebo v nutných případech je sjednaná dohoda
se Správou a údržbou silnic v Moravanech
o možnosti nabrání potřebného množství písku
v kterékoliv době. Údržba chodníků v kritických
oblastech je rovněž zajištěna.
Poslední sněžení přineslo vrstvu do cca 5 cm
zmrzlého prašanu. Proto jsme neshrnovali.
Při posypu se sypač porouchal, proto bylo
nutno provést posyp provizorním způsobem.
Inicioval jsem opatření, aby byl sypač co
nejdříve opraven.
V naléhavých případech volejte tato tel. čísla: 547 239 411 (místostarosta), 547 239 430
(obecní úřad) nebo 547 239 413 (starosta).
RNDr. Luděk Sklenář, starosta obce

WWW stránky obce Střelice
Vážení občané,
od 1. ledna 2009 převzala Komise pro občanskou informovanost správu internetových stránek obce Střelice. V současné době probíhá
výroba nové prezentace, která by měla být
spuštěna během druhého kvartálu roku 2009.
Do té doby bude provoz stávající prezentace
mírně omezen a ne všechny funkce budou
fungovat tak jak dříve.
Jakékoliv vaše připomínky nebo poznatky uvítáme na adrese zpravodaj@streliceubrna.cz,
kam také můžete zasílat vaše příspěvky – jak
na web, tak do Zpravodaje.
Děkujeme za pochopení.
Za Radu obce David Otoupalík

Nejen pro podnikatele
Informační směrový systém v obci Střelice
V předchozích číslech Zpravodaje jsme vás informovali o přípravách na vybudování informačního směrového systému v obci Střelice.
V současné době je již zpracován digitální plán
obce včetně směrovek jednotlivých ulic a místních cílů a v horizontu 1 měsíce bude tento projekt uzavřen a předán k připomínkování na
Dopravní inspektorát.
Součástí informačního směrového systému
by měly být i směrové cedule na místní podnikatele. Ti, kteří reagovali na výzvu, jsou již
v systému zaneseni a v nejbližší době budou
osloveni k odsouhlasení jejich prezentace.
Dovolujeme si však důrazně upozornit
ostatní podnikatele, že ostatní reklamní cedule
a směrovky, které jsou v obci umístěny (např.
na sloupech veřejného osvětlení a jinde na
obecním majetku), jsou zde umístěny nelegálně a obec je bude muset ve chvíli realizace
informačního směrového systému odstranit.
Nové směrové (reklamní) cedule musí
splňovat podmínky zákonů ČR a musí být

v jednotném stylu. Obec na své náklady financuje zpracování projektu na směrový informační systém, výrobu reklamních cedulí si
bude hradit každý podnikatel zvlášť. Náklady
na výrobu jedné reklamní cedule se pohybují
kolem 1.000,- Kč. Máte-li zájem zabudovat do
informačního systému i směrovou ceduli na
vaši provozovnu, prosím, ozvěte se nám nejpozději do 20. února 2009.
Více informací získáte na internet. stránkách
www.streliceubrna.cz/cedule nebo dotazem na
emailu zpravodaj@streliceubrna.cz

STŘELICKÝ ZPRAVODAJ
a ochotu poskytnout prostory obecního úřadu.
Dále řidičům, panu Kokorskému, Jiřímu
Vašulínovi, za ušití oblečení paní Janě
Švestkové a paní Božence Liškové a mnoha
dalším ochotným pomocníkům. Doufáme,
že se za rok sejdeme opět v tak hojném počtu,
dobré náladě a ochotě pomáhat potřebným.
Jana Vidláková

David Otoupalík
za komisi pro občanskou informovanost

Cena vodného a stočného
pro rok 2009
Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací
Ivančice na svém zasedání dne 9.12.2008
schválila na základě návrhu VODÁRENSKÉ
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Brno-venkov, cenu vodného a stočného platnou od
1.1.2009:
- vodné za 1.000 litrů vody ve výši 28,44 Kč
bez DPH (31,- Kč s DPH)
- stočné za 1.000 litrů odvedené odpadní vody
ve výši 28,44 Kč bez DPH (31,- Kč s DPH)
Současně vás upozorňujeme, že při změně
ceny nebude prováděn fyzický odpočet vodoměru. Ke dni změny ceny bude počítačem proveden technický propočet spotřeby na základě
vypočtené průměrné denní spotřeby.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 10.1.2009 ve 13:00 hodin začalo
na obecním úřadě hemžení. Scházejí se koledníci malí a velcí. Nejprve zapsat všechny
vedoucí skupin, aby dostali kartičku jako důkaz, že opravdu patří k tříkrálové sbírce. Do ošatek cukry na obdarování, křídu, letáček s informacemi. Důležitou součástí jsou kontaktní
telefony pro případ jakýchkoliv komplikací. Děti
oblékají komže, sem tam začernit tvář (letošní
nejhezčí „černý vzadu” byl určitě Patrik
Litschman), nasadit korunu na čepici a koledník je hotový. Nezbytné foto pro uchování
těchto okamžiků, svolat svou královskou družinu a jde se na trasy.
Letošní zima pořádně zaštípala do tváří a tak
i zpěv často zamrzal. Jsme tedy velmi vděční
všem kteří nás obdarovali nejen finančně a dobrotami pro děti (je to pro ně milá a povzbuzující
pozornost), ale také nabídli teplé nápoje (díky
občerstvovací stanici manželů Stehnových
na bratří Kotrbů, která napojila a občerstvila
více než 15 koledníků!). Vždyť ani ten ptáček
bez tepla nezpívá. Na obecním úřadě zatím
obětavé maminky paní Eva Švestková (naše
stálá ochotná síla v kuchyni), Anička
Švestková (odvoz a dovoz), Jana Jagerová,
Lenka Švestková, Maruška Švestková a koordinátorka veškerého pohybu paní Helenka
Švestková připravují občerstvení. Je to náročné, neboť letošní sbírky se zúčastnilo více než
85 dětí a 30 dospělých, takže není čas se zastavit. Po příchodu poslední skupiny se pokladničky odnesou k panu starostovi do kanceláře,
kde začíná počítání. Výtěžek je i letos vysoký.
Vaše štědrost zvýšila částku o 9.000,- Kč,
neboť se vybralo 109.436,- Kč. Vyhlášením
výsledků sbírka končí. Je důležité poděkovat
všem, kdo se podíleli na organizaci a průběhu
této akce. Panu starostovi za jeho vstřícnost

Obvodní oddělení Policie ČR
Rosice radí, pátrá, informuje
Pro letošní rok si Policie ČR dala do priorit logo
„Bezpečně do školy, bezpečně ze školy“. Jedná
se o způsob práce, zaměřené především na
kázeň řidičů u přechodů pro chodce v době,
kdy děti chodí do školy, a v době, kdy především ti nejmenší ze školy odcházejí, tedy snaha
o prevenci před dopravních nehod našich malých spoluobčanů a ochranou před „piráty“ na
silnicích. Nyní je v našem teritoriu vytipováno
několik přechodů, u nichž stávají v inkriminované době policejní hlídky a svou přítomností
se snaží preventivně působit na řidiče i školáky.
Policisté z OOP Rosice tento způsob práce testovali již od května loňského roku, ale nyní se
tato akce rozběhla v celostátním měřítku a v některých lokalitách (např. Rosice, Zastávka,
Zbýšov) se na akci podílí i strážníci Městské policie. Dalším vstřícným krokem Policie ČR vůči
spoluobčanům bude snaha omezovat vcelku
zbytečné „namátkové“ kontrolování řidičů na silnicích, o to více se však dbá na tvrdší postihy řidičů, kteří se dopustili nějakého přestupku, vlivem něhož by mohlo dojít k dopravní nehodě a
zbytečnému zranění. Týká se to např. užití bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy, již zmíněného chování řidičů na přechodech pro chodce, osvětlení a celkového technického stavu
vozidel na našich silnicích. Snaha je co nejvíce
předcházet dopravním nehodám.
S příchodem nového roku 2009 přišla i řada
změn zákonů a vyhlášek, mnohdy se v tom člověk i těžko orientuje. Tyto změny jsou prezentované a diskutované v různých médiích, v tisku,
televizi i rozhlasových pořadech. Někde jsou
brány pozitivně, jinde zase na nich shledávají
nejasnosti a pochyby. Mnozí posluchači či čtenáři se pak v těchto změnách špatně orientují.
Taky jsem byl dotazován jedním řidičem na
povinnost vozit v autě “Záznam o dopravní nehodě“. Tato povinnost zde uložena není, jedná
se spíše o doporučení. Od 1.1.2009 je v zákoně
stanoveno, že při dopravní nehodě (DN) s celkovou škodou na každém jednotlivém vozidle
do 100.000,- Kč není povinnost k nehodě přivolat Policii ČR. Pro zjednodušení dám příklad:
první auto zabrzdí na značce „stop“, druhé auto
do něj narazí zezadu, třetí jede motocykl, neubrzdí a narazí do 2. auta. Na 1. autě je škoda
95.000,- Kč, na druhém 80.000,- Kč a na
motocyklu 90.000,- Kč, řidič druhého vozidla a
motocyklu jasně nedodrželi bezpečnou vzdálenost a jsou viníky. Viníci jsou známi, nevznikla
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škoda dalšímu subjektu, jen přímým účastníkům, policii nevoláme. Ušetříme tím na případných pokutách, nemusíme zbytečně čekat na
příjezd „nehodovky“ (někdy to bylo i víc jak hodinu) a nedostaneme „trestné“ body. Postačí vyplnit „Záznam o dopravní nehodě“, v příp. potřeby je i možno třetího účastníka dopsat na
volný list, pokud o něm budou zapsány
všechny údaje, které pojišťovna v jednotlivých
kolonkách „záznamu“ požaduje. Pojišťovna
pouze prověří údaje uvedené v „Záznamu
o DN“ a určí viníky, z jejichž zákonného pojištění se bude škoda hradit, nemá právo přidělovat „trestné body“. Podmínkou je, že při této DN
nedošlo ke zranění osob či k jiné škodě „další
osoby“ (tím je myšlen veřejný majetek, např.
sloup elektrického vedení, dopravní značka,
svodidla apod., anebo jiný soukromý či firemní
majetek, jako je zeď kolem továrny, plot zahrady či odstavené vozidlo, kde není přítomen
majitel). Pokud se ale řidiči po DN skutečně nedokážou dohodnout anebo jsou spory ohledně
výše škody, je v nezbytném případě možno příjezd policie na místo DN požadovat. Dále je
třeba žádat příjezd Policie ČR tehdy, když je
zřejmé, že některý z účastníků je pod vlivem alkoholu či omamných látek, nebo když účastníci
DN nejsou schopni svými silami zabezpečit plynulost silničního provozu kvůli zatarasené vozovce. Tiskopis „Záznam o dopravní nehodě“
je důležitým dokladem pro pojišťovny a v případě následných dodatečných nesrovnalostí
po nehodě i cenným dokladem pro jednotlivé
účastníky. V případě, že vyjde najevo, že k DN
došlo, Policie ČR nebyla přivolána a „Záznam“
jste nevyhotovili, mohlo by se v daném případě
jednat o přestupek se sankcí až 2.000,- Kč,
či s možností věc projednat ve správním řízení
s pokutou o něco vyšší, v krajním případě byste
se mohli vystavit podezření ze spáchání pojistného podvodu. Proto bych všem doporučil
tiskopis „Záznam o dopravní nehodě“ vozit
v autě, nic neváží, mnoho místa nezabere a
v případě nutnosti jej budete mít kdykoli k dispozici. Pokud jej nemáte, vyzvedněte si tiskopis u svého pojistitele na pobočce příslušné pojišťovny, případně nabízíme možnost obrátit se
na e-mail OOP Rosice (boooprosi@mvcr.cz) a
požádat o zaslání vzorového tiskopisu na vaši
e-mailovou adresu.
Další letošní novinkou je možnost získat informace o „přidělených“ trestných bodech za
dopravní přestupky na pobočkách České
pošty, kde je zřízen Czech point a je zde technika pro připojení k potřebným databázím. Žadatel tak po předložení občanského (a pro jistotu i řidičského) průkazu u přepážky dostane
na počkání výpis, za který zaplatí poplatek, dle
sdělení ČP cca 70,- Kč za první a 40,- Kč za
další stránku. Poplatek je sice vyšší než na
pověřených MěÚ, ale žadatel není nucen zbytečně cestovat. Málo známá je také informace,
že za poplatek řádově do 10.000,- Kč si od
podzimu loňského roku mohou „hříšníci“ po absolvování kurzu bezpečné jízdy na zkušebním
polygonu v Mostě „odmazat“ tři body.
A nyní jako vždy nabízím informace o závažnějších trestných činech za poslední měsíc
roku 2008 na našem teritoriu:
3.12.2008
- Rosice: na benzínové čerpací stanici Adosa
zaměstnanci přistihli řidiče, který chtěl ujet
bez placení, přivolaní policisté zjistili, že předložil doklady, které měl nahlášené jako
odcizené a že řídil auto pod vlivem omamných látek.
4.12.2008
- Rosice: krádež peněženky z nezamčeného
kamionu na ul. Tyršova, řidič byl u návěsu a
pachatel jeho nepozornosti využil, škoda
15.000,- Kč.
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- Rosice: krádež peněženky z neuzamčeného
nákladního auta v bývalém ZD na Říčance,
škoda cca 1.000,- Kč.
5.12.2008
- Tetčice: posprejování fasád u čtyř domů, na
ul. Hybešova, škoda 57.000,- Kč
- Střelice: vloupání do novostavby RD na ulici
J. Svobody, škoda cca 8.500,- Kč.
6.12.2008
- Zbýšov: pokousání dítěte psem, nehlídaný
rotvajler přeskočil plot předzahrádky a napadl na ulici dvouleté dítě, způsobena těžká
újma na zdraví.
8.12.2008
- Zastávka: zadržen pachatel vloupání do přístavku RD, kde odcizil legálně držené střelné
zbraně ze sbírky.
14.12.2008
- Újezd u Rosic: vloupání do rekreační chalupy, odcizeny starožitné věci z vnitřního
zařízení, škoda cca 55.000,- Kč.
15.12.2008
- Rosice: krádež zboží v OD Lidl, škoda 827,- Kč,
pachatelka byla dříve za krádež trestně postižena, nyní je věc posuzována jako trestný
čin krádeže.
16.12.2008
- Tetčice: krádež 2 ks kontejnerů na tříděný
odpad na ulici Neslovická, škoda cca
14.000,- Kč.
18.12.2008
- Zastávka: krádež příruční kasy v prodejně,
kovová kasička, škoda 10.000,- Kč.
21.12.2008
- Tetčice: krádež kontejneru na tříděný odpad
na ulici Neslovická, škoda 7.000,- Kč.
29.12.2008
- Střelice: krádež nafty a nepojízdného auta,
v areálu fy. Askino, odcizeno 100 litrů nafty a
Ford Escort 1.8 D, celková škoda cca
43.000,- Kč.
- Zbýšov: krádež oděvních svršků, v Country
sal. No. 1, odcizena volně odložená mikina a
zimní bunda s brýlemi a čepicí, škoda cca
8.800,- Kč.
- Rosice: vloupání do rod. domku, vypáčené
okno, odcizeno zlato a 300,- €, celková
škoda cca 27.000,- Kč.
- Vysoké Popovice: vloupání do fary, vypáčené dveře, krádež finanční hotovosti,
celková škoda 46.500,- Kč.
31.12.2008
- Říčany: krádež přívěsu za osobní automobil
značky Agados Dona, stříbrný, dvě nápravy,
RZ 47-BMA-44, na ulici Zemědělská, škoda
50.000,- Kč.
A na závěr ještě nabídnu výběr ze statistických údajů z problematiky nehodovosti v roce
2008 na teritoriu Brna-venkova. Nejsou v nich
započítány dopravní nehody na dálnici, údaje
jen pro Rosicko z nich bohužel nelze vyčlenit.
Na celém teritoriu okresu Brno-venkov bylo
v roce 2008 zaznamenáno celkem 2004 dopravních nehod, což je ve srovnání s rokem
2007 o 359 nehod méně. Oproti loňským
20 smrtelným úrazům došlo k malému snížení
o 3 úmrtí, tedy celkem 17 osob při DN zemřelo.
Těžkých zranění bylo 36 (o 12 méně než v roce
2007) a lehkých zranění bylo 401 (pokles
o 54 zraněných). Celková škoda, která při DN
na Brně-venkově vznikla, byla sečtena na
92.370.600,- Kč, což opět značí snížení oproti
předchozímu roku o více než 13.000.000,- Kč.
Dívám-li se na příčiny, s počtem 1173 DN
„vítězí“ nesprávný způsob jízdy, další v pořadí
je rychlost (360 nehod) a na 3. místě je s počtem 284 DN nedání přednosti v jízdě. Alkohol
byl zjištěn u 91 viníků dopravních nehod.
Dalších 112 nehod bylo zaviněno střetem
se zvěří. Ve srovnání s rokem 2007 jsou
sledované ukazatele sice malinko příznivější,
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ale i tak jsou uváděná čísla stále neradostná a
varující. Je na každém z nás, kdo se ať již jako
řidiči anebo chodci účastníme silničního
provozu, jak tyto údaje pro letošní rok ještě více
snížit.
prap. Josef Hlávka
Policie ČR, obvodní oddělení ROSICE

Myslivecký ples
Jako každým rokem tak i letos pořádalo naše
myslivecké sdružení „Výrovka o.s. Střelice“
v sobotu 17. ledna 2009 tradiční MYSLIVECKÝ
PLES v prostorách sokolovny ve Střelicích.
K tanci hrála oblíbená skupina MODUL.
Součástí plesu byla bohatá zvěřinová tombola.
Myslivecká kuchyně se opět setkala s velkým
zájmem návštěvníků plesu.
Finanční výtěžek slouží našemu mysliveckému sdružení na provoz, tj. zejména k nákupu
krmiva pro zimní přikrmování zvěře. Tímto
každý z návštěvníků plesu pomohl naší zatím
krásné přírodě.

Libor Antoš

Ples základní školy
Už po patnácté se sálem střelické sokolovny
rozezněla hudba doprovázející tradiční ples
Základní školy ve Střelicích. Je jednou z vítaných možností příjemně stráveného večera
s dobrou muzikou a zábavou.
Školní ples se od ostatních liší tím, že se zde
více než na jiných podobných akcích střetávají
dospělí s těmi, kteří k dospělosti teprve míří. Tak
jako v minulých letech byl ples uveden slavnostní polonézou v podání žákyň a žáků devátých tříd. Jejich nejprve nesmělé a mnohdy
neobratné kroky z počátku nácviku byly ve slavnostní atmosféře plesu zapomenuty a tanečníci
sklidili zasloužený potlesk. Poděkování zaslouží
paní učitelky Hradečná a Sázavská, které dokázaly nacvičit nejen úvodní slavnostní polonézu,
ale také další tanec – mazurku. Věřme, že toto
nahlédnutí do světa dospělých zanechá v žácích i jejich rodičích příjemné vzpomínky.
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Jako hezké zpestření plesu se ukázalo
taneční vystoupení v rytmu hip-hopu členů
taneční skupiny Mighty Shake ze Zastávky
u Brna.
K všeobecné spokojenosti zcela určitě přispěla hudba k poslechu i tanci v podání dvojice
Sagitta, bohatá tombola, připravené občerstvení, kvalitně zásobený bar i dost prostoru
pro tanečníky na parketu.
Poděkování směřuje ke všem, kteří se zasloužili o bezproblémový průběh plesu, všem
těm, kteří přispěli svými menšími i většími dary
do plesové tomboly, a v neposlední řadě všem
návštěvníkům, kteří se v průběhu večera dobře
bavili a vytvořili milé a příjemné prostředí.
Za návštěvu děkují učitelé ZŠ Střelice,
kteří pro vás příští rok zajisté připraví 16. reprezentační školní ples.

Zámeček pěknou řádku let a zasloužila se o rozvoj tohoto významného sociálního zařízení.
Patří jí za to právem velké poděkování. Paní ředitelka Danihelková pozvala na letošní ples
pana Ing. Bc. Jiřího Crhu, ředitele Krajského
úřadu Jihomoravského kraje v Brně.
Se zájmem jsme společně sledovali polonézu obyvatelů domova a ukázku jejich cvičení s míči. K tanci a poslechu hrálo duo velmi
zkušených muzikantů Bonus ze sousední obce
Popůvky, jejich hudba byla velmi příjemná a vytvořila v sále sokolovny radostnou náladu.
Všichni si při ní s chutí zatancovali ve svižném
tempu.
K příjemnému odpoledni přispěla též velmi
bohatá tombola. Prostě po asi třech hodinách
jsem odcházel osvěžen po únavě z vydařeného reprezentačního plesu ZŠ a MŠ Střelice
s dobrým pocitem, že všichni zaměstnanci
Zámečku Střelice vytváří svěřencům domova
(a též i jejich rodičům a blízkým) každoročně na
již tradičním plese velmi pěkné a příjemné chvíle. Chtěl bych též popřát nové paní ředitelce,
aby pokračovala úspěšně v rozvoji Zámečku,
aby si získala srdce obyvatelů domova i jeho
všech zaměstnanců. Tak se jí určitě podaří společně se všemi spolupracovníky dále Zámeček
rozvíjet ve prospěch klientů.
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Radost nad výhrou
RNDr. Luděk Sklenář, starosta obce

Zápis do první třídy ZŠ

Zahajovací polonéza

Aleš Kadlec

Zleva: paní Ing. Tamara Drobíková, zástupkyně ředitelky Zámečku, paní MUDr. Vladimíra
Danihelková, MBA, ředitelka Zámečku, pan
Ing., Bc. Jiřího Crha, ředitel Krajského úřadu
Jihomoravského kraje v Brně, RNDr. Luděk
Sklenář, starosta Střelic

XIV. společenský ples
Zámečku Střelice.
V sobotu 24. ledna 2009 se konal v prostorách
střelické sokolovny XIV. společenský ples
Zámečku Střelice, domova pro osoby se zdravotním postižením. Na tento ples chodím rád,
protože se mi líbí bezprostřední atmosféra,
která zde vládne. Od podzimu 2008 má
Zámeček, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, nové vedení v jehož čele je paní
ředitelka MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA,
která tak vystřídala dřívější ředitelku paní Mgr.
Jiřinku Kubalčíkovou, která úspěšně vedla

Pan Pelikán s partnerkou – skvělí tanečnící

Den, ke kterému děti i rodiče přistupují se smíšenými pocity, ale pak na něj dlouho nemohou
zapomenout. To bývá zápis do první třídy.
Přesně takový proběhl v naší škole v pondělí
19. ledna. Více než 50 dětí přišlo se svými
rodiči okusit poprvé atmosféru školního prostředí. Takto hojný počet dětí je nejvyšší za
posledních několik let.
Hned u vstupních dveří si šestileté návštěvníky převzali klauni, kteří je provedli po škole.
Budoucí školáci nakrmili míčkem nenasytného
šaška, zaskákali si panáka, prošli se bludištěm a
nakonec ještě předvedli, co všechno už umí.
A protože byli všichni moc šikovní, dostali od
svých nových kamarádů klaunský nos a ujištění,
že se na ně v příštím školním roce moc těšíme.
Hodně nových poznatků a hezkých zážitků
přejí všem budoucím prvňáčkům učitelky prvního stupně základní školy.
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Nové knihy v obecní knihovně
Beletrie
M. Cameron
N. Gordon
R. Maxwell
J. D. Robb

Půlnoc ve městě andělů
Katalánec
Srdcová královna
Smrtící rozdělení

Naučná
S. Holl
L. Šimánek

Floristika
Nový Zéland

STŘELICKÝ ZPRAVODAJ

TJ SOKOL Střelice a SDH Střelice si Vás dovolují pozvat na

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ OSTATKY
které se konají

v sobotu 21.2.2009 od 20:00
v prostorách místní sokolovny
K tanci a poslechu hraje VOCAL BAND
Nástup masek od 21:00 hodin
Zvou pořadatelé

Beletrie pro děti a mládež
S. Forgáčová
Říkadlika brnkolenky
L. Lanczová
Vůně deště
J. Wilson
WWW.trápení
Znám křišťálovou studánku
Naučná pro děti a mládež
M. Lidele
Co dělají hasiči
Helena Ferdusová

odbor všestrannosti TJ SOKOL Střelice pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
který se koná v neděli 22.2.2009 od 14:15 hodin
v prostorách sokolovny

Společenská kronika
V měsíci únoru oslaví významné životní jubileum tito naši občané:
60 let
Ing. Jiří Mráček
65 let

Františka Kundratová
Františka Machátová
Vlasta Stejskalová

80 let

Vladimír Ludvík
Jan Válka

85 let

Marie Větrovcová

94 let

Františka Jochcová

96 let

Marie Trenzová

Všem jubilantům blahopřejeme.

Anketní otázka
Z anketní otázky na stránkách www.streliceubrna.cz vyplývá, že téměř třetina hlasujících
vítá ledovou plochu u hasičky. Je škoda, že teploty posledních lednových dní vystoupaly nad
nulu a led roztál.
Ledovou plochu u hasičky:
- využívám, super!
65
- plánuju navštívit
17
- nevyužiji
125
-----------------------------------Celkem hlasů
207

Připravované akce
v měsíci únoru ve Střelicích
7.2.2009 v 10:00
TJ SOKOL STŘELICE - BUČOVICE
(volejbal mužů - 2.liga, skupina 2MC)
Mistrovské dvojutkání sehraje v hale při
místní základní škole nový oddíl TJ Sokola
Střelice. Předpokládaný začátek druhého
utkání ve 14:00 hodin.
7.2.2009 ve 20:00
REPREZENTAČNÍ SOKOLSKÝ PLES
V rámci oslav 100. výročí od vzniku je místní
TJ pořadatelem plesu župy Jana Máchala

Střelické muzeum informuje
Na druhou únorovou neděli Střelické muzeum připravuje
5. pokračování výstavy z cyklu

„Střelické rodiny ve fotografii“
Na výstavě si připomeneme dalších 50 střelických rodin, jejichž rodiče
slavili svou svatbu v letech 1897 - 1902, a ke kterým nám naši spoluobčané
zapůjčili fotografii alespoň jednoho člena připomínané rodiny.

Výstava bude otevřená
v neděli 8. února 2009
od 14:30 do 18:30 hodin
ve výstavní síni
Střelického muzea
Jedna z nejstarších fotografií
zachycující střelickou rodinu,
kterou můžete na některé
z dalších výstav uvidět.
Václav Dlapka

Okénko pro seniory

Střelická zlatá pálka 2008

První letošní setkání jsme naplánovali na neděli 15. února. Sejdeme se jako vždy v 15:00
hodin v sále našeho Obecního domu. O připravované výstavě velikonočních kraslic v letohrádku Mitrovských v Brně nám poví Ing. Ivana
Berkovcová. Věříme, že toto téma s ukázkami
kraslic bude pro všecky zajímavé i poučné a
že mezi nás přivede i nové zájemce o naše
schůzky . Na všechny se těšíme.
Markovi

29. prosince 2008 se v hasičce pořádal pinpongový turnaj pod názvem „Střelická zlatá pálka“.
Pořádali jej střeličtí hasiči a jejich příznivci.
Celkem se zúčastnilo 20 borců. Vítězem turnaje
se stal J. Štveráček junior. Více fotografií od
Milan Coufala, najdete na www.streliceubrna.cz.

Oznámení
Firma Zdeněk Stehno – vodoinstalační práce
oznamuje přerušení své činnosti od 1.2.2009.
Drobné opravy pouze po dohodě.
Zdeněk Stehno
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Fotoreportáž z volejbalu
V sobotu 24. ledna bylo sehráno v tělocvičně
střelické ZŠ mistrovské dvojutkání II. ligy ve volejbalu mužů mezi domácím T.J. Sokol
Unileasing Střelice a družstvem VS Drásov.
Domácí zvítězili v obou zápasech s výsledky
3:0 (21, 18, 24) a 3:1 (-25, 15, 18, 23). Těmito výsledky se v tabulce soutěže dostali na čtvrté
místo před pátý VS Drásov. Druhá liga se hraje
ve Střelicích druhým rokem. V loňském ročníku,
ještě pod hlavičkou T.J. Sokola Brno IV – Černovice, skončilo družstvo na druhém místě.
Text a foto Jiří Fukan

Info pro Střelický zpravodaj
Vážení spoluobčané,
smyslem Střelického zpravodaje je vás
informovat o dění v naší obci. Velmi bychom
si přáli, aby vám Zpravodaj přinášel informace
pro vás užitečné a informace, které vás
opravdu zajímají.
Proto vás chceme upozornit, že i vy máte
možnost se podílet na jeho obsahu svými
podněty a články, které můžete zasílat
na e-mail: zpravodaj@streliceubrna.cz,
nebo osobně předat na radnici, v pokladně
paní Liškové.
Inzerci do Střelického zpravodaje můžete
podávat na výše uvedené kontakty. Zde se
taktéž dozvíte podmínky inzerce a cenu za
zveřejnění inzerce.
Datová uzávěrka příjmu článku do
příštího vydání č. 3/2009 je 22.2.2009.
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Redakce Střelického zpravodaje
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Ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, zbývá do zahájení sedmého ročníku odrůdové přehlídky
kapel něco málo kolem devatenácti týdnů.
Devatenácti týdnů tvrdých příprav a práce
činěné pro vás, návštěvníky a občany obce
Střelice. V každém ročníku Strunobraní se snažíme pozvednout jeho úroveň a najít tu nejlepší
symbiózu mezi spokojeností návštěvníků a precizním zajištěním organizace. Navzdory všem
dosavadním zkušenostem (především těm negativním) se o to pokoušíme i letos. Oproti posledním letům dochází k rozvolnění hudební
akce na dva dny, a to 19.6. a 20.6.2009.
Druhou změnou bude, že kapely budou soutěžit nejen o přízeň diváků, ale i o přízeň odborné
poroty - O KORUNovacY. Odrůdová přehlídka
se tímto rozrůstá na malý festiválek, který vám
nabídne nejen přes dvacet hodin muziky, necelou dvacítku kapel, přes stovku zapálených,
ale i profesionálních hudebníků, špičkové
moderátory, ale také doprovodné programy a
odhodlané organizátory.
V první pozvánce se pozastavme u pátečního podvečera a večera, tedy na COUNTRY
podiu, neboli podiu VNS (vesničky naší střediskové). Celý páteční program bude zakončen

countrybálem s kapelou KRTEK. Bubnující starosta, basa tvrdící muziku, improvizující kytara
a něžný zpěv je zárukou dobré zábavy. Sedící
hráči sice působí poněkud pohodlně, ale vězte,
že vy sedět nezůstanete.
Další z kapel, která v loňském roce sklidila
velký úspěch, muzikantsky roste a vzkvétá, je
kapela IBATAK. S novým kapelníkem jistě letos
udělá pro své vítězství O KORUNovacY a postup do příštího ročníku do vyšší kategorie maximum. Možná i proto, že v letošním roce oslaví
kapela deset let svého působení. Za tu dobu se
„probojovala“ mezi jedny z nejlepších regionálních kapel hrajících našlapaný (jak sami říkají)
pubgrass.
Do minulém ročníku nastoupili „kluci“ z Omic
až s přehnaným respektem. Vy, diváci, jste je ale
utvrdili v tom, že hrát umí. Sice to vypadalo, jako
když si parta odskočí od táboráku zahrát lidem,
ale upřímné sdělení jak na jevišti, tak mimo něj si
získalo nejen organizační tým. Na letošním
Strunobraní se OMIČTÍ BARDI představí již jako
„ostřílení muzikanti“ a jistě nás potěší svou zdravou muzikantskou drzostí a sebevědomím.
„Rodinná kapela samouků“ - LIDUŠ - působí
ve Střelicích a okolí od roku 2001. Pokud se rozhodnete kdekoliv, kdykoliv a v jakémkoliv
rozpoložení zaposlouchat do produkce této

kapely, zjistíte, že vždy působí pohodovým,
melodickým a spokojeným dojmem. Jedná se
totiž o výbornou partu lidí, kteří si „jdou zahrát“
svůj oblíbený repertoár, který si spolu s nimi můžete zazpívat. Tato kapela takřka nikdy nechyběla na přehlídkách a obvykle celý program
zahajovala. Stála při pořadatelích i v dobách hubených. Liduš k Strunobraní prostě patří.
Letošní přehlídku však zahájí kapela,
která působí v obci přes třiadvacet let. S pochopitelných důvodů se její obsazení měnilo,
ale základní kameny zůstaly pevné. Zpočátku
hrála písně Spirituál Kvintetu, Brontosaurů,
Učedníků, a také styl country prezentovaný písněmi Zelenáčů, či trampské písně. Postupně
však směřovala cestou svých vlastních skladeb, pořádala několik let setkání kapel. V roce
1994 vydala své zpěvníky a v roce 1996 natáčí
své CD. V dnešní komerčně dravé době se
spíše uzavírá před širokou veřejností. Mne potěšilo, že několikrát hozenou rukavici zdvihla a
přijala pozvání. A jak se kapela jmenuje?
O tom příště. A taky o tom, kdo usedne
v porotách, na koho se můžete dál těšit v programech, co se chystá.
Za Sešlost josma a kol.
o svátku Vladislava 2009
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