
Budeme rádi, když si po roce přečtete některé z našich článků a názorů     

 a povedete o nich s námi debatu. Vaše postřehy také uvítáme na mailu

strelicnik@gmail.com nebo přes dotazník na www.strelicnik.cz/dotaznik 

VÝSADBA ZELENĚ
POKRAČUJE I LETOS 

NEJEN ODPADY
U KONTEJNERŮ 
Inspirujme se, jak probíhá třídění
odpadu v okolních obcích nebo
zaveďme moderní systémy
třídění. Možností je více. 

ÚTOKY PSŮ -
CO S TÍM? 

Problém s útoky psů v některých
lokalitách v obci nelze odkládat.
Naopak, je nutné jej aktivně řešit
a zkusit všechny možnosti. 

MOBILNÍ
ROZHLAS

Zavedení nového moderního
komunikačního kanálů kvitujeme.
Mrzí nás ale nevyužitá příležitost,
kterou Mobilní rozhlas prozatím
přináší. 

V rozpočtu na letošní rok je zařazeno 300 tis. Kč jako
plánované výdaje na pokračování výsadby zeleně     
 v obci. Budeme rádi, když se podaří navázat             
 na stávající realizace a v dalších letech "zeleň"
doplnit i do dalších lokalit, ulic a míst. Budeme rádi,
když nám dáte vědět, kde vám zeleň chybí, na e-
mail strelicnik@gmail.com.  
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N e c h c e m e  v e  S t ř e l i c í c h  j e n  b y d l e t ,  c h c e m e  t a d y  ž í t .
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Zajímá nás Váš názor
Vyplňte on-line dotazník a

řekněte nám, co vám ve
Střelicích chybí, kam

investovat, kde se inspirovat.  

www.strelicnik.cz/dotaznik

75 % Z VÁS
POZITIVNĚ

HODNOTILO
LONI PŘÍNOS
STŘELIČNÍKU.
DĚKUJEME. 

2022
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PÁR SLOV K LOŇSKÉMU DOTAZNÍKU .. .  

75%
PODPORUJE POKRAČOVÁNÍ STŘELIČNÍKU
V RADĚ OBCE VE SNAZE PŘINÁŠET NOVÉ

POHLEDY NA PROJEKTY V OBCI A TAKÉ
POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ.

10%
NÁM DOPORUČUJE ODEJÍT

Z RADY OBCE A NEBO
PŘESTAT S POLITICKÝMI

AKTIVITAMI CELKOVĚ.

80 %  KLADNĚ
VNÍMÁ PŮSOBENÍ

EVY BARTOŇOVÉ V
RADĚ OBCE.

75 % KLADNĚ
VNÍMÁ PŮSOBENÍ
MARTINA KLÍMY V

KOMISI A
ZASTUPITELSTVU. 

AŽ

HOTOVO 
DÍKY PODPOŘE ZASTUPITELSTVA 

MONTOVANÁ ŠKOLKA
BANKOMAT
ZELEŇ V OBCI
BEZ OBČANKY NA
EKODVŮR
ZÁPISY NA WEBU
TLAK NA PŘECHODY

HODNOTILO
KLADNĚ
PŘÍNOS. 

PRŮMĚRNĚ 
70-80 % Z VÁS
CELKEM JASNĚ

PODPORUJE
PROJEKTY,

U KTERÝCH SE NÁM
ZATÍM

NEPODAŘILO
PŘESVĚDČIT

VEDENÍ OBCE, ŽE
JSOU PŘÍNOSNÉ.
BUDEME SE O TO
NADÁLE SNAŽIT.

VĚŘÍME, ŽE SE NÁM
PODAŘÍ V BUDOUCNU

PROSADIT SPOLEČNOU
VIZI OBCE,

SESTAVENOU NA
ZÁKLADĚ ÚČASTI

VŠECH ORGANIZACÍ A
ZÁJEMCŮ Z ŘAD

OBČANŮ.

VIZE CHYBÍ
90 %  SOUHLASÍ  S TÍM, ŽE .. .  
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75%        Z VÁS PAK NEJVÍCE    
   OCEŇUJE GLOSY Z JEDNÁNÍ

RADY OBCE, KTERÉ
PRAVIDELNĚ PŘINÁŠÍ EVA

BARTOŇOVÁ NA FB A
WWW.STRELICNIK.CZ 

hodnotí informace od Střeličníku
jako dostačující.  Děkujeme! 

85 %

LEVNĚJŠÍ ŠKOLKU
REKONSTRUKCI NÁM. SVOBODY 
ZÁPISY ZE STAVEBNÍ KOMISE
ODPADKOVÉ KOŠE V OBCI
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA WEBU A
BEZ VÍCEPRACÍ
VÝB. ŘÍZENÍ NA PRÁVNÍ SLUŽBY 

15 %
NEDOKÁŽE
POSOUDIT.

PODPORUJE

Děkujeme .  Naší ambicí bylo dříve jen pořádat "nějaké" akce pro občany, ale díky vaší
podpoře se posouváme kupředu. To, že máme 2 zástupce v zastupitelstvu, jsme nečekali
a možná ani ostatní. Proto chápeme, že někteří za našimi kroky hledají něco jiného, ale
věříme, že časem se přesvědčí o tom samém - že by nám všem mělo jít především o
zlepšení kvality života v obci. 

JE Z VÁS CÍTIT, ŽE MÁTE ZÁJEM SE
PODÍLET NA TVORBĚ ŽIVOTA V OBCI

Nenecháme .  Střeličník má 2 zvolené zástupce,
a ti budou nadále předkládat projekty a
nápady, pro které budou hledat podporu u
všech zastupitelů. 

NENECHÁTE SE
ODRADIT? VRŠOVICE

STŘED 
DOLŇÁK

13%

55%
30%

K d o  v y p l n i l  l o n i
d o t a z n ík ?  

VĚTŠINA
KOMENTÁŘŮ BYLA

POZITIVNÍCH A
DĚKUJEME ZA NĚ. 

 
 

Z TĚCH
NEGATIVNÍCH SE

POKUSÍME POUČIT 
A TAKÉ ZA NĚ

DĚKUJEME. 



JAK DOPADLY PROJEKTY 
Z ROZPOČTU 2021
A u t o r :  D a v i d  O t o u p a l í k  
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Vybudování chodníků a
osvětlení v prostoru mezi
koupalištěm a fotbalovým
hřištěm. 

Zpracování studie pro
revitalizaci a potřebné rozšíření
Základní školy.

Pořízení světelné vánoční
výzdoby v obci.

Zvýšení částky na investice do
rekonstrukcí  obecních objektů
na 3 mil. Kč (podpořeno
finančním výborem). 

Co navrhujeme do
rozpočtu 2022? 
Jednotlivé položky byly nejprve
projednávány na radě a poté ve
finančním výboru. Finální
rozpočet obce Střelice na  rok 2022
byl schválen zastupitelstvem v
prosinci 2021. 

Naši zastupitelé a zástupci ve
výborech navrhli pro rok 2022 do
rozpočtu tyto nové projekty:

Budeme se také zajímat o ty
nedokončené a přesunuté z
loňského roku a o všem vás
budeme jako vždy informovat na
našich stránkách a ve vývěsce
Střeličníku, kterou najdete před
hospůdkou U TRNKŮ.

Oprava mostu Na Hrázi (8,45 mil. Kč)
Opravy v Základní škole (2,6 mil. Kč)
ZUŠ a knihovna - opravy (1,97 mil. Kč)
Veřejné osvětlení - opravy (cca 1,2 mil. Kč)
Směrovky v obci (170 tis. Kč)

Dopravní studie Školní - již se řeší (200 tis. Kč) 
Opravy chodníků Ant. Smutného - již se řeší (2,3 mil. Kč) 
Přístřešky k zastávkám autobusu - přesunuto na r. 2022 (400 tis. Kč.)
Úsekové měření (radary) - přesunuto na r. 2022 (2,3 mil. Kč)
Zimní údržba + dopravní značky + pasporty, opravy komunikací -
bylo schváleno 2,3 mil. Kč, čerpáno cca 300 tis. Kč 
Sbor dobrovolných hasičů - nové vozidlo (původně 2,5 mil. Kč,
změna na 7,3 mil. Kč - očekává se významná dotace)

V rozpočtu na rok 2021 byly mj. zastupitelstvem naplánovány tyto
projekty, které se podařilo zrealizovat a úspěšně dokončit.  Děkujeme
vedení obce za realizaci.

Bohužel, následující projekty se dokončit nepodařilo. Jejich realizace
buď nezačala, nebo byla převedena do dalšího období. 

PARTICIPACE OBČANŮ - JSME PRO! 
V mnoha městech ale i obcích se v posledních letech občané mohou
zapojit do návrhů, kam investovat část obecních prostředků. I nám by se
líbilo, kdyby obec Střelice část prostředků (např. 500 tis. Kč) uvolnila pro
návrhy občanů. Ti by mohli být např. v září vyzváni, aby předložili své
návrhy. Ty by pak posoudila komise obce z pohledu realizovatelnosti.
Ty z návrhů, které by "šlo" zrealizovat, by obec zveřejnila na svém webu
(nebo třeba formou ankety přes Mobilní rozhlas) a občané by mohli o
návrzích hlasovat. Vítězné návrhy (např. 3 nejúspěšnější) by pak obec
zařadila do rozpočtu ke schválení zastupitelům. Zkusíme to takto vedení
obce letos navrhnout.



MOBILNÍ ROZHLAS
JAK BY TAKÉ MOHL FUNGOVAT .. .  
A u t o r :  R a d i m  B r e n e r

V tomto roce udělala obec Střelice jeden z
nejvýznamnějších kroků, který by mohl pomoci k
lepší informovanosti občanů a zejména k lepší
interakci mezi občanem a obcí. Zavedením systému
Mobilního rozhlasu se obci naskytla příležitost, jak
aktivně komunikovat s občany, jak lépe zjišťovat jejich
názor a zejména jak veškeré informace zpřehlednit. 

V rámci Mobilního rozhlasu píšu schválně o systému,
protože se jedná o více funkčních částí, které zapadají
do sebe. První část je mobilní aplikace a druhou je
samotný portál mobilnirozhlas.cz. Společně tak obec 
 získala možnost, jak relativně snadno komunikovat s
občany. Dle dat z portálu lze vidět, že se do systému
prozatím zaregistrovalo 230 z vás. Nechci hodnotit,
jestli je to mnoho a nebo málo, ale například na
Facebooku má obec 3x více sledovatelů než zde. Věřím,
že toto číslo bude růst, ale bude potřeba, aby občany
mobilní rozhlas neodradil, přinesl nové funkce a
informace a aby obec pokračovala v propagaci tohoto
systému. Pokud jej tedy skutečně chce používat.  

Chápu, že je lepší začít s něčím a postupem času to
zdokonalovat, než nezačínat vůbec. Tímto chci vedení
obce pochválit za zavedení mobilního rozhlasu. V rámci
Střeličníku jsme se nejednou bavili o tom, že by bylo
fajn v obci mobilní rozhlas zavést. Je to přesně směr,
kterým se dle nás musí obec vydat a jak by se měla k
občanům otevřít. Vždy, když jsme toto ale probírali,
jsem zmiňoval jednu věc: Mobilní rozhlas je jen tak
dobrý, jak dobré v něm budou informace. Bohužel v
tomto směru se obec moc neposunula. Zatím Mobilní
rozhlas představuje defakto jen zrcadlo stávajících
informací na webu obce. Nic víc. 

Žijeme v době, kdy nás obklopuje obrovské množství
informací. Schránky máme plné letáků, maily plné
spamu atd. Čím dál více je pro nás důležité, abychom
měli možnost si zvolit, které informace nás zajímají,
které jsou pro nás důležité a které nikoliv. To je z mého
pohledu jedna z bolístek současného Mobilního
rozhlasu, jak jej Střelice používají. 

Mobilní rozhlas přitom podporuje třídění do
jednotlivých kategorií a daný uživatel si poté může
vybrat, co chce odebírat. Střelice bohužel zatím
využívají jen jednu kategorii “Novinky z webu (RSS)”,
kde je  všechno. Od informací ohledně rozpočtu,
uzavírek silnic, prodejů pozemků, stavebních řízení až
po prodej masa a vajíček. Přece je nasnadě a logické
oddělit “reklamní” sdělení od ostatních informací atd ...
Rád bych si vybral, které informace jsou pro mne
důležité a které ne -  aplikace tuto možnost přímo
nabízí. Chápu, že využití jedné kategorie je jednoduché
z důvodu snížených nároků na obsluhu ze strany obce,
ale je důležité se nad tím zamyslet a říci si, jestli to spíše
občany dlouhodobě neodradí.
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 S uživatelským komfortem se pojí ještě jedna věc.
Novinka, která se jmenuje “Obecní úřad” a jejímž
jediným obsahem je nyní “Více informací zde”. Tento
odkaz Vás přesměruje na web obce, zde je další odkaz a
až přes ten si stáhnete PDF dokument, ve kterém
konečně najdete celou informaci. No, nenapadá mne již
mnoho možností, jak to udělat pro uživatele složitější.
Další příklad je prodej zeleniny, kdy se dozvím, že
prodej zeleniny proběhne v pondělí 15.11.2021, ale až po
rozkliknutí a přesměrování na web obce se dočtu
detaily. Zde bych čekal, že detail (není nikterak obsáhlý),
bude přímo v Mobilním rozhlase. Prostě aby aplikace
splnila účel informaci doručit rovnou, nikoliv jen
nasměřovat na web obce. 

Připomínky na kategorie a na obsah příspěvků a
přesměrovávání nepíšu z důvodu kritiky, ale spíše z
hlediska inspirace ostatními obcemi. Není to věc, kterou
musí Střelice vymýšlet od začátku. Mobilní rozhlas
využívá mnoho okolních obcí, tak proč se jimi
neinspirovat a neudělat to lepší.

Ještě bych rád zmínil jednu věc. Mobilní rozhlas není
jen důležitý v rámci šíření informací od obce směrem k
občanům. Měl by sloužit také jako nedílná součást
interakce ze strany občana směrem k obci. Mohli jsme
již vidět první náznak v podobě ankety ohledně dalších
boxů Zásilkovny. Ačkoliv jsem přesvědčen, že anketa
měla být koncipována jinak s lepším výběrem
odpovědí, lze zde ukázat, že interakce v této podobě
může pěkně fungovat a občané se zapojili. Kromě anket,
kde ten první krok je veden směrem z obce (vypsáním
ankety), je možné pomocí Mobilního rozhlasu provádět
ze strany občana různá hlášení. Je možné upozorňovat
na černé skládky, nepořádek, chybějící věci v dané
lokalitě a také posílat směrem k obci pochvaly. Smyslem
hlášení je nafotit přes aplikaci místo, popsat problém a
ten se poté uloží do databáze Mobilního rozhlasu. Obec
i občané tak mohou přehledně vidět, jaké problémy a v
jakých místech jsou hlášeny. Z mého pohledu je to
jedna z nejdůležitějších funkcí systému, a jestliže jej
obec bude vnímat pozitivně, může mít do budoucna
významný přínos.

Nechci kritizovat způsob používání Mobilního rozhlasu
ve Střelicích, ale obávám se, aby obec nepromarnila
jedinečnou příležitost ukázat občanům, jak moc
užitečná tato aplikace a portál může být, když se bude
patřičně používat. 

Jsem rád, že se obec vydala cestou, která může
občanům zpřístupnit pohodlnou cestou mnoho
informací a ještě jednou všem, kteří se na tomto
podíleli děkuji. Jen doufám, že dnešní stav není
konečný a bude se dále pracovat na tom, aby služba
byla co nejvíce uživatelsky přívětivá a přinášela
informace, které dosud občanům chybí. 



ÚTOKY PSŮ V KATASTRU OBCE
- CO BUDE NÁSLEDOVAT?
A u t o r :  E v a  B a r t o ň o v á  

Jak asi víte, v loňském roce došlo v katastru obce Střelice k několika
útokům ze strany volně pobíhajících psů na jiné. Také se ozvalo několik
občanů, že při pohybu v lokalitě Březečí a Myslivna byli svědky mnoha
dalších incidentů nebo dokonce přímými účastníky.

Dle aktuálně platné Vyhlášky obce o pohybu psů na veřejném prostranství
nejsou v případě útoku psa na jiného postihováni jeho majitelé v
extravilánu obce (zahrádkářské oblasti, Myslivna, atd) stejnou mírou jako
majitelé psů v intravilánu (veřejné prostranství obce) a jejich provinění
nespadají do kompetence přestupkové komise. Podněty jsou prošetřovány
odborem životního prostředí MěÚ ve Šlapanicích.

Všechny případy musely být předány z přestupkové komise právě na
odbor životního prostředí, neboť se odehrály mimo územní platnost
obecní vyhlášky.

Na  jednání zastupitelstva obce byl radní Evou Bartoňovou vznešen návrh
doplnit vyhlášku tak, aby pravidla pohybu psů upravovala pro celý katastr
obce Střelice a mohlo tak dojít k postihu majitele psa, který způsobí újmu
jinému psu či osobě. Zároveň také informovala o možnosti spolupráce se
Želešicemi, kde podobný problém dříve řešili. 

Zastupitelstvo návrh na úpravu vyhlášky jednoznačně přijalo a pověřilo
radu obce zpracováním. Děkujeme všem zastupitelům za podporu. 

Přijatý návrh usnesení:
"Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce úpravou OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY č.1/2009, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství, a rozšířením její platnosti také o extravilán obce
Střelice, zejména za účelem ošetření případů napadení psem v přilehlých
zahrádkářských koloniích. Důvodem je ulehčení administrativní zátěže a
zrychlení přestupkového řízení vedeného Přestupkovou komisi ve
Šlapanicích.”

Jsme také pro, aby bylo zveřejněno číslo na odchytovou službu, kterou má
obec Střelice nasmlouvanou a občané tak v případě, kdy na katastru obce
uvidí volně pohybujícího se psa, mohli přímo volat s požadavkem na
odchyt. Je také možné žádat odchyt přímo na obci, jelikož ze zákona má
obec povinnost postarat se o nalezené toulavé zvíře (Občanský zákoník č.
89/2012 Sb.)

Také si dovolujeme připomenout, že v případě jakéhokoliv útoku je
vhodné obratem volat státní policii (číslo 158) a trvat na příjezdu hlídky a
sepsání protokolu. V případech, kdy dojde ke zranění, pak zajistit ošetření
a protokol z veterinární kliniky a následně podat stížnost na MěÚ Šlapanic.
Jakýkoliv jiný postup stěžuje prošetření incidentu a majitele útočných psů
pak není možné postihnout. 

Aktuální stav 11/2021:
Na zastupitelstvu v září vyzval starosta obce, aby zastupitelé přinesli návrh
na vhodný pozemek pro vytvoření oploceného výběhu pro psy. Není
podmínkou, aby byl obecní, záleží samozřejmě potom na dohodě s
majitelem. Jakmile bude známo umístění výběhu, bude potřebné upravit
obecní vyhlášku. Obec je nucena přistoupit k tomuto kroku, aby ochránila
především nejmenší obyvatele a všechny, kdo se cítí ohroženi majiteli
"zlobivých" psů. Rozhodně toto omezení nebude namířeno proti
zodpovědným majitelům a jejich psům, kteří jsou pod neustálým
dozorem.

VEPŘÍN V OBCI  
 NÁŠ NÁZOR 

Znovu vyvolat diskuzi s
investorem o revizi projektu.
Tlačit na zbudování kvalitní
čističky vzduchu. 
Zajistit výsadbu vzrostlých
stromů v prostoru kolem
areálu.
Jednat i o dalších možnostech,
inspirovat se v jiných obcích. 

Dne 29. září 2021 proběhlo 64.
jednání rady obce Střelice. Jednalo
se znovu také o vepřínu, který se
staví v dolní části obce.  

Petice proti výstavbě vepřína byla
radou již 15.9.2021 projednána a
předána na stavební úřad (z účasti
na tomto zasedání RO jsem byla
omluvena). Podle radních se petice
týká převážně podmínek, které
jsou vyhodnocovány v rámci
povolovacího stavebního řízení.
Stavební povolení bylo již dle slov
pana místostarosty vydáno. 

Názor Střeličníku
Myslíme si, že vedení obce by
mělo využít veškeré možnosti k
zastavení výstavby nebo k její
úpravě. Výstavba bude mít v
budoucnu dopad jak na kvalitu
života v obci, ale také finanční
dopad na investice občanů (ceny
domů, pozemků atd.). Chápeme, že
je důležité zachování živočišné
výroby v ČR, ale výstavba
podobných objektů by měla být s
předstihem, otevřeně a řádně
prodiskutována s občany dotčené
obce, případně formou místního
referenda odsouhlasena a nikoli
bez veřejné debaty schválena. 

Vzhledem k umístění stavby
nevěříme argumentům, které
zaznívaly z úst stavitelů
(investorů), že provoz vepřína,
nebude mít na život v obci
negativní vliv. Vedení obce, by v
tomto směru mělo maximálně
hájit a zastupovat zájmy občanů.

Aktuální stav 1/2022: Výstavba 
 zjevně probíhá a hala už stojí. Stále
jsme přesvědčeni, že jde mnohými
kroky snížit dopady této stavby na
život v obci.  
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A u t o r :  E v a  B a r t o ň o v á  



TŘÍDÍME ODPADY. ALE
CO PAK S NIMI? 
A u t o r :  R a d i m  B r e n e r

Jedno z nejvíce rezonovaných současných témat v obci vedle
výstavby vepřína je také třídění a svoz odpadů. Téma v obci
rezonuje zejména z důvodu neustálého nepořádku v okolí
kontejnerů a mnohdy je to přisuzováno jen nedisciplinovanosti
občanů.

Zkusím se zaměřit hlavně na kontejnerové místo před bývalým
obchodním domem Satov. Vím ale, že podobné problémy se najdou i na
dalších místech, kde jsou kontejnery na tříděný odpad umístěny. Jde
mnohdy o místa, kde je celkem velký pohyb osob, což je naprosto
pochopitelné a smysluplné. Lidé to mají při cestě do zaměstnání nebo na
úřady, případně v blízkosti jejich bydliště. 

V naší obci jsou kontejnery umístěny mj. v místech, kudy proudí většina
školáků, popřípadě v bezprostřední blízkosti obchodu a obecního úřadu,
slušelo by se proto, aby tato místa byla řádné uklizená a nevypadalo to
tam, jako na smetišti nebo skládce, přitahující dotěrný hmyz nebo
hlodavce.

Nechci zde obhajovat nikoho, kdo nechává odpad u kontejnerů, protože
jsou plné, stačilo by zkusit jiné místo, nebo počkat na vyprázdnění
kontejnerů. Víme, že tento stav se stává už téměř pravidlem, neboť jak
známo, příklady táhnou, a kde se objeví jeden pytel s odpadem,
zanedlouho je tam celá hromada. 

Řešením tudíž není peskování občanů, ale docílení toho, aby holt ty
kontejnery většinu času plné nebyly. A jak toho dosáhnout? Ze sloupku
pana starosty ve zpravodaji jsme si mohli všimnout, že cesta vedení obce je
jasná. Docílíme toho tím, že budeme upozorňovat na to, jak lidé
nedostatečně odpad stlačují a mohou si za nepořádek sami? 

Myšlenka pěkná, ale vypadá to, že bohužel stále nedostačující a míjející se
účinkem. Upřímně, asi nikomu se vlastně ani nechce třeba ráno při té cestě
do zaměstnání přetlačovat špinavé plastové odpadky rukama, aby se tam
nacpal další pytel.
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Přikládáme také pohled
radní Evy Bartoňové k
tématu odpadů

Toto téma jsem přinesla na jednání
rady obce několikrát. Jsem
přesvědčená, že všichni bychom chtěli
žít v pěkném, čistém prostředí. Podíl
na tom nesou všichni zúčastnění.
Úkolem vedení obce (tedy i mě) by 
 mělo být hledání nejvhodnější
varianty, zvážit zkušenosti z okolních
obcí, ale vycházet z vlastních dat a
statistiky. Těch možností je opravdu
hodně a ráda bych o tomto podpořila
debatu. Zatím se v tomto směru nic
nepodniklo, ale měli bychom na obci
aspoň začít.

Já, vy, my všichni občané bychom
zase měli správně třídit, ale i hledět na
to, aby náš odpad zabral co nejméně
místa. Protože co pomůže vyvážení
jednou za týden v případě, když
přijde deset, patnáct lidí a PET flašky
a krabice nesešlape, nerozloží,
nerozřeže?

Je to těžké, když v bioodpadu najdou
stavební suť a nebo v papíru zas
elektro. Toto je jen na nás, na
přístupu, na výchově obyvatel. Máme
se pořád kde zlepšovat.

Jako radní obce cítím
spoluodpovědnost za to, jak se
jednotlivá témata řeší. A budu je
nadále přinášet na jednání rady obce
či zastupitelstva, aby nezapadla.  

V OBCI JSOU SMĚROVKY
A u t o r :  M a r t i n  K l í m a  

Mimo standardní agendu komise pro veřejné záležitosti a
hospodaření jsem se podílel na specifikaci směrovníků v obci.
Tento návrh vzešel od pana P. Švestky, kterému tímto děkuji. Rada
obce mu dala zelenou a paní radní E. Bartoňová zprostředkovala
schůzku s paní projektantkou. První etapu - značení ulic již můžete  
ve Střelicích vidět. V tomto roce bude následovat etapa druhá, tj.
směrovníky k firmám a podnikatelským subjektům. 

Pozn.: Oslovení případných zájemců obcí v této souvislosti se již
připravuje. Pokud mezi ně patříte, zatím prosím, vyčkejte.



Další z možností by mohlo být například navýšení
kapacit kontejnerů před sběrným dvorem, kde by
občané v případě že se nevlezou s odpadem v pro ně
nejbližším místě, mohli odpad zavést. Ale asi to není
úplně řešení pro lidi, kteří odpad nosí pěšky (tady bych
bohužel očekával, že spíše odpad pohodí u kontejnerů,
než aby jej nesli ke sběrnému dvoru).

Chápu, že náklad na odvoz separovaného odpadu není
zanedbatelná položka. Ale pořád to je něco, za co může
být obec ráda. Za to, že lidé třídí, za to že nepálí plasty v
kotlích na tuhá paliva, nevyhazují odpad v příkopech a
lesích. Věřím, že do střelických kontejnerů na tříděný
odpad občas vyhodí věci i lidé, kteří ve Střelicích
nebydlí. Doufám, že jich není mnoho, ale pořád jsem
radši, když odpad vyhodí do kontejneru, než aby odpad
vyhodili někde v lese a nebo u cesty podél pole.

Mnohdy slýchávám, jak jsme obcí 21.století. Ano,
Střelice jsou krásná obec pro život. Máme v okolí
nádhernou přírodu a mnoho spolků se zde snaží
udržovat místní tradice a buďme za ně rádi. Ale pak jsou
tady některé věci, které jsou již v 21. století také běžné. A
za mne jedna z těchto věcí je i to, že je v obci uklizeno,
neválí se zde a nezapáchají odpadky. Je pro mne
nepochopitelné, jak dlouho trvalo doplnit po Střelicích
odpadkové koše a podobně nepochopitelné pro mne je
neschopnost zajistit dostatečnou kapacitu kontejnerů na
tříděný odpad a jejich dostatečnou frekvenci vývozu.

Stále beru to, že slušný člověk nevyhodí odpadky do
trávy, když v blízkosti není odpadkový koš. Stejně beru,
že slušný člověk nedělá nepořádek v okolí kontejnerů.
Ale doba je holt taková, že je potřeba jít té slušnosti více
naproti. Takže raději ty odpadkové koše dám na
frekventovaná místa, raději zajistím, aby, když už lidé
odpad třídí, měli jej kam vyhodit. Prostě snažím se
minimalizovat to, aby nedocházelo k tomu, že někteří
lidé zvolí tu jednodušší cestu a v případě, když je
kontejner plný, pohodí odpadky okolo.

Budu rád, když si každý z tohoto odnese to své. Občané
si zkusí co nejvíce vzít k srdci apel pana starosty na lepší
kompresi odpadků tak, aby místo v kontejnerech bylo
co nejlépe využito. Vedení obce zase zkusí zjistit, kolik
by stálo častější vyvážení odpadů, na což se Eva
Bartoňová již několikrát ptala. Bohužel, odpověď “To je
drahé”, za mne není dostatečně uspokojivá. Bylo by fajn
znát fakta, znát cenu, zeptat se lidí jestli o to stojí. A není
to čistě tak, že navýšení se musí projevit v poplatku za
odpady. 

Zkusme oslovit další firmy, zkusme zjistit, jestli nejsou
schopny vyvážet častěji za podobnou cenu. Prostě
zkusme najít smysluplné a všem prospěšné řešení. Je
důležité vědět, kolik by případně stálo navýšení
frekvence, popřípadě kapacity některých stanovišť a
poté na základě toho, udělat “anketu”, jestli by lidé o
danou službu stáli. Otázka, jestli někdo chce častější
odvoz, více kontejnerů bez doplnění informace, kolik
by to stálo, postrádá smysl.

Nechci, aby článek vyzněl jako kritika vedení obce a
není to tak ani myšleno. Ale prostě nepořádek mne trápí
a zdá se mi, že se tím nikdo moc zabývat nechce. Budu
rád, jestli v komentářích napíšete Váš názor. Ideálně i to,
jestli Vám přijde kapacita kontejnerů dostatečná a
popřípadě k jakému místu se Vaše odpověď vztahuje.
Rád bych, aby to mohlo sloužit jako první krok k řešení
problému. Zkusíme tímto zjistit, kde kontejnery podle
Vás chybí, možná zjistíme i to, že jich je někde více než
je potřeba a bude stačit jen upravit kapacity v
jednotlivých místech.

Díky za Váš názor. Je potřeba o věcech mluvit a znát
názory co největšího počtu občanů, kterým tato situace
není lhostejná. Nikdo není nejchytřejší a mnohdy
právě z komunikace s občany vyplyne řešení, které
malé skupince může unikat.
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ODPADY
V JINÝCH OBCÍCH 

Někdy je lepší, než něco složitě vymýšlet, inspirovat
se jinde. Podívali jsme se, jak funguje třídění odpadů
v okolních obcích.

Troubsko - zavádí nový motivační systém od 1. 1.
2022. Občané dostanou nádoby/sáčky na plast a
bioodpad a od domu je bude svážet firma. Celý popis
najdete zde http://bit.ly/odpadytroubsko

Ostopovice - od r. 2020 sváží plasty, papír a zahradní
odpad od domu. Systém je popsán zde
http://bit.ly/odpadyostopovice  

www.mojeodpadky.cz - motivační systém pro
občany i obce. Ti, kdo více třídí, mají slevy na
poplatku. Zavedeno ve více než 100 obcích, populární
na jih a sever od Brna.  

Líbilo by se vám něco podobného
ve Střelicích? 

Vyplňte dotazník na
www.strelicnik.cz/dotaznik

Děkujeme za Vaši aktivitu 
a zájem o dění v obci.



ŽELEZNICE:
ZAČNE 2.  ETAPA 
A u t o r :  p ř e v z a t o  z  i n t e r n e t u  

Dvacetikilometrová trať z Brna do
Zastávky bude po modernizaci
dvoukolejná a elektrizovaná.
Rychlost se posléze může zvýšit z
80 na 120 km/h. Ale na to si ještě
chvíli počkáme. 

Správa železnic finišuje výběrové
řízení na stavební firmu, která
zmodernizuje trať ze Střelic do
Zastávky u Brna. Jde o 2. etapu
stavby, která naváže na tu aktuálně
dokončovanou. 

Odhad nákladů na druhou etapu
činí 2,5 miliardy korun. Správa
železnic počítá s tím, že stavební
práce začnou během příštího roku,
hotovo bude v roce 2023. První
etapu provádí Skanska a
Elektrizace železnic za 2,28
miliardy.

Navržená maximální traťová
rychlost je 120 km/h (dnes 80
km/h), do doby zavedení
zabezpečovacího systému ETCS se
ale bude jezdit maximálně 100
km/h. Vedle elektrifikace a
zdvojkolejnění se uskuteční rovněž
sanace železničního spodku a
rekonstrukce železničního svršku.
Stavba zahrne také rekonstrukci
zastávek Omice a Rosice u Brna a
železničních stanic Tetčice a
Zastávka u Brna. Ve stanici Tetčice
vzniknou dvě nová nástupiště,
bezbariérový přístup na ně zajistí
úrovňový přechod. V Zastávce u
Brna se postaví nový podchod s
výtahy.

Dovětek: Pro občany Střelic to nejspíše
znamená že ani v r. 2022/23 nedojde
ke snížení dopravy, která vlivem této
stavby významně narostla. Těžká
technika nejspíše i nadále bude jezdit
přes Střelice a způsobovat nemalé
problémy. Věřme však, že po dokončení
dojde k opravě všech poškozených
prvků v obci a snad i k poklesu
dopravy. Nezbývá, než se těšit a doufat.
Jakmile bude zveřejněno více, budeme
informovat na internetu
facebook.com/strelicnik
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Opakovaně jsme radě obce navrhovali, aby zvážila zajištění přenosů
zastupitelstva s cílem zpřístupnit široké veřejnosti tato jednání a v
dnešní Covidové době tak eliminovat riziko nákazy. Jsme rádi, že
zastupitelé tento návrh začátkem tohoto roku podpořili a od té doby se
přenosy zastupitelstva vysílají živě na obecním YouTube kanálu.
Pravidelně jej sleduje 30 - 50 diváků.

Jak přenos sledovat? Nejpozději v den konání zastupitelstva se na
stránkách www.streliceubrna.cz objeví odkaz, který směřuje na
YouTube kanál obce Střelice. Tam obvykle od 19:00 hod. přenos
začíná a můžete jej sledovat z pohodlí vašeho domova. 

ON-LINE PŘENOSY ZASTUPITELSTVA
ZAUJALY A FUNGUJÍ.  

STŘELICE MAJÍ  SVOU
ZÁSILKOVNU
Nápad oslovit Zásilkovnu s
poptávkou na zřízení Z-Boxu se
ujal a jsme rádi, že jej rada obce
podpořila. Z-Box u zdravotního
střediska je pravidelně vytížen a
brzy by měl být rozšířen na větší.
Podporujeme další Z-Boxy,
protože je využíváte. Líbil by se
nám třeba u obecního úřadu, ale
rada obce rozhodla, že jej nechá
zřídit na nádraží. I tak děkujeme.

Vážení příznivci dobrého vína, bohužel, situace s
pandemií Covidu byla vážná a naše oblíbená akce
se proto loni nemohla uskutečnit. Chceme ji
přesunout na jaro letošního roku a moc věříme, že
správný termín najdeme. Příslib od p. Tichého k
pronájmu Sokolovny máme, stejně tak jako aktivně
řešíme  cimbálovku a další organizační záležitosti.
Tak věřme, že se to již do třetice podaří ...

OCHUTNÁVKA VÍNA OPĚT NEPROBĚHLA

Pozn. Jako zapsaný spolek Sdružení občanů
Střeličník, z.s., který akci organizuje, jsme radu
obce požádali o dotaci. Tu jsme neobdrželi, ale to
nám nezabrání akci pořádat.

Špatný rozhled v místě pro přecházení
na ulici Školní řeší nově instalovaný
zákaz zastavení. Auta nesmí stát příliš
blízko u křižovatky a tak nebudou
blokovat výhled přecházejícím. Mrzí nás
ale, že jej mnozí nerespektují. V ulici je
také snížena maximální povolená
rychlost na 30 km/h. I tak prosíme
řidiče, aby měli na paměti, že se v
oblasti pohybují děti. Obci za doplnění
dopravního značení děkujeme.

ZÁKAZ NA ŠKOLNÍ



O PRAVĚKU STŘELIC A OKOLÍ -  STARŠÍ DOBA KAMENNÁ
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Toto nejstarší období dějin, označované slovem paleolit
je přímo v katastru Střelic úplně spolehlivě doloženo jen
výjimečně. Ve starší archeologické literatuře najdeme
zmínky o nálezech artefaktů (předmětů vyrobených
člověkem) v mladší části období paleolitu, které jsou
řazeny do kulturního okruhu označovaného termínem
Aurignacien podle lokality d'Aurignac  v jižní Francii,
čili období zhruba před 40-30 tisíci lety. Jednalo se o
nálezy kamenných nástrojů typických pro tuto kulturu,
jejímž nositelem už byl člověk „moudrý“, Homo sapiens
sapiens, například škrabadla určená zejména pro činění
kůží, dále rydla, drasadla sloužící k drásání (řezání a
porcování) masa, různé typy hrotů např. do šípů,
čepelky atd. (viz obr.). Podobné ojedinělé nálezy jsou
známy i v katastrech okolních obcí (Nebovidy,
Radostice). Mnohem více nálezů je však publikováno z
oblastí, odkud byl v pravěku dokonalý výhled do
Brněnské kotliny a do nížin jihomoravského úvalu, tzn.
východně až jihovýchodně od Střelic. Asi největší
koncentrace míst, kde před desítkami tisíc let
pohybovali lidé, kde pozorovali z vyvýšených poloh
stáda zvěře, která putovala podél řek a kde vyráběli z
různých druhů pazourků své nástroje, se vyskytuje v
katastrech obcí Ořechov a Želešice a samozřejmě i
dnešního Brna (Bohunice, Líšeň). Vzhledem k tomu, že
se v kolekcích tisíců nástrojů, ale i výrobního odpadu a
surovin podařilo rozlišit několik různých typů
zpracování, vyčlenili archeologové v průběhu výzkumů
kromě kultury Aurignacien také kultury nazvané
Szeletien (podle jeskyně Szeleta v Maďarsku) a
Bohunicien (podle blízkých Bohunic). 

Ale zpět ke Střelicím. Vzhledem k tomu, že na katastru
naší obce nenajdeme taková místa, odkud by byl přímý
a nijak nerušený výhled do nížin hornomoravského
úvalu, je zde nálezů dokladů pobytu člověka ve starší
době kamenné opravdu poskrovnu. Je nepochybné, že i
zde se pohyboval. Výpravy tehdejších lovců určitě tu a
tam zabloudily do vršků nad Bobravou, sledujíce zvěř,
která podél řeky putovala nebo se popásala i na
plochých vrších nad řekou. Krajina tehdy zdaleka
nebyla tak zalesněná a připomínala by nám dnes spíše
tundru s drobnými lesíky bříz, nízkých borovic a
loukami s odolnými travinami a keři. Naši předkové se
zde nikde dlouho nezdržovali, aby zde budovali své
příbytky, zpracovávali ulovenou kořist nebo vyráběli
kamenné nástroje. Jedním z mála míst, odkud máme
doklady pobytu paleolitických lidí, je ostrožna obtékaná
Bobravou v místní trati „Líchy nad Bobravou“,
jihozápadně od Střelic, odkud pochází skrovné nálezy
nástrojů vyrobených z různých typů pazourků
(správněji rohovců), např. čepel z tzv. spongolitu či
několik úštěpů. 

Ojedinělé nálezy pochází z trati Bílé líchy jižně od
Vršovic případně z trati „Chromky“ a „Zabitý žleb“
jihovýchodně od obce, kde se našly i nástroje vyrobené
z tzv. radiolaritu, suroviny na výrobu štípaných
nástrojů, která sem byla přinesena až z oblasti kolem
Vršateckého podhradí na západním Slovensku. Nikde
blíže se tato surovina nevyskytuje. 

V období, o kterém se zde zmiňuji, panovaly u nás
mnohem drsnější klimatické podmínky. Bylo výrazně
chladněji. Uvědomme si, že v některých úsecích tohoto
období dosahoval až na severní Moravu kontinentální
ledovec, který pokrýval téměř celé Polsko místy v
tloušťce až 1 km. Průměrná roční teplota byla mnohem
nižší a vanuly zde silné větry, které přenášely velké
množství prachu, ukládajícího se na závětrných stranách
kopců a návrší. Z těchto navátých usazenin vznikly
později tzv. spraše, které jsou i v katastru Střelic hojně
zastoupené. Zemský povrch byl mnohem více
kamenitý, skalnatý, srázy byly více strmé a půdní
pokryv žádný nebo velmi slabý. Krajinou i přesto
putovala stáda mamutů, bizonů, sobů, ale tehdejší
člověk nepohrdl i drobnější zvěří (liška, vlk, medvěd,
lumík, hlodavci a i ptáci). Z velmi vzácných nálezů z
jiných míst v Evropě i u nás víme, že už tehdejší člověk
byl ovlivněn abstraktním myšlením a praktikoval různé
rituály k uctění tehdejších, ale nám neznámých božstev.
Někteří badatelé přirovnávají chápání a konání
tehdejších lidí ve vztahu k nadpřirozenu k dnešním
Křovákům (primitivní kmeny původních obyvatel jižní
části Afrického kontinentu) nebo Evenkům (kočovný
kmen lidí žijící na východě Ruska, v Mongolsku a
přilehlé části Číny). Zcela výjimečným nálezem z roku
1891 z našeho regionu je pohřeb tzv. šamana z Brna,
Francouzské ulice, který měl v pohřební výbavě kromě
různých amuletů, korálků a dalších předmětů i jakousi
„loutku“ muže z mamutoviny. 

Až mnohem později se klima začalo přibližovat tomu
dnešnímu a nově příchozím lidem se tak naskytla
možnost trvale pobývat i v údolí, kde dnes leží Střelice,
a uplatnit dovednosti, které si přinesli z míst, odkud k
nám přišli (pěstování rostlin, chov zvěře a výroba
keramiky a broušených kamenných nástrojů). 

Ale o tom až někdy příště. 

A u t o r :  P e t r  G a d a s
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Sdružení občanů Střeličník funguje jako zapsaný spolek od roku 2018. V současné době jej
reprezentuje 6 aktivních členů a mnoho podporovatelů. Aktivně se spolu scházíme, komunikujeme po
e-mailu, čas od času se sejdeme na otevřené schůzce. Jsme rádi, že na ni čím dál v hojnějším počtu
přicházíte i vy, občané.  A nadále chceme pracovat na tom, aby se informace dostávali všem občanům,
aby se občané včas dozvěděli o projektech v obci a aby se Střelice rozvíjely nejen podle představ
radnice, ale i občanů.   

STŘELIČNÍK SE PŘEDSTAVUJE

Novým členem Střeličníku je Petr Gadas, který se vám
v pár řádcích sám představí. 

Na přelomu roku mi bylo rovných 50 let, které jsem z
menší části prožil v mém rodišti, Hranicích na Moravě,
a z té větší na jihu Moravy, kam mne přiválo po
maturitě studium VŠ v oboru geologie a mineralogie. 
 Ta se nakonec stala i mou profesí, kdy působím jako
pedagog a odborný pracovník na Ústavu geologických
věd Masarykovy Univerzity v Brně. 

Ve Střelicích bydlím od roku 2018 a od samotného
počátku se zajímám o dění v naší obci, o to, co by se
dalo zlepšit tak, aby se nám všem žilo lépe, krásněji a
veseleji. Sdružení Střeličníku mne zaujalo nejen proto,
že se snaží problémy v obci řešit a komunikovat o nich
s občany, ale i proto, že se jeho členové zajímali o to, s
jakými problémy se já, "náplava" potýkám a jak mi s
nimi pomoci, jak nás, nově přistěhovalé podpořit,
abychom se ve Střelicích cítili dobře a Střelice se staly
místem, kterému budeme rádi říkat domov. Proto jsem
se po čase rozhodl nejen pasivně přihlížet, kritizovat a
mudrovat, co a jak udělat, ale vstoupit do řad členů
Střeličníku a pokusit se pomoci i aktivně. Budu rád,
když se to bude alespoň trochu dařit a v budoucnu
občané Střelic sami zhodnotí, jak se nám slova, nápady
a ideje daří měnit ve skutky.

Eva Bartoňová (radní, zastupitelka)
eva@strelicnik.cz 

Radim Brener (předseda) 
radim@strelicnik.cz

Petr Gadas
petr@strelicnik.cz

Martin Klíma (zastupitel, předseda komise pro 
veřejné záležitosti)
martin@strelicnik.cz

David Otoupalík (člen finančního výboru)
david@strelicnik.cz

Martin Škoda (člen stavební komise) 
martinskoda@strelicnik.cz

Členové Střeličníku (abecedně):

Rádi se Vám představíme osobně. Přijďte se seznámit s naší
vizí. Napište na strelicnik@gmail.com a my se vám ozveme
s návrhem schůzky.  

 

S tichou vzpomínkou na Miroslava Hataše († 2020) a
Miloše Chromka († 2019). 
 

instagram.com/strelicnik

facebook.com/strelicnik

www.strelicnik.cz

Pod názvem Střeličník vznikla spontánně v r. 2018 kandidátka pro komunální volby. S překvapením nejen pro
nás, ale zjevně i pro některé občany, získala 2 zastupitele (Eva Bartoňová, Martin Klíma), kteří se nyní aktivně
snaží přispívat ke směřování obce. Nestojí a nebude za námi stát žádná poltická strana, naše názory na celostátní
politiku nejsou důležité a každý člen Střeličníku si může volit, koho chce. Záleží nám však na tom, jakým směrem
se Střelice budou rozvíjet a chceme k tomu s odpovědností přispět. Budeme rádi, když se zapojí co nejvíce občanů
komentářem, diskuzí, účastí na kandidátce, nebo třeba jen svou přítomností na některém z jednání zastupitelstva.
Děkujeme, že se zajímáte a přispíváte tak k lepšímu životu v obci. 
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I po třech letech stále vnímám, že úkolem obce by
mělo být informovat a také zdůvodňovat svá
rozhodnutí, pravidelně se potkávat s občany a
motivovat je k zapojení se do chodu a činnosti obce.
Proto na stránkách www.strelicnik.cz a také na sociální
síti Facebook.com/strelicnik pravidelně informuji o
pokrocích, stavu věcí a tématech, kterým se snažím
věnovat.  Podněty, které obdržím od Vás, občanů,
samosebou předávám, snažím se jim věnovat. Děkuji
za ně a klidně je posílejte dál, třeba na můj e-mail
eva@strelicnik.cz. 

Velmi si vážím reakcí a zpětné vazby od všech, kdo si
našel čas a věnoval se např. anketě v prvním vydání
našeho Střeličníku.  Je důležité mít kontakt a vůbec
možnost setkávat se s různými názory. Kritiku, která
nebývá pozitivní, beru vážně a vnímám ji jako prostor
pro zlepšení.

V rozpočtu na loňský rok byly zařazeny dva menší
projekty, které jsem představila a chtěla nejen zadat, ale
i během roku 2021 realizovat. Šlo o přístřešky
autobusových zastávek a orientační systém v obci. To
druhé v pořadí jsme poptali, dostali nabídku a mohlo se
začít chystat podklady pro značení ulic. Později jsem na
radě představila některé výrobce zmiňovaných
přístřešků. V tomto jsme doposud nenašli  shodu  a
proto bude tento bod převeden do roku 2022. 

Mluvila jsem na radě také o tom, že lidem chybí obchod
s potravinami. Předchozí zastupitelstvo, jak už určitě
víte, navrhovalo k výstavbě prodejny právě zatravněnou
plochu za lékárnou. Mezi první body, které jsem jako
radní v prosinci 2018 chtěla řešit, patřila zhuštěná
doprava, parkování a vůbec prostor u zdravotního
střediska a základní školy. Zhotovení dopravní či
zastavovací studie této lokality se nepodařilo v roce
2019 zrealizovat, téma je však snad ještě více aktuální.
Obec má sice vypracovánu studii obchodu, ale ta
nezohledňuje současné parametry této lokality. Z mého
pohledu není možné mluvit jen o obchodním domu, je
potřeba hledat komplexní řešení. Na tom jsme se
nakonec domluvili. V rozpočtu pro rok 2021 byla na
studii vyhrazena určitá částka, ale až v prosinci byla
zastupitelům předložena nabídka architektonické
kanceláře na vypracování studie. Nabídka byla
schválena a uvidíme, snad splní očekávání a naše
představy. Je potřebné hledat kompromis a případně
jednat o jiných možnostech umístění obchodu. V tomto
ohledu bude třeba být více v kontaktu s občany Střelic a
vyslechnout i jejich názory. 

Vzhledem k tomu, že SKANSKA v únoru oznámila
záměr na demontování lávky přes železnici od března
do září, přišlo mi vhodné nechat v mezičase opravit
přístupové chodníky z ulice Tetčické.

kontaktovat dopravního inženýra na pomoc se
zjednodušením dopravy, parkováním a zpomalení
provozu ve Vršovicích,
zvýraznění přechodů v obci (strukturální plast na
vozovce v červeno-bílém provedení a doplnění
dopravními značkami s retroreflexní fólií).

Podle informací od vedení obce bylo nutné nejdříve
řešit statiku opěrné zdi. To by mělo být již zajištěno a k
opravě chodníků, zábradlí i přilehlé autobusové
zastávky by mělo dojít v tomto roce.

Je to více než rok a půl, co jsme byli v radě obce 
 zajedno, že budova základní školy vyžaduje
rekonstrukci. K opravám a částečné rekonstrukci
nejstarší části, tělocvičny došlo po havárii elektrických
rozvodů. Určitě to bylo nutné, těší mne i rekonstrukce
toalet v přízemí a celého zázemí zmíněné tělocvičny.
Mrzí mne však, že skutečný projekt nebyl k dispozici a
investiční akce nebyla adekvátně připravena. Ačkoliv se
jedná o opravu, určitě by byl projekt užitečný nejen pro
budoucí použití, ale i celkovou kvalitu provedení a
rozpočet. Z těchto důvodů zástupci Střeličníku v
zastupitelstvu neschválili žádost paní ředitelky o
uvolnění peněz. Na základě těchto zkušeností, kdy k
opravám a rekonstrukcím přistupuje obec se
zpožděním a bez dostatečné přípravy, jsem navrhovala
nechat vypracovat plán revitalizace a celkového
rozšíření kapacity budovy ZŠ. Zatím byl snad přizván
statik, jak žádala paní ředitelka během jednání
zářijového zastupitelstva. Ten by měl posoudit možnou
nadstavbu a využití dalšího patra pro zřízení učeben.
Letos je v rozpočtu obce na tuto studi vyhrazena snad
dostatečná částka.

V dubnu jsme na radě obce projednávali záměr firmy
ZenAgro a.s. vybudovat a rozšířit ve svém areálu
družstva chov prasat. Podle slov pana místostarosty
probíhalo se zástupci firmy několik schůzek a
vyjednávaly se konkrétní podmínky stavby. Pro mne
tvšak tato informace byla novinkou a nikde jsem se o
těchto jednáních nedočetla. Záměr jsem proto nemohla
schválit a žádala jsem, abychom rozhodnutí odsunuli,
než si například ověříme, jak taková živočišná výroba
ovlivní život obyvatel (zápach, zvýšené dopravní
zatížení, znečištění povrchových a podzemních vod,
prašnost apod.). Ostatní radní však hlasovali pro
vybudování vepřína a záměr byl tedy schválen. Rada se
měla zabývat peticí proti této stavbě už v září, ale ke
skutečnému projednání argumentů proti výstavbě došlo
až po prosincovém zasedání zastupitelstva.

Co zůstává, na čem se rada shodla: 

Děkuji za to, že jste si přečetli mé hodnocení tří let v
radě obce a věřím, že některé z projektů se mi podaří
dotáhnout a ty nedokončené pak třeba převezmou v
říjnu 2022  nově zvolení zástupci obce.   
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V letošním roce bylo epidemií Covidu-19
poznamenáno i setkávání Komise pro veřejné
záležitosti a hospodářství. Nicméně, komise se, byť se
zpožděním, opět začala scházet a projednala
nashromážděné podněty (zápisy jsou veřejně dostupné
na stránkách obce). Věřím, že její činnost nebyla v
letošní nelehké situaci zásadně narušena.

Podněty, které komisi předkládám, jsou z větší části od
občanů Střelic, a proto bych vám, občanům, chtěl velice
poděkovat za důvěru a aktivitu. Za to, že se snažíte
situaci nejen pozorovat, ale i aktivně mým
prostřednictvím nebo s pomocí ostatních členů komise
řešit. 

Moje příspěvky v komisi jsou spojeny především s
bezpečností a pohybem v obci, elektronickou
komunikací obce nebo výstavbou a úpravami dětských
hřišť. Namátkou bych zmínil např. formulář pro hlášení
problémů a mapu kontejnerů na stránkách obce, řešení
nedostatků či závad na dětských hřištích, ohrazení
kontejnerových stání apod.

Dále jsem v návaznosti na záměr doplnit dětská hřiště o
nové prvky spolupracoval s paní Z. Hlouškovou. Kvůli
nedostatku prostoru pro nové prvky na stávajících
hřištích komise nejprve přistoupila k jejich rozšíření.
Bylo vybráno dětské hřiště v ulici Na Hrázi a hřiště u
hasičky.

Realizaci převzal pan starosta s panem místostarostou.
Hřiště u hasičky bude rozšířeno až k ulici Kozí strana.
Rozšíření druhého hřiště je momentálně v řešení,
instalace proběhne letos.

Z posledních věcí, které jsem koordinoval, byla
venkovní tělocvična (workoutové hřiště). Tento
návrh vzešel z několika občanských podnětů. Aby
byla co nejvíce využívaná, byla jako první
vytipována lokalita na fotbalovém hřišti, přičemž by
tělocvična byla využívána pro trénink a zároveň
přístupná veřejnosti. Bohužel, tento návrh se ukázal
být jako neprůchozí, protože hřiště neleží na
pozemku obce. 

Nicméně, zastupitelstvo rozhodlo tělocvičnu
realizovat na druhém vytipovaném místě - v areálu
koupaliště, kde bude navíc doplněna o posilovací
stroje pro seniory. Realizací se zabývá vedení obce. 

Tímto fotbalistům děkuji za pomoc se specifikací
tělocvičny a kontakt na projektanta. Věřím však, že
těch 221 m mezi vstupem na fotbalové hřiště a
venkovní tělocvičnou nakonec nebude pro její
využití při tréninku překážkou. Za spolupráci děkuji
také provozovateli koupaliště. 

Co se týče výhledu do nového roku, rád bych
obnovil akci Ukliďme Česko - Ukliďme Střelice,
kterou naposledy komise, potažmo obec zaštiťovala,
a byl bych velmi rád, kdyby akce měla přesah do
společenské události a proběhla také “poúklidová
opíkačka”. 

Dále zamýšlím dotáhnout do konce otevřené
projekty vzešlé z Komise pro veřejné záležitosti a
hospodaření a pokusit se její činnost ještě více
standardizovat.
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PRO VEŘEJNÉ ZÁLEŽITOSTI A HOSPODAŘENÍ

Na podzim letošního roku proběhnou komunální volby. Pokud máte zájem a ambice podílet se na
směřování obce, je ideální chvíle a příležitost se zapojit. V obci kandiduje více subjektů a určitě vás rády
uvítají mezi sebou. Neváhejte se obrátit např. na zástupce KDU-ČSL, ODS, Sdružení nezávislých
kandidátů či Střeličník. Tyto subjekty před 3 lety uspěly a dá se očekávat, že budou skládat kandidátku i
letos. A nebo můžete mít ambice větší a společně se sousedy sestavit kandidátku zcela novou. 

PODPORUJEME KAŽDÉHO, KDO MÁ ODVAHU A AMBICE POSUNOUT STŘELICE K LEPŠÍMU
MÍSTU K BYDLENÍ.  RÁDI SE S VÁMI SETKÁME, NAPIŠTE NA STRELICNIK@GMAIL.COM 

TEĎ JE VHODNÁ CHVÍLE SE ZAPOJIT



Chcete se aktivně podílet na směřování obce?

Můžete přispět svými zkušenostmi a názory? 

Nebojíte se projevit svůj názor i když nemusí být

ve shodě s většinou?

Je pro Vás otevřenost, komunikace s občany a

transparentnost ze strany obce důležitá?

STŘELIČNÍK A VOLBY 2022 
N e c h c e m e  v e  S t ř e l i c í c h  j e n  b y d l e t ,  c h c e m e  t a d y  ž í t .

Rádi bychom Vám tímto představili náš záměr sestavit kandidátku pro volby do

obecního zastupitelstva v roce 2022. Stejně jako v minulém volebním období je

naše kandidátka otevřená všem občanům Střelic, kteří se chtějí aktivně podílet

na obecním dění.

RÁDI VÁS UVÍTÁME NA KANDIDÁTCE?

Na kandidátce určitě nebudou jen členové Střeličníku. Jde nám o to, aby se na kandidátce objevili lidé,

kteří mají chuť obec někam posunout, pro obec něco dělat, aktivně se zapojit. Neděláme rozdíly v tom,

jestli v obci žijete 100 let a nebo jste se nedávno přistěhovali. Jsme přesvědčeni, že hlavní věcí je chuť se

zapojit a místo kde bydlíme a žijeme, rozvíjet.

RÁDI SE ZAPOJÍTE, ALE NECHCETE BÝT NA KANDIDÁTCE?
Nehledáme jen občany na kandidátku. Rádi přivítáme kohokoliv, komu na Střelicích a na životě v obci

záleží. O všech tématech nejprve společně diskutujeme a snažíme se najít společnou shodu. Budeme rádi,

když se s námi budete podílet na tvorbě volebního programu a na jeho naplňování v následujících 4

letech, například účastí v komisi, výboru či obecné diskuzi.

TÍMTO BYCHOM VÁS RÁDI POZVALI NA OTEVŘENOU SCHŮZKU

KDY:
KDE:
KDO:

Čtvrtek 3.3.2022 od 18:00
Salonek restaurace Sokolovna ve Střelicích
Zvaní jsou všichni, kteří se chtějí podílet na dění v obci

24
ÚNOR

JAKÉ MÁ STŘELIČNÍK AMBICE VE VOLBÁCH 2022?
Po 4-leté zkušenosti (a občas pocitu bezradnosti) chceme změnu. Jestliže se nám podaří získat silnější

mandát věříme, že budeme schopni obec Střelice posunout mezi moderní obce 21. století. Moderní obec

neznamená bez tradic, bez historie. Moderní obec je podle nás taková, která se snaží občanům zajistit co

nejlepší infrastrukturu, kulturu a další podmínky pro jejich život a zejména se snaží s občany aktivně

komunikovat, naslouchat jim a řešit jejich problémy. 
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