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Už zase přišel podzim. Fouká ze strnišť, zralá jablíčka zvoní o zem a na Větřáku začínají děti
pouštět draky. Houbaři nosí plné koše hub a pak při pěnivém moku probírají kolik „hřibů“ kdo našel.
Ti, co se jim letos urodilo, sbírají trnky a už sní o chuti své slivovice. Na zahrádkách a před domy
svítí nádherné dýně. Lidé bilancují nejen úrodu, ale i to co se ve Střílkách vytvořilo, událo a změnilo
za poslední období. My Vám to alespoň v krátkosti připomeneme v našem Zpravodaji. L. Ludvová

Uplynulé volební období
V polovině října nás čekají
volby do zastupitelstev obcí a
volby senátní. Chtěl bych proto
v krátkosti připomenout práci
současného zastupitelstva v uplynulém čtyřletém volebním období.
V závěru bych rád nastínil možná
řešení aktuálních problémů obce
Střílky v příštím volebním období.
Prvním důležitým úkolem nově
zvoleného
zastupitelstva
v roce 2006 bylo dořešení dodávky pitné vody. Navázalo na zasedání zastupitelstva ze září 2003,
jehož se zúčastnili i zástupci VAK
Kroměříž. Toto jednání bylo svoláno z důvodu nedostatku pitné
vody, což se projevilo zejména
v letních měsících v letech 2001–
2003, kdy docházelo k situacím,
že výše položené části obce
byly i dva měsíce bez pravidelné
dodávky pitné vody. Z tohoto
důvodu bylo rozhodnuto o vybudování přivaděče pitné vody
z koryčanské přehrady, což se
také v roce 2007 podařilo zrealizovat. Celkový finanční náklad
stavby činil 13 133 000 Kč Kč.
Hlavní podíl na vybudování přivaděče mělo Ministerstvo zemědělství,
které
poskytlo
obci
8 536 000 Kč a Zlínský kraj uvolnil částku ve výši 1 313 300 Kč.
VAK Kroměříž uhradil částku
3 000 000 Kč s tím, že obec
po souhlasu Ministerstva zemědělství prodá VAK, a.s. ideální
spoluvlastnický podíl na přivaděči. Nelze také opomenout Nadaci Živoucí světlo, která darovala
obci
za
tímto účelem
350 000 Kč. Dále byl v tomto

roce ve spolupráci s VAK, a.s.
Kroměříž
posílen vodojem
v Komné, čímž byl definitivně
vyřešen problém s dodávkou
pitné vody pro celou obec.
V roce 2007 provedla firma
Strabag opravu místní komunikace Chaloupky mimo část lokality
K Vodojemu (nad domem Kneiflových). Tato část nemohla být
opravena z důvodu neustálého
poklesu vody ve vodojemu, který
zásoboval vodou rodinné domy
v okolí. Pro zajištění dodávky
pitné vody bylo nutno rozšířit
vodovodní řád a v souvislosti
s touto stavbou byla provedena
také oprava kanalizace. Vodojem
byl odstaven a nově vybudovaný
řád byl napojen na vodovodní síť
ve vlastnictví VAKu Kroměříž.
Oprava části místní komunikace
včetně vybudování nové vodovodní sítě vyšla na 998 000 Kč.
Na tuto akci byla podána žádost
o dotaci do Programu obnovy
venkova, tato však nebyla přidělena a obec byla nucena čerpat
úvěr ve výši 1 mil. Kč.
V roce 2009 pokračovala
obec v opravě místních komunikací, a to část Chaloupky
lokalita K Vodojemu, část Hřbitovní, k Telecomu a příjezd
ke školní jídelně v celkové hodnotě 1 234 000 Kč. I na tuto akci
byla podána žádost na Zlínský
kraj do Programu obnovy venkova, která bohužel nebyla vyřízena ve prospěch obce a navíc se
začala projevovat finanční krize,
což se projevilo v poklesu příjmové části obecních rozpočtů. Rozpočet
naší obce vykázal
v porovnání s rokem 2008 pokles
daňových příjmů o 20%, což

představuje cca 800 000 až
900 000 Kč. Z již uvedených důvodů nebylo možno tuto akci
uhradit z rozpočtu obce, proto
byl opět čerpán úvěr ve výši
1 mil. Kč, z kterého byla rovněž
financována
celková
oprava
elektroinstalace Kulturního domu ve výši 140 000 Kč a podíl
obce na obnově barokního hřbitova ve výši 100 000 Kč.
V letošním roce byla kladně vyřízena žádost podaná na
Státní fond životního prostředí
v roce 2009 ve věci celkového
zateplení obvodového pláště
budovy základní a mateřské školy, dále prodloužení a zateplení
střechy a výměny
původních
dřevěných oken za plastové.
Po pečlivém zvážení zastupitelstva obce bylo jednomyslně
rozhodnuto tuto akci provést a
na chybějící finanční prostředky
zažádat o úvěr ve výši do 3 mil.
Kč. Realizaci provedla Stavební
firma Plus Hodonín za celkovou cenu 8 273 000 Kč. Předpokládaná výše dotace ze SFŽP je
5 632 000 Kč, upřesnění bude
provedeno až
po
celkovém
vyúčtování. O prázdninách byla
provedena rovněž rekonstrukce
hygienického zařízení ZŠ Střílky,
která spočívala v celkové obnově
sociálních zařízení. Rekonstrukci
bylo nutno provést z rozhodnutí
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, která po několika
prodlouženích termínů, stanovila
konečný termín 31. 12. 2010.
V opačném případě by byl provoz školy ukončen. Na tuto akci
byla podána opět žádost Zlínskému kraji do Programu obnovy venkova a ta byla koneč-
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ně
podpořena a obec získala
dotaci ve výši 938 000 Kč. Zbývající část do výše 2 300 000 Kč
uhradí obec z vlastního rozpočtu.
V roce 2010 byla také uskutečněna oprava ulice Hlavní, která byla dlouhodobě ve špatném
stavu a každoročně byla udržována sjízdnost formou opravení
výtluků. Letos byla opatřena asfaltovým povrchem s životností
cca 6 – 8 let za cenu 300 000 Kč.
Celé volební období pokračovala obnova hřbitova. V příštím
roce by měla být restaurováním
balustrády jižní zdi ukončena
obnova zdí po celém obvodu a
interiér krypty včetně statického
zajištění. Zbývající práce spočívají v restaurování obvodu pláště
kaple včetně nástupního schodiště a interiéru kaple. Největší zásluhu na pokračující obnově hřbitova mělo Ministerstvo kultury,
které v rámci Programu záchrany
architektonického dědictví poskytlo obci v uplynulém volebním
období částku 4 140 000 Kč. Velkou měrou se rovněž podílel Zlínský kraj, který z Fondu kultury
Zlínského kraje přispěl částkou
1 450 000 Kč. Obec Střílky jako
vlastník hřbitova se podílela částkou 150 000 Kč a Občanské
sdružení pro záchranu barokního
hřbitova ve Střílkách darovalo
50 000 Kč.

Všem výše zmiňovaným institucím patří naše poděkování,
protože také jejich zásluhou se
podařilo naplnit cíle, které jsme si
předsevzali. Věříme, že i v dalších letech budou obci nápomocni.
V letošním roce byla také
podána žádost do Regionálního
operačního programu na vybudování víceúčelového sportovního
hřiště v areálu kavárny Gól a
dětského hřiště u mateřské školy
v celkové hodnotě cca 7 mil. Kč.
Dotace by činila 90% a 10% je
podíl vlastníka. V případě kladného vyřízení žádosti, která postoupila do druhého kola, by bylo
možné tuto akci zrealizovat.
V příštích letech by měla pokračovat obnova hřbitova, bude
však záležet především na Ministerstvu kultury, případně Zlínském
kraji, kteří by se měli na této obnově podílet mírou největší.
I v tomto případě však platí, že
v důsledku probíhající ekonomické krize mohou být značně omezeny finanční prostředky těchto
institucí, což se může projevit
v dotacích menšího finančního
objemu nebo dokonce zastavení
dotací vůbec. Z daných faktů a
momentální situace vyplývá, že
v příštím volebním období bude
nezbytné splácet úvěry obce
z minulých let a rovněž současná
krize se nepochybně projeví

v poklesu daní do rozpočtu obce.
Proto se dívám na finanční situaci
obce realisticky a určitě by nebylo
rozumné klást si nereálné cíle,
které by nakonec ztroskotali
na nedostatku finančních prostředků. Za své hlavní priority
považuji udržení základní a mateřské školy ve stávajícím rozsahu výuky, zajištění dostupné lékařské péče v obci a zachování
dopravní obslužnosti. Rád bych
také pokračoval v započatých
projektech stavby víceúčelového
hřiště, popřípadě za příznivých
finančních podmínek v opravách
hřbitova. Za veliký problém považuji současný stavební stav
kulturního domu. Jeho celková
oprava bude vyžadovat velké
investice, jejichž
jednorázové
vydání může být pro obec velmi
problematické, vzhledem k již
tak napjatému rozpočtu. Přesto
bude nutné zahájit postupnou
obnovu tohoto zařízení. V první
etapě by se mělo jednat zejména
o celkovou rekonstrukci sociálního zařízení a vyřešení problému
vzdouvajících se parket v sále.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se podíleli na rozvoji obce a členům zastupitelstva za spolupráci v uplynulém volebním období.
Milan Endlicher
starosta

Pan starosta při vítání prvňáčků, oslavě Dne Země a loučení s žáky 9. ročníku
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Vážení spoluobčané!
Již několik měsíců potkáváte mne a mého nerozlučného psího přítele Bročka při našich pravidelných procházkách Střílkami. Mám z těchto náhodných setkání radost a přiznám se, že k nim vycházím někdy i záměrně. Je to způsob, jak s Vámi,
náhodnými kolemjdoucími, mohu prohodit pár slov,
optat se na zdraví, nebo jen tak se pozdravit a popřát dobrý den. I to totiž patří k službě kněze, kvůli
které jsem byl do Střílek poslán. Být mezi lidmi, sdílet s nimi obyčejný život s jeho radostmi i bolestmi, a
alespoň v duchu se za každého modlit. Přiznám se,
že mě tento způsob komunikace s Vámi velmi obohacuje, neboť mi dává možnost lépe vstupovat
do genia loci – jedinečnosti tohoto místa, ve kterém
žijeme.
Služba kněze ovšem nejsou jenom náhodná setkání, ale především běžné rutinní vedení úřadu
farnosti, mezi které patří zvláště vedení farních
agendy, matrik, účetnictví, korespondence, žádosti
o finanční granty a jejich vyúčtování, jednání
s rozličnými institucemi i jednotlivci, apod. Tuto běžnou činnost je třeba zvládat tak trochu za pochodu,
operativně a hlavně pečlivě. Kromě zdejší farnosti

spravuji ještě farnost chvalnovskou a cetechovskou.
Vrcholem a největší radostí služby každého
kněze je ovšem bohoslužba, slavení mše svaté.
Spolu s věřícími se snažím o to, aby naše farní společenství bylo pokud možno otevřené pro všechny.
Aby každý, byť i náhodný, návštěvník se mohl
v našem kostele dobře cítit a vnímat posvátné tajemství blízkosti milující bytosti, kterou je pro nás
Bůh. K tomu mohou přispět i zdánlivé maličkosti jako
je např. květinová výzdoba, kterou našemu kostelu
může závidět leckterý jiný kostel. Jsem také vděčný
všem, kteří se přičinili o to, že jsme se letos mohli
zapojit do projektu „Otevřené brány“, který pro lepší
zpřístupnění vybraných sakrálních památek vypsal

Zlínský kraj. V rámci tohoto projektu byl náš kostel
v letních měsících o sobotách a nedělích zpřístupněn mnoha návštěvníkům zblízka i zdaleka, včetně
doprovázení průvodcovskou službou.

Kněz v dnešní době musí být tak trochu stavitel,
nebo tomu musí alespoň trochu rozumět. Opravy
kostelů a far totiž patří podstatně do okruhu jeho
povinností. Na našem kostele už několik let probíhá
generální oprava střechy, ke které v předminulém
roce přibyla i celková oprava varhan. V praxi se
přesvědčuji stále více o pravdivosti výroku: „Práce
jak na kostele …“ Na příští rok připravujeme také
opravu věžních hodin. Chtěli bychom obnovit původní vzhled ciferníků a přitom zachovat stávající
pohon věžních hodin hodinovým strojem. Věřím, že
se nám tato oprava podaří uskutečnit a že již brzo
budeme moci z věže našeho kostela sledovat i aktuální čas.
Kdybych měl shrnout to z čeho mám největší
radost, co se nám podařilo. Abych pravdu řekl, těch
radostí je několik, a je těžké z nich vybrat. Hodnocení úspěchů přenechávám jiným, ale radost mám
z toho, že přes všechny těžkosti se přeci jen začíná
projevovat spoluzodpovědnost mnohých z nás
za toto místo, ve kterém žijeme. Máme jen to, co si
sami uděláme. Proto vítám každou aktivitu, která
toto vnímání reality podporuje.
Možná se ptáte, co dělá pan farář, když se
zrovna „nic nedělá“. Přiznám se, že mě baví práce
na farní zahradě. Vzhledem k tomu, že většina činností je povahy duševní a administrativní, mám manuální práci docela rád. Člověk si u ní krásně odpočine, a hned také vidí za sebou kus odvedené práce,
což v oblasti duševní okamžitě vidět není. Takže
letos zase budu sbírat trnky a uvidíme, možná to
dotáhnu až k nějakému koštu.
Přeji Vám příjemný podzim a těším se na další
setkávání s Vámi!
Váš farář P. Jaroslav Štancl
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Rok na zámku
Milí čtenáři,
rok má 365 dnů a to je
na první pohled hodně dlouhá
doba. Čas ale plyne rychleji, než
bychom si přáli, a než se nadějeme, jsou tu zase Vánoce. Vás
všechny, kterým čas nedovolil
navštívit Maháprabhudíp ášram
osobně zvu, alespoň prostřednictvím tohoto článku, na takový
malý den otevřených dveří. Pojďme se společně podívat na to, co
se dělo za zámeckou zdí v průběhu roku 2010.
O každodenní chod zámku se
stará 14 zaměstnanců. Udržet
zámek v chodu obnáší obvyklé
úkony, které znáte z domova, jen
je všeho vzhledem k velké ploše
trošku víc – víc úklidu, větší plochy na sekání trávy, víc oprav…
Každý rok se snažíme areál zvelebovat – v letošním roce jsme
opravili krovy na zámecké střeše,
vyměnili stropní podhledy na jedné ze zámeckých chodeb. Pokračujeme v rekonstrukci budovy
bývalého kravína, z něhož se
postupně stává příjemná meditační hala a ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Dokončili a zprovoznili jsme čističku odpadních
vod. Nyní pracujeme na opravě
střechy zahradního domečku.

Dvakrát ročně navštíví ášram
paramhans svámí Mahéšvaránanda – to je pak na zámku ruchu
a shonu, přijíždějí lidé ze všech
končin světa. Také letos byla
účast co do počtu zastoupených
zemí bohatá – do Střílek zavítali
hosté nejen z mnoha evropských
zemí, ale také z Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Indie. Bo-

hatý program obsahoval cvičení
jógy, meditace, procházky a tolik
oblíbené večerní přednášky Svámídžího, které se konají na louce
a pro jejichž atmosféru lidé Střílky
tolik milují. Letošní program
účastníkům zpestřila přednáška
paní Skřítkové o historii Střílek.
Posluchačů se sešel poměrně
slušný počet a nechyběli mezi
nimi ani cizinci. Po přednášce si
pak prohlédli barokní hřbitov, hřbitovní kapli a kryptu.
Seminář se Svámídžím je sice hlavní, nikoliv však jedinou akcí
konanou na zámku. Téměř každou sobotu a neděli se zde konají
kurzy a semináře. Jejich náplň je
rozmanitá, kurzy jógy (proti bolestem v zádech, jóga z pohledu
fyzioterapie, jóga pro děti, apod.),
dále pak kurzy s filozofickým zaměřením či výuka hindštiny. Oblíbené jsou kurzy vegetariánského

vaření, relaxační víkendy, bylinkaření nebo kurzy pro šikovné ruce
spojené s výtvarnou a tvořivou
činností.
Velké oblibě se těší aktivity
pořádané ve spolupráci s obcí
Střílky. Již tradiční a oblíbenou
akcí je Den dětí, jejímž spolupořadatelem je Sbor dobrovolných
hasičů Střílky. Letos se dostavilo
přibližně 130 dětí ze Střílek a
okolí a všechny obstály na jedničku. Podle stupně obtížnosti byly
připraveny dva okruhy – děti do 6.
let musely zdolávat krkolomnou
opičí dráhu, po hmatu vybrat
z plátěného pytlíku správný díl
stavebnice, prohodit míčkem otevřenou tlamu přátelského Médi
Bédi nebo třeba namalovat obrázek svého oblíbeného zvířátka.

Obtížnější disciplíny čekaly
na děti od 7 do 15 let. Musely přijít
na to, jakže to Robin Hood střílel
z luku, jakpak se chodí na chůdách a stejně jako třeba Indiana
Jones překonat strach z výšek a
slanit z vysokého stromu. Poslední kolo disciplín čekalo na statečné účastníky na fotbalovém hřišti.
Závěrečným bodem programu byl
velký táborák, kde si rodiče
i s dětmi sdělovali zážitky a příjemně tak zakončili dobrodružný
den.
Další společnou akcí byla
sobota 2. října Světový den nenásilí, kdy jsme si společně připomněli
osobnost
Máhátmy
Gándhího. Program doprovázela
výstava výtvarných prací žáků
základní školy Střílky. 2. říjen je
organizací OSN vyhlášen jako
Světový den nenásilí. Každoročně se u příležitosti tohoto dne
všude po světě pod záštitou OSN
i z popudu organizací či jednotlivců konají kulturní a jiné akce, které mají za cíl přispět k ukončení
válečných konfliktů a rozvíjení
tolerance k jiným národům a kulturám.
Jako každý rok, bude se i letos konat pochod světýlek,
na který jste všichni srdečně zváni. Kromě zmiňovaných akcí se na
zámku koná vždy každé pondělí
od 19.30 hod. a středu od 18.00
hod. cvičení jógy pro začátečníky
a mírně pokročilé a každé úterý
cvičení sluníček pro maminky a
nejmenší děti.
Více informací jak ke cvičení
a programům tak k ášramu obecně najdete na našich stránkách
www.joga.cz/strilky.
Lucie Štěbrová
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A zase hurá do školy

Jeden z okamžiků, který si
člověk v životě pamatuje je jeho
první den ve škole. Trochu
s obavou, ale i se zdravou zvědavostí a očekáváním něčeho nového, přicházejí každý rok prvňáčci .
V tomto školním roce jich bylo 19. My jsme je mohli přivítat
nejen klasicky s kornoutem dobrot, ve třídě plné pomůcek, ale
ve škole, která měla nová okna a
krásnou žlutou fasádu. To bylo
zvenčí a což teprve uvnitř, úplně

nová WC v zeleném a oranžovém
tónu, nový nábytek ve 2. a
3. ročníku a nakonec „bomba“,
úplně nově vybavená, krásně
vymalovaná školní družina.
Jedno přísloví praví, že okna
jsou oči domu a je to určitě
pravda. S novými okny se
škola úžasně prosvětlila a
zkrásněla.
Samozřejmě, že to nevzniklo
samosebou.
Náš
obecní úřad, jménem našeho
zřizovatele obce Střílky podal
žádost v rámci EU na nová okna
a zateplení školy. Žádosti bylo
vyhověno, získal 8 000 000,– Kč
a 3 000 000,– Kč musel dodat on.
Peníze na vybudování sociálek
získala obec Střílky z dotací
na obnovu venkova, bylo to
938 000,– Kč a zbytek opět musela obec doplatit. Vybavení družiny byly v kompetenci hospodaření školy s finančními prostředky. Samozřejmě, že všechny děti,
pracovníci školy i rodiče jsou
velmi vděčni obecnímu úřadu, že

se toto uskutečnilo. Rekonstrukce
školy začala v červnu a byla
na konci srpna dokončena. Obrovskou zásluhu na této rekonstrukci mají nejen firmy, které ji
prováděly, ale také pan školník
Jiří Prachař, který kontroloval
jejich práci a byl vždy, když bylo
potřeba k dispozici. Chtěla bych
mu tímto způsobem moc poděkovat za nás za všechny.
Samozřejmě i všem ostatním
pracovnicím a pracovníkům školy,
kteří svou prací přispěli ke zdárnému dokončení rekonstrukce
školy děkuji.
Počet dětí nám od minulého
školního roku stoupl o 9, celkový
počet je nyní 100, s MŠ je to 135.
Pevně doufám, že nejen tento školní rok, ale i ty další roky se
budou v naší krásné školičce se
sluníčkovou fasádou, učit opravdu rádi.
Mgr. Ludmila Ludvová
ředitelka školy

Máme novou družinku!
Naše školní družina, ač jinak prostorná a světlá
třída, bohužel dlouhá léta postrádala lepší vybavení.
Ještě v loňském školním roce byla takovou naší
„Popelkou“. Ale spolu s opravami, které proběhly
letos v létě v naší základní i mateřské škole, dostala
i třída školní družiny nové šaty.
Změna proběhla opravdu už od podlahy. Nyní je
zde nový koberec v příjemné barvě a spolu s novým
linoleem se dobře doplňují. U vstupu do třídy jsou
umístěné praktické boxy, kam si děti mohou ukládat
převlečení a díky jejich barevnému rozlišení se děti
dobře orientují, kde mají své věci.
Ve školní družině se s dětmi, mimo jiné, často
věnujeme, výtvarné činnosti, takže jsme uvítali nejen
nové stolky a židle, ale i pojízdný vozík, který zaručuje snadné uskladnění výtvarného materiálu.
Děvčatům se samozřejmě nejvíce líbí koutek
s novou (větší) kuchyňkou a kosmetickým stolečkem, který nyní velmi využívají. Chlapci jsou nadšení velkými, tzv. antistresovými vaky a křesly, určenými k relaxaci dětí a novou plošnou televizí.
Zbytek prostoru účelně doplňují skříňky, sloužící
jako knihovna a úložný prostor na hračky, hry a stavebnice.
Veškerý nábytek je bezpečný, praktický a laděný v příjemných pastelových tónech. Celkové nové
vzezření třídy doplňují malby a obrázky na stěnách.

Z nového vzhledu školní družiny se těšíme
nejen my, zaměstnanci školy, ale především naši
žáci a rodiče. Jsme rádi, že můžeme dětem poskytnout, kromě péče a vyžití, také příjemné, tvůrčí a
podnětné prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a
rády si zde hrají a pracují.
Věříme, že se dětem v naší školní družině bude
i nadále líbit a domů budou odcházet spokojeny.
Děkujeme všem rodičům, kteří se v loňském
roce zapojili do chodu školní družiny tím, že
nám poskytli již nepotřebné hračky, stavebnice,
hry a knihy ke zpestření práce s dětmi a doufáme, že i v tomto školním roce se rodiče opět
zapojí do aktivit svých dětí.
Michaela Marková
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Projekt: Ovoce a zelenina
Je září, pomalu přichází podzim a s ním, již tradičně, projekt Ovoce a zelenina. Děti se po celý
týden seznamují nejen s názvy ovoce a zeleniny, ale
také s tím, proč jsou pro naše zdraví důležité. Naučí
se poznat jednotlivé druhy na obrázku i ve skutečnosti a díky pomoci rodičů a prarodičů si můžeme
v mateřské škole uspořádat opravdovou výstavu
ovoce a zeleniny. Děti si jednotlivé druhy ohmatají,
vyzkouší uhodnout se zavázanýma očima, o který
druh se jedná, také zkusí rozlišit ovoce a zeleninu
podle chuti. Završením celého projektu je vlastnoruční výroba ovocného salátu a nazdobených jednohubek. Starší děti krájí a vykrajují ovoce, míchají
ovocný salát, ty mladší si vyzkouší nastrouhat mrkvičku, míchají pomazánku a zdobí jednohubky. Po
svačince všichni ochutnali a ještě zbylo i
pro maminky.
Všem to moc chutnalo!

Děti se učí o lese, pravidlech chování v přírodě,
dovídají se, proč neodhazujeme odpadky, kam nás
napadne. Pomocí pokusů si ověřují, s jakým odpadem si příroda poradí, co se rozloží a co hyzdí přírodu po celá léta. Jiným pokusem si zase ověřují,
jak vzniká půda tak důležitá pro život a růst rostlin.
Příroda je pro nás ten největší učitel.
Olga Zezulová

Můj kamarád – pes
V mateřské škole proběhla první návštěva psí
slečny Klaire Čajový lístek. Je to fenka plemene
kavalír king charles španěl, která má složeny canisterapeutické zkoušky. Děti na pejska velmi pěkně
reagovaly, seznámily se s tím, jak se o pejska
správně starat, jak se k němu chovat a také co dělat,
když potkáme cizího pejska. Vyzkoušely si vodit
pejska na vodítku, dát mu některé z povelů, jestli je
Bc. Marta Hudečková

Výprava k mraveništi
Máme za sebou první zářijovou výpravu
k lesnímu mraveništi chráněného druhu lesního
mravence. Děti se dozví spoustu nových poznatků
o životě nepatrného, ale pro zdraví lesa velmi důležitého
tvorečka.
Už
ve
velké
vzdálenosti
od mraveniště děti opatrně našlapují, aby ani jednomu mravenečkovi neublížily. Pozorují tvar a velikost mraveniště, vstupní otvory a hemžení na něm.
V nádobce s lupou pozorují tvar těla, počet končetin,
tykadla. Sluchem se děti přesvědčí, že mravenec
má na nohách drápky, které nejsou pouhým okem
viditelné, ale v papírovém sáčku je uslyšíme. Děti se
také seznamují s rozdělením funkcí mravenců.
Obránci brání mraveniště – útočí na bílý kapesník
položený na mraveniště, stavitelé nosí stavební
materiál a opravují mraveniště. Jenom královnu a
chůvičky, schované hluboko pod zemí, si děti prohlíží v knihách v mateřské škole. Zkoumali jsme
i mravenčí jídelníček. Nabídli jsme jablko, švestku,
koláč s marmeládou, „zavánějící maso“ – o to byl
velký zájem, protože mravenec je lékař lesa, likviduje mršiny, které by jinak ohrožovaly zdraví ostatních
živočichů.

poslechne, hladily ho, česaly a ty nejodvážnější
krmily pamlsky. Děti vidí v pejskovi nového kamaráda a těší se z jeho přítomnosti. Mohou se k němu
přitulit, vydrží se déle soustředit na činnost, která je
zaujme – česání, vedení na vodítku, motivace probíhá i v oblasti řeči, kdy děti musí srozumitelně zadávat psovi různé povely. Tím se zlepšují komunikační dovednosti a rozšiřuje slovní zásoba dětí.
Návštěva se dětem velmi líbila a už teď se těší
na tu příští.
Bc. Marta Hudečková
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Unikátní barokní hřbitov ve Střílkách
láká turisty

Střílky nemají jen jedinečně krásné lesnaté okolí, ale také bohaté a zajímavé dějiny. Byly majetkem
českých králů a markrabat moravských, později se
vystřídalo v jejich držení několik významných šlechtických rodů. V 18. století bylo ve Střílkách vybudováno jedinečné umělecké dílo – barokní hřbitov,
který je unikátní nejen u nás v České republice, ale i
v celoevropském kontextu. Podobné barokní hřbitovy jsou v Evropě pouze dva. Jeden se nachází
ve švýcarském městě Einsiedeln poblíž Curychu a
druhý v jedné španělské vsi v Pyrenejích.
Hřbitov byl zbudován péčí a nákladem tehdejšího majitele stříleckého a tovačovského panství Antonem Amandem Petřvaldským v letech 1730–
1743.Autorství projektu hřbitova je připisováno biskupskému architektovi Ignáci Josefu Cyranimu
z Bolleshausu,
který
byl
tehdy
zaměstnán
u Antonína Amanda Petřvaldského.
Autorem sochařské výzdoby je moravský sochař Gottfried Fritsch, žák a později spolupracovník
slavného rakouského sochaře Georga Rafaela Donnera, u něhož pracoval ve Vídni. Na sochařské výzdobě se podíleli také sochař Blažej Sturm z Holešova a brněnský sochař Václav Františk Solnický,
kteří pracovali v tovačovské dílně Gottfrieda Fritsche.

V roce 1998 přistoupila obec Střílky, která je
vlastníkem hřbitova, k opravě hřbitova. Z důvodu
havarijního stavu hřbitova došlo k zařazení této památky do vládního programu Záchrany architektonického dědictví památek, který realizuje Ministerstvo kultury ČR. Finanční rozpočet na celkovou obnovu hřbitova byl vyčíslen na 26 milionů Kč.
Postupně byly dokončeny náročné stavební úpravy
jako např. oprava střechy kaple, statické zajištění
obvodového zdiva hřbitova, povrchové úpravy krypty
včetně odvodnění, výměna stupňů postranních
schodišť s nástupní terasou a zhotovení nové dlažby. Byly opraveny obvodní zdi celého hřbitova a byla
zrestaurována kopule kaple.Také restaurování
všech soch bylo již dokončeno. Na financování
oprav se podílí Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad
Zlínského kraje – odbor kultury, obec Střílky a Občanské sdružení na záchranu barokního hřbitova
ve Střílkách
„Sdružení“ již 10 let významně pomáhá
při zajišťování obnovy hřbitova. Předsedkyně „Sdružení“ Marie Skřítková velkým osobním úsilím dosáhla toho, že 8. února 2010 byl barokní hřbitov
ve Střílkách prohlášen vládou České republiky Národní kulturní památkou, což obec Střílky značně
zviditelní. Nyní je ještě zapotřebí opravit interiér
a fasádu kaple, což si vyžádá investice kolem
10 milionů Kč. „Sdružení“ se podařilo zajistit dvě
správkyně hřbitova – paní Hanu Machovou a paní
Olgu Brňákovou, které se vzorně starají o pořádek
a čistotu na hřbitově.Výtěžek z prodeje propagačních materiálů a suvenýrů je věnován na další opravy hřbitova.
Během letošní sezóny navštívilo střílecký barokní hřbitov asi 3000 turistů. Žádáme proto občany,
aby pečovali o hroby svých blízkých a aby do kontejnerů u hřbitova nevyváželi odpad z domácností.
Vždyť střílecký barokní hřbitov přijíždí obdivovat
turisté z České republiky i ze zahraničí.
Marie Skřítková
Mgr. Blanka Šušlíková

Střílecká púť se vydařila
Letos se konala v polovině srpna už tradiční střílecká púť. Novou tradicí se oproti tomu stává krojovaný průvod chasy Súsedé
ze Střílek a Zástřizel. Při průvodu se obešly obě vesnice, začínalo
se u podstárků v Zástřizlech a končilo se na plácku ve Střílkách.
Samozřejmostí bylo jak vystoupení chasy, tak dětí, které přes rok
pilně tančí v krúžku.
Někdo by si mohl myslet, že se jen tak sejdeme a projdeme
v krojích. Ale není to tak jednoduché. Samotné akci předchází asi
tříměsíční intenzivní schůzování a nacvičování, neustálé telefonování, e-mailování a hlavně řešení nastalých akutních problémů,
které někdy ani akutní nejsou. Letos vše proběhlo hladce hlavně
díky stárkům a podstárkům, kterými jsou Marek Sukovitý, Monika
Mertová, Martin Liška a Pavla Bušová. Ti měli úkol největší. Připravit pro všechny zúčastněné občerstvení.
A že všechno proběhlo jak mělo (nebudeme si přece nic nalhávat), o tom svědčí i fotky, které si můžete prohlédnout na stránkách http://susede.rajce.idnes.cz/. Snad nám na rok bude zase svítit sluníčko.
Bc. Bohdana Králová
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Naučná stezka
V červnu jsme otevřeli Naučnou stezku „Příroda a okolí Střílek“, která obohatila turistiku v našem regionu. Měla jsem z toho radost, že se nám to podařilo, ale ne na dlouho. První nepříjemná zpráva přišla koncem školního roku, kdy pan učitel Bazsó šel s žáky 9. ročníku
na turistický kurz a zjistil, že chybí tabule č. 5 Savci lesa.
Myslela jsem, že si dělá legraci, ale byla to pravda. Zavolala
jsem policii a společně s nimi jsme zmapovali terén. Tabule byla
odborně vymontována a odcizena. To však nebylo všechno,
v polovině července byla odcizena ještě druhá č. 4 od Ctiborového dubu. Mohu Vám říci, že mně vstoupily i slzy do očí.
Nechápu v jaké to společnosti žijeme, kde ukradnou tabuli,
která patří dětem, slouží zábavě i vzdělání. Jakou radost může
druhému přinášet takto odcizený předmět.
Dalších osm tabulí zatím vydrželo. Až nám finanční prostředky dovolí, necháme ty dvě tabule udělat znovu, aby mohly sloužit
veřejnosti. Bohužel je musíme umístit tak, aby nebyly přístupné
po cestě větším autem, pak snad vydrží. Procházka naučnou stezkou a našimi krásnými Chřiby bude opět
přinášet radost.
Mgr. Ludmila Ludvová

Střílecká historická hasička

Kromě barokního hřbitova máme v naší obci
ještě další unikát – historickou hasičskou stříkačku.
V roce 1947 byl zakoupen z fondu národní obnovy
vrak vojenského auta „Škoda 256" (rok výroby
1941), který v letech následujících přestavěl pan
Jaroslav Handl (* 2. 10. 1908, † 27. 12. 1992)
na hasičské vozidlo. Toto vozidlo bylo potom nasazováno při požárech ve Střílkách a okolí.
Posledním požárem, na jehož likvidaci se
hasička podílela, byl požár mlýna na Větřáku
v červnu 1963. V tomtéž roce byla hasička při technické prohlídce vyřazena z provozu pro poruchy
brzd a čerpadla. Po drobných opravách byla opět
zprovozněna, ale používala se pouze pro cvičení a
ukázky práce hasičů v obci až do roku 1971.
Od té doby byla hasička zaparkovaná
na několika místech ve Střílkách až do podzimu roku
2007, kdy se místní nadšenci pustili do její rekon-

strukce. Byly provedeny opravy motoru, čerpadla,
podlahy, světel, čalounění, chromu, byly doplněny
chybějící součástky a hasička dostala nový lak. Převážnou část oprav hasičky financovala firma Motrans Střílky s.r.o.
Rekonstruovanou hasičku mohli občané Střílek
poprvé obdivovat při jejím slavnostním vysvěcení
v červnu 2009.
Na podzim 2009 jsme se zúčastnili oslav výročí
založení hasičského sboru v Koryčanech.
V letošním roce střílecká historická hasička vyjela na obdobné slavnosti do Zástřizel, Otrokovic
a Zdislavic.
V současné době probíhá oprava redukční převodovky.
Přejeme střílecké historické hasičce mnoho
ujetých kilometrů a spoustu nadšených obdivovatelů!

Miloslav Šušlík, člen SDH Střílky

8

Činnost SDH Střílky v roce 2010
Sbor dobrovolných hasičů ve Střílkách je organizací velmi činorodou. 9. 1. 2010 byla valná hromada, která zvolila nový výbor v tomto složení:
starosta: Karel Merta
náměstek starosty: Mgr.Lenka Bárková
velitel: Miroslav Vrba
členové: Milada Gejdošová, Zdeněk Nábělek, Petr
Kubíček, Jiřina Krejčiříková, Jana Mertová, Milan
Krejčiřík, Magdaléna Drápalová, Stanislav Holásek
Členové SDH především plnili základní povinnosti, což byly výjezdy k požárům a dopravním nehodám. Dále zorganizovali velmi užitečnou věc
20. 3. 2010 a to sběr železného šrotu.

To však není všechno, hasiči organizovali
spoustu kulturních akcí v obci. Jako byly například
již tradiční hasičský ples 20. 1. 2010, Ostatky
s průvodem 36 masek, účast na mši k svátku
sv. Floriána, patrona hasičů u kapličky ve Střílkách.

Nezapomenutelná byla opět jejich pouťová zábava,
které se zúčastnilo na 300 lidí. SDH tímto děkuje
sponzorům a všem, kteří se na ni podíleli.
Velmi záslužnou práci dělají hasiči pro děti.
Uspořádali 5. 6. 2010 společně se Sdružením Jóga
v denním životě v zámeckém parku Dětský den,
kterého se zúčastnilo 120 dětí. Dále spolupracují se
školou a školkou, mladí hasiči se v průběhu roku
zúčastňují různých branných závodů a soutěží
ve hře Plamen.

Často spolupracují i s SDH Zástřizly, proto se
taky zúčastnili na oslavách 80. výročí jeho založení.
Také posílili řady hasičů na hasičském dnu
ve Snovídkách.
Informace o SDH Karel Merta
Fotografie Monika Mertová

TJ Družstevník Střílky
Vážení příznivci střílecké kopané. Po delší odmlce opět využíváme obecního zpravodaje k možnosti seznámit vás s aktuálním děním v našem fotbalovém klubu.
Na začátku uplynulé sezóny 2009/2010 stálo vedení klubu před nepříjemným faktem nedostatku hráčů
v mužstvu mužů. Dlouhodobý úbytek mládežnických mužstev, jak u nás tak v okolí, logicky vyústil
v nedostatek dostupných hráčů pro kategorii mužů. I z těchto důvodů se klub rozhodl angažovat do funkce
hlavního trenéra pana Ing. Marka a společně s ním oslovit mladé hráče za Střílek a okolí. Jednalo se hlavně
o hráče, kteří skončili v mládežnickém fotbale s aktivní činností. Tento krok byl úspěšný a vedl k doplnění
kádru. Střílky byli schopny mužstvo mužů opět přihlásit do fotbalové soutěže. Bohužel se v průběhu podzimní části projevila nezkušenost těchto hráčů na výsledcích mužstva a některým to ubralo na počátečním zápalu.
V zimní přestávce v roce 2009 ukončil činnost fotbalový klub Slavia Mouchnice a z něho
po dohodě pět hráčů přestoupilo do mužstva
Střílek.
Před začátkem jarní části soutěže odstoupil z pozice trenéra pan Ing. Marek (z důvodů
pracovních povinností) a byl nahrazen panem
Pavlem Mikulčíkem. Výsledky jarní části soutěže nebyly natolik přesvědčivé, abychom se
dokázali odpoutat od dolních pater tabulky a i
díky tomu musíme hodnotit uplynulý ročník jako
nepříliš úspěšný.
V letní přestávce před nadcházející sezónou 2010–2011 jsme potřebovali zejména do-

9

plnit kádr, abychom předešli výsledkům minulé sezóny. Díky vzájemné spolupráci mezi kluby TJ Družstevník
Střílky a F. C. Koryna Koryčany o výměně hráčů se nám podařilo zvýšit kvalitu mužstva. Po delší pauze se
také vrátil jeden z klíčových hráčů pan Lukáš Sádlík.
Do nové sezóny vstoupil tým mimořádně úspěšně a po sedmi odehraných kolech je bez ztráty bodů
na prvním místě. Umístění v tabulce ukazuje na dobře cílené posílení mužstva, ale i na zodpovědný přístup
hráčů k tréninku, zejména v letní přípravě, pod vedením trenéra p. Mikulčíka. Za vykonanou práci je jak
pro vedení klubu tak především pro hráče největším poděkováním zvyšující se návštěvnost na domácích,
ale i venkovních utkání.
Klub by chtěl poděkovat všem svým fanouškům za projevenou přízeň. Závěrem bych chtěl jménem výboru poděkovat sponzorům, kteří přispívají k tomu, že fotbal ve Střílkách stále žije.
Musím také vyzvednout práci zastupitelstva Obce Střílky bez kterého by už možná fotbal ve Střílkách
neexistoval vůbec. Proto si celé vedení fotbalového klubu dává za cíl zejména přemýšlet o tom jakým způsobem bude moci klub dále pokračovat a vyvíjet se v následujících letech.
Vedení klubu:
předseda: Nábělek Zdeněk
místopředseda: Gejdoš Stanislav ml.
sekretář: Pavlík Karel
pokladník: Brňák Richard
členové výboru: Cvek Alois, Bazalka Tomáš, Endlicher Milan, Krejčiřík Milan, Vrána Antonín

Mistrovská utkání TJ Střílky – podzim 2010
Šelešovice – Střílky

odj. 13:45

Realizační tým mužstva:

odj. 14:45

– trenér Mikulčík Pavel

1. kolo NE

8. 8. 15:00

2. kolo NE

15. 8. 16:30

Střílky – Roštín

3. kolo SO

21. 8. 16:30

Kyselovice B – Střílky

4. kolo NE

29. 8. 16:30

Střílky – Bezměrov

5. kolo NE

5. 9. 16:30

Dřínov – Střílky

6. kolo NE

12. 9. 16:00

Střílky – Zlobice

7. kolo SO

18. 9. 16:00

Rataje B – Střílky

8. kolo NE

26. 9. 15:30

Střílky – Počenice

14. kolo ÚT

28. 9. 15:30

Střílky – Lutopecny (předehrávka)

9. kolo

NE

3. 10. 15:00

Bařice Střílky

– asistent trenéra Brňák Richard
odj. 15:15

– vedoucí družstva Bazalka Tomáš
– pomezní rozhodčí Krejčiřík Milan

odj. 14:45

odj. 13:30

10. kolo NE

10. 10.

VOLNO

11. kolo SO

16. 10. 14:30

Lubná B - Střílky

12. kolo NE

24. 10. 14:00

Střílky – Skaštice B

15. kolo ČT

28. 10. 14:00

Litenčice – Střílky

odj. 13:00

13. kolo NE

31. 10. 13:30

Troubky – Střílky

odj. 12:30

16. kolo NE

7. 11. 13:30

odj. 13:15

Střílky - Šelešovice

Čas odjezdu autobusu z náměstí Střílky
V příštím čísle zpravodaje si vás dovolím seznámit s archivními perličkami z kroniky TJ Střílky.
Autor článku: Stanislav Gejdoš ml.
Foto: Jaroslav Kubáček

Aktuální informace
Den otevřených dveří v Základní škole a Mateřské škole proběhne dne 15. 10. 2010.
Sběr železného šrotu proběhne v naší obci dne 23. 10. 2010.
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Divadelní soubor Střílky
Ve Střílkách má velkou tradici ochotnický divadelní soubor. Pod vedením Jiřiny Krejčiříkové začali divadelníci nacvičovat od roku 1995 a odehráli celkem 14 divadelních her.
Mezi první divadelní představení patří např. pohádky:
Český Honza, Sněhurka a sedm mužíčků. První větší divadelní hra byla v roce 2000 Strakonický dudák.
V současné době máme 27 členů. Jako poslední představení jsme odehráli pohádku Sestry a růže. V letošním roce
bychom chtěli nacvičit jednu ze známých divadelních her, kde
název zatím neprozradíme. Pokud se nám vše podaří, budeme se těšit na vaši účast.
Velké poděkování patří všem naším sponzorům, v první řadě Obecnímu úřadu ve Střílkách, který nám
bezplatně propůjčuje sál v kulturním domě.
Jiřina Krejčiříková

Myslivecké sdružení Střílky Zástřizly
Myslivecké sdružení spolčuje zájemce o myslivost, o ochranu zvěře a přírody. V současné době máme
30 členů, ale ne všichni se aktivně podílejí na práci pro myslivost. Mnozí z nich bydlí mimo Střílky a tak nemají takové možnosti zapojit se do této činnosti, jako místní členové. Hlavní břemeno práce leží hlavně
na myslivcích ze Střílek a Zástřizel. Ale i zde jsou u mnohých problémy. Současná zaměstnanost mnohých
členů a jejich pracovní vytížení jim nedovoluje věnovat se myslivosti tak, jak by chtěli. Využívají však v plné
míře víkendů a pro ochranu zvěře a přírody věnují hodně svého volného času. Zvláště v průběhu zimního
období se velká většina členů věnuje pravidelnému přikrmování zvěře. Lov černé zvěře redukujeme tak, aby
byly škody na polních plodinách únosné. Troufám si říci, že bez myslivců a jejich lovu by byly škody
na polních plodinách obrovské. Bohužel- jen málo členů se podílí na tomto lovu. Černá zvěř je zvěř noční
a ne všichni členové mají možnost dlouho do noci čekat, až zvěř vyjde z lesa.
Velká většina členů má na starosti jedno nebo dvě krmná zařízení. Musí pro zvěř zajistit dostatek krmiva
na celé zimní období a pravidelně jednou týdně jít krmné zařízení doplnit a udržovat je v čistotě. V lovecké
sezoně 2009 bylo odpracováno 1536 brigádnických hodin. Každý člen sdružení musí pro myslivost odpracovat 50 brigádnických hodin a na provoz sdružení zaplatit 1000 Kč za rok. Poplatek může nahradit odstřelem
spárkaté zvěře, hlavně černé nebo jelení, kterou odevzdá do výkupu nebo zaplatí do pokladny mysliveckého
sdružení. Pokud nesplní tyto podmínky, nedostane povolenku k lovu.
Co jsme ulovili v minulé lovecké sezoně – v roce 2009:
Srnčí zvěř: 6 srnců – z toho 2 úhyn, zřejmě práce pytláků
3 srny – plán byl 5 kusů
1 srnče – plán byl 4 kusy
Odlov samičí a mladé zvěře byl vzhledem ke snižujícím se
stavům omezen.
Dále byly uloveny tři laně a jeden kolouch.
Jak již bylo řečeno, hlavní náplní lovu byla zvěř černá.
Uloveni 2 kňouři, 16 lončáků a 8 selat = celkem 26 kusů.
Jen pro zajímavost: v letošním roce od 1. dubna, kdy začíná
myslivecký rok, máme uloveno 30 lončáků a 14 selat.
Každý rok se podílíme i na kulturní činnosti. Vždy v červenci organizujeme v Kulturním domě v Zástřizlech Mysliveckou noc, o Vánocích Štěpánskou zábavu a pro mládež v rámci
Měsíce myslivosti společně se školu v červnu malou mysliveckou olympiádu.
Co říci závěrem? Snad jen to, že chceme vyvrátit mylný názor některých občanů, že myslivost je jen lov,
že zvěř vraždíme, že se o ni staráme jen proto, abychom mohli lovit. Lovit můžeme jen podle velmi přísných
pravidel, stejně tak starat se o zvěř v době strádání. Přikrmujeme zajíce a bažanty, i když je již 30 let nelovíme. Srnčí zvěř lovíme jen v omezené míře, abychom zachovali kmenové stavy. Současně se zvěří krmíme
i zpěvné ptactvo a v maximální možné míře likvidujeme zvěř škodnou, hlavně lišku, která je nebezpečná i
pro člověka. Jsme rádi, že se nám daří výchovou mládeže a přijímáním nových mladých adeptů myslivosti
snižovat současný vysoký věkový průměr stávajících členů našeho mysliveckého sdružení.
Mgr. Otakar Foltýn, myslivecký hospodář
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Speciální dětský počítač
Díky programu KidSmart Early Learning Programme získávají děti
z vybraných mateřských škol speciální počítačové stanice, které je hravou
formou uvádějí do digitálního světa a mnohostranně rozvíjejí jejich schopnosti. Tento program určený pro děti ve věku 3–7 let si klade za cíl podporovat učitele, děti i rodiče k integraci informačních a počítačových technologií do výuky a zároveň vštěpovat předškolákům hravou formou základy
počítačové gramotnosti. Speciální softwarové programy, kterými jsou počítače vybaveny, napomáhají rozvíjet znalost jazyka, matematiky, vědy a
humanitních oborů.
Díky iniciativě pana Michala Čulíka daruje v říjnu 2010 společnost IBM
jeden počítač i dětem do MŠ Střílky.

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky
Starosta obce Střílky podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a
o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 15. 10. 2010 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. 10. 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je budova Základní školy, Koryčanská 47, Střílky.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek dne 22. 10. 2010 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 23. 10. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Střílky podle § 29 zákona č. 492/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
1. Volby do zastupitelstva obce Střílky se uskuteční v pátek dne 15. 10. 2010 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. 10. 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je budova Základní školy, Koryčanská 47, Střílky.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Milan Endlicher
starosta

______________________________________________________________________________________
Děkujeme všem autorům za jejich příspěvky a fotografie. Náklad 250 výtisků, neprodejné. Obec Střílky
přispěla na náklady tisku.
Připomínky, příspěvky do dalšího čísla zasílejte na e-mailovou adresu reditelna@zsstrilky.cz
Redaktorka Mgr. Ludmila Ludvová, grafická úprava Mgr. Jana Drápalová.
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