
Vážení spoluobčané,
letošní měsíc květen byl v průmě-

ru chladnější než v minulém roce. Ran-
ní teploty se pohybovaly těsně nad nulou 
a ledoví muži tentokrát opravdu nezklama-
li. Obzvlášť v noci a v brzkých ranních hodi-
nách se vyskytly přízemní mrazíky. V prů-
běhu dne se sice oteplilo, ale to již místy 
omrzlé plodiny nezachránilo. Také několi-
krát vydatně zapršelo a to naopak příro-
dě velmi prospělo. Ke konci měsíce se 
oteplilo. Ráno již bylo okolo dese   stupňů 
a odpoledne nás sluníčko krásně opalova-
lo.  Pracovníci obce prováděli již několikátý 
pokos travnatých ploch v obci a štěpkova-
li větve z ošetřených stromů a keřů a pro-
váděli úklid na kontejnerových stanoviš  ch 
a u sběrného dvora. Vzhledem k tomu, že 
se v současné době vyskytl nešvar odklá-
dat odpad před bránu sběrného dvora, 
žádám vás, abyste tento vozili pouze v pro-
vozní době dvora.  

Nyní něco o rozpracovaných stavbách 
v obci. Firma REMAT Plus s.r.o. pokraču-
je na stavbě nového mostu dle stanove-
ného harmonogramu. V průběhu měsí-
ce května proběhly již čtyři kontrolní dny 
a nebyly shledány žádné závady. V součas-
né době se provádí armování, po kterém 
bude následovat betonáž (viz obr. č. 1).

Při rekonstrukci bazénu nastaly nepřed-
pokládané po  že s odvodem vody z bazé-
nu do čis  cího systému. Při odkry   stávají-
cího potrubí se zjis  lo, že toto je částečně 
zaneseno a prolíná. Je proto nutné potrubí 
a armatury vyměnit za nové, což podstatně 
ovlivní celkovou cenu rekonstrukce. Tyto 

Úvodník

Pokračování na str. 2. Pokračování na str. 2.
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 Foto: Ing. Jiří Fukan

Zápis z 34. zasedání Rady obce Stře-
lice, konané na Obecním úřadě ve Stře-
licích 22. 4. 2020

Zpracoval: Jiří Vašulín - místostarosta

Rada obce schvaluje:
• Návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

přenesené působnos   na úseku projed-
návání přestupků. Za každý projednaný 
přestupek zapla   obec Střelice ze svého 
rozpočtu městu Šlapanice paušální část-
ku 3 200,- Kč.

• Žádost L. P. o nájem pozemku p. č. 190, 
k. ú. Střelice u Brna, ul. V Cihelně.

• Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
o dva roky na pozemek p. č 472, k. ú. 
Střelice u Brna.

• Žádost společnos   FOODINTRUCK s. r. o. 
o posunu   splatnos   nájmu z nebyto-

vých prostor v Domě služeb o tři měsí-
ce a snížení nájmu za měsíc duben, kvě-
ten a červen o 750 Kč z důvodu pande-
mie koronaviru.

• Žádost společnos   E.ON a. s. o uzavření 
smlouvy na věcné břemeno na umístě-
ní pojistkové skříně a uložení kabelu NN 
do obecního pozemku p. č. 6535/1, k. ú. 
Střelice u Brna, lokalita Mastná hora.

• Rozpočtové opatření č. 4/2020.
• Předložené návrhy ředitelky Základní 

a Mateřské školy Střelice:
- Plán rozpočtu na rok 2020
-  Střednědobý výhled rozpočtu na rok 

2021
-  Střednědobý výhled rozpočtu  na rok 

2022
- Odpisový plán pro r. 2020

Zápis z 34. zasedání RO Střelice

Milí čtenáři,
NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Knihovna bude opět zavřena – z důvodu rekonstruk-

ce topení – prosíme Vás, přijďte si půjčit dostatečné množství knih na léto 
do středy 17. června 2020, kdy bude naposledy otevřeno. Opětovné otevře-
ní knihovny bude zavčas oznámeno, ale počítáme, že to bude až v září. Přeje-
me všem čtenářům krásné léto a na podzim na shledanou!!!

Helena Ferdusová, knihovnice
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vícepráce však neovlivní včasné dokonče-
ní rekonstrukce (viz obr. č. 2).

Jednotlivé moduly nové budovy školky 
na ulici V Cihelně jsou ve výrobě a budou 
dodány fi rmou Eko modular s.r.o. a máme 
přislíbeno, že se tak stane v první polovi-
ně měsíce června. Veškeré přípravné prá-
ce, které měla zajis  t obec, jsou již dokon-
čeny (viz obr. č. 3). 

Dne 21. 5. 2020 jsme obdrželi koneč-
né vyjádření krajského ředitelství policie 
ČR k realizaci úsekového měření v obci. 
Po provedených úpravách nám policie 
projekt schválila a povolila jeho instala-
ci. Vedení obce připravuje podklady pro 
vypsání výběrového řízení. 

Z důvodu epidemie byly veškeré tra-
diční kulturní akce v obci zrušeny. Ročník 
2002 tak přišel o stavění máje, stárci o Mla-
dé hody a myslivci spolu s hasiči o první let-
ní noc. Vzhledem ke krátkému času na pří-
pravu, přesunula kulturně školská komise 
konání Dožínek na příš   rok. V současné 
době již sice nemusíme za určitých podmí-
nek nosit venku roušky, hygienická pravi-
dla však pla   i nadále a je potřeba je dodr-

Pokračování ze str. 1. Pokračování ze str. 1.
-  Návrh na rozdělení hospodářských 

výsledků za rok 2019.
• Předložené návrhy ředitele Základní 

umělecké školy Střelice:
-  Plán rozpočtu na r. 2020
-  Střednědobý výhled rozpočtu na r. 

2021
-  Střednědobý výhled rozpočtu na r. 

2022
-  Odpisový plán pro r. 2020

• Žádost společnos   SEKV s. r. o. Brno 
v zastoupení společnos   E.ON o souhlas 
s překopem komunikace, obecní poze-
mek p. č. 1260/1, k. ú. Střelice u Brna, ul. 
Nová. Důvodem je realizace rozšíření dis-
tribuční sítě NN v obci Střelice. Z technic-
kých důvodů nelze provést protlak pod 
komunikací.

Rada obce rozhodla: 
• O vypsání výběrového řízení na tech-

nický dozor investora a koordinátora 
bezpečnos   práce pro zakázku: Chod-
ník z vlakové zastávky Střelice Dolní, ul. 
Brněnská.

• O výběru zhotovitele na zakázku: Vyba-
vení výdejny a přípravny jídel MŠ V Cihel-

ně, Střelice. V uzavřeném výběrovém 
řízení byla vybrána společnost GASTRO-
FORM,  s. r. o. Brno, cena 363 528,- Kč 
bez DPH.

•  O výběru zhotovitele na zakázku: Dodáv-
ka nábytku (mobiliáře) pro učebnu MŠ 
V Cihelně, Střelice. V uzavřeném výbě-
rovém řízení byla vybrána společ-
nost Benjamín s. r. o., Buchlovice, cena 
422 148,76 Kč bez DPH.

• O provedení změny zdroje tepla pro 
navržené nové teplovodní topení budo-
vy ZUŠ ve Střelicích. Technický je možné 
využít pro zdroj tepla tepelné čerpadlo. 
Bude vypsáno výběrové řízení na zhoto-
vitele.
Rada obce Střelice se ve všech bodech 

shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak. 
Ze zákonných důvodů nejsou uváděny 
osobní údaje fyzických osob. Uvedeny jsou 
pouze tam, kde to bylo osobně projednáno.

Členové rady obce Střelice:
PaedDr. Zdeněk Ondrášek (starosta),

Jiří Vašulín (místostarosta), 
Mgr. Eva Bartoňová (radní), 

Jaroslav Štveráček (radní), 
Ing. Alois Liška (radní).     

Zápis z 35. zasedání Rady obce Stře-
lice, konané na Obecním úřadě ve Stře-
licích 6. 5. 2020

Zpracoval: Jiří Vašulín - místostarosta
Rada obce schvaluje:

• Státní pozemkový úřad zasílá návrh 
na uhrazení nájemného za období od 
8. 6. 2005 do 31. 12. 2019, cena 15 995,- 
Kč. Jedná se o pozemek p. č. 6880/1 
o výměře 238 m2, k. ú. Střelice u Brna, 
pozemek pod technologií čis  rny odpad-
ních vod.

• Návrh nájemní smlouvy s panem 
L. P. na pozemek p. č. 190, k. ú. Střelice 
u Brna, ul. V Cihelně. Cena 2 500,- Kč/rok. 

• Žádost o individuální dotaci 5 000,- Kč 
z rozpočtu obce pro Školní sportovní klub 
při ZŠ Střelice.

• Žádost Linky bezpečí, z. s. o fi nanční dar 
ve výši 5 000,- Kč na provoz.

• Žádost Ing. J. P. o vyjádření k projektové 
dokumentaci na plynofi kaci stávajícího 

rodinného domu, ul. Jaroslava Svobody.
• Účetní odpisový plán Základní umělec-

ké školy Střelice platný od května 2020.
• Žádost o pronájem čás   obecního pozem-

ku p. č. 1260/1 o výměře 23 m2, k. ú. Stře-
lice u Brna, ul. Úvoz. Náboženská obec 
církve československé husitské ve Stře-
licích žádá o pronájem výše uvedeného 
pozemku z důvodu parkování tří osob-
ních vozidel před nově zrekonstruova-
ným bytovým domem v jejich vlastnictví. 

• Název nové ulice pro bytový dům v loka-
litě Čtvrtky-Padělky nad Trpínem. Nová 
ulice bude pokračováním ul. Příční, pro-
to Rada obce navrhuje stejný název. 
Musí projednat a schválit Zastupitelstvo 
obce Střelice. 

• Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na spo-
lufi nancování dopravní stavby Prodlouže-
ní komunikace v ul. Pod Lesem, mezi obcí 
Střelice a paní E. B. a panem F. S. Jedná 
se o spoluúčast na stavebním objektu SO 
104, max. cena 52 638,98 Kč bez DPH.

Zápis z 35. zasedání RO Střelice
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• Návrh Smlouvy o výstavbě infrastruktu-
ry, komunikace v ul. Jaroslava Svobody 
mezi obcí Střelice a paní V. K. Žadatel-
ka musí na své náklady vybudovat část 
komunikace na pozemku p. č. 2903/29, 
k. ú. Střelice u Brna.

Rada obce rozhodla: 
• Odepsat pohledávky za platby odpadů 

za r. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
v celkové výši 4 460,- Kč. 

• O výběru zhotovitele na zakázku: Zhoto-
vení nového kabelového el. vedení pro 
budoucí veřejné osvětlení v ul. K Mys-
livně a dále podél účelové komunikace 
do lokality Myslivna. Radou obce byla 
vybrána společnost T.O.O. spol. s. r.o. 
Brno, cena 141 880 Kč bez DPH. Bude 
projednáno na Zastupitelstvu obce č. 8.

• O provedení změny zdroje tepla pro stá-
vající teplovodní topení budovy obec-
ního úřadu Střelice a muzea. Technický 
je možné využít pro zdroj tepla tepelné 
čerpadlo. Bude vypsáno výběrové řízení 
na zhotovitele.

• O otevření provozu Mateřské školy 
ve Střelicích od 25. 5. 2020. V provozu 
bude pouze budova na ul. Školní. Pod-
mínkou je dodržování nařízení vlády ČR, 
které vychází z epidemiologického hle-
diska k šíření COVID – 19.

Rada obce projednala: 
• Odvolání pana Ing. M.K. na žádost pro 

dovoz obědů. Žadatel nemá trvalé byd-
liště v obci Střelice.

Rada obce Střelice se ve všech bodech 
shodla jednomyslně, není-li uvedeno 
jinak. Ze zákonných důvodů nejsou uvádě-
ny osobní údaje fyzických osob. Uvedeny 
jsou pouze tam, kde to bylo osobně pro-
jednáno.

Členové rady obce Střelice:    
PaedDr. Zdeněk Ondrášek (starosta),

Jiří Vašulín (místostarosta), 
Mgr. Eva Bartoňová (radní), 

Jaroslav Štveráček (radní), 
Ing. Alois Liška (radní).

Univerzita tře  ho věku Masarykovy 
univerzity myslí na seniory i v době pan-
demie a připravuje pro ně online vzdělá-
vací ak  vity.  Program výuky bez osobní-
ho kontaktu vyplynul z faktu, že vzdělává-
ní seniorů na Univerzitě tře  ho věku bylo 
přerušeno na Masarykově univerzitě jako 
na jedné z prvních univerzit. Důvod byl 
nevystavovat věkově nejohroženější sku-
pinu nebezpečí onemocněním COVID -19.

V současné době probíhají online před-
nášky prostřednictvím kanálu na YouTu-
be. V předem stanovený čas jsou poslu-
chačům U3V vysílány přednášky z různých 
oborů, např. astronomie, dějin umění, 
ekonomie, historie či literatury a dalších.

Kromě toho jsou realizovány i semes-
trální online kurzy, které byly nabídnuty 
posluchačům, jejichž prezenční kurzy byly 
zrušeny. Jedná se např. o kurzy Po stopách 
významných civilizací a kultur La  nské 
Ameriky, Trénování pamě   nebo Tajem-
ství skrytá v DNA. S lektory senioři komu-
nikují pomocí video přenosu v reálném 

čase s možnos   ak  vního vstupu do dis-
kuse. 

Pro seniorskou veřejnost je také 
na webových stránkách Univerzity tře  -
ho věku MU vytvořena sekce pro studium 
doma, kde jsou pravidelně zveřejňovány 
odkazy, vzdělávací materiály a videa věnu-
jící se např. pohybovým ak  vitám, studiu 
cizích jazyků, astronomii nebo historii.

Již se však těšíme, až nám bude opět 
umožněno setkávat se v přednáškových 
místnostech Masarykovy univerzity. Při-
pravujeme proto také kurzy na nový aka-
demický rok, který nás čeká. Přihlašování 
do těchto kurzů se uskuteční od září 2020. 
Zájemci se budou moci přihlásit do 1. roč-
níku tříletého Všeobecně zaměřeného 
kurzu nebo do jednoletých kurzů Kultur-
ní dědictví a památková péče na Mora-
vě a Univerzita tře  ho věku v Morav-
ském zemském muzeu. Bližší  informace 
o připravovaných kurzech včetně pro-
gramů naleznete na webových stránkách
 www.u3v.muni.cz.

Společenská rubrika
V měsíci červnu oslaví významné život-

ní jubileum  to naši občané:

50 let Karel Joukal
65 let Ladislav Kilian
70 let Naděžda Prátová
75 let Pavla Krahulcová
85 let Anna Pavlíková

Všem jubilantům srdečně 
blahopřejeme.

žovat. I nadále budeme provádět postřik 
dezinfekcí kolem kontejnerových stano-
višť a na dětských hřiš  ch. Dezinfekce je 
potřeba například také ve škole, školkách, 
na obecním úřadě, v knihovně, v DPS, a tak 
je její spotřeba velká a cena dos   vysoká. 
Děkuji proto správní radě fi rmy ČEPRO a.s. 
za poskytnu   sponzorského daru. Jednalo 
se o 550 litrů dezinfekce COVID-19, kterou 
fi rma vyrábí.   

Přeji vám všem hodně zdraví. 
PaedDr. Zdeněk Ondrášek 

starosta obce   

Informace pro zájemce 
o studium virtuální Univerzity 
tře  ho věku - VU3V

Virtuální univerzita tře  ho věku je jed-
na z forem celoživotního vzdělávání, orga-
nizovaná Provozně ekonomickou fakul-
tou České zemědělské univerzity v Praze. 
Jejím cílem je umožnit všem posluchačům 
zájmové vysokoškolské studium univerzi-
ty tře  ho věku bez ohledu na vzdálenost 
od sídel vysokých škol a univerzit, ve kte-
rých probíhá prezenční seniorské vzdělá-
vání, jehož se z různých důvodů nemohou 
zúčastňovat. Česká zemědělská univerzita 
se proto snaží v jednotlivých krajích vytvo-
řit síť tzv. konzultačních středisek.

Takové středisko je v provozu i v Obec-
ní knihovně ve Střelicích za podpory Obce 
Střelice. Každé středisko má svého tutora 
(vedoucí - Helena Ferdusová - knihovnice), 
který se stará o spojení mezi konzultačním 
střediskem a univerzitou. Tutor zajišťu-

Koronavirus vzdělávání na Univerzitě 
tře  ho věku MU nezastavil 

Pokračování na str. 4.
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je technické provedení výuky, technickou 
pomoc při ovládání počítače, komunika-
ci mezi seniory a centrem projektu VU3V. 

Předpokládaná doba studia jsou 3 roky, 
kdy se může studium prodloužit. Seni-
or (student) nemusí absolvovat celé stu-
dium v časové návaznos  , může jakýko-
liv semestr vynechat a poté opět pokračo-
vat. Studium probíhá v letních a zimních 
semestrech, každý z nich trvá 3 měsíce. 
Studen   absolvují 6 přednášek v semest-
ru a po ukončení každého semestru obdrží 
Pamětní list. Po ukončení 6. semestru jsou 
studen   pozváni na slavnostní promoci 
do auly České zemědělské univerzity, kde 
obdrží „Osvědčení o absolvování Univer-
zity tře  ho věku”. 

Kritéria k přihlášení a nároky na studi-
um:

- Studovat může občan důchodového 
věku (osoba, která dosáhla věku, ve kte-
rém má nárok na pobírání starobního 
důchodu) nebo invalidní důchodce.

- Časová náročnost studia je cca 1,5 
hod. 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek v Obec-
ní knihovně Střelice (studen   sledují spo-
lečně přednášku, poté společně vypracují 
test, k testům jsou k dispozici studijní mate-
riály). Následně doma nebo v knihovně 
studen   vypracují test samostatně a ode-
šlou elektronicky na univerzitu. Po absol-
vování semestru je závěrečný test.

Za jeden semestr (6 přednášek) je vybí-
rán poplatek  300,- Kč. Prosíme všechny 
zájemce, aby se přihlašovali na níže uve-
dených kontaktech – telefonicky nebo mai-
lem nejpozději do 12. 9. 2020.  

Zimní semestr začne pravděpodob-
ně 1. 10. 2020 v Obecní knihovně – pod-
le počtu přihlášených studentů zvolíme 
jedno nebo dvě témata z široké nabídky 
opravdu zajímavých např. Barokní sochař-
ství, Dějiny českých zemí, Lesnictví, Potra-
viny a spotřebitel, Dějiny oděvní tvor-
by, Zdraví, E  ka, Rituály evropských krá-
lovských rodů atd…Podrobnos   najdete 
na h  ps://e-senior.czu.cz .

Přesné informace dáme včas vědět.
Helena Ferdusová za obecní knihovnu

a Božena Trnková za KLAS Střelice
Obecní knihovna Střelice

nám. Svobody 116/17
tel. č. 547 239 199, 730 579 411

email: knihovna@streliceubrna.cz
h  ps://knihovnastrelice.webk.cz

Pokračování ze str. 3.

O psovi se říká, že je nejlepší přítel člo-
věka. Bohužel to neznamená, že je přítelem 
všech lidí. Snad proto se ke mně dostává 
nemálo informací o napadení psem ve Stře-
licích, které někdy končí vystrašením, avšak 
také pokousáním.

Pokusím se stručně vysvětlit, jak by 
to mělo fungovat z pohledu legisla  vy. 
Ve Střelicích pla   Obecně závazná vyhláš-
ka č. 1/2009, kterou se upravují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství. 
Pla   pro majitele i pro ty, kterým byl pes 
svěřen. Píše se v ní, že na veřejném pro-
stranství můžete jít se psem jen na vodít-
ku nebo volně s náhubkem. Na školní 
a dětská hřiště, pískoviště, koupaliště, hřbi-
tov, do sportovních areálů a do areálů MŠ 
a ZŠ škol psi nesmí vůbec. Zároveň je každý 
povinen zabezpečit psa tak, aby mu neu-
tekl z chovu (rozumějte z domu či zahra-
dy). A mimo jiné po něm venku uklízet. Pak 
je tu ještě zákon na ochranu zvířat pro   
týrání, o který se vyhláška opírá. Hříšníkům 
hrozí krom pekelného kotle také peněžitá 
pokuta, náhrada škody nebo odně   svobo-
dy dle závažnos   pochybení a jeho případ-
ných následků.

Tím prevence před pokousáním psem ze 
strany obce končí. Obecního drába nemá-
me. Je to na zodpovědnos   těch, kteří se 
o psa starají. Nicméně, neznamená to, že 
když k porušení dojde, věc zůstane bez 
povšimnu  .

V případě, že pes či jiné zvíře uteče, je to 
přestupek, který bude řešit Komise pro pro-
jednávání přestupků (KPPP) ve Šlapanicích. 
Stejně tak, když necháte psa běhat volně 
bez vodítka a bez náhubku (pla   pouze pro 
veřejná prostranství obce, nikoli pole, lesy, 
louky, chatové oblas  , kde škodu na majet-
ku řeší soud).

A co když dojde na kousnu  ? Pokud je 
pokousaným pes, jed-
ná se pořád o jeden 
z výše uvedených 
přestupků. Pokud je 
pokousaným člověk, 
osoba, která kousa-
vého psa doprovází, si 
k jednomu z předcho-
zích přestupků připíše 
také ublížení na zdra-
ví. V obou případech 
to řeší KPPP a v obou 
případech je možné 

uplatnit majetkovou škodu (léčebné výlo-
hy, výlohy za veterinární ošetření, škoda 
na oděvu …). 

Byť jste jako poškozený v šoku a máte 
úplně jiné staros  , měli byste na místě zís-
kat ujištění, že je pes očkován pro   vztek-
lině. Zajistěte si svědka a pořiďte fotografi i 
psa, jeho doprovodu a svého zranění. Maji-
tel psa často nespolupracuje. I tak je třeba 
zjis  t, čí je pes a kdo jej doprovází. Pokud 
se to nedaří, ihned volejte policii a osobu 
doprovázející psa se pokuste zadržet. 

Dále vyhledejte lékaře a konzultujte 
s ním další kroky, především kvůli možné 
nákaze vzteklinou. Kontaktujte policii (158). 
Ta zajis   očkovací průkaz a nařídí majiteli 
psa dvě návštěvy u veterináře. 

Samozřejmě, jestliže je zranění vážné, 
na nic nečekejte a volejte rychlou záchran-
nou službu (155). 

Podnět na KPPP Šlapanice může podat 
kdokoli. Je třeba předložit i zajištěné důka-
zy. KPPP pak osloví policii kvůli došetření. Je 
proto vhodnější policii volat přímo na “mís-
to činu”.  

V ulicích Střelic potkávám zejména 
uvědomělé pejskaře a pejskařky. Nejen 
dámy na procházkách s pejsky po Antoní-
na Smutného můžeme dávat za vzor. Pře-
sto se najdou tací, kteří prevenci napadení 
psem zanedbávají. A kvůli nim je pak slyšet 
o potrhaných psech nebo pokousaných hol-
čičkách. Apeluji proto na všechny nedbalé 
majitele psů, aby akceptovali, že karty jsou 
rozdány tak, jak jsem popsal výše. „Za mých 
mladých let“ ani „tady bydlím já“ už nepla  . 
Veřejná prostranství jsou pro všechny oby-
vatele Střelic. Věřím, že o tahanice po pře-
stupkových komisích a policii žádný pejskař 
nestojí, a také rozhodně nestojí o to, aby 
druhým svou nedbalos   způsobil bolest.

Mar  n Klíma, zastupitel 

 Střelice a kousaví psi
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POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ 
K DANI Z NEMOVITOSTÍ 

V důsledku revize může dojít ke změně okolností 
rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. 
Takovou okolností je např. údaj o druhu pozemku. 

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani 
z nemovitostí, je vlastník povinen podat úplné nebo 
dílčí daňové přiznání do 31. ledna příslušného roku. 
Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, 
vznikne mu podle ustanovení § 250 daňového řádu 
povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši 
vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve 
výši minimálně 500 Kč). Není-li daň včas zaplacena, je 
poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle 
§ 252 téhož zákona. 

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ 
PODLE KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Povinnosti vlastníků jsou dány § 37 katastrálního 
zákona. U revize katastru jsou to zejména povinnosti: 

zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání 
ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru 
týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode 
dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu 
dokládá 
na výzvu katastrálního úřadu předložit ve 
stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do 
katastru 
 

 

 

 

Pokud vlastník neplní povinnosti dle § 37 katastrálního 
zákona, může svým jednáním (a to i pasivním) naplnit 
skutkovou podstatu přestupku dle § 57 katastrálního 
zákona. 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální 
ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí 

České republiky 

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona 
zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv 
k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů. Z těchto 
důvodů je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce 
odpovídaly skutečnému stavu v terénu, a proto je 
vlastníkům uložena povinnost ohlašovat změny údajů 
katastru týkající se jejich nemovitostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O této své povinnosti někteří vlastníci nevědí. V řadě 
případů navíc k neohlášení změny mohlo dojít za 
předchozích vlastníků. S cílem nápravy tohoto stavu 
provádí katastrální úřad revizi katastru. 

Pokud jste do schránky obdrželi tento informační 
leták, s největší pravděpodobností byla ve Vaší obci 
zahájena revize katastru nemovitostí. 

Změny údajů o druhu pozemků jsou okolnostmi 
rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. 
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za 
nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto 
rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí 
daňové přiznání na rok následující po roce, ve 
kterém tyto změny nastaly. 

REVIZE  
KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Informace o nedořešených nesouladech se 
zveřejňují na internetových stránkách ČÚZK 
(www.cuzk.cz) prostřednictvím aplikace 
Nahlížení do katastru nemovitostí. 

 

JAKÝ JE CÍL REVIZE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální úřad v souladu s ustanovením § 35 
katastrálního zákona reviduje za součinnosti obcí, 
popřípadě též orgánů veřejné moci (zejména 
stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského 
půdního fondu, orgánů státní správy lesů) a za účasti 
přizvaných vlastníků obsah katastru se skutečným 
stavem. Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou 
upraveny v § 43 katastrální vyhlášky. 

JAK SE O REVIZI DOZVÍTE? 

Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje příslušný 
katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím 
zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru 
prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje 
příslušná obec způsobem v místě obvyklým. 

O probíhající revizi se také můžete dozvědět z letáčku 
vhozeného do Vaší schránky při pochůzce pracovníků 
katastrálního úřadu v terénu. 

CO JE PŘEDMĚTEM REVIZE? 

Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy 
staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků 
a  typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se 
reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost 
evidence sousedících parcel stejného vlastníka. 

JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST VLASTNÍKA? 

Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize. 
Obecně je ale v zájmu vlastníka se v případě přizvání 
revize účastnit, protože taková účast napomůže 
k   lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení 
zjištěných nesouladů. Vlastník tím může předejít celé 
řadě komplikací souvisejících s nedodržením 
daňových, stavebních, katastrálních a dalších 
předpisů. 

Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem 
vlastnictví žádné nesoulady, revizi katastru ve Vaší 
obci nemusíte ani zaznamenat. 

JAK SE REVIZE PROVÁDÍ? 

Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnáním 
katastrální mapy s ortofotomapou a následnou 
pochůzkou v terénu zjišťují skutečný stav, který 
porovnávají se stavem evidovaným. Následně 
projednávají s dalšími orgány veřejné moci (obcemi, 
stavebními úřady, orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu, atd.) možné způsoby odstranění 
zjištěných nesouladů, a to z důvodu minimálního 
zatěžování vlastníka při získávání potřebných listin.  

 

 

 

 

 

 

 

Poté se zástupci katastrálního úřadu snaží vlastníky 
s bydlištěm v místě konání revize osobně seznámit se 
zjištěnými nesoulady a projednat s nimi způsoby jejich 
odstranění. V případě, že se vlastníky zastihnout 
nepodaří, je zpravidla do jejich domovní schránky 
vložena pozvánka na projednání nesouladu s návrhem 
místa a času projednání. V případě potřeby je možné 
na uvedených kontaktech domluvit s pracovníky 
katastrálního úřadu jiný termín a místo projednání.  

Pokud vlastník není přítomen projednání, a ani si 
nedomluví jiný termín, nebo se jedná o vlastníka 
s pobytem mimo území s probíhající revizí, vyzve ho 
katastrální úřad k projednání písemnou pozvánkou 
zaslanou na adresu trvalého pobytu.  

JAK SE ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY PROMÍTNOU 
DO KATASTRU? 

Změny nevyžadující doložení listiny, jako jsou např. 
vybrané změny druhu pozemku či odstranění zápisu 
neexistující stavby, se do katastru zapíší z moci úřední, 
případně na základě potvrzení orgánu veřejné moci. 
U  změn vyžadujících doložení listiny, jako je např. 
zápis nové stavby, vyzve katastrální úřad vlastníka 
k předložení těchto listin. 

Cílem revize je dosažení co největšího souladu 
skutečného stavu se stavem evidovaným 
v katastru nemovitostí. 

I
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Stále nevíme, jestli se příroda už umou-
dřuje, ale rozhodnu   různých stupňů 
moudros   vydávají každodenně naši vládní 
představitelé. Jedním z nich je návrat žactva 
do škol. Od 11. května se vrá  li deváťáci. 
A možná to s naší mladou generací nebude 
tak špatné, když se dobrovolné výuky účast-
ní výrazná většina žactva. Přece jenom přijí-
mačky hrozí. A tak jsme se po dvou měsících 
opět mohli potkat s našimi nejstaršími dět-
mi ve třídách. Po několika poradách a zave-
dení hygienických opatření se rozběhla tři-
krát týdně výuka českého jazyka a mate-
ma  ky jako příprava na přijímací zkoušky. 
Snad je to pro žáky zajímavé zpestření jejich 
koronavirových poloprázdnin a snad také 
mají šanci ještě něco málo nepochopené-
ho učiva do 8. června pochopit. Kromě pře-
mýšlení nad testovými otázkami také moh-
li dojít k poznání, že přes všechny technic-
ké vymoženos   je kontakt tváří v tvář někdy 
nenahraditelný.

Zajímavější situace nastala od 25. 5., kdy 
nastal velký návrat nadšeného davu žactva 
z prvního stupně. Zdaleka nepřišli všichni, 

ale i ta část zaplnila školu v obou patrech. 
Pocit z pobytu ve škole balancoval někde 
mezi zvědavos  , povinnos  , dobrodruž-
stvím a rados   ze setkání. Hygienická opat-
ření, která v televizi vždy vypadají drama-
 čtěji než ve skutečnos  , byla zvládnutel-

ná a v době, kdy vyjde toto číslo Zpravoda-
je, už budou všichni vědět, jak tento zvlášt-
ní režim ve škole probíhá.

Přejeme všem školou povinným i nepo-
vinným příjemně i smysluplně prožitý čer-
ven, hodně zdraví a sil při zvládání překážek, 
které se před námi letos objevily. Dětem 
přejeme radost z nastávajícího vysvědčení, 
kterého se letos snad opravdu nemusí bát 
a očekáváme, že se v září sejdeme ve škole 
v plné sestavě.

Aleš Kadlec, ZŠ

Průběh revize 
1. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Brno  venkov ozná-
mil vyhlášení úplné revize katastru nemo-
vitos   v katastrálním území Střelice 
u Brna dne 1.4.2020 evidovanou pod č.j. 
RO-5/2020-703 

2. V současné době byla zahájena spoluprá-
ce se stavebním úřadem Střelice a Měst-
ským úřadem Šlapanice odborem životní-
ho prostředí a úřadem územního plánová-
ní, ve které dojde k posouzení zjištěných 
nesouladů a stanovení následného řešení 

3. Tato spolupráce je postupná a v rámci 
ní bude od katastrálního úřadu zasílána 
vlastníkům výzva k osobnímu projednání 
nesouladů, které se uskuteční v budově 
Obecního úřadu Střelice nebo po doho-
dě v Brně na kat. úřadě, tam v případě 
potřeby bude vlastník vyzván k dodání lis-
 n, a to včetně stanovení lhůty pro jejich 

doložení. 
4. Pro každý nesoulad bude veden samo-

statný protokol, vyšetřené změny, kte-

ré nevyžadují další podklady k provedení 
změny, nebo tyto podklady byly dolože-
ny, provede katastrální úřad z moci úřední 
a informuje vlastníka nebo provede bez-
odkladně po doložení příslušných lis  n. 

5. Po ukončení úplné revize v k.ú. Střeli-
ce u Brna budou informace o nedořeše-
ných nesouladech zveřejněny na interne-
tových stránkách ČÚZK v aplikaci Nahlí-
žení do KN. 

Předmět revize 
- Zápisy staveb 

Při zjištění existence staveb hlavních i ved-
lejších neevidovaných v katastru, nebo evi-
dované s výrazně odlišným obvodem, bude 
vyzván vlastník k doložení lis  n pro zápis 
do KN, rovněž bude prověřena nezastavěná 
část stavebního pozemku. 
-  Zápis druhů pozemků a způsobu využi   

pozemků.
Budou provedeny změny dle skutečnos-

  zjištěné v terénu, v ojedinělých případech 
je možno vyzvat vlastníka k doložení geome-

trického plánu na dělení pozemku a změnu 
druhu pozemku - např. vysázený ovocný sad 
v čás   orné atd. 
-  Průběh hranic pozemků 

Revize nenahrazuje ani nedoplňuje nové 
mapování, neprovádí se zjišťování průbě-
hu hranic, stabilizace lomových bodů hranic 
ani zpřesňování geometrického a polohové-
ho určení pozemku. Zaznamenají se pouze 
významné rozdíly mezi evidovaným a sku-
tečným průběhem pozemku. 
-   Oprávněnost evidence sousedících par-

cel stejného vlastníka 
Pokud budou sousedit parcely jedno-

ho vlastníka, stejné kultury, způsobu využi-
  a shodných právních vztahů k dané nemo-

vitos   v návaznos   na územní plán města, 
má katastrální úřad možnost z moci úřed-
ní a bezplatně tyto parcely sloučit, pokud 
vlastník nepředloží konkrétní důvod, z které-
ho si sloučení nepřeje. Také se sloučí parcely 
zapisované při postupném majetkoprávním 
vypořádávání do většího celku  komunikace, 
areály podniků atd.) 

Úplná revize katastru nemovitos   v katastrálním území 
Střelice u Brna 
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Netypická situace pro náš vzdělávací sys-
tém přetrvávala i v měsíci květnu. Tentokrát 
své zkušenos   s výukou v době vlády koro-
naviru popsali osmáci.
• Během koronakrize se mi učilo lépe než 

obvykle, protože jsem sice vstával stej-
ně, ale na všechny úkoly jsme většinou 
měli celý týden a online hodiny byly pro 
mě lepší než normální výuka ve ško-
le. Ve středu jsme měli hodinu ruš  ny 
a v pátek hodinu chemie. Ze začátku se 
tyto hodiny nikomu nelíbily, ale časem 
zjis  te, že je to lepší než se učit učivo sám. 

• Nejdřív jsme si mysleli, že to půjde lehce, 
ale mýlili jsme se. Najednou nás učite-
lé začali bombardovat všelijakými úkoly. 
Snad největší problém byl, že si všichni 
okolo mysleli, že máme čas. Ať už to byli 
učitelé nebo rodiče. Ocitli jsme se upro-
střed rozbouřeného moře plného divo-
kých vln. Nedalo se to s  hat. Museli jsme 
poprosit učitele, aby zvolnili tempo, jest-
li by nás chtěli ještě někdy vidět ve škole, 
a ne v psychiatrické léčebně.

• Snad největším pozi  vem koronakri-
ze je, že se naše třída začala víc pod-
porovat. Vždy, když někdo něco nechá-
pal nebo potřeboval s něčím pomoct, 
se našli lidi, kteří pomohli. Můžeme pří-
padně i rozjet vášnivější debatu o správ-
ných výsledcích. Nebo jen tak si popoví-
dat o škole a událostech, které se staly 
nebo se chystají.

• U testů a písemek můžu vše opisovat 
z učebnice a nikdo se to nedozví, ale 
taky se u toho nic nenaučím. Například 
s ma  kou mi pomáhá strejda, s češ  nou 
máma, s ruš  nou táta apod. Úkolů není 
strašně moc, ale ani ne úplně málo. Ze 
začátku nám učitelé posílali tolik úkolů, 
že bychom je ve škole ani za měsíc nes  h-
li. Ale časem se to uklidnilo. Samozřej-
mě bych uvítal, kdyby nám úkoly přesta-
li posílat úplně, ale to by potom byl každý 
úplně hloupý. Já jsem třeba po dvou týd-
nech úplně vyšel ze cviku a málem jsem 
nebyl schopný psát obyčejným psacím 
písmem. Takže jak se říká: „Opakování 
je matka moudros  “. 

• To, co máme ve škole udělané za 45 
minut, doma máme asi za 20. Nemusí-
me vstávat, nikdo nás nenu   dělat školu 
hned od rána. Když je venku hezky, bere-
me roušky a jedeme se projet na kole. 

Vše je takové uvol-
něné. Žádné zkouš-
ky u tabule, tes-
ty a nervní učitelé. 
Na půlroční prázd-
niny jen tak neza-
pomeneme.

• V pondělí v 10 hodin 
jsme měli vždy onli-
ne výuku matema-
 ky s panem učite-

lem Benešem, tak-
že jsem se na ni 
připravovala už 
od rána. Úkoly, co 
přišly odpoledne, jsem si dělala bez pře-
stávek až na jednu větší, abych mohla jít 
ven a trochu si provětrat hlavu, aby mně 
to lépe myslelo. Večer jsem se koukala 
na nějaký fi lm, co nám páni učitelé posla-
li (třeba do anglič  ny). Řeknu vám, byl to 
velký boj. 

• Učitelé nám 10. března sdělili, že dal-
ší dva týdny nebudeme chodit do ško-
ly. Dobře si pamatuji na náš pocit štěs   
a rados  . Asi po dvou týdnech jsme zjis-
 li, že nás karanténa nebaví a že bychom 

už šli do školy. I když sledování seriálů je 
má oblíbená činnost, i ta mě za čas omr-
zela. Když už jsem nechtěla být doma, tak 
jsem se domluvila s kamarády na piknik. 

• Já osobně jsem nikdy velký problém 
s chozením do školy neměla. Ne vždy 
jsem se tam těšila, ale chodím do ní 
ráda. Vidím se tam se svými kamarády 
a někteří učitelé taky nejsou úplně nej-
horší.

• Učím se každý den kromě víkendu. Cho-
dím na online hodiny z matema  ky 
a chemie. Táta mi v práci  skne papíry, 
které pak doma vyplňuji a posílám učite-
lům. Někdy dělám úkoly přímo z mobil-
ního telefonu. A pak jsou úkoly z učebnic 
a sešitů, které dělám stejně jako ve škole. 

• Když tak nad  m přemýšlím, učení 
v této době je strašně zvláštní. Všich-
ni ví, že ačkoliv nejsou ve škole, učit se 
musí. Ovšem chybí zde nějaká mo  vace 
se učit. Je to jako kdyby ze hřiště zmizel 
balon uprostřed zápasu. Musíte hrát dál, 
ale nějak to nejde. Je to  m, že ve ško-
le je prostředí na to, aby se člověk učil. 
Doma na druhou stranu je spousta vlivů, 
které od učení rozptylují.

• Co si budeme říkat, bylo to peklo. Učilo 
se velmi špatně. Bylo málo učitelů, kteří 
dělali online hodiny pro nás, abychom to 
pochopili. Museli jsme se učit sami, sami 
to pochopit, sami si to vysvětlit. Jen málo 
z nás mělo rodiče, kteří zůstávali doma, 
aby nám to vysvětlili.

• Udělali jsme si skupinu, kde jsme si roz-
dělili předměty, které kdo bude vypra-
covávat. Vybrala jsem si český jazyk. 
Myslím, že k němu mám docela blíz-
ko. Začali jsme hned dělat úkol za úko-
lem. Ze začátku jsme byli všichni ve stre-
su. S  hneme to odevzdat včas? Nechá-
pu tenhle příklad z ma  ky. Nevím, jak 
ho vypočítat. A takhle to bylo dva týd-
ny. A já neměla  skárnu. To jsem ješ-
tě netušila, že toho bude potřeba tolik 
vy  sknout. Po nějaké době jsme si zvyk-
li. Každé ráno vstávám kolem půl sed-
mé. Mám přibližně hodinu na to se 
najíst, psychicky se připravit a vlast-
ně se celkově probrat. Na bakalářích 
se začínají objevovat úkoly. Prvně čes-
ký jazyk, pak matema  ka a fyzika, nako-
nec další předměty. Začínám a pouš  m 
se do práce.

• Nejhorší ale bylo to, když jsme měli dělat 
něco do zeměpisu a já jsem prohledal 
celý pokoj od rohu k rohu, abych ho 
našel. Zapomněl jsem si učebnici a sešit 
ve školní skříňce. Nevěděl jsem, jestli se 
na to mám vykašlat a udělat to pozdě-
ji, až ho budu mít, nebo to říct paní uči-
telce.

• Učení není sice ideální, ale situace, 
ve které se nacházíme, není taky ideál-
ní, a proto jsem rád, že učení funguje ale-

Jako kdyby zmizel míč ze hřiště uprostřed zápasu
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Vážení příznivci skautského výchovného 
systému. Obdrželi jsme souhlas s výstav-
bou skautské klubovny v ulici V Cihelně, 
a tak můžeme po řadě let přípravných pra-
cí, projektování a čekání na nezbytná vyjá-
dření a stanoviska zahájit stavební prá-
ce. Vše – až na některé speciální profe-
se – chceme zvládnout svépomocí a pro-
to uvítáme každou pomoc ze strany našich 
současných i bývalých členů, jejich rodi-
čů a všech dalších příznivců. Tato pomoc 
může být v podobě účas   na brigádách, 
které budou již zanedlouho pravidelně 
vypisovány na naší nástěnce poblíž restau-
race U Trnků a na našich internetových 
stránkách (strelice.skau  ng.cz), ale i for-
mou fi nančních darů. Ty je možno posí-
lat prostřednictvím projektu „darujme.
cz“. Ke každé takto získané koruně dosta-
neme přidáno ještě 0,50 Kč od Skautské 
nadace Jaroslava Foglara. Tento dárcov-
ský projekt poběží za  m do konce letoš-
ního roku, začátkem roku 2021 by každý 
dárce měl automa  cky obdržet potvrzení 
pro daňové úlevy. Odkaz na tento náš pro-
jekt je zde: h  ps://www.darujme.cz/pro-
jekt/1203021 . 

Jak bude naše klubovna vypadat? 3D 
vizualizace bohužel nemáme, ale naši 
starší skau   během online korona schůzek 
vytvořili v počítačové hře Minecra   pod-
le výkresů model klubovny pro lepší před-
stavu.

Za jakoukoliv formu Vaší podpory pře-
dem děkujeme. Jménem skautského stře-
diska ve Střelicích Luděk Záleský, pověřený 
výstavbou klubovny.

Za střelické skauty,
Jakub Vašulín

spoň takto. Ne, že bych se do školy těšil, 
ale bylo by asi lepší do ní jít. Na začátku 
jsem říkal: „Týden by byl nejlepší “. Pořád 
si myslím, že by to bylo nejlepší.

• Taky jsme měli asi šest písemek do pří-
rodopisu a do chemie. Tyhle testy musí-
me odevzdávat do určeného času a když 
někdo nemá čas, napíše to paní učitel-
ce a ta mu určí jiný čas. Některé úko-
ly a testy máme na známky, ale za  m 
jsem nedostal nic špatného. Myslím si, 
že tyto písemky málokdo dělá poc  vě, 

protože nikdo nekontroluje, jestli to žáci 
opisují. 

• Upřímně kdybych neměl psa, se kte-
rým chodím ven, tak by mě asi už hráb-
lo. Pozi  vní je to, že mám teď holku, kte-
rá mě snad miluje. Učení je samo o sobě 
jednodušší, ale pokud to nechápu, tak 
mi to nikdo nemůže vysvětlit. Tak musím 
všechno hledat na Googlu. Je to těžký, 
ale musíme to vydržet.

• Také mám doma někdy problém v tom, 
jestli už jsem daný úkol odevzdal nebo 
ještě ne a mívám doma také zmatek 
v hromadě pracovních listů, ve kterých 

se moc nevyznám. Další problém mám 
v tom, že se někdy nemohu dokopat 
k tomu, abych udělal úkoly. Ze začátku 
jsem si říkal, že bude v karanténě ško-
la jednodušší a lepší, ale nejsem si jis-
tý, jestli by nebylo lepší chodit do školy.

• Ale já věřím, že se jednoho dne vrá  me 
do škol a budeme žít život jako před  m. 
Toto je zkouška ohněm. Jestli to vydrží-
me, budeme silnější než dřív. Už teď je 
naše tělo schopné si vytvořit pro   viru 
pro  látky. Věřím, že to zvládneme a zni-
číme ho nadobro. Těším se, až si za něko-
lik let budeme o koronakrizi vyprávět. 
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Poděkujme
pomáhajícím
N A Š I M  H R D I NŮM  V  P R V N Í  L I N I I
 
 
Č Í S L O  ÚČT U :  
 

4 2 0 0 3 7 5 9 2 1 / 6 8 0 0
 
 

Poděkujme pomáhajícím
 
Lékaři, sestřičky, pečovatelky, sociální a terénní pracovníci, psychologové, pastorační a rehabilitační
pracovníci Oblastní charity Rajhrad jsou tu pro pacienty a klienty i v době, kdy mají kvůli probíhající
pandemii podstatně ztížené pracovní podmínky. Zasluhují hluboký obdiv a respekt. 
 
Slova však v tomto případě zoufale nestačí. Otevíráme proto příležitost pro všechny, kteří chtějí našim
pracovníkům poděkovat a odměnit je tak za jejich profesionalitu a otevřené srdce. 
 
Rajhradský hospic má dobré jméno a je v povědomí mnoha z vás. Pochvalné recenze však nepatří
službám jako takovým, ale lidem, kteří je poskytují. Lidem, kteří nepřestávají pomáhat, a tak trochu
upozaďují v současné situaci sami sebe. 

Pokud ve vás tyto řádky rezonují, můžete svoji vděčnost vyjádřit poskytnutím
finančního daru na účet: 4200375921/6800. Vybraná částka bude rozdělena
mezi ty, kteří si ocenění zaslouží nejvíce – mezi naše srdcaře v první linii.



Už brzy se vypne vysílání přes starý formát DVB-T a přejde se na
modernější DVB-T2. V případě, že vaše televize nepodporuje standard

DVB-T2 HEVC/H.265, budete si pro příjem českých televizních stanic
muset pořídit nový televizor, případně set-top-box.

Cena je uvedena bez instalace. Instalace 300,- Kč včetně DPH.
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•  MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, 
radiátorů, fasád aj., TAPETOVÁNÍ a ZED-
NICKÉ PRÁCE. Tel. 606 469 316, platba 
hotově SLEVA 250 Kč! Střelice a okolí. 
www.maliribrno-hezky.cz.

•  PROVÁDÍME ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU (sedač-
ky, křesla, židle, taburety… i matrace). 
Pro objednávky a více informací volejte: 
792 466 199, nebo pište na:
info@azhospodyne.cz 

•  Čtvrteční cvičení power jogy ve Střeli-
cích obnoveno od 4. 6. 2020.
Cvičení bude pouze ve venkovních pro-
storách, tzn. před tělocvičnou.
Začínáme 4. 6. 2020 v 18.30 venku. 
Podložky, přiměřené sportovní obleče-
ní s sebou….
Cvičení v tělocvičně až od září 2020. 
Děkuji za pochopení. Těší se Mirka

Inzerce

Vydavatel: Úřad obce Střelice, nám. Svobody l, 
664 47 Střelice,

IČ: 282618  Registr. č. MK ČR E 10173
Periodický  sk územního samosprávného celku

Tisk:  PROTIS, spol. s r.o., Podolí č. 115, 664 03 
www.pro  ssro.cz

V letošním roce můžeme již po páté 
zažít ve střelickém chrámu Nejsvětěj-
ší Trojice a sv. Jiljí Noc kostelů. Možná 
nepřekvapí, že na programu bude hod-
ně hudby: koncert rodiny Prudilových, 
střelická schola, zpívaná adorace stře-
lické mládeže. Na co se můžete ještě 
těšit? Třeba na dětský program na farní 
zahradě, nebo si prohlédnout Střelice 
z výšky i vížky, nebo si dát něco na zub 
ve venkovní farní kavárně. Své místo 
bude mít i přednáška kněze PhDr. Vla-
dimíra Teťhala, tentokrát na téma „Co 
je Bible a jak ji číst“. Tato, v naší zemi 
tolik úspěšná akce, otvírá dveře všem, 
kteří chtějí zažít rozmanitou programo-
vou nabídku a křesťanství trochu jinak. 
Přijďte to zkusit. Noc kostelů se koná 
12. června od 16 do 22 hodin. Přesný 
program bude vyvěšen na plakátova-
cích plochách.

Srdečně zve 
střelická farnost

Noc kostelů

Uzávěrka příš  ho čísla Střelického 
zpravodaje je 23. 6. 2020.
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