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EVIDENCE OBYVATEL                Počet obyvatel k 04. 12. 2018         580 
 

V roce 2019 

Narozeni: 11       Přihlášeni:  12 

Blahovič Václav          č.p.   61   Sucháček Pavel                  č.p.   34 

Krajča Vít                           č.p.   94    Krajča Pavel                       č.p. 180 

Hejdová Zuzana                   č.p.   12   Hořelková Adéla                č.p. 180 

Nová Lenka                  č.p. 104   Janošík Ladislav          č.p. 169 

Krajča Lukáš              č.p. 180   Změlík Michal                     č.p.   19 

Matochová Edita           č.p. 158                        Manová Vladimíra         č.p.   29 

Sucháček Jonáš           č.p.  34              Ordelt Jaroslav         č.p.   52                                        

Pukýš Daniel                       č.p.  29   Ordeltová Marie         č.p.   52 

Krajča David            č.p. 169    Ordeltová Veronika         č.p.   52   

Matocha Teodor           č.p.   16   Ordeltová Adriana         č.p.   52 

Juráňová Julie                       č.p. 133           Ordeltová Barbora              č.p.   52 

Ordelt Matyáš                     č.p.   52 

 

Zemřelí:  12       Odhlášení:  13 

Šerý Antonín                       č.p. 169    Krajčová Zdeňka                č.p. 116 

Hájek Josef                          č.p. 127    Krajča Petr                          č.p. 116 

Janošík Ladislav                   č.p. 169    Krajčová Tereza                  č.p. 116 

Matušinec Josef                   č.p.   28    Krajča Maxmilián               č.p. 116 

Šerý Josef                             č.p. 195    Změlík Michal                    č.p.   19 

Holba Petr                      č.p.   38    Mizerová Tereza                 č.p. 204 

Vašků Alois                      č.p. 167    Mizerová Johana                 č.p. 204 

Lišková Marie                      č.p.  76    Nová Marie                         č.p. 104 

Kadleček Václav                  č.p.    4   Kubík Josef          č.p. 143 

Lišková Marie                      č.p.   39   Folvarská Jana                     č.p.   61 

Sívková Eliška                      č.p.   18   Blahovič Vojtěch         č.p.   61 

Šerý Ladislav                      č.p. 140   Blahovič Václav                  č.p.  61 

Matocha Teodor                 č.p.  16 

 

V letošním roce zemřeli také: paní Vlasta Pohunková, pan Stanislav Sívek a pan Stanislav Vašků, kteří 

neměli trvalý pobyt v obci, ale byli také našimi spoluobčany.  

 

Sňatky v roce 2019 

20. 5. 2019 

Vašků Dagmar, Střelná č.p. 166 a  Tomáš Komínek  -  manželé Komínkovi 

08. 07. 2019 

Kubínová Andrea, Střelná 206 a Vít Kadleček, Střelná 128  -  manželé Kadlečkovi 

10. 06. 2019 

Tereza Mužikovská, Střelná 204 a Lukáš Mizera  -  manželé Mizerovi 

31. 08. 2019 

Nikola Kyselá, Střelná 46 a Tomáš Mužikovský, Střelná 46  -  manželé Mužikovští 

12. 10. 2019 

Gabriela Šerá, Střelná 22 a Daniel Gargulák, Vsetín – manželé Gargulákovi 

 

Počet obyvatel k 13. 12. 2019                          578 
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Odkanalizování  obce v rámci projektu Čistá řeka Bečva II.  

 

Přestože se to nezdá, kanalizace bude v provozu již 5 rokem. V roce 2020 budou tedy končit záruční 

doby. Obec reklamovala špatné provedení místních komunikací a k jejich opravě by mělo dojít 

v příštím roce. Kromě toho musela dodavatelská firma opravit poškozenou a špatně opravenou 

dešťovou kanalizaci u č. p. 21 a oprava prakticky stejného problému ji čeká u č. p.  31. Oprava 

nepovedeného průtlaku pod komunikací I49 u č. p. 3 je v gesci společnosti VaK Vsetín a. s.. Jinak 

nebyl s kanalizací v průběhu uplynulých let zaznamenán vážnější provozní problém. 

 

Opravy a pořízení majetku v průběhu II. pololetí roku 2019 

Ve druhém pololetí roku 2019 byly kromě větších akcí zmíněných v tomto zpravodaji samostatně 

realizovány tyto akce. Po provedené revizi tělovýchovných zařízení bylo nutno opravit venkovní 

zařízení v mateřské škole, v areálu sportoviště a u Ondrů v celkové hodnotě 29 000,- Kč. Pro místní 

sbor dobrovolných hasičů bylo pořízeno plovoucí čerpadlo, motorová pila a 2 páry zásahové obuvi, 

vše v hodnotě 58 000,- Kč (70% nákladů pokryla dotace Zlínského kraje). Oprava zatékající střechy 

do základní školy si vyžádala 24 000,- Kč. TJ SOKOL byl proplacen materiál a práce na rekonstrukci 

sportoviště v hodnotě 43 000,- Kč. Statické posouzení budovy základní školy stálo na 5 000,- Kč. 

Náklady na recyklaci stavební suti pod trafostanicí představovaly 76 000,- Kč. Opravy veřejného 

osvětlení a rozhlasu činily 29 000,- Kč. Rekonstrukce osvětlení v mateřské škole představovala 7 000,- 

Kč. Náklady na dopravní zrcadla a jejich montáž představovaly 22 000,- Kč. Měření intenzity 

dopravního provozu vyšlo na 9 000,- Kč. Nové dveře v suterénu kulturního domu stály 31 000,- Kč. 

Položení odvodňovacích žlabů u č. p. 21 stálo 27 000,- Kč. Vybudování el. rozvaděče pro areál u 

Ondrů vyšlo na 6 000,- Kč. Zpracování složitějších smluv na výkup pozemků pod místními 

komunikacemi vyšlo na 8 500,- Kč. Oprava a předělení prostor v suterénu kulturního domu  vyšlo na 

8 000,- Kč. Částečná úhrada za  zpracování změny územního plánu č. 1 představovala 35 000,- Kč. 

Do konce roku bude pořízen informativní měřič rychlosti vozidel v dolní části obce v hodnotě cca 

75 000,- Kč. Bude provedena rekonstrukce kuchyně v kulturním domě, včetně nového vybavení za 

cca 300 000,- Kč. Budou koupeny nové židle do kulturního domu v hodnotě cca 150 000,- Kč.   

Revitalizace ovocného sadu na Kříbě 

 

V závěru roku je dokončován projekt Revitalizace ovocného sadu v obci Střelná. Tento projekt je 

spolufinancován Evropskou unií -  Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního 

fondu Životní prostředí.  Předmětem projektu komplexní revitalizace stávajícího ovocného sadu, 

která propojí produkční a mimoprodukční funkci sadu. V rámci projektu byly provedeny pěstební 

zásahy na stávajících stromech a dojde také k výsadbě nových ovocných stromů. Součástí je také 

cenová úprava sadu, vysázení keřů a zbudování zídek pro plazy. Celkové způsobilé výdaje projektu 

představují 1 011 992,- Kč, dotace EU představuje 809 594,- Kč (80%), příspěvek obce 202 398,- Kč 

(20%).  Vysvětlení k umístění a funkci kamenných zídek, které se staly terčem kritiky podává Mgr. 

Michaela Běčáková z CHKO Beskydy: 
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„Kamenné zídky byly kdysi běžným prvkem v krajině a vznikaly v důsledku zemědělské činnosti, kdy 

se na okraji políček hromadily kameny z polí. Vznikaly tak nejen přirozené hranice obdělávaných 

pozemků, ale ve štěrbinách a výklencích nacházelo úkryt mnoho živočichů (plazi, ptáci, hmyz). 

Ještěrky, hadi a ptáci tyto zídky využívali k životu a hospodářům pomáhali od škodlivého hmyzu a 

hlodavců, kteří jim ničili úrodu. Tyto prvky však, podobně jako remízy, z naší krajiny zmizely. Staré 

ovocné sady jsou jedním z nejlepších míst, kde je můžeme navracet a zlepšovat podmínky pro úkryt 

mnoha druhů. V tomto projektu jsou suché zídky doplňkovým opatřením, které by mělo podpořit 

biodiverzitu a prosperitu sadu. Jelikož je to pro mnohé lidi zcela nový prvek, je pochopitelné, že 

vznikají spekulace. Kamenné zídky slouží k úkrytu, jako místo pro vyhřívání plazům a jako 

pozorovatelna ptákům. Rozhodně nejde o opatření podporující rozmnožování hadů, tedy líhniště 

(nikoliv hnízdiště, jak se uvádí v petici) - k tomu slouží charakterově naprosto odlišný prvek zvaný 

hadník, který můžete vidět na přiložené fotografii (hadník připomíná kompost, který je hady využíván 

k rozmnožování i v blízkosti lidských sídel). Podobným prvkem, jako je kamenná zídka, je i kamenné 

hromadisko, které vidíte na fotografii nalevo. Co se týká zmijí, Správa CHKO Beskydy nikdy zmije 

nevysazovala. Jednak jsou všechny naše druhy plazů zvláště chráněnými druhy, které vyžadují výjimku 

ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "zákon") na jakýkoliv zásah do jejich 

života či biotopu, včetně odchovu a vypouštění, a neexistuje ani záchranný program pro zmiji 

obecnou, který by takovou činnost v souladu se zákonem umožňoval. Navíc dle dostupných dat z 

nálezové databáze ochrany přírody (zkráceně NDOP), která je veřejně přístupná, není výskyt zmije 

obecné znám nejen z prostředí sadu, ale i z katastru obce Střelná či dokonce širokého okolí v rámci 

tzv. mapovacího čtverce (zaujímá plochu od Francovy Lhoty po Lačnov a část Slovenska). Navíc je 

tento druh spíše horských poloh snadno zaměnitelný s naprosto neškodnou užovkou hladkou, jejíž 

výskyt je v rámci katastru obce doložen (společně s užovkou obojkovou (obývá spíše vlhčí biotopy, 

okolí vodních ploch a řek), ještěrkou obecnou a živorodou a slepýšem křehkým).“    

 

  
 

Mgr. Michaela Běčáková  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Beskydy  
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Co se připravuje v roce 2020? 

V nadcházejícím roce má obec stanoveny tři základní priority. První z nich je připravit inženýrské sítě 

v místě nové zástavby rodinnými domy u mateřské školy. V rozpočtovaných cenách představují 

náklady této akce cca 12 mil. Kč. Na tyto práce existuje jediná dotace a to 80 000,- Kč na jedno 

stavební místo, což by při 8 stavebních místech představovalo částku 640 tis. Kč. Část nákladů ve výši 

cca 2 mil. Kč by mohl pokrýt prodej stavebních míst. Zbývající část musí pokrýt obec. Samozřejmě 

nashromáždit částku ve výši cca 1,5 ročního rozpočtu obce je nemyslitelné, proto obec vešla do 

jednání s ČSOB ohledně získání úvěru ve výši 7 mil. Kč. Ten je v tuto chvíli předběžně schválen. Po 

dlouhých úvahách přistoupila obec k tomu, že stavbu bude realizovat sama ve vlastní režii bez zásahu 

dodavatelské firmy. Tím by se mělo podle předběžných výpočtu ušetřit minimálně 2,5 mil. Kč. Za 

tímto účelem je v tuto chvíli u obce zaměstnán na dobu určitou pan Stanislav Vrána, který plní funkce 

od stavbyvedoucího, až po obsluhu stavebních mechanismů a provádění pomocných prací. Současně 

je využíváno zkušeností zaměstnanců stavebních firem, které v zimním období přerušily svou činnost 

a obec je zaměstnává zejména na dohody o provedení práce. Funkci stavebního dozoru vykonává ing. 

Sawicki ze Vsetína, který koordinoval práce na zpracování všech projektů inženýrských sítí. Současné 

příznivé klimatické podmínky doposud umožnily vybudování části stoky dešťové kanalizace a část 

stoky splaškové kanalizace. Zahájeny byly i práce na přeložce telefonního vedení. Mimo 

rozpočtované výdaje stojí zdvojení izolátorů na sloupech vysokého napětí, které bude stát cca 

400 000,-- Kč. V jarních měsících vybuduje společnost ČEZ Distribuce a. s. přípojky elektrické 

energie k jednotlivým stavebním místům.  

Druhou prioritou pro rok 2020 v oblasti investic je pro obec vybudování  točny autobusů 

s parkovištěm naproti prodejny Jednoty. Problémy s realizací jsou popsány v samostatném bloku.  Na 

přelomu roku musí obec získat druhý dotační titul, tak, aby stavba mohla být co nejdříve zahájena a 

nejlépe co nejdříve dokončena. 

Třetí prioritou je vést jednání a následně získat dotaci buď na rekonstrukci budovy základní školy 

nebo lépe na přístavbu pavilonu u mateřské školy a to v průběhu příštího roku tak, aby mohly být 

neprodleně zahájeny projektové práce. O letních prázdninách bylo objednáno statické posouzení 

stropních konstrukcí. Bohužel nedopadlo nejlépe a obec obdržela výjimku k provozu na 2 roky za 

podmínky, že stropní konstrukce budou navrženým způsobem podepřeny. Získání dotace je však 

k nepříznivému demografickému vývoji obce značně problematické. 

 

Výstavba výstražného a varovného systému v obci 

 

V průběhu roku bylo ze společného dotačního programu obcí Hornolidečska pořízeno elektronické 

čidlo, které by mělo signalizovat nebezpečí povodňové situace na vodním toku Střelenka. Náklady na 

jeho pořízení představovaly  129 865,- Kč. Elektronický výstražný a varovný systém je umístěn u 

mostku u č. p. 195. V případě vzniku povodňového ohrožení systém vysílá systém informaci o 

povodňovém stupni formou SMS na vybrané telefonní čísla a současně informuje i starosty obcí, 

kterými protéká Senice (do které se Střelenka vlévá) v předstihu, aby se na vznikající nebezpečí mohli 

připravit.  Obec Střelná podala žádost i do II. etapy tohoto projektu, která předpokládá mimo jiné i 

výměnu již morálně zastaralé rozhlasové ústředny za digitální.  Po jejím provedení by elektronické 

čidlo vysílalo přímo signál do rozhlasové ústředny, která by prostřednictvím rozhlasu sama vysílala 

signál občanům o vznikajícím povodňovém nebezpečí. Realizace projektu by v případě úspěšnosti 

žádosti o dotaci proběhla až v roce 2021 a to s přihlédnutím již zmíněnému nastavení priorit obce 

v oblasti investic. 
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Vyčistění koryta potoku Střelenka 

 

Dle poslední informace zástupce Lesů ČR, Správa toků Vsetín, dojde k realizaci této dlouhodobě 

plánované akce budˇ v roce 2020 nebo nejpozději v roce 2021. 

 

 

Bezbariérové řešení autobusové zastávky  

 

S realizací tohoto projektu se počítalo již v letošním roce. Bohužel obec byla úspěšná pouze s žádostí 

o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši cca 1 mil. Kč. O další 1 mil. Kč bylo požádáno 

z Programu obnovy venkova, zde však bohužel obec v důsledku přetlaku žádostí úspěšná nebyla. 

Celkové náklady tohoto projektu představují cca 3 mil. Kč, přičemž se předpokládalo, že obec 

z vlastních zdrojů uhradí 1 mil. Kč. Doplnění chybějícího 1 mil. Kč z nepřidělené dotace z vlastních 

prostředků nebo úvěru by ohrozilo realizaci projektu, které je pro obec prioritní nebo by mohl vést 

k tomu, že by obec nebyla schopna financovat své závazky. Proto bude vedení obce na přelomu roku 

intenzivně jednat o získání další části dotace, tak aby stavba byla v roce 2020 realizována. Je to nutné 

vzhledem k zajištění bezpečného otáčení linkových autobusů u prodejny Jednoty. Z tohoto pohledu 

je nutno tuto akci chápat rovněž jako prioritní. 

 

 

Revitalizace požární nádrže v areálu sportoviště 

 

Tato akce je jak po stránce projektové, tak po stránce stavebního povolení připravena k zahájení. 

Rovněž zde nemilosrdně zasáhly nastavené priority a její realizace by měla být zahájena v roce 2021, 

kdy rovněž hodláme podat žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství. 

 

 

Činnost v areálu bývalého hraničního přechodu 

 

30. června 2019 vypršela účinnost smlouvy o pronájmu areálu bývalého hraničního přechodu ve 

Střelné, kterou měla obec uzavřenu se Zlínským krajem.  O získání přechodu do pronájmu na další 2 

roky projevil kromě obce zájem podnikatelský subjekt, čímž logicky padla varianta nájemného 1 

Kč/za rok, jako tomu bylo doposud. Obec musela předložit nabídku ve výši 35 000,- Kč měsíčně, aby 

objekt na další 2 roky získala, což se také stalo. Bohužel přínos z podnájemních vztahů, které obec 

uzavřela, již nebude jako v minulosti. V současné době, jsou kromě bistra pronajaty všechny objekty 

v areálu. Jak tomu bude s hraničním přechodem po skončení smlouvy v roce 2021, je v tuto chvíli 

těžké předjímat. Současné vedení kraje se vyjádřilo, že by bývalý hraniční přechod nejraději prodalo a 

bezúplatný převod na obec je nereálný. Mezi tím však proběhnou krajské volby a názor nového 

vedení kraje může být jiný. Je však jisté, že na odkoupení areálu ze strany obce za tržní cenu je 

v současné situaci nereálné.  Prodejem areálu cizímu subjektu ztratí obec a potažmo kraj možnost 

smysluplné regulace činnosti na bývalém hraničním přechodu, a to je také na zvážení. 
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Odpadové hospodářství 

 

Oblast odpadů je věčné téma, o kterém se psalo několik stránek v každém zpravodaji. Od příštího 

roku dochází k několika zásadním změnám, které budou mít zásadní vliv na hospodaření s odpady 

v obci. Ty nejpodstatnější jsou v textu zvýrazněny. Předně uplynulo čtyřleté období, na které byla 

uzavřena smlouva s Technickými službami Vsetín, s. r. o., které v zadaném tendru zvítězily. Na 

podzim tohoto roku vyhlásilo Sdružení obcí Hornolidečska veřejnou soutěž na svoz odpadů pro 

členské obce na další čtyřleté období.  Do soutěže se nyní přihlásila jen jedna firma a to opět 

Technické služby Vsetín, s. r. o..  O důvodech lze polemizovat, ale určitě se zde projevila určitá 

podnikatelská nejistota, která odpadové hospodářství provází v důsledku celosvětové odpadové, 

zejména plastové krize. Jejím hlavním důvodem je skutečnost, že Čína jako největší světový 

zpracovatel plastů odmítla další plasty z Evropy vykupovat. V důsledku toho nás od roku 2020 čeká 

enormní zdražení sběru a svozu odpadů.  Vývoz jedné popelnice stál doposud 35,40 Kč, od roku 

2020 bude stát 39,10 Kč.  Znovu připomínám systém hospodaření s pytli na tříděný odpad. Do ceny 

za každý pytel je již započítán svoz i jeho likvidace. Doposud stál žlutý pytel 9,50 Kč, od ledna bude 

stát 21,85 Kč, u modrého dochází ke zdražení z 7,00 Kč na 13,80 Kč, u zeleného   z 7,00 Kč na 

18,40 Kč, u bílého z 7,00 Kč na 18,40 Kč a u oranžového ze 7,00 Kč  na 12,65 Kč.  Letitá zkušenost 

ukazuje, že ve skutečnosti občané nevrátí do svozu 1/3 ročně vydaných pytlů ročně. Je to tím, že buď 

pytle některého druhu odebírají, i když odpad tohoto druhu třídí doma minimálně, anebo tyto pytle, 

což je ještě horší, využívají k jiným účelům, než jsou určeny. Obec tak vynakládá náklady na svoz a 

likvidaci odpadů, které by vůbec nebylo třeba platit.  Další záležitost, na kterou se obec 

v nadcházejícím roce zaměří, je skutečnost, že někteří podnikatelé produkující při své činnosti odpad 

i když jim to ukládá zákonná povinnost, nemají uzavřeny s některou svozovou firmou smlouvu na 

likvidaci odpadů.  Odpady vznikající ve firmě pak likvidují v rámci svozů pro občany a náklady na 

likvidaci hradí obec, potažmo solidárně ostatní občané.  Většina obcí Hornolidečska v návaznosti na 

růst cen zvýšila i poplatky pro občany za svoz a likvidací odpadů. Ve Střelné k tomuto kroku zatím 

nepřistupujeme, zaměříme se na výše uvedené skutečnosti, které pro obec likvidaci odpadů zdražují a 

teprve až jestli se v nadcházejícím roce nepodaří dojít v rámci přijatých opatření k úsporám, bude na 

řadě zvýšení cen.  

 

Zcela novou věcí v odpadovém hospodářství je, že od 1. ledna vzniká povinnost třídit použité 

kuchyňské oleje. V místech zvýšené spotřeby (u mateřské školy, u kulturního domu, u některé 

z potravinářských prodejen) budou umístěny hnědé popelnice, do kterých  budou občané ukládat 

použitý kuchyňský olej v PET lahvích. Do tohoto třídění by se občané měli zapojit i ve vlastním 

zájmu, neboť vylévání odpadu do domovní kanalizace vede k postupnému zanášení potrubí ztvrdlým 

nánosem, který může vést až k nutnosti kompletní generálky domácího odpadního potrubí. Další 

novou věcí je, že do žlutých pytlů lze od ledna ukládat hliníkové obaly od nápojů (pivo, nealko) a 

čisté konzervy. Je to zejména proto, že žluté pytle jako jediné z tříděného odpadu prochází další 

procesem třídění na lince a je možno ručně dále tento odpad roztřídit.  

 

Zbývá ještě připomenout, že poslední svoz popelnic proběhne v pátek 27. prosince a další už dle 

harmonogramu na příští rok, který je přílohou zpravodaje. 
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Cenové oznámení společnosti VaK Vsetín, a. s. 

 

Vedení společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. přišlo po dlouhé době s příznivou zprávou. 

Od 1. května 2020 dojde ke snížení ceny za vodné z 50,03 Kč/m
3

 na 47,85 Kč/m
3

, stočné se ve 

stejném termínu sníží z 38,29 Kč/m
3

 na 36,63 Kč/m
3

. Vodné a stočné dohromady bude sníženo 

z 88,32 Kč/m
3

 na 84,48 Kč/m
3

.  Důvodem tohoto kroku je snížení sazby DPH z 15% na 10%. 

 

 

Veřejná doprava a dopravní obslužnost obce 

 

Plynulý přechod na nového poskytovatele služeb dopravních služeb autobusovou dopravou, byl 

narušen podání stížnosti firmy, která se výběrového řízení ani nezúčastnila na Úřad pro hospodářskou 

soutěž, který i když uplynuly všechny lhůty, nevydal konečný verdikt. Tento exces způsobil, že v kraji 

nemohla být od 15. prosince zavedena tzv. integrovaná doprava, jejíž hlavním principem je, že na 

zakoupenou jízdenku můžete využít kterýkoliv dopravní prostředek.  Jak by měla doprava fungovat, 

se měl každý možnost dozvědět z letáku, z časopisu Okno do kraje apod. Veškeré dostupné 

materiály a komunikaci zejména s koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje obec zveřejňuje na 

svých webových stránkách, případně vývěsce. Obec citelně zasáhlo zrušení osobního železničního 

spojení se Slovenskou republikou. I přes společný postup zejména s obcemi na druhé straně hranice 

se do účinnosti nového jízdního řádu nepodařilo vyřešit. Náměstek hejtmana Zlínského kraje ing. 

Botek přislíbil, že o nalezení kompromisu ohledně ceny budou nadále jednat, aby bylo spojení co 

nejdříve obnoveno.  Dalším, spíše evidenčním problémem je, že některé vlakové spoje (kolem 13.00 

hod. a kolem 15.30 hod.) nejsou v jízdním řádu uvedeny. Ze strany koordinátora veřejné dopravy 

Zlínského kraje jsme byli ujištěni, že nezanikly. Protože se jedná o náhradu za zrušené slovenské 

vlaky, nepodařilo se je doplnit do schváleného jízdního řadu, ale budou uvedeny tzv. zvláštním 

jízdním řádu. To jenom, aby těch zmatků nebylo málo. Jak bude dopravní spojení do Střelné 

fungovat v praxi, ukážou až první dny účinnosti nového jízdního řádu. Přejme si, aby těch negativních 

dopadů na dopravní obslužnost Střelné bylo co nejméně. 

 

Občanská poradna Vsetín 

 

Občanská poradna Vsetín poskytuje nově své bezplatné služby i ve Valašských Kloboukách. Mezi 

oblasti, které je možno řešit patří dluhové poradenství, rodina a mezilidské vztahy (vyživovací 

povinnost, rozvody), majetkoprávní vztahy (dědictví, darování, vypořádání společného jmění) a 

spotřebitelské poradenství (reklamace, odstupování od smluv apod.).  Poradnu je možno navštívit ve 

Valašských Kloboukách, Masarykovo náměstí 1079 (v průchodu za úřadem práce, 1. poschodí), vždy 

ve čtvrtek v liché týdny od 8.00 hod. do 15 hod. Tel. 774 262 243 (recepce), email: poradna@vkci.cz, 

web www.vkci.cz. 

 

 

 

 

mailto:poradna@vkci.cz
http://www.vkci.cz/
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ČEZ  

 

Společnost ČEZ Distribuce a. s. zprovoznila mobilní web Bez šťávy – www.bezstavy.cz  pro nahlášení 

výpadků elektřiny, poruch a kalamit.  Společnost následně bude informovat oznamovatele na jím 

zadané číslo o aktuálním vývoji odstraňování poruch formou SMS. Nadále platí tel. číslo na Call 

centrum ČEZ umístěné v Zábřehu na Moravě, kde je možno volat 24 hod. bezplatně - 800 850 860. 

 

Kniha a výstava o 311. Bombardovací peruti RAF 

 

Naše obec byla informována, že se připravuje celorepublikový projekt k působení Čechoslováků 

v královském letectvu RAF za II. světové války a současně byla požádána o poskytnutí materiálů 

k osobě pana Josefa Chovance /Sgt Wireless Operator/Air Gunner 788428, nar. Střelná (okres 

Vsetín). Přestože se jedná o střelenského rodáka, v archivech nebylo nic nalezeno. Chtěl bych tedy 

požádat veřejnost o případné poskytnutí fotografií, snímků vojenských dokladů, fotografie náhrobku a 

všechny další informace, které by mohly být v připravované knize uplatněny. Připravovaná kniha o 

311. Peruti bude zaslána Jejímu veličenstvu královně Alžbětě II. i do Anglického královského archivu 

RAF. V současné době je v historické budově Národního muzea v Praze otevřena rozsáhlá expozice o 

našich letcích RAF, nazvaná Rytíři nebes, která bude otevřena do 30. ledna 2020. 

(www.royalairforce.cz). Pokud by někdo vlastnil nějaký materiál nebo informaci k osobě pana Josefa 

Chovance, prosím o předání na obecní úřad, kde by byla pořízena fotokopie a materiál vrácen 

majiteli. Děkuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny pro veřejnost na přelomu roku 2019/2020 

 

23. prosince     7.30 – 12.00 hod. 

30. prosince     7.30 -  12.00 hod.          

 6. ledna           7.30 – 12.00 hod.            13.00 – 17.00 hod. 

 

******* 

Ve dnech 23. prosince (odpoledne)  

                27. prosince  

                30. prosince (odpoledne)  

                31. prosince  

                  2. ledna   

                    3. ledna  

bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen 

 

V těchto dnech budou probíhat statistická a účetní zpracování, archivní a skartační práce, 

vztahující se k závěru roku a zaměstnanci obecního úřadu budou čerpat dovolenou. 

 

http://www.bezstavy.cz/
http://www.royalairforce.cz/
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Slovo předsedy motokrosového oddílu Valašský Vyskoček 

 

Vážení občané Střelné, 

dovolte mi, abych Vás v krátkém článku seznámil s hlavním cílem a principem fungování 

,,Motoklubu Valašský Vyskoček". 

Klub vznikl v roce 2013 ve Střelné. U jeho zrodu stál dlouholetý závodník motokrosu a endura Karel 

Liška. Mezi další aktéry patří Staňa Vrána, Pepa Blaha, kamarádi a příznivci motosportu z Fr. Lhoty, 

Val. Senice a Lidečka. Hlavní myšlenkou bylo, a stále je, vytvořit vhodné podmínky pro trénování jak 

začínajícím, tak i pokročilým jezdcům na terénních motorkách. Zároveň jsme chtěli snížit počet 

motorkářů, kteří jezdí po lesích, lesních stezkách, polích a podobně. Doufám, že se nám to aspoň 

částečně podařilo.  

Za to, že můžeme takto fungovat, patří velký dík panu starostovi Petru Kráčmarovi a celému 

zastupitelstvu! Ti nám pronajali obecní pozemek na konci vesnice směrem na Slovensko. Ten jsme 

postupem času několikrát upravovali, až jsme docílili dnešní podoby. Nebylo to ani trochu 

jednoduché, ale díky zapálení všech členů se dílo zdařilo. Abychom co nejmíň rušili místní obyvatele, 

byl na trať stanoven omezený časový provoz, který je vyvěšen na informační tabuli, a taktéž na našich 

webových stránkách www.motoklubvalasskyvyskocek.wbs.cz.  

O dodržování provozního řádu se starají všichni členové klubu. 

Pro členy, děti a mládež ze Střelné je trénování zdarma. Ostatní mají přístup na trať zpoplatněn. Z 

vybraných příspěvků se financuje údržba a opravy trati.  

Další aktivitou našeho klubu je jednou ročně pořádání motokrosových závodů, které přilákájí každým 

rokem velké množství závodníků, a když se vydaří počasí, tak i spousty divaků. Díky kladným 

ohlasům se nám podařilo zorganizovat již 9 ročníků těchto závodů.  

Před nedávnem náš člen Karel Liška na klubové schůzi přišel s prosbou, jestli bychom mu pomohli s 

organizací ,,Střelenské traktoriády", kterou již několikrát uspořádal převážně pro traktory domácí 

výroby. Ty zde měří síly, rychlost a taktéž zručnost jejich řidičů. Tato prosba byla pro nás výzvou 

aktivně se zapojit do další motoakce a pomoct tak dlouholetému kamarádovi. Z minulého ročníku 

jsme byli trochu zklamáni malou účastí domácích kutilů a traktoristů, pro které je tato akce převážně 

určena. Snad to v dalším ročníku bude lepší.  

 Toto jsou důvody, proč a jak klub vznikl a malé přiblížení jeho činností. Pokud by někdo z našich 

příznivců, měl chuť vstoupit do našich řad, budeme jedině rádi. Na závěr bych chtěl vyzdvihnout 

pomoc našich rodiných příslušníků, dluholetých kamarádů a známých, kteří nám pomáhají při 

organizování zmíněných klubových akcích. Taktéž patří dík za trpělivost a toleranci občanům Střelné. 

Všem Vám jménem „Motoklubu Valašský Vyskoček“ děkuji.  

Přeji příjemné prožití Vánočních svátků a do nastávajícího roku hodně štěstí, zdraví, úspěchů a 

spokojenosti. Členům klubu přeji sílu vytrvat v daných aktivitách, co nejméně úrazů a co nejvíce 

úspěšně absolvováných motokrosových závodů! 

Předseda klubu Miroslav Mikéska 

http://www.motoklubvalasskyvyskocek.wbs.cz/
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SPORTOVIŠTĚ – úprava podmínek zapůjčení na soukromou či výdělečnou akci 

Rezervace akcí na místním sportovišti: 

 osobně na Obecním úřadě 

 telefonicky 571 111 113, 603 538 790, 605 146 807 

 

Ceny 

nájem za soukromou akci 

 750,-– Kč + energie + rozbitý inventář 

nájem za výdělečnou akci (zábava, diskotéka … ) 

 3000,-– Kč + energie + rozbitý inventář 

Možnost zapůjčení inventáře z OÚ v provozní době OÚ, případně po telefonické 

domluvě:  605 146 807 

Zapůjčení inventáře z OÚ 

 100,-- Kč + rozbitý inventář 

Zapůjčení ubrusů, ručníků z OÚ 

 100,–- Kč + zničené zapůjčené ubrusy, ručníky 

Zapůjčení výčepního zařízení z OÚ 

 200,–- Kč 

APARATURA Z OÚ SE NEZAPŮJČUJE !!! 

TJ SOKOL STŘELNÁ 

 

Poděkování

V pátek 29. 11. 2019 jsme již tradičně vypustili balónky s přáníčky pro Ježíška. Děti z Mateřské i 

Základní školy měly připravené krásné vánoční vystoupení i spoustu výrobků na vánoční jarmark. 

Svým hudebním dárkem potěšily také děti ze ZUŠ FOLKLORIKA. Na závěr pan starosta rozsvítil 

obecní vánoční strom. 

Dobrovolné vstupné (1 855,- Kč) bude věnováno nemocnému chlapci. Všem děkujeme za 

přispění. Velké poděkování patří všem, kdo se na této již tradiční předvánoční akci podíleli. 
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Kulturní a společenské akce na přelomu roku 2019 a v první polovině roku 2020 

 

28. 12. 2019  Hokejbal svobodní – ženatí (Hřiště) 

11. 01. 2020 Tříkrálová sbírka 

25. 01. 2020 Myslivecký ples (KD) 

01. 02. 2020 Valná hromada TJ SOKOL (KD)        

08. 02. 2020 2. Ples po našem (KD) 

15. 02. 2020 Dětský karneval (KD) 

22. 02. 2020 Fašanky (KD) 

29. 02. 2020 Stolní tenis (KD) 

14. 03. 2020 Košt slivovice (KD) 

08. 04. 2020 Velikonoční tvoření (KD) 

30. 04. 2020 Slet čarodějnic + Stavění máje (Učňovo náměstí + hřiště) 

09. 05. 2020 Oslava svátku Matek (KD) 

10. 05. 2020 Mše svatá na Bukovinách 

17. 05. 2020 1. Svaté přijímání 

30. 05. 2020 Kácení máje (Učňovo náměstí) 

13. 06. 2020 Den dětí (Hřiště – MS Tisůvek) 

 Motokros (Motokrosová trať) 

 

 

 

 

Střelenský zpravodaj vydává OÚ Střelná. Vychází pololetně. Připomínky a náměty zasílejte na OÚ Střelná. 

Číslo 2/2019 vyšlo 19.12.2019  v nákladu počtu 260 ks. 

Kontakt: tel. 571 111 113, internetové stránky www.strelna.cz , e-mail: obec.strelna@volny.cz 
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Obec Střelná  

        

svoz odpadu v roce 2020 
 

1.POLOLETÍ 

        

m
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interval svozu 

 Komunální odpad - SKO 

14. 11. 10. 7. 5. 2. 
úterý                            

LICHÝ týden                   

26 svozů / rok 
28. 25. 24. 21. 19. 16. 

          30. 

 Tříděný odpad - PLASTY 

24. 21. 27. 24. 22. 26.  12 x ročně OBALOVÉ KOVY 

NÁPOJOVÉ KARTONY 

 Tříděný odpad - PAPÍR 10.   20.   15.    6 x ročně 

 Tříděný o. -SKLO BAREVNÉ 17.   6.   22.    6 x ročně 

 Tříděný o. -SKLO BÍLÉ 24.   13.   29.    6 x ročně 

JEDLÉ OLEJE     13.týden     26.týden   2x 1/2rok 

 Nebezpečný a objemný odpad       18.       2 x ročně ( sobota ) 

 červenou barvou označeny svátky 

      Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MOBILNÍHO SVOZU. 
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