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Koronavirus, COVID-19, Coronavirus diseance 2019, SARS-CoV-2 – část druhá 

Fotografie na první straně mají alespoň trochu odlehčit atmosféru, která určitě v naší zemi a na celém 

světě není nejlepší. Když jsem psal úvodník „letního“ zpravodaje, nepředpokládal jsem, že toto téma 

bude stejně, ba ještě více aktuální před vánočním vydáním.  Nepřísluší mi a ani jako laik nemůžu 

hodnotit přijatá opatření a zda bylo vhodné a nutné je před nástupem dovolených takovým způsobem 

rozvolnit. Proto se omezím spíše na konstatování faktů. První jarní vlna nástupu epidemie se našeho 

regionu prakticky nedotkla. Do jaké míry to ovlivnila naše větší odpovědnost nebo větší rozsah 

přijatých opatření (uzavření státních hranic), je obtížné hodnotit. Nejvhodnějším nebylo prakticky 

úplné rozvolnění před sezónou dovolených. Že Covid 19 není vymyšlená nemoc, jsme se záhy 

přesvědčili. O tom, že Covid 19 byl vyvolán uměle na objednávku, s cílem ovlivnit hospodářský vývoj  

ve světě, lze polemizovat. Na podzim přišel razantní nástup epidemie, který už tentokrát zasáhl i náš 

region. Okamžitému přijetí opatření bránila skutečnost, že se v říjnu konaly volby do krajských 

zastupitelstev a části Senátu Parlamentu ČR a politickým zadáním bylo, volby za každou cenu 

neodkládat. Díky pozdnímu zásahu začal kolabovat náš zdravotnický a sociální systém a na poslední 

chvíli se podařilo zabránit již nekontrolovanému šíření pandemie. Nutno však zdůraznit, že už 

s výraznými ztrátami na životech. Nyní se nacházíme v meziobdobí, které asi nelze nazvat třetí vlnou, 

protože ta druhá ještě neskončila. V tuto chvíli je prakticky jasné, že koronavirus sám od sebe nezmizí 

a budeme se muset naučit s ním žít a chránit se před ním, tak jako před viry, které nás v různých 

časových intervalech napadají po celý náš život. Současná opatření mají zabránit nekontrolovatelnému 

šíření epidemie do doby, než bude zajištěno plošné očkování obyvatelstva, které se jeví jako jediná 

možná cesta, jak se na určitý, časově omezený úsek před účinky viru ochránit. Bohužel v tuto chvíli 

nejsou známy vedlejší účinky očkovací vakcíny a bude na rozhodnutí každého z nás, zda toto riziko 

podstoupíme nebo budeme dále dodržovat základní opatření (roušky, dezinfekce) a spoléhat na to, 

že se zásahu viru v lepším případě vyhneme nebo onemocnění bude mít lehčí průběh. Obě cesty jsou 

možné.  Zcela nepochybná je rovněž skutečnost, že vývoj a následný prodej očkovací vakcíny, je 

možná největším byznysem farmaceutických gigantů v historii lidstva a reklama nutnosti očkování 

bude cíleně bombardovat mysl každého z nás. Přeji proto každému, aby si na základě svého 

racionálního uvážení vybral variantu, která bude pro jeho zdraví nejpřínosnější (v tuto chvíli 

předpokládám, že očkování nebude povinné). Na závěr úvodníku bych se chtěl již oprostit od spíše 

negativního konstatování stavu a popřát občanům naši obce pokojné a požehnané prožití vánoční 

doby, s výhledem lepších zítřků v roce 2021. 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny na OÚ pro veřejnost na přelomu roku 2020/2021 

 
21. prosince     7.30 – 12.00 hod.    13.00 – 17.00 hod. 

30. prosince     7.30 – 12.00 hod. 

4. ledna            7.30 – 12.00 hod.    13.00 – 17.00 hod. 
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Opravy a pořízení majetku v průběhu II. pololetí roku 2020 

Ve druhém pololetí roku 2020 byly kromě velké investiční akce, která je v převážné míře financována 

z úvěru (inženýrské sítě pod mateřskou školou) financovány pouze nejnutnější opravy a údržba. 

V přehledu nejsou uvedeny opakující se náklady, jejichž výše má víceméně konstantní charakter 

(náklady na energie, zimní údržba, provoz OÚ, svoz odpadů apod.). V letošním roce bylo započato 

s rekonstrukcí veřejného osvětlení, konkrétně na místních 

komunikacích byly vyměněny lampy za 210 000,- Kč. Pan 

Jaroslav Brlica vyrobil novou vánoční výzdobu za méně než 

polovinu tržní ceny (10 ks za 35 000,- Kč).  Proběhla generální 

oprava malého traktoru určeného zejména pro zimní údržbu 

za 75 000,- Kč. Z rozpočtu obce bylo uvolněno 350 000,- Kč 

na údržbu mateřské školy. Zde byla provedena komplexní 

rekonstrukce omítek, včetně výmalby a nátěrů, částečná 

rekonstrukce elektroinstalace a v souvislosti s budováním nové 

komunikace pod zahradou mateřské školy byla provedena 

kompletní rekonstrukce oplocení v této části. Modernizováno 

bylo zabezpečení obecního úřadu (elektronické otevírání 

vnitřních dveří) a kamerový systém u obecního úřadu a 

mateřské školy v hodnotě cca 40 000,- Kč. Na prevenci 

v souvislosti s pandemií Covid 19 byla nakoupena dezinfekce 

a ochranné pomůcky v hodnotě 18 000,- Kč.  Stejná částka 

byla uhrazena za opravy a přípravu služebních vozidel na 

STK. Byla provedena oprava atiky u mostu přes potok 

Střelenka u č. p. 133 v hodnotě 10 000,- Kč.  

Částka 10 000,- Kč byla vyčleněna na revize a výměnu baterií 

u bezdrátového rozhlasu. Projektantovi bylo uhrazeno 

40 000,- Kč na dokončení změny č. 1 Územního plánu 

Střelná. Za 10 000,- Kč byla doplněna skladová zásoba 

popelnic. V areálu garáží a skladů obecního úřadu u kostela 

bylo vybudováno zázemí pro Myslivecký spolek Tisůvek 

v hodnotě 130 000,- Kč.  Tato částka představuje pouze podíl 

materiálu, práce si zabezpečili členové spolku svépomocí. 

V prostorách dílny zmíněného areálu byl rekonstruován 

komín za cca 15 000,- Kč. V areálu bylo rovněž vybudováno 

nové sociální zařízení pro zaměstnance a nájemníky za 

25 000,- Kč. V době vegetačního klidu v závěru roku bylo 

pokáceno v obci vzrostlé a nebezpečné stromoví. Náklady na 

tuto činnost představovaly 12 000,- Kč. Po zatopení obecního 

úřadu musel být opraven plynový kotel v hodnotě 8 000,- Kč. 

 

 

 

Cenové oznámení společnosti VaK Vsetín, a. s. 

 

Společnost VaK Vsetín a. s. oznamuje, že s účinností od 1. 1. 2021 zvyšuje ceny vodného na 49,94 

Kč/m3, stočného na 37,29 m3, celkem tedy na 87,23 za m3.  

Počet obyvatel  
k 14. 12. 2020                    574 

 
V roce 2020 

Narozeni 3 
Vaculčík Tomáš                č.p. 138 
Gargulák Jan                     č.p.   22 
Maček Ladislav                č.p. 140 

Zemřelí 9 
Vaňková Ludmila            č.p.   26 
Surovčák Antonín           č.p. 192 
Mikulín Jozef                    č.p. 172 
Změlíková Marie             č.p.   93 
Šerá Jitka                          č.p.   32  
Mužikovský Alois            č.p. 184 
Vašků Marie                    č.p.   29 
Miček Cyril                       č.p. 193 
Trčálek František          č.p. 156 
 
Přihlášeni 6 
Polách Jindřich                č.p. 209 
Poláchová Ludmila        č.p. 209 
Vitulová Pavlína             č.p. 219 
Vitula Josef                       č.p. 219 
Martinka Jan                   č.p. 174 
Coakley Denisa               č.p. 161 
 
Odhlášeni 4 
Fúsik Jaroslav                  č.p.    56 
Povalačová Martina      č.p.  158 
Kadleček Vít                     č.p. 128 
Závrský Alois                    č.p. 130 
  
Počet obyvatel k 1.1.2020   578 
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Co se připravuje v roce 2021? 

Výstavba autobusové točny naproti Jednoty byla z rozpočtových důvodů odložena na příští rok. Za 

předpokladu získání dotace z Programu obnovy venkova Zlínského kraje a bezproblémového 

výběrového řízení se předpokládá s jejím zahájením na jaře roku 2021. V současné době je 

připravována projektová dokumentace v hodnotě cca 45 000,- Kč na akci Protipovodňový varovný a 

informační systém obce Střelná, jehož předmětem bude kromě vybudování povodňových hlásičů na 

potoku Střelenka i výměna analogových rozhlasových hlásičů za digitální a výměna rozhlasové 

ústředny. Náklady na celou akci budou představovat 1,5 mil. Kč, z toho 70% by mělo být pokryto 

z dotace Ministerstva životního prostředí, operační program Životní prostředí. V roce 2021 bude 

pokračovat výměna lamp veřejného osvětlení na místních komunikacích. Zbývá ještě vyměnit asi 30% 

starých lamp za moderní LED osvětlení. Tato investice není realizována z dotace, ale pouze 

z prostředků obce. Na místa, kde je problematické zajistit kabelový přívod k veřejnému osvětlení, 

budou zakoupena cca 4 solární svítidla. V průběhu měsíce ledna bude dokončena rekonstrukce 

sociálních zařízení a chodby v kulturním domě. V jarních měsících dojde ke kompletnímu vymalování 

obecního úřadu po jeho zatopení v důsledku poruchy na plynovém kotli. Předpokládá se rovněž 

s vybudování protipožárního opatření u stodoly u Ondrů, tak aby mohl být tento objekt zkolaudován. 

Ihned po novém roku bude opravena došková střecha na historické zvonici. Projektově se začne 

připravovat výstavba základní školy u mateřské školy a po dokončení této fáze se předpokládá 

s podáním žádosti o dotaci. Projektově se začne rovněž připravovat rozšíření hřbitova a vybudování 

parkovací plochy v dolní části obce (bývalá autobusová zastávka), v případě že to umožní vzdálenost 

od stožáru vysokého napětí. Dokončovat se budou inženýrské sítě v místě nové zástavby u mateřské 

školy. V současné době je dokončen a zkolaudován nový vodovod. Na přelomu roku by mělo dojít 

ke kolaudaci splaškové kanalizace následně dešťové. Výdaje na tuto akci jsou hrazeny z úvěru u 

ČSOB a. s. a budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje. Z inženýrských sítí zbývá v této lokalitě 

vybudovat pouze komunikace. S návozem podkladového materiálu bude započato v závislosti na 

povětrnostních podmínkách začátkem příštího roku. Do mateřské školy pořídí obec nový počítač, 

program na zpracování stravovací agendy, novou skříň a postupně budou vyměňována lůžka v dětské 

ložnici. Záměrem obce je rovněž rekonstruovat webové stránky obce. Největší výdajovou položkou 

rozpočtu obce bude nadále splátka investičních příspěvků na odkanalizování obce, která představuje 

1 420 000,- Kč ročně a potrvá až do konce roku 2024. Dále je splácen úvěr na rekonstrukci místních 

komunikací po provedeném odkanalizování. Jeho zůstatek činí cca 500 tis. Kč a v průběhu roku 2021 

bude splacen. Naopak od 1. 7. 2021 bude zahájeno splácení úvěru ve výši 7 mil. Kč na vybudování 

inženýrských sítí v místě plánované zástavby pod mateřskou školou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace požární nádrže v areálu sportoviště 

 

Koronavirová ekonomická krize a nesystémová a populistická opatření vlády před podzimními 

volbami v příštím roce vlády (časově omezené zrušení superhrubé mzdy) zapříčinily, že rozpočet na 

rok 2021 byl na straně příjmu ponížen cca o 20 %. Logicky tudíž musí dojít k omezení investic a 

proto u této akce bude požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení a přesunu realizace na 

rok 2022. 
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Činnost v areálu bývalého hraničního přechodu 

 

V polovině roku 2021 končí účinnost smlouvy o nájmu, kterou má obec uzavřenou se Zlínským 

krajem na pronájem areálu bývalého hraničního celního přechodu ve Střelné. Záměrem minulého 

vedení Zlínského kraje bylo objekt po skončení nájmu prodat.  Stanovisko nového vedení kraje 

vzešlého po podzimních volbách se do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje nepodařilo získat. Pokud by 

k zamýšlenému prodeji mělo skutečně dojít, bude pravděpodobně realizován za minimálně odhadní 

cenu a v ekonomických možnostech obce nebude se o získání objektu ucházet. Pro rozhodování o 

dalším případném využití hraničního přechodu pro potřeby obce je skutečnost, že v současné době 

pandemie je podpora příjmové stránky rozpočtu obce ze strany podnikání obce v areálu minimální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejná doprava a dopravní obslužnost obce 

 

Od 1. 1. 2021 začne ve Zlínském kraji fungovat Integrovaná doprava Zlínského kraje ( ID ZK). 

Podstatou tohoto systému je, že cestující může na jeden doklad cestovat všemi druhy veřejné dopravy 

zapojenými do ID ZK, přičemž během cesty může libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem. 

V rámci jednotného tarifu lze ve Zlínském kraji cestovat ve všech osobních, spěšných vlacích, 

rychlících a příměstských autobusech. Linky a spoje zapojené do ID ZK jsou zveřejněny na webových 

stránkách www.id-zk.cz a v jízdních řádech jednotlivých linek. Bude zavedena dopravní karta ID ZK. 

Ta obsahuje elektronickou peněženku pro placení jednotlivého jízdného a prostor pro nahrávání 

dlouhodobého časového jízdného. Placení čipovou kartou je levnější než platba v hotovosti.  

 

Jak to bude fungovat? 

Při cestě autobusem si cestující nahraje na čipovou kartu časovou jízdenku, která je přestupní na jiné 

autobusy a vlaky. Při platbě z čipové karty je do 30 minut zvýhodněný přestup na jiný spoj (neplatí se 

nástupní sazba). Pokud si cestující koupí papírovou jízdenku, ta je nepřestupní. Při cestě vlakem si 

cestující vybere, kterou jízdenku si pořídí, zda podle tarifu ČD nebo podle tarifu ID ZK. V případě 

přestupu na autobus, který je integrovaný do ID ZK, si vybere jízdenku v tarifu ID ZK, která je 

přestupní. Jízdenka v tarifu ČD platí pouze na vlaky ČD, takže ji není možné použít na přestup na 

integrované autobusy. Obdobně jízdenka v tarifu Arriva  vlaky platí pouze na vlaky Arrivy. V případě 

cesty s přestupem bus – bus a bus – vlak musí mít cestující zakoupenou a nahranou jízdenku na 

čipové kartě. Při platbě jízdného z elektronické peněženky z čipové karty je do 30 minut zvýhodněný 

přestup na jiný spoj. Do budoucna se plánuje zavedení také papírové přestupní jízdenky. Při cestě 

Odstávky elektřiny 

Společnost ČEZ distribuce, a.s. vydala oznámení, že k 31. 12. 2020 končí výlep papírových 

oznámení o plánovaných odstávkách elektřiny. Kdo má zájem, může se zaregistrovat na 

adrese: www.cezdistribuce.cz/sluzba a bude dostávat informace o plánovaných odstávkách a 

poruchách do emailu.  

Další možností je sledování oznámení on-line na adresách: www.cezdistribuce.cz/sluzba 

nebo www.bezstavy.cz 

 

http://www.id-zk.cz/
http://www.cezdistribuce.cz/sluzba
http://www.cezdistribuce.cz/sluzba
http://www.bezstavy.cz/
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mimo Zlínský kraj si cestující jak ve vlaku, tak v autobuse kupuje jízdenku v tarifu dopravce. 

Výjimkou jsou linky, které jsou integrované v IDS sousedních krajů, tam si cestující kupuje jízdenku 

v tarifu daného IDS.  

 

Jak bude možno jízdné od 1. 1. 2021 platit? 

a)časovou jízdenkou na čipové kartě – časová jízdenka, je zakoupena na určitý počet zón a má svou 

časovou platnost (7 denní, 30 denní, 90 denní, 180 denní a roční), 

b)placením z elektronické peněženky – při této platbě z čipové karty není v případě přestupu na jiný 

spoj započítána nástupní sazba na následujícím spoji. Platba z elektronické peněženky je levnější než 

v hotovosti, 

c)v hotovosti – tato možnost je bez jakéhokoliv zvýhodnění při přestupu, 

d)bankovní kartou – zatím bez možnosti přestupu 

 

Ceny časových kuponů lze zjistit na webových stránkách www.id-zk.cz, kde podle jízdního řádu 

zjistíme příslušnost zastávky do příslušné zóny. Na těchto webových stránkách je zveřejněn i tarif ID 

ZK. Do tarifů ID ZK jsou zapracovány všechny státem nařízené slevy.   

 

Jaké jsou výhody integrovaného jízdného? 

Cena integrovaného jízdného bude na integrovaných autobusech a vlacích vždy stejná bez ohledu na 

počet přestupů a zvoleného druhu dopravy. Cena časové jízdenky se odvíjí od počtu projetých zón. 

Není tedy podstatné, které zastávky se použijí pro nástup i výstup, pokud budou pořád v rámci 

stejných zón. Je možné přestupovat mezi vlaky a autobusy bez nutnosti kupovat nové jízdenky (v 

případě zakoupení časového kupónu). Při zakoupení jízdného z elektronické peněženky se nebude 

při přestupu počítat nástupní sazba, která vždy zvyšuje jízdné. Vznikne tedy úspora ceny jízdného, 

zvláště při přestupu na kratší vzdálenosti.  

 

Tento napohled složitý systém přinese v prvních měsících komplikace, zejména pro seniory a ostatní, 

kteří nejsou zvyklí využívat elektronické formy plateb. Na druhou stranu je třeba říci, že ID ZK je 

obdobou systému, který využívá Pražská integrovaná doprava již několik let a lidé na Valašsku určitě 

nejsou hloupější než Pražáci. V počátcích však určitě cestující budou potřebovat odbornou pomoc a 

trpělivé vysvětlování ze strany zaměstnanců dopravců zapojených do ID ZK.  

 

V kontextu těchto zásadních změn možná trochu zapadly připomínky nového grafikonu účinného od 

13. 12. 2020. Jízdní řády byly zveřejněny na obvyklých místech a občané měli na přelomu měsíců 

srpen a září možnost předložit připomínky. Byly předloženy prakticky 2 připomínky. Zajištění 

spojení ze Vsetína do Střelné s odjezdem kolem 18.30 hod. Tato připomínka byla akceptována a 

spojení bylo zajištěno. Druhá připomínka vztahující se k obnovení dopravního spojení se Slovenskem 

trochu zapadla v důsledku omezení mezistátních spojení v důsledku pandemie a konání voleb do 

zastupitelstev krajů na podzim letošního roku, kdy staré vedení již nemělo vůli situaci řešit a nové 

vedení již nemělo potřebný časový prostor na řešení problému. Nicméně ze strany koordinátora 

dopravy Zlínského kraje přišla odpověď, že vše bude řešeno v rámci změn grafikonu v roce 2021. Do 

jaké míry se jedná o odpověď diplomatickou nebo o reálnou snahu spojení obnovit, ukáže teprve čas. 

 

http://www.id-zk.cz/
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Majetek nabízený k prodeji, popř. k převzetí 

Přes velký počáteční předběžný zájem, došlo v letošním roce k prodeji 1 stavebního místa v lokalitě u 

mateřské školy. Obec proto touto formou nabízí prodej zbývajících šesti, které se zde nachází. Bližší 

informace, včetně podmínek prodeje lze získat na obecním úřadu. 

 

Dále obec nabízí k prodeji osobní automobil Škoda Octavia Combi, 1.8 benzín, rok výroby 2011. 

Důvodem je skutečnost, že se obci v průběhu září 2020 podařilo získat bezplatně stejný typ vozidla 

v dieselovém provedení od Státního fondu dopravní infrastruktury Praha. Bližší informace lze rovněž 

získat na obecním úřadu. 

 

Na místním hřbitově se uvolnila hrobová místa, u kterých nebyla ze strany pronajímatelů obnovena 

nájemní smlouva, a jsou tudíž nabídnuty k dispozici ostatním zájemcům.  

Jedná se o tyto hrobová místa:  

DVOJHROB číslo: 112  

JEDNOHROB číslo: 139, 140, 149, 151, 153, 154, 158  

                                   (jednohroby č. 139 a č. 140, č. 153 a č. 154 je možné spojit a udělat dvojhroby) 

DĚTSKÝ HROB číslo: 160, 168, 181 

I v tomto případě, lze získat podrobnější informace na obecním úřadu. 

 

Tříkrálová sbírka v roce 2021 

Pod tímto bodem zveřejňuji informaci koordinátorky TKS za Charitu Vsetín v plném znění: 

 

Tři králové do našich domácností v lednu přijdou, i když ne tak, jak jsme již několik let zvyklí. 

Zdraví našich dárců a koledníků je totiž v současné době klíčové. Tříkrálová sbírka 2021 se proto 

přesune do online prostoru, aby i přes náročnou koronavirovou situaci mohla přinést do domácností 

přání pokoje a dobra, a zároveň vyprosit finanční příspěvek pro ty, kteří naši pomoc potřebují. 

Sbírka v našem regionu bude probíhat v době od 1. 1. 2021 do 13. 1. 2021. Její výtěžek opět 

poputuje na pomoc lidem v tíživé životní a sociální situaci, na podporu seniorů  

a osob s handicapem ve Vsetíně a okolních obcích.  

Přispět do sbírky bude tentokrát možné těmito způsoby: 

1. Dárcovskou DMS na číslo 87 777 ve tvaru – DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90. 

2. Bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol 777, konstantní 

symbol 558. 

3. Prostřednictvím elektronické pokladničky, která bude spuštěna v průběhu prosince na 

www.trikralovasbirka.cz 

4. Návštěvou kontaktního místa na Obecním úřadu ve Střelné, kde bude umístěna 

pokladnička. 

 

Za Charitu Vsetín chceme poděkovat všem, kteří sbírku jakkoli podpoří a pomohou při její 

netradiční realizaci. Díky Vám totiž můžeme pomáhat tam, kde je to třeba.  

Bc. Jarmila Hyžáková, koordinátorka TKS za Charitu Vsetín 

http://www.trikralovasbirka.cz/
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Informace o službách Diakonie Vsetín 

 
Na základě žádosti paní vedoucí lékařky domácího hospicu Devětsil Diakonie Vsetín, zveřejňuji její 

informaci o jedné ze služeb, která Diakonie Vsetín poskytuje: 

 

Domácí hospic Devětsil 

Milí občané,  
ráda bych vám poskytla pár informací o domácím hospici Devětsil, který patří mezi služby 
poskytované Diakonií Vsetín a jehož jsem od července 2020 vedoucí lékařkou.  
Co je to domácí hospic?  
Je to odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí nemocným, kterým byla 
ukončena léčba ve chvíli, kdy již nepřinášela další naději na uzdravení (např. onkologická, 
orgánové selhání, apod.). Často mluvíme o paliativní péči – ta obsahuje především léčbu 
bolesti, mírnění tělesných i duchovních strádání nemocného a ovlivnění dalších nepříjemných 
příznaků nemoci.   
Domácí hospicová služba zahrnuje nemocného i pečující rodinu, která zajišťuje celodenní péči 
o svého příbuzného. Cílem je doprovodit nemocného i pečující k přípravě a přijetí smrti, ke 
které nevyléčitelné onemocnění ve svém terminálním stádiu směřuje. Tým domácího hospice 
tvoří lékař, zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog a duchovní. Svou službou se snaží 
respektovat přání a požadavky nemocného i jeho okolí. Službu doporučuje nejčastěji 
praktický lékař nebo specialista (např. onkolog) po ukončení léčby.  

Převzetím do domácího hospice poskytujeme nemocnému léky podle aktuální potřeby, 
především na účinné tišení bolestí, formou tablet, náplastí či injekcí. Zajišťujeme dostatečnou 
hydrataci a vyprazdňování. Pečujeme o nejrůznější uměle vytvořené vývody, permanentní 
cévky (katetry) a rány. Podle potřeby provádíme pleurální punkce či punkce ascitu. Důležitou 
součástí péče o hospicového pacienta je polohovací postel, kterou zapůjčujeme spolu s dalšími 
potřebnými pomůckami (např. odsávačku dýchacích cest či oxygenátor na podporu dýchání). 
Sociální pracovnice vyřizuje možné příspěvky … Pečující rodinu zaučujeme a podporujeme 
v jejich péči. Službu poskytujeme v případě nutnosti kdykoliv, tedy 24 hod. denně 7 dní 
v týdnu. Služba je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.  

Nacházíme se v předvánočním období, kdy očekáváme oslavy narození malého dítěte – Božího 
Syna v Betlémě. V listopadu jsme prožívali „dušičky“ – vzpomínky a modlitby za naše zemřelé. 
Domácí hospic doprovází nemocného a jeho nejbližší okolí ke smrti – narození do věčnosti.  
Existuje dobrá smrt a lze se na ni připravit? Pokud věříme, že smrtí život nekončí, jen přechází 
na „druhou stranu života“, potom už umírání nemusí být pro všechny jen těžké a bolestné, ale 
i plné naděje. Dobrou přípravou na smrt může být i to, že se učíme denně umírat svému 
sobectví a růst ve službě a lásce k bližním – přinese nám to svobodu a radost, které ve smrti 
pozemské dojdou své plnosti a které budeme prožívat jednou bez konce … 

Věřím, že my lidé vyhnaní z ráje se smrtí do něho zpět navracíme …  

Přeji všem radostnou oslavu narození Božího dítěte a těm, kteří z tohoto světa tento rok 
odešli, radostné narození pro nebe.  

Všem vám pokojný a požehnaný nový rok, MUDr. Zdislava Tělupilová  

Kontakt na Domácí hospic Devětsil: telefon 737 266 974, e-mail  devetsil@diakonievsetin.cz 
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Slovo předsedy motokrosového oddílu Valašský výskoček 

 

Vážení občané, 

dovolte mi, abych jménem našeho motoklubu v krátkosti zhodnotil letošní sezónu z našeho  pohledu. 

Situace s pandemií a s tím související vládní nařízení zasáhla nás  všechny, sportovní kluby nevyjímaje. 

Chtěli jsme uspořádat již tradiční motokrosové závody, na které byl připraven, jarní i náhradní 

podzimní termín. Bohužel to situace nedovolila. Mohli jsme využít pouze individuální tréninky. 

V době uvolnění opatření si někteří členové klubu udělali čas a alespoň částečně uspokojili svého 

závodního ducha na uspořádané enduro vložce. 

Odpoledne si zajezdily děti a večer nesměl chybět táborák, pivo a špekáček!Dle časových možností 

členů probíhala v průběhu roku nutná údržba, úprava tratě a jejího okolí. Na příští sezónu máme 

naplánovány malé změny. Jak pro lepší zážitek z jízdy, tak pro větší bezpečí, aby trať nezevšedněla. 

Pevně věřím, že se situace v příštím roce zlepší a my budeme moci zorganizovat motokrosové závody 

a oblíbenou traktoriádu. 

Všechny informace najdete na webu:www.motoklubvalasskyvyskocek.wbs.cz 

 

Na závěr bych tímto chtěl poděkovat všem příznivcům, občanům za toleranci a trpělivost. Všem přeji 

příjemné  prožití Vánočních  svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů  ve všech směrech. 

 

Za Motoklub Valašský vyskoček předseda Miroslav Mikéska. 

 

 

***** 

 

 

Vánoce budou i letos 

Drazí přátelé, 

vždy se těšíme na tyto krásné svátky, máme je v sobě nějak přednastavené, že je cítíme, i kdybychom 

nesledovali kalendář. Radost z nich nemůže být zmařena, jako ji – nečekaně – prožil malý Kryšta z 

Hrabalovy povídky Štědrovečerní. Nebudou sice zachovány všechny bohoslužby, ale zůstane tradiční 

půlnoční ve 22 hodin ve Francové Lhotě a ve Střelné ve 20 hodin. Je však možné, že vstup bude 

omezen. Bohoslužby na Boží hod 25. 12., na sv. Štěpána a na Nový rok pravděpodobně zůstanou 

podle nedělního pořádku. Pro jistotu ale sledujte farní ohlášky. 

Pro děti také jsou ještě roráty, a to ve čtvrtek 17. 12. 2020 pro 4. - 9. třídu v 16.30h, a ve Střelné v 

pátek 18. 12. 2020 v 16.30h. Když zavítáte až k muzeu kardinála Trochty, můžete se v duchu 

poklonit nasvíceným betlémovým figurám ve stodole, úplně stejně jako v minulých letech. Betlémské 

světlo tam bude k dispozici 23. 12. 2020 nejpozději od 17 hodin. 

 

Všem přeji vydatnou radost z Jezulátka, které se rodí bez ohledu na problémy světa, anebo možná 

právě do nich... 

otec Stanislav Zatloukal 

 

http://www.motoklubvalasskyvyskocek.wbs.cz/
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Kulturní a společenské akce na přelomu roku 2020 a v první polovině roku 2021 

Pořádání kulturních a společenských akcí v roce 2020 bylo ze známých důvodů značně omezeno. 

Na jaře byl poslední pořádanou akcí turnaj ve stolním tenisu, dále se v květnu už v omezeném 

rozsahu uskutečnila mše svatá na „Bukovinách“ a v závěru června po částečném rozvolnění noční 

turnaj v malé kopané. Na podzim přijatá hygienická opatření umožnila pořádání pouze venkovních 

akcí a uskutečnil se pouze turnaj ve volejbalu a připomenutí 10. výročí vysvěcení turistické zvonice. 

Další akce, včetně oslavy 100. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů a pouťového 

programu, uskutečněny být nemohly. Vývoj epidemiologické situace v současné době nezakládá na 

nějaký optimistický výhled do roku 2021 a prognózy jsou negativní. Již nyní lze s určitostí říci, že 

neproběhne plesová sezóna a odloženy jsou prakticky všechny akce, které se v zimním období 

v minulosti konaly, včetně výročních valných hromad spolků. V tuto chvíli nemá cenu sestavovat 

termínovou listinu akcí, jak tomu bylo zvykem v minulosti. V případě, že se situace zlepší a 

uskutečnění akcí bude možné, budou občané o jejich termínech operativně informováni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Číslo 2/2020 vyšlo 17. 12. 2020  v nákladu počtu 260 ks.  

Za obsahovou část zodpovídá starosta obce ing. Petr Kráčmar, za gramatickou a grafickou část Dagmar Brlicová. 

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 2021  1.POLOLETÍ 
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interval svozu 

 Komunální odpad - SKO 

12. 9. 9. 7.(středa) 4. 1. 
úterý                            

SUDÝ týden                   

26 svozů / rok 
26. 23. 23. 20. 18. 15. 

          29. 

 Tříděný odpad - PLASTY 

29. 26. 26. 23. 28. 25.  12 x ročně OBALOVÉ KOVY 

NÁPOJOVÉ KARTONY 

 Tříděný odpad - PAPÍR 8.   5.   7.    6 x ročně 

 Tříděný o. -SKLO BAREVNÉ 15.   12.   14.    6 x ročně 

 Tříděný o. -SKLO BÍLÉ 22.   19.   21.    6 x ročně 

JEDLÉ OLEJE     12.týden     25.týden   2x 1/2rok 

 Nebezpečný a objemný odpad       10.       2 x ročně ( sobota ) 

 červenou barvou označeny svátky       
Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MOBILNÍHO SVOZU. 

        

        

        

 
 
 
        

   
 

 

 

 



Střelenský zpravodaj 2/2020 

 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


