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Toto číslo zpravodaje vychází oproti zvyklostem s cca měsíčním zpožděním. Příčinou jsou 

jednak hekticky prováděné práce v souvislosti s odkanalizováním obce v rámci projektu Čistá 

řeka Bečva II, ale zejména čekací doba na získání hodnověrných informací , které je nutno 

občanům sdělit. 

 

Čistá řeka Bečva II. 

 

Původní termín dokončení 30. 6. 2015 byl na žádost investora (Sdružení obcí Mikroregionu 

Vsetínsko) poskytovatelem dotace (Státní fond životního prostředí ČR) prodloužen do 15. 8. 

2015. V tuto chvíli jsou stavebně dokončeny všechny hlavní stoky a odbočky k rodinným 

domkům, zbývá dovybavit 2 přečerpávací stanice technologií a provést závěrečné úpravy 

pozemků, popřípadě ze strany zhotovitele odstranit způsobené škody. Na přelomu měsíců 

červenec a srpen bude probíhat fyzické předání stavby a do té doby by měly být veškeré 

nedostatky ze strany dodavatelské firmy odstraněny. Občané by si měli své požadavky 

uplatnit v protokolu o předání pozemku, se kterým navštěvuje jednotlivé domácnosti 

pověřená pracovnice firmy.  Po dokončení stavby bude zahájeno kolaudační řízení a v případě 

jeho úspěšného provedení, bude následovat přebírání celé stavby do správy ze strany 

společnosti Vak Vsetín a. s. Jakmile bude celý tento proces ukončen, budou občané vyzváni 

k uzavírání smluv  se společností Vak Vsetín a. s. o vypouštění odpadních vod.  Je třeba 

zdůraznit, že vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené smlouvy je klasifikováno 

obdobně jako „černý“ odběr vody z veřejného vodovodu a podléhá přísným sankcím. Proto 

lze stávající kanalizační řad napojit na nově vybudovanou kanalizaci až po  uzavření zmíněné 

smlouvy. Tento proces by mohl být podle předběžných předpokladů zahájen na podzim roku 

2015. 

Opozdil se proces vyřizování územních souhlasů k domovním přípojkám na stavebním úřadu 

v Horní Lidči. Projektant nepředložil úplnou projektovou dokumentaci a nyní ji musí na 

výzvu stavebního úřadu doložit. Jakmile budou územní souhlasy vydány, budou občané 

informováni a budou jim předány oproti úhradě částky 3 000,- Kč. Územní souhlas je 

nezbytnou podmínkou pro připojení na kanalizační síť. Tento proces by měl být dokončen 

v průběhu prázdnin, nejpozději v měsíci září. 

Obec má v současné době k dispozici dostatek kanalizačního potrubí v délkách 0,5m – 3 m 

včetně základních tvarovek. Žádáme občany, pokud budou mít zájem o tento materiál na 

vybudování domovních přípojek, o jeho odebrání do 30. 7. 2015. Cena za 1 běžný metr 

potrubí o průměru 150 mm činí 95,- Kč včetně daně bez ohledu na délku potrubí. Cena kolen 

se pohybuje kolem 60,- Kč za kus.  Mnoho domácnosti si nechalo přípojku vybudovat od 

zaměstnanců dodavatele za ceny, které jsou vyšší než obvyklé a kromě dopadů na rozpočty 

domácností s největší pravděpodobností objednaný materiál zůstane obci na skladě (pokud se 

jej nepodaří  odprodat do jiné obce). 

Obecná povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci neexistuje. Domácnost má však 

povinnost prokázat likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem o vodách. Možné způsoby 

jsou již kromě  zmíněného připojení na veřejnou kanalizaci, dokladovaný vývoz fekálií 

z certifikované vodotěsné jímky, funkční domovní čistička odpadních vod spojená s odběrem 

vzorků a nově zkolaudovaný septik s biologickým stupněm čistění. Zde však bylo nutno do 

roku 2007 požádat o prodloužení stávajících povolení, což pravděpodobně nikdo neučinil.  

V době příprav na stavbu a v době budování kanalizace byla kontrolní činnost ze strany 

orgánů životního prostředí  prováděna minimálně s tím, že se problémy začnou řešit po 

dokončení stavby. Již nyní byla obci stanovena povinnost nahlásit Krajskému úřadu ve Zlíně, 

odboru životnímu prostředí, všechny domácnosti, které nebudou k 30. 4. 2016 připojeny na 
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veřejnou kanalizaci. Lze předpokládat, že po tomto datu bude docházet u nepřipojených domů 

k intenzivnějším kontrolám vypouštění odpadních vod. 

V závěru bych chtěl všem občanům poděkovat za trpělivost, toleranci a vstřícný přístup 

k řešení problémů, která tato pravděpodobně nejrozsáhlejší a nejdražší stavba v historii obce 

přinesla. Nezbývá věřit, že všechno bude fungovat a spuštění provozu nepřinese další 

problémy.  Ke kanalizaci se však ještě několikrát vrátím v dalších bodech. 

 

Nové informace k připojování domácností ze Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko: 

 

Při budování kanalizace došlo téměř v každé obci v některých místech k odchylce trasy 

kanalizace od projektu a byly dotčeny pozemky, které nebyly uvedeny ve stavebním povolení. 

Dle informace vodoprávního úřadu (Městský úřad Vsetín), bude na  tyto změny nutno vydat 

dodatečné stavební povolení, čímž bude proces kolaudace oddálen  na měsíce listopad až 

prosinec tohoto roku. V tomto zimním termínu se pravděpodobně mnoho domácností 

nepřipojí.  Evropská unie stanovila, že kanalizace musí být dokončena (resp. zkolaudována) 

nejpozději do března 2016 a vyhodnocení celého projektu, včetně uvedení počtu připojených 

domácností musí být  provedeno do června 2016. Z výše uvedeného vyplývá, že k hlavní vlně 

připojování domácností dojde nejdříve na jaře 2016. 

Zdroj: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 

 

Výše stočného 

 

Výši stočného stanoví společnost Vak Vsetín a. s. vždy na konci běžného roku pro 

nadcházející rok. Pro rok 2015 představuje stočné 32,20 Kč včetně DPH za 1 m
3
. Pokud 

domácnost využívá veřejný  vodovod, není problém a stočné se platí za množství odebrané 

vody, které proteče vodoměrem. V případě, že domácnost využívá vlastního zdroje vody 

(studna, vrt apod.), je vhodné umístit na potrubí certifikovaný vodoměr opatřený plombami 

společnosti Vak a stočné se platí ve výši množství odebrané vody z vlastního zdroje. Pokud 

by domácnost tuto možnost nevyužila, bylo by stočné účtováno ve výši paušálu 36 m
3
 za rok 

na osobu trvale bydlící v objektu. Tento způsob výpočtu stočného je sice nejjednodušší, ale 

může být nevýhodný pro početnější domácnosti, jejichž členové se podstatnou část roku 

zdržují mimo domov (studenti, pracující s místem výkonu práce mimo trvalé bydliště apod). 

 

Opravy místních komunikací 

 

Dotační systém pro realizaci projektu Čistá řeka Bečva II. byl nastaven tak, že dotace je 

poskytnuta pouze na 1,5 m šířky komunikace dotčené kanalizací. Zbylé 2 m, které zbývají do 

průměrné šírky komunikace musí zafinancovat obce v rámci tzv. „opční“ smlouvy.  Kromě 

toho zbývá třetí typ financování – tzv. „hluchých“ míst. Jsou to místa, které nebyla položením 

kanalizace dotčena a i když se používala např. k dopravě materiálu, dotace se na ně 

nevztahuje. Typickým příkladem takového místa je místní komunikace v místní části 

„Amerika“ od č. p. 172 po č. p. 160.  Náklady na rekonstrukci 1 m
2
 komunikace metodou tzv. 

„studené recyklace představují cca 1 000,- Kč. Opravy vyplývající z tzv. „opční“ části a tzv. 

„hluchých“ míst  jsou plně financovány obcí. Protože by bylo celkem nelogické opravovat 

pouze dotčené úseky a hluchá místa komunikací poškozená po provedené plynofikace a 

budováním veřejného vodovodu nechat v původním stavu, rozhodlo zastupitelstvo obce, že po 

dlouhé době zatíží obecní rozpočet úvěrem a provede opravy místních komunikací 

v maximální možné míře. V tuto chvíli ještě nejsou vystaveny daňové doklady za opravy 

komunikací, ale podle předběžných propočtů budou činit celkové výdaje na opravu kolem 4,5 

až 5 mil. Kč. Tato částka představuje téměř 100% daňových příjmů obce za rok. Díky 
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příjmům z podnikání (ubytovna na bývalém HCP, skládka zeminy a pronájmy nemovitostí) 

budou téměř 2 mil. Kč pokryty z výnosů z těchto činností a zbylou částku 2,5 až 3 mil. bude 

nutno vykrýt úvěrem. Není nutno zdůrazňovat, že úvěr omezí další investiční aktivity 

v nadcházejícím období.  Další částka, která bude až do roku 2024 zatěžovat rozpočet obce 

jsou příspěvky Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na financování vlastního podílu na 

vybudování kanalizace ve výši cca 1,5 mil. ročně. 

 

Revitalizace středu obce 

 

           V červnu byl ukončen projekt Revitalizace středu obce dotačně financovaný 

z Regionálního operačního programu. Celkové náklady činily  4 655 056,- Kč.  Procento 

dotace se v současné době poskytovatel přepočítává a mělo by se pohybovat v rozmezí 70 – 

80%.  Kromě úpravy parkoviště před kulturním domem a obecním úřadem, bylo kompletně 

odvodněno prostranství před suterénem kulturního domu, odstraněn stávající septik a 

připraveno napojení kulturního domu na veřejnou kanalizaci, zhotoveno nové schodiště do 

kulturního domu včetně přístupu k obecnímu úřadu a odpočinkové zóny. Součástí druhé části 

projektu bylo vybudování propojovací komunikace v areálu u Ondrů včetně odvodnění  a 

veřejně přístupné odpočinkové zóny zahrnující dětské herní prvky v horní části areálu.  Park 

je v této chvíli již možno využívat, neboť proběhla veškerá kolaudační řízení. Věřím, že park 

bude sloužit svému účelu a v této souvislosti apeluji zejména na mládež, aby se k němu a 

ke všem hodnotám v obci chovala jiným způsobem než například u zázemí u 

víceúčelového hřiště, kdy během 2 let došlo k totální demolici posezení a dřevěné pergoly 

v areálu sportoviště.  Hitem pro mladé kuřáky je rovněž uhasínání nedopalků o nově 

zrekonstruované omítky zadní části obecního úřadu a kulturního domu. Upozorňuji, že 

všechny tyto prostory jsou monitorovány kamerovým systémem a identitu škůdců lze 

tak snadno zjistit. V případě, že se ještě tyto excesy budou opakovat, budou záznamy 

z kamerového systému předány Policii ČR a náhrada způsobené škody bude vymáhána 

po zákonných zástupcích pachatelů. 

 

Prodloužení vodovodu v dolní části obce 

 

Byla zahájena 1. etapa prodloužení vodovodu od č. p.  98 po č. p. 105 v dolní části obce, a to 

v komunikaci mezi č.p. 93 a č.p. 105, aby bylo možno ještě v rámci projektu odkanalizování 

obce zrekonstruovat místní komunikaci mezi těmito domy. K tomuto kroku došlo po dohodě 

s dodavatelem stavby, který vzešel z výběrové řízení a stala se jim firma IDS spol s. r. o. 

Valašské Meziříčí. Druhá etapa, kdy bude výstavba realizována v chodníku, bude započata již 

podle stanoveného harmonogramu, a to v měsíci září. Na prodloužený vodovod bude 

napojeno 7 rodinných domů a jedno restaurační zařízení. Celkové náklady na tuto akci by 

měly představovat 817 737,- Kč.  65% nákladů by měla pokrýt dotace Ministerstva 

zemědělství a zbylá část bude hrazena z rozpočtu obce. 

 

Vodovodní přípojka pro budovu ZO Českého zahrádkářského svazu 

 

            V rámci rozsáhlých výkopových prací v obci byla vybudována rovněž vodovodní 

přípojka veřejného vodovodu pro budovu ZO Českého zahrádkářského svazu ve Střelné. 

Celkové náklady zahrnující projektové práce, výkopové práce, připojovací práce včetně 

dodání šachty pro vodoměr činily cca 30 tis. Kč. 

 

Anketa důchodců – zájezd 
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           V anketě důchodců, jejíž předmětem bylo další pořádání zájezdu v podzimním období, 

vyjádřilo názor 36 respondentů. Pro pořádání zájezdů se vyslovilo 24 účastníků ankety, pro 

setkání s důchodci v kulturním domě 11 účastníků a 1 účastník navrhoval zrušení obou forem 

a navrhl snížení poplatků za odpad pro důchodce. Na základě výsledků ankety se bude nadále 

pokračovat v organizaci zájezdů. Proto uvítám jakýkoliv návrh místa, které by důchodci 

v letošním roce chtěli navštívit.  

 

Vyhlášení Lipy nad tunelem za památný strom 

 

Obec vyvinula iniciativu k vyhlášení staré lípy nad tunelem za památný strom ČR. Byla 

získána veškerá potřebná kladná vyjádření příslušných orgánů, včetně CHKO Bílé Karpaty. 

Bohužel lípa se nachází z větší části a možná i celá na parcele ve vlastnictví Správy železniční 

dopravní cesty.  Vyjádření této státem financované organizace je zcela nepochopitelně 

záporné. Vyhlášení stromu za památný by údajně mělo dojít  významně k omezení možností 

údržby železniční dopravní cesty.  Obec se bude snažit toto nelogické stanovisko změnit 

intervencí u nadřízeních orgánů (ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí). 

Stanovisko SŽDC je k nahlédnutí na webových stránkách obce a úřední desce obecního 

úřadu. Správa železniční dopravní cesty by se ze zákona měla o stromy na svých pozemcích 

starat a udržovat je. Což se v případě tohoto stromu a pozemku za uplynulá léta nestalo ani 

jednou.  

 

Dožínky 

 

Letošní rok je rovněž rokem, kdy naší obci připadne pořadatelství bývalých farních dožínek, 

které se uskutečňují ve spolupráci s obcí Horní Lideč a Lidečko.  Dožínková slavnost se 

uskuteční v místním kostele a v areálu u Ondrů v neděli 16. srpna, tedy v den kdy budeme 

rovněž slavit svátek patronky našeho kostela Panny Marie Nanebevzaté a pouť. Přípravný 

výbor věnuje této akci náležitou pozornost a vytváří tak předpoklady, že dožínky u nás 

proběhnou tradičně na vysoké kulturní úrovni. Podrobný program je již k dispozici na 

vývěsných tabulích v obci a na webových stránkách obce.  

 

Upozornění na podvodné kominíky a zhotovitele pomníků 

 

Obec obdržela upozornění od Živnostenského úřadu Vsetín na podvody, které se neustále 

opakují v oblasti poskytování kominických služeb a zhotovování pomníků a náhrobků. 

V prvním případě se jedná o poskytování služeb bez patřičného oprávnění a odborných 

zkoušek na ceny vyšší než obvyklé, ve druhém zejména o vybrání vysokých záloh na 

zhotovení prací s tím, že k realizaci díla nedojde. Obec již několikrát zveřejnila kontakty na 

kominické mistry, kteří zde dlouhodobě poskytují služby na požadované úrovni a vlastní 

všechny potřebná povolení. Rovněž v oblasti kamenických prací je vhodnější využívat služeb 

prověřených firem z blízkého okolí. Podobně je vhodné postupovat i v případě budování 

domovních kanalizačních přípojek. Konečné rozhodnutí je však na každém jednotlivci a do 

soukromých obchodních vztahů občanů obec zasahovat nemůže. Obec se snaží legislativním 

rámcem tuto oblast upravit a těsně před vydáním je Nařízení obce, kterým by měl být zakázán 

podomní prodej na katastru obce. 
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Ve Zlínském kraji bude vyměněno několik tisíc starých kotlů 

 

Koncem roku bude vyhlášena výzva na poskytnutí dotace na výměnu starých neekologických 

kotlů domácností. Dotace bude poskytována prostřednictvím Energetické agentury Zlínského 

kraje.  V první etapě by mohlo být v rámci Zlínského kraje vyměněno 1 800 kotlů, celkově až 

4 280 kotlů. Podmínky dotace doposud nejsou známy, nejdříve je musí schválit zastupitelstvo 

Zlínského kraje a následně ministerstvo životního prostředí. Žádosti bude možno tedy podávat 

na konci letošního roku. 

 

Netradiční turnaj ve florbalu 

 

V sobotu 20. 6. 2015 se na místním sportovišti uskutečnil již III. ročník Turnaje ve florbalu 

pod širým nebem.  

Ve 13.00h všechny zúčastněné hráče, ale i fanoušky a příznivce tohoto sportu přivítal 

prezident TJ SOKOLU Střelná pan Josef Lipinský.  

I když se oproti minulým ročníkům přihlásilo méně družstev, turnaj se vydařil. Hrálo se ve 

dvou kategoriích (mladší a starší žáci). Do turnaje se přihlásilo celkem 8 družstev (4 družstva 

mladších žáků a 4 družstva starších žáků).  

Obě kategorie zastupovaly i naše děti. Ve starších žácích naši obec zastoupilo družstvo „Skoti 

Střelná“. Bohužel se jim nedařilo střílet branky, ale jejich hra byla na úrovni ostatních 

družstev. 

V mladších žácích jsme měli hned dvě družstva „SKT Střelná a SOKOL Střelná. Družstvo 

SKT Střelná vybojovalo krásné první místo a na třetím místě skončilo družstvo SOKOL 

Střelná.  

Všem hráčům děkujeme za reprezentaci naší obce. 

O kvalitu všech utkání se postarali rozhodčí pan Karel Sucháček – ředitel ZŠ Francova Lhota 

a pan Petr Daněk – ředitel ZŠ Vlachovice.  

Pro hráče byly připraveny poháry a zdarma veškeré občerstvení.  

 

Vyvrcholením turnaje bylo utkání o první místo mezi družstvem FBC Lidečko a družstvem 

Francova Lhota v kategorii starších žáků. Obě družstva předvedly své florbalové dovednosti 

na velice kvalitní úrovni. 

   

Umístění 

Mladší žáci   1. SKT Střelná                          Starší žáci       1. FBC Lidečko  

                       2. FBL Lidečko                                                  2. Francova Lhota 

                       3. SOKOL Střelná                                              3. Francova Lhota Kočičina 

                       4. Francova Lhota                                            4. Skoti Střelná 

 

Všichni, kdo se turnaje zúčastnili, odcházeli s opravdovým sportovním zážitkem. 

 

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv přispěním podíleli na uskutečnění tohoto turnaje. 
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Memoriál Ondry Vrány 2015 

V sobotu 27.6. 2015 se ve Střelné na sportovišti uskutečnil III.ročník Memoriálu Ondry Vrány. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 11 mužstev. 

Tento turnaj je víceméně československý. Jako každým rokem i letos se turnaje zúčastnily i 

slovenské mužstva.  

Favoritem od začátku turnaje bylo mužstvo DOPOČTU z Púchova. V boji o prvenství je však 

porazili slovenští spolubratři mužstvo LAZ VEGAS z Lazou pod Makytou. 

Střelenský tým SAN MARINO svůj loňský titul neobhájil, bohužel nepostoupili ani do 

semifinále. 

Naopak z loňského čtvrtého místa na třetí místo se letos probojoval místní tým LAZARET.  

Na čtvrtém (bramborovém) místě skončilo mužstvo HOSPODA Rostě Žabky. Všechny čtyři 

vítězná mužstva byla odměněna poháry a finančním příspěvkem, který na turnaj věnoval pan 

Stanislav Vrána. 

Celé odpoledne se neslo ve sportovním duchu. Pro hráče, ale i fanoušky bylo připraveno 

bohaté občerstvení.  Fotbalový den byl zakončen zábavou s kapelami Exhaustion a 

Headmaster. 

 

 

 

Kulturní a společenské akce v druhé polovině roku 2015 

 

*                 15. Srpen 2015         Sportovní „Předpouťové odpoledne“  + MINIDISKOTÉKA 

*                 16. Srpen 2015         Pouť – Dožínky 

*                 25. Srpen 2015         Turnaj starých panů na Lúkách pod Makytou 

*                 30. Srpen 2015        Táborák - rozloučení s prázdninami nejen pro děti (na hřišti) 

*                     12. Září 2015         IV. ročník Turnaje ve volejbale 

*                     13. Září 2015         Mše svatá na Bukovinách 

*                          Září 2015         Zájezd důchodců 

*                   18. Říjen 2015        Drakiáda u Karla 

*                   27. Říjen 2015        Pietní vzpomínka u pomníku padlých + lampionový průvod 

*       5. a 6. Prosinec 2015         Mikulášská obchůzka 

*             11. Prosince 2015         Vypouštění balónků + Rozsvěcení vánočního stromu 

*            25. Prosince 2015         Jesličková pobožnost 

*  27. Prosinec 2015 Tradiční hokejbalové utkání ženatí – svobodní 

*            31. Prosinec 2015 Silvestr u Karla 
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Pronájem Kulturního domu 

Oslavy, svatby …. 

*500,-- Kč Nájem + plyn, elektřina 

*100,-- Kč Předání 

*100,-- Kč Ubrusy           

*100,-- Kč Nádobí + rozbité nádobí 

*  50,-- Kč Voda/den 

 

Celková cena v létě cca 1 200,-- Kč 

V zimním období se celková cena odvíjí od spotřeby plynu, cca 3000,-- Kč 

 

Pohřební hostina – paušální částka 500,-- Kč 

 

Pro Vaši rodinnou oslavu, či svatbu je k dispozici sál kulturního domu i salónek pro 

cca 30 lidí. 

 

Foto:   http://strelnaobec.rajce.idnes.cz/Kulturni_dum_-_vyzdoba/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Střelná. Číslo 1/2015 vyšlo 4.8. 2015 v nákladu počtu 260 ks.  

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


