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EVIDENCE OBYVATEL
Počet obyvatel ke konci roku 2016

593

Narozeni: 7
Krajčová Viktorie
Štrba Josef
Valčík Jan
Krajča Maxmilián
Chromík Matyáš
Vaculčíková Ema
Štrba Jonáš

Přihlášeni:
č.p. 169
č.p. 93
č.p. 234
č.p. 116
č.p. 190
č.p. 138
č.p. 42

9

Štrba Ladislav
Liška František
Juráň Jiří
Juráň Jiří
Folvarská Jana
Blahovič Vojtěch
Hejda Lukáš
Šabršulová Leona
Hejda Štěpán

č.p. 93
č.p. 76
č.p. 133
č.p. 133
č.p. 61
č.p. 61
č.p. 12
č.p. 12
č.p. 12

Od uzávěrky zpravodaje v roce 2016 byli připsáni do evidence ještě 2 děti
+ 3 občané evidovaní mimo území ČR
Zemřelí:

8

Janošík Antonín
Filáková Marie
Schovajsa Milan
Krajča Josef
Šimarová Anna
Fojtů František
Lišková Marie
Čížová Petra

Odhlášeni: 7 + 2
č.p. 169
č.p. 72
č.p. 108
č.p. 165
č.p. 201
č.p. 112
č.p. 150
č.p. 227

Janošík David
Pukýšová Alexandra
Pukýšová Terezie
Manová Vladimíra
Juráňová Lenka
Vránová Alžběta
Obadalová Petra

V letošním roce jsme se rozloučili také s místními rodáky
Matocha Alois
Matocha Pavel
Červenka Zdeněk
Sňatky v roce 2017
20. 5. 2017 Manželé Štrbovi, Střelná 42
Lenka Pukýšová Střelná 42 - Tomáš Štrba, Karviná

Počet obyvatel k 18. 12. 2017

597
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č.p. 29
č.p. 29
č.p. 29
č.p. 29
č.p. 226
č.p. 226
č.p. 115
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Odkanalizování obce v rámci projektu Čistá řeka Bečva II.

Ještě pár slov ke kanalizaci. Lze konstatovat, že dílo je
funkční, ale stále zbývá vyřešit 2 - 3 reklamace, z nichž
jedna je většího rozsahu (co se týče financí) a její řešení
je v gesci společnosti VaK Vsetín a. s.. V průběhu
letošního roku byly z 99% dokončeny projekty
domovních přípojek a vyřízení územních souhlasů pro
občany, kteří obec k tomuto úkonu zplnomocnili.
Zbývá napojit několik domů, které z větší míry slouží
k rekreačním účelům. Majitelé těchto nemovitostí by
tak měli učinit co nejdříve, neboť kontroly ze strany
odboru životního prostředí Městského úřadu Vsetín,
které byly zahájeny na podzim, budou v jarních
měsících pokračovat. Kdo neprokáže likvidaci
odpadních vod v souladu se zákonem, vystavuje se
pokutě až 50 000,- Kč. V průběhu příštího roku bude
zahájeno vkládání břemen inženýrské sítě do katastru
nemovitostí a tím bude administrativní proces pro
občany prakticky ukončen. Zároveň bude odblokován
prodej obecních pozemků, o které občané projevili
zájem.

Úřední hodiny OÚ na přelomu
roků 2017 -2018
V období vánočních a novoročních
svátků bude obecní úřad pro
veřejnost uzavřen.
středa 27. 12. 2017 – zavřeno !
V novém roce bude prvním
úředním dnem středa 3. 1. 2018.
Vzhledem k provedení nezbytných
administrativních činností v závěru
roku - inventarizace, účetní
uzávěrky, bude provoz obecního
úřadu omezen.

****

Opravy a investiční akce v průběhu II. pololetí roku 2017
I ve II. pololetí roku 2017 obec pokračovala v trendu nastaveném na začátku roku a investice
směřovaly pouze do nezbytných oprav a údržby. Byla nainstalována elektronická regulace vytápění
v kulturním domu v hodnotě cca 5 000,- Kč. Vyměněno bylo dopravní značení na místních
komunikacích a instalováno zrcadlo u zastávky ČD v celkové hodnotě cca 55 000 Kč, od náletových
porostů bylo vyčištěno koryto potoku Střelenka v úseku sportoviště – hranice katastru v hodnotě cca
43 000,- Kč. Zakoupeny byly nové baterie k digitálnímu rozhlasu v hodnotě cca 10 000,- Kč a
přenosné ozvučení v hodnotě cca 6 000,- Kč. Vyčištěna byla stoka u viaduktu u č.p. 103 a na
zatrubkování pořízena nová ochranná mříž v celkové hodnotě cca 20 000,- Kč. V buňce u
víceúčelového sportoviště byla rekonstruována prohnilá podlaha v hodnotě cca 4 000,- Kč. V hodnotě
cca 70 000,- Kč bylo vybudováno nové odvodnění povrchové vody od č. p. 142 k č, p. 152, dále bylo
upraveno odvodnění povrchové vody u č. p. 28 v hodnotě cca 16 000,- Kč a vybudována opěrná zeď
včetně oddrenážování a položení odvodňovacích žlabů u č. p. 112 v hodnotě cca 72 000,- Kč.
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Stavební místa v lokalitě u Mateřské školy
V tuto chvíli se těsně před dokončením nachází projektová dokumentace pro územní rozhodnutí pro
jednotlivé sítě, konkrétně vodovod, splaškovou kanalizaci, kanalizaci pro odvedení povrchové vody,
veřejného osvětlení. Na základě vyjádření potencionálních vlastníků stavebních míst, rozhodlo
zastupitelstvo obce, že pro nezájem o topné medium v podobě plynu, nebude pokračovat
v projektové přípravě plynovodu. Posledním projektem bude návrh přípojek elektrické energie
k jednotlivým domům. Výhledově by 2. stupeň projektové dokumentace pro stavební povolení mohl
být zpracován v průběhu zimních měsíců a na jaře by mohlo být požádáno o stavební povolení.
Následně by došlo k rozměření jednotlivých parcel a k jejich odprodeji. Doposud vynaložené
náklady na projekty představují: 48 000,- Kč na obojí kanalizaci a vodovodní řad, plynovod 26 000,Kč, veřejné osvětlení 20 000,- Kč, projekt místní komunikace a částka vyfakturovaná koordinujícím
projektantem 60 000,- Kč.

Odpadové hospodářství
V průběhu roku byly obcí pořízeny kontejnery na tříděný odpad – plast, sklo. Byly rozmístěny
v místech, kde je největší koncentrace tvorby těchto odpadů - hřbitov, kulturní dům, prodejna
Jednota, bývalá autobusová zastávka v dolní části obce. Přes nesporně pozitivní vliv na třídění odpadu
v naší obci, se objevila i negativa. Někteří občané špatně pochopili účel pořízení těchto kontejnerů, a
umísťují do nich i věci, které svou povahou a objemem patří do velkoobjemového odpadu, který je
organizován 2x ročně (např. velké kusy polystyrénu). Tím se kontejner zaplní a odpad, který do něho
skutečně patří, se povaluje mimo něj. Dalším nešvarem je házení odpadu do kontejnerů v pytlech pro
třídění odpadu. V tomto případě obec hradí 2x poplatek za svoz a likvidaci, jednou je poplatek
zahrnut v platbě za konkrétní pytel a po druhé za vývoz kontejneru. Všechny tyto postupy jdou proti
záměru obce nezvyšovat cenu za svoz a likvidaci odpadu v příštím roce. Místa rozmístění kontejnerů
se po vzoru měst zcela nepochopitelně stala místem pro shromažďování nepotřebného odpadu
domácností. Samostatnou kapitolou je vývoz odpadu po krajích staré komunikace k bývalé celnici.
Obec tuto lokalitu 2x ročně uklízí, přesto se zde neustále objevují věci, které patří do organizovaného
sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu (televize, plasty, pneumatiky). Nejsem jist, zda tyto
věci zde vyvážejí občané naší obce. Např. u prodejny Jednoty se objevilo velké plastové pískoviště a
dokonce stavební suť. Ke hřbitovu je sypán odpad ze zahrádek, apod. Žádáme občany, aby na
podobné nešvary některých spoluobčanů upozorňovali a dbali tím tak o pěkný vzhled naší obce.
Rozpis svozu odpadu na I. pololetí roku 2018 je přílohou zpravodaje.

Důležité upozornění:
Od nového roku se mění svozový den pro komunální odpad (popelnice).
Popelnice budou místo pondělí vyváženy ve čtvrtek – sudý týden.
První svoz ve čtvrtek proběhne již 28. 12. 2017.
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Výkupy pozemků od občanů
Tento rok byl v činnosti obce zaměřen zejména na narovnání vlastnických vztahů k pozemkům pod
místními komunikacemi a ostatními veřejnými stavbami. Z různých příčin (např. nevypořádané
dědictví, omezení břemen a exekucí), se nepodaří narovnat majetkové vztahy dokonale. Lze však
konstatovat, že pozemky pod místní komunikací od kostela až po sportoviště jsou z 90% vypořádány,
z 98% jsou vypořádány pozemky pod místní komunikací od č. p. 205 po č. p. 140. Ze 2/3 je
vlastnicky vyřešena komunikace od č. p. 169 po č. p. 215. Až na jednání se Státním pozemkovým
úřadem, které je vždy složitější, byl dokončen výkup parcel pro rozšíření hřbitova. Majetkově byla
rovněž vyřešena plocha pod sochou Panny Marie u č. p. 5.
V této souvislosti děkuji všem vlastníkům parcel za jejich ochotu a vstřícný přístup při jednání s obcí.
Zároveň žádám občany, kteří chtějí odprodat své pozemky, aby tento záměr nejdříve konzultovali na
obecním úřadu a nereagovali na písemné nabídky pochybných překupnických firem, které nemají
žádný vztah k této lokalitě a pozemky vykupují pouze ke spekulativním účelům. Nezřídka se stalo,
že zejména starší občané jim převedli pozemky kolem svých domů, které prodat vůbec nechtěli.

Plánované investice v roce 2018
Kromě výše uvedeného výkupu pozemků pod místními komunikacemi bude pokračovat obec i
v dalších investicích. V případě, že se podaří uzavřít smlouvu s majiteli pozemků u č. p. 3, bude
provedeno odvodnění komunikace a pokládka živičného povrchu. Živičný povrch by byl položen i na
komunikaci k č. p. 234. Zahájeno bude budování některých inženýrských sítí v místě nové výstavby u
mateřské školy. Projektově bude připravována nová výsadba sadu na Kříbu tak, aby bylo možno
požádat o dotaci. Rovněž se začne připravovat projekt na rekonstrukci požární nádrže u sportoviště.
Na tuto akci byla také vypsána výzva k podání žádostí o dotaci. V letošním roce se z důvodu
nepřidělení dotace nepodařilo vyřešit nákup malého traktoru. O její poskytnutí se bude opět usilovat
v příštím roce. Neúspěchem skončila i žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci sociálního zařízení
v areálu sportoviště. Po dohodě s vedením TJ SOKOL bude tato akce provedena svépomocí s tím, že
by obec uhradila materiál. Dále je uvažováno se zpracováním projektu na rekonstrukci zvonice u č. p.
18 a u Ondrů.

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2018
Společnost Vak Vsetín a. s. oznamuje změny v cenách vodného a stočného od 1. 1.
2016. Všechny uvedené ceny jsou za 1 m3, včetně DPH. U vodného se cena nemění
a zůstává v cenové relaci roku 2016, tj. 45,66 Kč. U stočného dochází ke zvýšení
ceny o 1,10 Kč, tj. na 35,07 Kč. Vodné a stočné bude tudíž od 1. 1. 2018 činit.
80,73 Kč.
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Zlepšení dopravní obslužnosti obce
Díky vstřícnému přístupu Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje se podařilo opět trochu
pokročit ke zlepšení dopravní obslužnosti naší obce.
Autobus z Valašských Klobouk do Zlína s odjezdem ve 13.30 hod. bude mít zajištěnou návaznost na
autobus ze Vsetína do Valašské Senice, s odjezdem z Horní Lidče žel. stanice v 13.48 hod. nebo
Horní Lideč rozcestí v 13.50 hod. Autobus bude zajíždět do Střelné s příjezdem v 13.55 hod.
Obdobně je řešeno spojení z Valašských Klobouk (autobus do Lačnova) v 17. 20 hod. s možností
přestupu na autobus ze Vsetína do Valašské Senice, s odjezdem z Horní Lidče, žel. stanice 17.45
hod. nebo Horní Lidče rozcestí v 17.47 hod. Rovněž tento autobus bude zajíždět do Střelné
s příjezdem 17.52 hod.
O možnosti využít oba autobusy pro přímé spojení Vsetín – Střelná, nebo k cestě do Francovy Lhoty,
popř. Val. Senice se asi není třeba zmiňovat.

Upozornění pro majitele motorových vozidel
Žádám majitele soukromých vozidel, aby v zimním období neparkovali svá
vozidla na místních komunikacích. Znemožňují tak plynulé projetí traktoru
s pluhem a znesnadňují zimní údržbu.

Co nás čeká v roce 2018 ?
Kromě celé řady kulturních, sportovních a společenských akcí, kterým je věnována samostatná
kapitola zpravodaje, v roce 2018 uplyne 50. let od položení základního kamene našeho kostela a 10.
let od vybudování a posvěcení pastoračního centra. V tomto roce bude naše obec hostitelem
společných dožínek. Protože jsou všechny tyto akce termínově shodné, bylo rozhodnuto, že se v roce
2018 uskuteční dožínky v sobotu 18. srpna ve 14. hod., společně s oslavou 50. výročí kostela a 10.
výročí pastoračního centra. Neděle 19. srpna by pak byla tradičně pouťová.
V roce 2018 si rovněž připomeneme 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. O
průběhu oslav tohoto výročí není doposud rozhodnuto.
Poděkování
V pátek 1. 12. 2017 se uskutečnilo již tradiční vypouštění balónků s přáníčky pro Ježíška. Děti
z Mateřské i Základní školy si opět připravily vánoční vystoupení i spoustu výrobků na vánoční
jarmark. Letos se mohly nejen děti vyfotit ve vánočním fotokoutku (fotky jsou k dispozici na OÚ).
Podvečer zpříjemnil koncert cimbálové muziky „Vincúch“ a na závěr pan starosta rozsvítil obecní
vánoční strom.
Dobrovolné vstupné (1929,- Kč) bude věnováno na vánoční výzdobu našeho kostela. Všem
děkujeme za přispění. Poděkování patří všem, kdo se na tomto krásném podvečeru jakýmkoliv
způsobem podíleli.
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Situace kolem spotřebního družstva Jednota
Každý z nás asi zaregistroval i mediálně propírané dění kolem cíleného ovládnutí družstva
JEDNOTA. Situaci asi nejlépe vystihuje vyjádření předsedy představenstva spotřebního družstva
JEDNOTA, který v plném znění zveřejňuji:
Vážení členové družstva.
Protože jsme v poslední době zaznamenali nekorektní dění kolem našeho družstva a jednotliví
členové se na představenstvo našeho družstva obracejí s žádostí o vysvětlení a poskytnutí
relevantních informaci, pokládáme za nutné se oficiálně vyjádřit k aktivitám společnosti COOP
JEDNOTA OBCHODNÍ, a.s., jejíž zástupci v posledních týdnech začali obcházet jednotlivé členy
družstva s nabídkou na odkup jejich podílu.
Především se chceme od těchto aktivit jednoznačně distancovat. Nemáme s nimi nic společného.
Tito lidé navíc poškozují dobré jméno spotřebního družstva JEDNOTA. Společnost COOP
JEDNOTA OBCHODNÍ a. s. parazituje na našem obchodním názvu, rozšiřuje lživá tvrzení o
údajných ekonomických problémech a insolvenci našeho družstva. Na základě těchto lživých
argumentů se snaží uvést zejména naše starší členy v omyl a přinutit je k podpisu protiprávních,
jednostranných a nevýhodných smluv a neplatných bianko plných mocí.
COOP JEDNOTA Obchodní je soukromá firma která nemá nic společného s družstevním. Navíc
tato společnost zcela záměrně, aby vyvolala v oslovených osobách mylný dojem, že je součástí
svazu spotřebitelských družstev, zneužila tento název, byť s více jako šedesátiletou tradicí
družstevnictví nemá nic společného a vznikla až v lednu 2017.
Mimo toho, že skupují podíly protiprávně, jsou jimi vyplácené ceny výrazně pod reálnou hodnotou
vašich podílů. Chceme Vás ujistit, že Spotřební družstvo JEDNOTA nemá žádné ekonomické
problémy a v žádném případě mu nehrozí insolvence, nadále řádně vykonáváme činnost, pro kterou
jsme byli založeni a řádně plníme veškeré své závazky.
O lživosti jejich argumentace svědčí mimo jiné i skutečnost, že pokud by situace byla taková, jak
popisují zmíněné osoby, pak je zcela nepochopitelné, proč v mezičase došlo ze strany těchto osob
k zvýšení částky, kterou nabízejí za podíl, tedy z částky 10.000,- Kč na aktuálních 30.000,- Kč.
Navíc z dikce těchto smluv vyplývám, že pokud společnost COOP JEDNOTA OBCHODNÍ, a.s.
nezíská nadpoloviční podíl v družstvu, odstoupí od smluv a členové družstva budou muset vracet
peníze, které přijali. Podpisem převodu se navíc ještě vystavují dalším možným vysokým finančním
sankcím. O čestnosti a férovosti jednání těchto osob svědčí i fakt, že disponují seznamy členů
družstva, které jsou neveřejné. Je tedy otázkou, kde a jakým způsobem se tyto osoby zmocnili
osobních dat ohledně jednotlivých členů našeho družstva.
Máme připraveny a činíme příslušné právní kroky, abychom ochránili družstvo jako celek, tak i
jednotlivé družstevníky a nevystavili je riziku finančních postihů a finanční ztráty.
Proto bychom na všechny družstevníky prostřednictvím tohoto sdělení rádi apelovali, aby nenaletěli
těmto pokusům o převody podílů a násilné převzetí spotřebního družstva Jednota a nepodepisovali
nevýhodné smlouvy. V případě, že jste byli kontaktováni, případně jste smlouvy již podepsali,
anebo se chcete dovědět více informací, můžete se obrátit na osobu, která je pověřena vedením
družstva k řešení jednotlivých případů podvodných převodů podílů. Touto osobou je paní Dagmar
Kovářová na telefonu 604 209 123, email kovarova.dagmar@seznam.cz Tato s Vámi celou
záležitost probere, poskytne Vám relevantní informace a seznámí Vás s možností řešení vzniklé
situace, které jsme pro Vás připravili.
Vzhledem k blížícímu se konci roku bych Vám chtěl za naše družstvo popřát klidné a požehnané
vánoční svátky a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2018, k čemuž věřím, že přispěje i naše
družstvo prostřednictvím svých vám poskytovaných služeb.
S pozdravem
Předseda představenstva
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Kulturní a společenské akce na přelomu roku 2017 a v první polovině roku 2018
25. prosinec 2017
28. prosinec 2017
31. prosince 2017
6. leden
2018
20. leden
2018
27. leden
2018
10. únor
2018
17. únor
2018
24. únor
2018
3. březen 2018
9. březen 2018
28. březen 2018
30. duben 2018
12. květen 2018
13. květen 2018
2. červen 2018

„Andělé na kúru“ Scholička – divadlo u jesliček
Tradiční hokejbalové utkání Ženatí – Svobodní
Silvestr u Karla (u Turistické zvonice)
Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples
Valná hromada TJ SOKOL Střelná
Fašanková obchůzka – zábava
Košt slivovice (KD)
Dětský karneval
Turnaj ve Stolním tenise
MDŽ
Velikonoční odpoledne – pletení korbáčů, malování vajíček
Slet čarodějnic a stavění máje
Den matek (KD)
Mše svatá u Turistické zvonice
Kácení máje

„Andělé na kúru“

pondělí 25. 12. 2017
v 15.00 hodin
v kostele Panny Marie Nanebevzaté
ve Střelné

Srdečně zve
Scholička ze Střelné

Střelenský zpravodaj vydává OÚ Střelná. Vychází pololetně. Připomínky a náměty zasílejte na OÚ Střelná.
Číslo 2/2017 vyšlo 21.12.2017 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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