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Obecní stodola u Ondrů 

 

16. duben 2018 zůstane zapsán v historii naší obce černým písmem. V podvečerních hodinách došlo 

k požáru obecní stodoly v areálu u Ondrů, kde bylo uloženo veškeré zázemí pro dožínky, které 

shodou okolností mají v letošním roce proběhnout v naší obci. Díky včasnému zásahu hasičů se oheň 

nerozšířil na sousední hospodářskou budovu, která patří k č. p. 72. O příčinách požáru koluje 

spoustu zaručených zpráv, nicméně vyšetřování je v kompetenci kriminální policie, která v současné 

době provádí nezbytné úkony v rámci trestního prověřování, včetně výslechů podezřelých a svědků. 

Co je však podstatné, firma tesařů Pukýšových přislíbila, že se do dožínek postaví stodola nová, 

včetně podia. Skupina kolem dožínkového gazdy zase shání po okolí zemědělské nářadí, které 

shořelo a také se celkem daří. Takže konečné dopady požáru by nemusely být až tak dramatické. 

Dosavadní náklady na úklid požářiště, nákup a pořez dřeva představují 117 000,- Kč. Tyto náklady 

včetně nákladů na postavení stodoly by měla pokrýt úhrada od pojišťovny Kooperativa a. s. 

 

 

Odkanalizování  obce v rámci projektu Čistá řeka Bečva II.  

 

V současné době jsou uzavírány a vkládány do katastru nemovitostí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, uzavírané mezi Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko a občany (majiteli parcel, 

přes které vede kanalizační potrubí). Smyslem těchto smluv je zajistit přístup a příjezd ke 

kanalizačnímu vedení v případě nutnosti jeho opravy, popř. poruchy. Předpokládá se, že by všechny 

smlouvy byly uzavřeny v průběhu letošního roku. Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 

pozemky ve vlastnictví obce jsou již uzavřeny. Nadále trvá plynulé splácení investičního příspěvku na 

kanalizaci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a splácení úvěru ČSOB, a. s. na opravu místních 

komunikací.  

 

Odpadové hospodářství  

V minulém zpravodaji jsem se zabýval negativnímu důsledky rozmístění kontejnerů na tříděný odpad 

v obci. Musím konstatovat, že situace se příliš nezlepšila, musím proto znovu apelovat na občany, aby 

kontejnery využívaly skutečně jenom pro účel, ke kterému jsou určeny. V průběhu svozu 

velkoobjemového a velkokapacitního odpadu se objevil další nešvar, kdy si občané umístění 

kontejneru spojili s místem pro dočasné uložení velkoobjemového odpadu. Přestože byly do svozu 

tentokrát zapojeny 2 traktory s vlečkou. Svoz po obci je zajišťován pouze pro starší a občany 

s omezenou pohyblivostí. Ostatní by měli dopravit odpad k místu sběru samostatně. Nicméně 

požadavků na přistavení vlečky přibývá a za 2 hodiny, po které sběr trvá je nelze vykrýt. Věřím, že po 

tomto apelu pozitiva rozmístění velkokapacitních kontejnerů na tříděný odpad převáží a nebude třeba 

od této formy sběru ustoupit, tak jak to jsou nuceni činit v okolních obcích. Rozpis svozu odpadů je 

přílohou tohoto zpravodaje.  
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Opravy  a investiční akce v průběhu I. pololetí roku 2018 

Rovněž v průběhu I. pololetí roku byla převážná část volných finančních prostředků investována 

pouze do nezbytné údržby a oprav. Opravy čtyřkolky a nově pořízeného malého traktoru 

představovaly cca 12 000,- Kč. Byly provedeny opravy plynových kotlů v bytovém domě za cca 6 000,- 

Kč. Bylo započato s kompletní rekonstrukcí elektroinstalace v objektu průmyslové zóny u kostela, tak 

aby vyhovovala platným normám. Náklady na tuto akci představovaly doposud cca 62 000,- Kč. U č. 

p. 50 bylo zajištěno vybudování přístupu k domu prostřednictvím schodiště. Jeho výstavba včetně 

odvodnění pozemku stála cca 76 000,- Kč. Instalace veřejného osvětlení u schodiště byla vyčíslena na 

19 000,- Kč. Komplexní rekonstrukce vedení veřejného osvětlení v obci (na místních komunikacích) 

představovala prozatím částku cca 31 000,- Kč. Pořez dřeva na vybudování nadstřešení v areálu 

sportoviště a výměnu dřevěné konstrukce při výměně střešní krytiny kostela stál cca 40 000,- Kč. Na 

budově školy byl opraveny 2 komíny v havariiním stavu. Opravu provedla firma REO-Stal s. r. o. 

bezúplatně za což děkuji. Byly uhrazeny pouze náklady na plošinu ve výši 3 400,- Kč. Sportovcům byl 

poskytnut příspěvek 52 500,- Kč na materiál nutný k položení 150 m
2

 zámkové dlažby v areálu 

sportoviště. Rovněž jim patří poděkování za bezplatně odvedenou práci na zvelebování sportoviště. 

Dále byla uhrazena částka 125 000,- Kč společnosti ČEZ Distribuce a. s. jako podíl na oprávněných 

nákladech spojených s připojením 10 stavebních míst v lokalitě pod mateřskou školou k distribuční 

soustavě. Tato částka bude však při prodeji pozemků připočtena ke kupní ceně.  Z movitých věcí byl 

za 290 400,- Kč pořízen malotraktor k provádění zejména zimní údržby.  

 

Stavební místa v lokalitě u Mateřské školy 

Bohužel díky požadavku společnosti ČEZ Distribuce a. s. na změnu vedení místní komunikace 

musela být veškerá projektová dokumentace pro územní rozhodnutí přepracována. V současné době 

je prakticky dokončena, bylo požádáno o koordinované stanovisko MěÚ Vsetín a následně  bude 

moci být konečně zahájeno územní řízení. Toto zpoždění a doposud nevypořádané dědictví k jedné 

parcele zpožďuje prodej parcel případným zájemcům. Nicméně v podzimních měsících letošního 

roku,  pokud se nestane něco neočekávaného, by k němu mělo dojít. Společnost ČEZ Distribuce 

bude muset kapacitně navýšit výkon transformátoru před prodejnou Jednoty a do lokality přivést nové 

vedení. Náklady na tuto akci jdou k tíži této společnosti. V nejbližší době budou projektantovi zadány 

práce na zpracování změny územního plánu. Jednou ze změn bude začlenění jedné parcely, kterou 

ještě obec bude muset vykoupit tak, aby byla určena k výstavbě. Je to rovněž jeden z negativních 

důsledků přeložení místní komunikace.  Projednání změny územního plánu ve všech dotčených 

orgánech trvá nejméně 1 rok.   

 

Výkupy pozemků od občanů 

Rovněž v tomto roce obec pokračovala v narovnání vlastnických vztahů k pozemkům zejména pod 

místními komunikacemi. Byla vykoupena parcela č. 2265/27 o výměře 429
 

m
2

, která slouží jako 

přístupová komunikace k přilehlým polnostem. Dále byly vykoupeny spoluvlastnické podíly pod 

komunikací vedoucí od prodejny Jednoty k č. p. 122. Koupeny byly rovněž parcely č. 52 a p. č. 295, 

které se nacházejí v intravilánu obce. Před dokončením je narovnání vlastnických vztahů mezi 
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spoluvlastníky a obcí v lokalitě č. p. 1, 3, 65, 69 a 105. Částečně budou rovněž vyřešeny pozemky pod 

místní komunikací mezi č. p. 40 a 41. Kdo sleduje úřední desku obecního úřadu, popř. internetové 

stránky obce jistě zaznamenal oznámení o vyhlášení exekuční dražby na pozemky, resp. 

spoluvlastnických podílů k nim, které vlastní firma FARMY EKO s. r.o. Praha. Na majetek této firmy 

byla vyhlášena exekuce a spoluvlastnické podíly k pozemkům v obci se dostanou do vlastnictví 

neznámé osoby. Proto opětovně žádám občany, kteří chtějí odprodat své pozemky, aby nevyužívaly 

nabídky pochybných firem, které jsou jim doručovány, ale nejdříve konzultovali svůj záměr na 

obecním úřadě. Předejde se tak situaci, že pozemky v obci ovládnou cizí osoby, které nemají k obci 

žádný vztah a pozemky kupují pouze ke spekulativním účelům. 

 

Plánované investice ve II. pololetí roku 2018 

U majtkově vyřešené a již zmiňované lokality u č. p. 1, 3, 65, 69, 105 bude provedeno odvodnění a 

položení živičného povrchu na místní komunikaci. Projektově je připravena a byla podána žádost o 

dotaci na revitalizaci sadu na Kříbě. Pokračovat budou práce na přípravě nových stavebních míst 

k prodeji. Projektově je připravena rekonstrukce požární nádrže v areálu sportoviště a bude 

připravována žádost o podání dotace. V průběhu prázdnin bude zrekonstruována učebna družiny 

v místní základní škole. Sportovci navážou na položení zámkové dlažby vybudováním nadstřešení, 

rovněž na tuto akci jim bude poskytnut materiál hrazený z rozpočtu obce. V závěru pololetí obec 

získala bezplatně nové služební vozidlo od Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

značky ŠKODA OCTAVIA combi, r. v. 2011 s poškozenou převodovkou a spojkou. Obec tak získá 

za náklady opravy zachovalé vozidlo, které nahradí dosluhující a v regionu nejstarší služební vozidlo 

obce Škodu Felicii.  

Společnost Lesy ČR letošní rok projektově připravuje kompletní vyčistění potoku Střelenka od 

nánosů a náletů. S realizací se počítá na jaře příštího roku. 

Na podzim letošního roku má proběhnou frézování a pokládání nového živičného povrchu 

komunikace I49 v úseku konec obce – státní hranice ČR/SR. Je záměrem využít přítomnosti techniky 

na již zmiňované položení živičného povrchu na nových místních komunikacích. 

Návrh nového jízdního řádu ČD platného od prosince 2018 

Minulý týden obdržel obecní úřad od koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje návrh nového 

jízdního řadu Českých drah. Údajně vychází z nové koncepce veřejné dopravy Zlínského kraje, 

kterou chce prezentovat vedení Zlínského kraje. Nová koncepce předpokládá, že by do Střelné opět 

nezajížděly autobusy. Ještě loni však bylo zajíždění vlaků do Střelné drahé, proto byly některé spoje 

nahrazovány autobusy. Nyní asi došlo k rapidnímu zlevnění ze strany železnice? Obec má projektově 

připraveno vyřešení točny s parkovištěm u Jednoty, existuje velká pravděpodobnost, že na tuto akci 

získá dotaci. Návrh nového jízdního řádu dokonale překopal a narušil to, co se po léta postupně 

budovalo a co s některými výhradami celkem fungovalo. Nyní se jednání o dopravní obslužnosti 

vrátila do nulového bodu a všechno bude nutno připomínkovat od základu, neboť navrhované 

rozložení vlakových spojů vykazuje na první pohled celou řadu nelogičností a nesmyslů. Proto jsem 

požádal občany o předložení připomínek k návrhu jízdního řádu do 29. 6. 2018 tak, aby mohly být 

bezprostředně zaslány Koordinátorovi veřejné dopravy Zlínského kraje k vyřešení. Po vstupním 

jednání s ním jsem nabyl přesvědčení, že si je vědom špatného sestavení návrhu a přislíbil pomoc při 

prosazování zaslaných připomínek. 
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Daň z nemovitostí 

Někteří občané byli ze strany Finančního úřadu pro Zlínský kraj osloveni, aby doložili důvod pro 

osvobození některých svých parcel od daně z nemovitostí. Jedná se zejména o parcely, které byly 

dříve začleněny v tzv. „honech“ (lánech), mající označení ostatní plocha. Právním důvodem pro 

osvobození je, že se jedná o pozemek nevyužitelný pro zemědělské účely – např. močál, terénní 

profil. Většina z osvobozených pozemků, byť jsou označeny jako  ostatní plocha, jsou součástí 

zemědělské půdy – trvalý travní porost nebo orná půda a právní titul pro osvobození tady tudíž 

neexistuje. Finanční úřad má nyní mechanismy pro kontrolu a proto u parcel, kde se domnívá, že 

neexistuje důvod pro osvobození, vyzývá vlastníky pro doložení podkladů pro osvobození. Pokud 

důvody pro osvobození nejsou doloženy, vyměří daň z nemovitostí zpětně až 3 roky. V některých 

případech může jít i o částku v řádech několika tisíců. Řešením pro občany je buď podání 

dodatečného daňového přiznání, ve kterém již nebudou důvody pro osvobození uvedeny a nebo 

prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj požádat o změnu kultury, např. na trvalý travní 

porost nebo ornou plochu, kde je sazba daně z nemovitostí daleko nižší. 

 

Významné události ve II. pololetí 2018 

V průběhu II. pololetí roku 2018 si připomeneme řadu významných událostí. Přestože jsou uvedeny 

v chronologickém  přehledu, vzhledem k jejich významu se o nich zmíním i v textové části. 18. srpna 

si připomeneme 50. let od položení základního kamene kostela a ve 14.00 hod. bude sloužena 

slavnostní mše svatá, kterou bude celebrovat pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler. 

V 17.00 hod. se uskuteční koncert Pavla Helana v místním kostele.  V neděli 19. srpna v 12.15 hod. 

vyjde dožínkový průvod od hospody u Kačinů, ve 13.00 hod. bude sloužena děkovná mše svatá za 

úrodu a ve 14.15 začne dožínkový program, nejdříve na poli za kostelem a poté v areálu u Ondrů. 2. 

září si připomeneme 40 let existence zdejší mateřské školy a 28. října proběhnou stejně jako v jiných 

obcích naší republiky oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa. Programová náplň 

těchto dvou akcí není ještě stanovena a bude se na ní teprve pracovat. 

 

Demografický vývoj v obci 

Na základě zpracovaného demografického vývoje na léta 2018-2025 muselo vedení obce přehodnotit 

priority a upustit od záměru vybudovat nový pavilon u mateřské školy. Tato investice za cca 30 mil. 

Kč není realizovatelná bez kvalitní dotační podpory. Při podání žádosti o dotaci se musí předkládat 

demografický vývoj na další léta, který musí mít stoupající trend. Bohužel ve výše uvedeném období 

dojde k rapidnímu poklesu žáků v základní škole. Oproti současným cca 30 až na předpokládaných 

15 ve školním roce 2024/25. To už je spíše hranice, kdy se jedná o zrušení školy, než o jejím rozvoji.  

Na vině je jednak nízká porodnost v obci, ale také přeřazování žáků na 1. stupeň školy v Horní Lidči. 

Ve školním roce 2019/20 nebude pravděpodobně vůbec otevřena první třída. Relativně dobré by 

mohly být školní roky 2021/22 až 2023/24, kdy by mělo do první třídy nastoupit průměrně 6 žáků. 

Následuje však špatný školní rok 2024/25, kdy by měly do 1. třídy nastoupit 1 -2 žáci. K tomu se 

přidá nešťastný způsob financování školství, kdy stát přispívá na platy učitelů podle počtu dětí. Změna 

tohoto systému financování byla již připravena, bohužel byla tak jak mnohé jiné odložena a propady 

ve financích jdou k tíži obce. To všechno vrhá negativní pohled na budoucnost školství v naší obci. 
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Akce plánované na druhé pololetí roku 2018 

7. 7. 2018   Noční turnaj v malé kopané – Memoriál Ondry Vrány  

  28. 7. 2018   Hasičská soutěž  

  18. 8. 2018   50. let založení Základního kamene kostela Nanebevzetí  Panny Marie 

  19. 8. 2018   Dožínky 

    8. 9. 2018   Výročí 40. let otevření Mateřské školy ve Střelné 

  15. 9. 2018   Volejbal 

  23. 9. 2018   Zápis narozených dětí do kroniky obce 

  6. 10. 2018   Traktoriáda 

28. 10. 2018   Oslava 100. Výročí vzniku Československa 

  7. 12. 2018   Vypouštění balónků 

29. 12. 2018   Hokejbal Svobodní – Ženatí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Číslo 1/2018  vyšlo 2. 7. 2018  v nákladu počtu 260 ks. Za grafickou a textovou stránku zodpovídá Dagmar 

Brlicová, za obsahovou část Petr Kráčmar. 

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