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

 

Těmito názvy je označován vir, který se začátkem roku objevil v Číně a postupně v různých 

mírách zasáhl celou Evropu, včetně České republiky. Nepřísluší mi hodnotit, jakým 

způsobem postupovala naše vláda, co měla nebo mohla udělat lépe, nezvratitelným 

faktem však zůstává, že přijatá opatření v naší republice eliminovala možnost šíření na 

nejnižší možnou míru a počet obětí byl v naší zemi jeden z nejnižších. K čemu se však ještě 

chci vrátit, je skutečnost, jakým způsobem hned na začátku epidemie začala vláda chránit 

státní úředníky. Dle mého názoru by měli být úředníci placení státem (a ve většině případů 

ne málo), v případě vyhlášení nouzového stavu ihned nastoupit na pozice v tzv. první linii a 

podílet se na zachování funkčnosti státu v tomto krizovém období.  

Místo toho je začal stát schovávat jako chráněný druh „homo český úředník“ pod rouškou 

tzv. home office (práce z domu), bezkontaktního střídání v zaměstnání a různých dalších 

úlev doma, aby byli po skončení pandemie schopni ihned zahltit ostatní nekonečným 

procesem byrokracie a kontrol. Jestliže k něčemu byla tato doba pozitivní, tak pouze 

k tomu, že se ukázalo, že stát je i v těžké době schopen fungovat bez úřednické byrokracie. 

Co mě k tomu vedlo, že se touto záležitostí zabývám? Třeba praktické zkušenosti se 

státním aparátem z této doby. Když už byl nevyhnutelný kontakt státního úředníka a 

občana (nebo chcete-li klienta státního úřadu), tak zástupce státního úřadu požádá 

starostu, jestli by nezajistil podpis občana na dokumentu a elektronicky nezajistil jeho 

odeslání na úřad. Jak si vysvětlit, že státní úředník nemůže přijít do kontaktu s občanem, 

starosta ano, státní úředník se nakazit nemůže, starosta ano. Druhá negativní zkušenost 

z jiného úřadu. Když už nouzový stav trval delší dobu a úředníkovi se oprávněně zdálo, že 

je již delší dobu nečinný, tak se rozhodl, že provede na obci kontrolu. Ne však klasickým 

způsobem, kdy si převezme doklady z obce ke kontrole, ale nařídil doklady za 5 let 

naskenovat a zaslat elektronicky. Důvod? Aby se na něj prostřednictvím papíru nepřenesla 

infekce. Tolik na vysvětlení současná averze vůči úředníkům státu, která samozřejmě neplatí 

plošně a netýká se zaměstnanců ve zdravotnictví, sociálních službách, Policii ČR, 

Hasičského záchranného sboru, vojáků a všech, kteří tvrdě pracovali v tzv. první linii. Nyní 

se už vrátím k situaci v naší obci. V souvislosti s vládními opatřeními byl ukončen provoz 

základní školy. Následně z rozhodnutí zřizovatele byl přerušen provoz mateřské školy a 

pozastaven provoz knihovny. Takřka po 3 měsíce byl ze strany obce zajišťován rozvoz 

obědů seniorů, ze školní jídelny, která provoz nepřerušila a kromě seniorů zajišťovala 

stravu i pro vojáky, kteří zabezpečovali na hraničním přechodu ochranu naší hranice. 

V průběhu nouzového stavu byla 2x seniorům distribuována ochranná rouška a do každé 

domácnosti byl bezplatně doručen 0,5 l dezinfekce. Nyní dochází k postupnému 

rozvolňování přijatých opatření a život v zemi i v naší obci se vrací do normálu, přestože 

Koronavirus ještě neřekl poslední slovo a v některých lokalitách dokonce dochází 

k opětovnému růstu případů. Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům za 

disciplinovanost při dodržování nařízených opatření. Zvláštní poděkování patří těm, kteří 

bez ohledu na rizika, zejména v době, kdy byly nedostupné ochranné prostředky a 

dezinfekce, museli chodit do zaměstnání a zajišťovat chod státu v nezbytných činnostech. 

Konkrétně mám na mysli zejména zaměstnance obecního úřadu, kteří nevyužili žádnou 
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z nabízených úlev, zaměstnance školního stravování, kteří chodili navíc do práce i o 

sobotách i nedělích, pracovníky v obou potravinářských obchodech, zaměstnance 

v pekárně, jejíž činnost byla navíc paralyzována opatřeními na státní hranici, pracovníky ve 

veřejné dopravě a všechny ostatní, kteří se v krizové době pracovně podíleli na chodu 

obce, resp. celého státu. Tato doba by pro nás měla být i důvodem k osobnímu zamyšlení, 

k přehodnocení našich priorit a měla by znamenat ústup od bezbřehého materialismu a 

blahobytu k hodnotám, které byly vlastní zejména předchozím generacím. 

Opravy a pořízení majetku v průběhu I. pololetí roku 2020 

Největší investiční akci v obci je v současné době výstavba inženýrských sítí v lokalitě nové 

zástavby u mateřské školy. Současně s touto akcí byly odstraněny i následky sesuvu břehu 

potoka Střelenka u č. p. 94. V tuto chvíli je prakticky dokončena stavební část splaškové a 

dešťové kanalizace a v nadcházejícím období bude přistoupeno k úkonům, které jsou 

nutné ke kolaudačnímu řízení. Doposud bylo na tuto akci vynaloženo 3,8  mil. Kč. 

V průběhu několika dní budou dokončeny i práce na vybudování hlavního řadu vodovodu. 

Společnost ČEZ Distribuce a. s. dokončila a zkolaudovala přípojky el. energie k jednotlivým 

stavebním místům. Dokončeno bylo rovněž přeložení telekomunikačního kabelu. Ve II. 

polovině roku by měla společnost ČEZ Distribuce a. s. provést zdvojení izolátorů na 

sloupech vysokého napětí. Po kolaudačním řízení a vložení věcných břemen (vklady jsou již 

na katastrálním úřadu), bude možno přistoupit k již několikrát odkládanému prodeji 

stavebních míst případným zájemcům. Dále proběhla rekonstrukce kanceláře ředitelky 

mateřské školy v celkové výši cca 70 000,- Kč. Náklady na prevenci COVID – 19 

představovaly cca 25 tis. Kč. Příprava zásahové vozidla JSDH na STK včetně nových baterií 

stála cca 21 tis. Kč, generální oprava vozidla VW transporter včetně STK vyšla na cca 23 tis. 

Kč, byla zakoupena sekačka v hodnotě 8,8 tis. Kč, zámečnické práce – výroba inf. tabulí, 

oprava kování oken v MŠ, výroba sušáku u OÚ, opravy dětských a sportovních hřišť na 

základě provedené revize představovaly cca 21 tis. Kč, provozní oprava vozidla Škoda 

Octavia vyšla na 4 tis. Kč, náklady na povinné revize představovaly cca 25 tis. Kč. Byla 

zahájena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení kolem místních komunikací. 

Dosavadní náklady představují cca 85 tis. Kč. Rekonstrukce kuchyně, sociálního zařízení pro 

ženy, včetně pořízení nových stolů a židlí v kulturním domě vyšla celkově na 652 tis. Kč.  

Odkanalizování  obce v rámci projektu Čistá řeka Bečva II.  

 

Na jaře letošního roku proběhly kontrolní kamerové zkoušky před ukončením záruční 

doby. Ty potvrdily problém, který se několikrát objevil v místní části „Amerika“. Zejména 

před nebo při dešti se od výpustí do potoka z této lokality šířil zápach a objevovaly 

nerozložené hygienické potřeby. O této skutečnosti byl informován odbor životního 

prostředí Městského úřadu Vsetín a v nejbližší době bude zahájena kontrola připojení 

v této lokalitě a kontrola původních septiků a jímek. Tomu kdo tak zachází s odpadními 

vodami, hrozí tučná pokuta. Ještě v tomto roce by měla být zahájena oprava 

reklamovaných místních komunikací. 
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Odpadové hospodářství 

 

V odpadovém hospodářství se připravuje řada legislativních změn, které budou mít dopad 

zejména na ekonomickou stránku v odpadovém hospodářství. Jednou z připravovaných 

změn je povinnost třídit komunální odpad z 55 %. Prozatím se % třídění odpadu pohybuje 

kolem 30. Ekonomickým dopadem na obce a potažmo na občany je připravované zvýšení 

cen u odpadu ukládaného na skládku až o 300%. Logicky čím dříve budeme lépe třídit, tím 

budeme lépe na tuto situaci připraveni a finanční dopady na obec a na každého z nás 

budou nižší. I přes počáteční nedůvěru mi nezbývá jinak než pozitivně hodnotit přístup 

k třídění jedlých olejů. Při červnovém svozu byly zaplněny 3 ze čtyř nádob s tímto 

odpadem, za což patří občanům poděkování. Opětovně připomínám možnost půjčení 

obecního štěpkovače pouze za spotřebované pohonné hmoty a po dohodě s vedením 

obce možnost uložení vytříděné stavební sutě, kterou obec následně na své náklady 

zrecykluje. Méně pozitivně je hodnoceno ukládání odpadů volně nebo v pytlích na místa, 

kde jsou rozmístěny kontejnery. Pro mnohé (záměrně nyní neuvádím občany), znamenalo 

umístění kontejnerů vznik nového skládkového místa. Proto bylo zadáno vyhotovení 

upozorňujících cedulí na možnost uložení sankce. Současně bude jednotlivá místa střídavě 

monitorovat fotopast a následně bude vyhodnoceno, zda „nepovolené“ skládky zřizují 

občané naší obce nebo ti co obcí projíždí nebo do obce dojíždí. V každé domácnosti je 

určitě prostor, kde může být přechodně pytel s odpadem uskladněn až do termínu svozu. 

Umístění pytle (ještě nezavázaného) ke kontejneru 14 dnů před plánovaným svozem, určitě 

není tím nejlepším příspěvkem ke zkrášlení vzhledu obce. Samostatnou kapitolou je 

posezení u víceúčelového hřiště, kde po každém setkání mládeže musí být proveden 

kompletní úklid. Od svozové firmy jsme obdrželi upozornění, které v tomto období je již 

neaktuální, přesto jej nyní připomínám. V průběhu topné sezóny dávají občané i v den 

svozu do popelnice horký popel. V průběhu měsíce došlo v popelářském voze 3x ke 

vznícení komunálního odpadu a následnými vysokými teplotami došlo k poškození 

hydraulického systému vozu. Technické služby uvažují, že v budoucnu budou náklady 

spojené s tímto problémem účtovat. Většinu takových popelnic osádka vozu odhalí a 

nevysype je. Někdy však dojde k přehlédnutí a nepříjemná situace je na světě. Žádáme tedy 

občany, aby při zahájení topné sezóny na tuto skutečnost nezapomněli. 

 

Ekonomické dopady pandemie na rozpočet obce 

Jenom co pominula doba pandemie, začíná vláda řešit, jak co nejrychleji vrátit do státního 

rozpočtu finance, které byly na boj s Covidem – 19 vynaloženy. Kromě pozitivní myšlenky 

podpory investic, přichází na přetřes i zvýšení daňového zatížení. Zejména v oblasti 

spotřebních daní. Provedenou analýzou vláda zjistila, že nejlépe hospodařícím subjektem 

v ČR jsou města a obce, tak proč je za toto nepotrestat a omezit jejich příjmy zejména 

v oblasti tzv. sdílených daní.  Propad obecních rozpočtu by měl tak činit minimálně 20 % (u 

8 mil. příjmu ze sdílených daní by v případě naší obce činil propad minimálně 1,6 mil. Kč).  

Z podnětu Sdružení místních samospráv byla vyhlášena stávková pohotovost starostů. 
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Vláda rychle přispěchala s návrhem kompenzace 1 200,- Kč/obyvatele. V podmínkách naší 

obce představuje kompenzace necelých 700 tis. Kč. Takže i tak zůstane rozpočet obce nižší 

o 1 mil. Kč. Toto opatření přispělo k odložení vybudování autobusové zastávky s točnou u 

Jednoty na rok 2021 a obdobně budou posunuty realizace ostatních plánovaných 

investičních akcí jako vybudování přírodní vodní nádrže v areálu sportoviště a rozšíření 

hřbitova. Prioritou zůstává dokončení vybudování inženýrských sítě v lokalitě vyčleněné 

k zástavbě rodinnými domy u mateřské školy a přístavba základní školy u mateřské školy 

z důvodu havarijního stavu stávající budovy. 

 

Kultura a sport ve II. pololetí roku 2020 

 

Pandemie ovlivnila a ještě ovlivní společenský a kulturní život v obci. Poslední plánovaná 

akce v I. pololetí letošního roku, která se uskutečnila by 30. ročník turnaje ve stolním tenisu. 

Všechny další byly zrušeny.  

Na rok 2021 byla přeložena i oslava 100. výročí založení místního SDH.  

 

Ve II. pololetí se uskuteční  

16. srpna          Pouť (v omezeném rozsahu se oslaví pouť - jen mše svatá a kolotoče) 

  5. září             Volejbal 

13. září             slavnostní Mše svatá u turistické zvonice při příležitosti 10. výročí  

                         jejího vysvěcení, za účasti vzácného hosta P. Jana Surowczyka  

28. října            Lampionový průvod  

21. listopadu    Retro-diskotéka 

27. listopadu    Vypouštění přáníček Ježíškovi – Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ  

 

 Vše další se bude řešit operativně na základě vývoje situace 

 

 

 

Gazdovy studánky 

V průběhu loňského a letošního roku vznikl z iniciativy našeho gazdy v okolí ojedinělý 

projekt. Postupně byly na území katastru naší obce obnovovány dřívější studánky. 

Zrekonstruováno bylo celkem 11 studánek a u každé bylo vybudováno malé zázemí. Každá 

ze studánek má svého partnera. Pokud by je chtěl někdo navštívit v jednom bloku, nechť 

se připraví na trasu dlouhou cca 10 km. Práce a materiál na obnovu studánek byly 

financovány z rozpočtu obce. Nyní se čeká na vyhlášení vhodné dotační výzvy, ze které by 

byla zafinancována propagace v podobě skládanky, orientační mapy a turistického značení.  

Obnovou studánek byl vytvořen okruh 3 turistických atraktivit v obci, které na sebe 

navazují: studánky, Křížová cesta v přírodě a Turistická zvonice. V letošním roce proběhlo 

historicky 2. otvírání Střelenských studánek. 
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Základní škola Střelná, okres Vsetín 
www.skolastrelna.cz 

 

školní rok 2020/2021 – složení tříd 

I. třída: 3. + 4. ročník 

              třídní učitelka Mgr. Radmila Skopalová Mikačová 

 

II. třída: 5. ročník 

                třídní učitelka Mgr. Martina Juřicová 

 

školní rok 2021/22 – složení tříd 

I. třída: 1. ročník 

 

II. třída: 4. + 5. ročník 

 

(Třídní učitelé budou určeni na konci školního roku 2020/2021) 

 

další školní roky – rozdělení tříd podle aktuálního složení žáků 

 

ve škole působí: 

- učitelé s vysokoškolskou kvalifikací pro 1. stupeň ZŠ 

- speciální pedagog 

- asistent pedagoga 

- školní asistent 

 

škola nabízí: 

- výuka anglického jazyka od 1. ročníku 

- školní družina 

- zájmové kroužky - Florbal 

- domácí prostředí 

- individuální přístup k žákům, málopočetné třídy 

- výuka prožitkem, projektová výuka 

- společné zážitky – přespávání ve škole, výlety, exkurze, karneval, sportovní soutěže, 

veřejná vystoupení, učení se v přírodě, přestávky na školní zahradě 

- žáci kladně hodnoceni základní školou Horní Lideč při přestupu do 6. ročníku, především 

ve znalostech matematiky, českého jazyka, v schopnosti samostatně pracovat ve výuce a 

dovednosti spolupráce se spolužáky 

- schůzky s rodiči formou konzultací 

- dny otevřených dveří pro rodiče žáků školy, pro rodiče předškoláků a jejich děti a pro 

širokou veřejnost v měsících listopad, únor a březen – rodiče se mohou přijít podívat přímo 

do výuky 

- při škole je otevřena ZUŠ Folklorika (obor taneční, hudební, výtvarný) 

 



Střelenský zpravodaj 1/2020 

 

7 
 

Život farnosti na léto  

pro děti je připraven „pří-farní“ tábor. Bude 3. - 7.8 2020 na faře, bez přespávání, za 

poplatek 800 Kč. Bude mít námět „Cestujeme časem“. Povede ho varhanice Eva s novým 

týmem pomocných vedoucích. V září pak chystáme pro středoškoláky (a případně i starší) 

zahájení přípravy na biřmování. 

V našem farním muzeu, které se znovu otevřelo první víkend v červnu vás a vaše hosty 

čekají noví průvodci. Dříve to byly vlastně výlučně průvodkyně, nyní po omlazení týmu je i 

jeden průvodce. Budou na vás čekat každý víkend a státní svátek až do konce září (mezi 

10-12 a 13-17 hodinou, v neděli 12-18). 

Ohlédněme se i za proběhlou akcí – Nocí kostelů. Uskutečnila se v pátek 12.6. od 18 

hodin, začala bohoslužbou s dětmi. Následovaly výtvarné dílny, kdy si děti mohly vyrobit 

placku s Noem či vlastním obrázkem. Děti i dospělí také mohli luštit biblický kvíz. Byly 

připraveny výstavy o Bibli i dětské kresby. Unikátem byl zapůjčený kancionál „Slavíček 

rajský“ z roku 1719. Zakončili jsme téměř hodinovou adorací v 21.30, vedly ji maminky a 

zpívala schola. Po mši jsme na chvíli vyšli ven, abychom zahájili provoz nové knihobudky 

naproti vstupu ke schodišti na kůr. Sokl pod domečkem s knihami v podobě anděla 

držícího knihu vyřezal Jan Brlica. V knihovničce je možno si knihy půjčovat, vyměňovat i 

jednoduše vzít. Horní patro je vyhrazeno pro knihy s duchovní tematikou různého 

zaměření, spodní nabízí zábavnou literaturu a knihy pro děti. 

Všem přeji vydařené léto a zasloužené načerpání sil během dovolených. 

Otec Stanislav Zatloukal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Číslo 1/2020 vyšlo 3. 7. 2020 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 
 

2.POLOLETÍ 

        

m
ěs

íc
 

če
rv
en

ec
 

sr
pe

n 

zá
ří

 

ří
je
n 

lis
to
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d 
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in
ec

 

interval svozu 

 Komunální odpad - SKO 

14. 11. 8. 6. 3. 1. 
úterý                           

LICHÝ týden                   

26 svozů / rok 
28. 25. 22. 20. 18.(středa) 15. 

          29. 

 Tříděný odpad - PLASTY 

24. 21. 25. 23. 27. 18.  12 x ročně OBALOVÉ KOVY 

NÁPOJOVÉ KARTONY 

 Tříděný odpad - PAPÍR 3. 28.   23.      6 x ročně 

 Tříděný o. -SKLO BAREVNÉ 17.   4.   6.    6 x ročně 

 Tříděný o. -SKLO BÍLÉ 24.   11.   13.    6 x ročně 

JEDLÉ OLEJE     39.týden     50.týden 2x za 1/2 rok 

 Nebezpečný a objemný odpad     12.         2 x ročně ( sobota ) 

 červenou barvou označeny svátky 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


