
Střelenský zpravodaj 2/2014  - 1 -                                                                     

Střelenský  

   2/2014             zpravodaj   

 

 
 

14. ročník vydává Obec Střelná 
 

 

 

 
 

 

 

Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje 

zastupitelstvo obce  
 

 

 

 

 

http://www.digimanie.cz/galerie/showimage.php?i=7734


Střelenský zpravodaj 2/2014  - 2 -                                                                     

Správnost nemusí být 100%, neboť od roku 2013 nemá obecní úřad k dispozici výpisy 

z centrální evidence obyvatel a o změnách, které se nehlásí přímo na obecní úřad 

nemusí mít povědomí. 

 

Počet  obyvatel ke konci roku 2013         605 

Narozeni:    7 

Krajčová  Tereza č.p. 116    Chromík Ondřej  č.p. 190 

 Šmatla Štěpán č.p. 232    Vyoral David  č.p. 3 

 Pohůnek Tomáš č.p. 32    Liška Kryštof  č.p. 152 

 Lipinská Sylvia č.p. 176 

 

Přihlášeni:    7 

 Štrbová Pavlína č.p. 93    Martinek Dušan č.p. 201 

 Bartovský Pavel č.p. 111    Bednářová Adéla č.p. 190 

 Maczková Marie č.p. 111    Surových Josef  č.p. 65 

 Krajčová Martina č.p. 94 

 

Zemřelí:     9 

 Změlík Josef č.p. 19    Vašků Josef   č.p. 105 

 Vašků Augusta č.p. 143    Krajčová Anna  č.p. 30 

 Poláchová Dana č.p. 34    Krajčová Marie č.p 227/1 

 Hurínek Josef č.p. 65    Změlíková Marie č.p. 68 

 Krajča Josef č.p. 180  

 

Na místním hřbitově byli v roce 2014 pohřbeni také: 

 Pohůnek Josef č.p. 15 

 Drdáková Veronika č.p. 54 

 Bělota František č.p. 50 

 

Odhlášeni:   9 

 Dahak Michaela    č.p. 146  Nieri Carolina  č.p. 198 

 Dahak Jasmeen    č.p. 146  Nieri Maddalena č.p. 198 

 Dahak Amani    č.p. 146  Závrská Lenka  č.p. 130 

 Dahak Adam    č.p. 146 

 Pazderová (Lišková) Markéta  č.p. 159 

 Tvarůžková (Krajčová) Jana  č.p. 30 

 

Sňatky: 

 Štěpánka Šimarová, Střelná 201 - Dušan Martinek, Lidečko 496   Martinkovi, Střelná 201 

 Markéta Lišková, Střelná 159 – Petr Pazdera, Slavičín                     Pazderovi, Slavičín 

 Martina Daňová, Študlov 54 – Vojtěch Krajča, Střelná 94              Krajčovi, Střelná 94 

 Hana Štěpánová, Střelná 158 – Libor Matocha, Střelná 45         Matochovi, Vsetín 

 Lenka Stolařová, Střelná 160 – Václav Trčálek, Střelná 160         Trčálkovi, Střelná 160 

 

Počet obyvatel k 18. 12. 2014         601 
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Volby 
 
Podzim roku 2014 byl i obdobím komunálních voleb, ze kterých vzešlo i nové složení 
zastupitelstva, které bude řídit obec v následujícím čtyřletém období. Zvolení zastupitelé tímto 
děkují všem občanům, kteří se voleb zúčastnili za důvěru, která je o to víc zavazující, protože 
vzešla z vysoké volební účasti. Při své rozhodovací činnosti se zastupitelstvo bude řídit 
zejména svým programovým prohlášením, které je rovněž obsaženo v tomto zpravodaji.   
 
V této souvislosti je určitě nezbytné poděkovat paní Jaroslavě Schovajsové, která v letošním 
roce ukončila své nepřetržité 24 leté působení ve vedení obce. Za jejího vedení se v obci 
realizovala řada významných a finančně náročných investičních projektů, ať to bylo 
vybudování vodovodu, telefonní sítě nebo plynofikace obce. K ukončení jejího působení 
v zastupitelstvu obce zcela nepochybně přispělo i šíření nepravd o jejím autorství článků na 
internetu, které nikdo neviděl, ale všeobecně se tvrdilo, že existují… 
 
Oficiální poděkování paní Schovajsové za její činnost ve prospěch obce proběhlo ze strany 
současného zastupitelstva v pátek 19. prosince. 
 
Programové prohlášení zastupitelstva obce Střelná na volební období 2014 – 2018 
 
Realizace záměrů obce v tomto období bude do značné míry ovlivněna rozpočtovými 
možnostmi obce, které negativně ovlivní splácení kanalizace v následujících 10 letech. Přesto si 
zastupitelstvo v tomto programovém prohlášení  stanoví cíle, které si při pozitivním vývoji 
příjmové stránky rozpočtu pokusí zrealizovat: 

1. Dokončení odkanalizování obce v rámci projektu Čistá řeka Bečva II. 

2. Realizace projektu „Revitalizace středu obce Střelná“ 

3. Realizace projektu „Pořízení kompostérů pro každou domácnost“ 

4. Realizace projektu cyklostezka „Bečva – Vlára – Váh“ v rámci Sdružení obcí 

Hornolidečska 

5. Rekonstrukce místních komunikací a chodníků po provedeném odkanalizování obce 

6. Položení živičného povrchu místních komunikací do zastavěných oblastí 

7. Zpracování projektu na vybudování sítí do oblastí nové zástavby rodinnými domy a 

jejich postupná realizace 

8. Prodloužení veřejného vodovodu v dolní části obce 

9. Zpracování projektu na vybudování pavilonu školy v areálu mateřské školy a v závislosti 

na dotačních možnostech zahájení realizace 

10. Zpracování studie, projektu a následná realizace rozšíření hřbitova, spojená 

s majetkoprávním vypořádáním pozemků 

11. Zlepšení zázemí pro podnikatelskou činnost  v areálu u kostela (nové rozvody elektřiny, 

sociální zařízení) 

12. Rekonstrukce zemních vedení veřejného osvětlení, nátěr sloupů veřejného osvětlení 
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13. Zpracování projektu rekonstrukce zemědělské usedlosti „U Ondrů“ a v závislosti na 

dotačních možnostech zahájení rekonstrukce 

14. Zpracování projektu rekonstrukce dřevěné zvonice a v závislosti na dotačních 

možnostech obce zahájení rekonstrukce 

15. Finanční podpora farnosti při opravě střechy kostela 

16. Příprava digitalizace katastru obce a narovnání vlastnických vztahů k pozemkům, 

zejména pod místními a účelovými  komunikacemi 

17. Doplnění územního plánu obce o další lokality vyčleněné pro bydlení 

18. Spoluúčast na společných projektech Sdružení obcí  Hornolidečska a Místní akční 

skupiny Hornolidečska 

19. Pokračování  v podnikatelské činnosti (pronájmy, provoz ubytovny) v areálu bývalého 

hraničního přechodu a vytváření  tak finančních zdrojů pro podporu zamýšlených 

projektů obce 

20. Podpora spolkové činnosti a kulturních a společenských aktivit v obci minimálně 

v dosavadním rozsahu 

21. Dokončení zpracování  DVD mapujícího kulturní  život obce v průběhu  roku 

22. Přestavba a zkvalitnění informací na webových stránkách obce 

23. Příprava tisku knihy „Střelná v historických fotografiích“ 

24. Zachování minimálně dosavadního stavu dopravní  obslužnosti  v pracovních dnech a 

snaha o zlepšení návazností vlakových spojů  

25. Pokračování spolupráce s družební obcí Lysá pod Makytou 

26. Realizace opatření pro zlepšení bezpečnosti občanů naší obce 

27. Zkvalitňování infrastruktury pro turistiku 

28. Zkvalitňování služeb obecního úřadu jak v oblasti samosprávy, tak v oblasti státní 

správy 

 
Tento výčet priorit zastupitelstva obce Střelná pro nadcházející volební období nelze rozhodně 
chápat jako dogma, které bude splněno.  Z jeho obsahu je zřejmé, že finanční náročnost 
jednotlivých bodů značně převyšuje rozpočtové možnosti obce v nadcházejícím volebním 
období.  Jednotlivé body budou postupně zařazovány do rozpočtů na jednotlivá léta a 
rozhodujícím faktorem pro jejich realizaci bude zejména možnost získání dotace z některých 
vyhlášených dotačních programů. Na druhou stranu bude nutné do programového prohlášení  
operativně zahrnout i cíle, jejichž potřeba realizace vyvstane v průběhu volebního období a 
nebo bude v rámci dotačních programů vyhlášena výzva, která svým obsahem může pozitivně 
ovlivnit život v naší obci. 
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Odkanalizování obce v rámci projektu Čistá řeka Bečva II. 
 
V tuto chvíli je položeno v obci 6 090 m z celkového 7 665 m, což je cca 80%. Z hlavních stok 
zbývá dokončit úsek od kostela směrem na Slovensko po č. p. 97, od kostela  směrem do centra 
obce od č.p. 35 po č. p. 169, úsek od č. p. 39 po č.p. 42, úsek od č.p. 43 po prodejnu Jednoty,  
úsek od č.p. 54 po č.p. 56, úsek  od č.p. 58 po č. p. 117, úsek od č.p. 133 po č. p. 181 a úsek od č.p. 
65 až po č.p. 93, včetně průtlaku pod silnici  I49 . Pokud bude příznivé počasí měl by  tyto 
úseky zhotovitel dokončit v průběhu ledna a února 2015. Mezitím byly již zahájeny práce na 
budování odboček (přípojek) k jednotlivým domům.  Obecně lze tedy říci, že to nejhorší má 
snad již obec za sebou neboť budování odbočení by nemělo přinést již tolik komplikací jak pro 
obec, tak občany. Proto již v této chvíli děkuji všem občanům za jejich trpělivost a přístup 
k tomuto projektu. V některých případech byl zásah do jejich soukromých práv tak velký, že 
jenom díky jejich vstřícnému postoji bylo možno projekt v těchto oblastech realizovat.  
Hlavním problémem tohoto projektu je, že se ze všech inženýrských sítí buduje v obci jako 
poslední a přitom má nejvyšší nároky na vybudování – nejvyšší hloubka, spádovost, minimálně 
1 m pod korytem potoka ,souběh se stávající kanalizací, vzdálenost od ostatních sítí minimálně 
1 m.  Všechny tyto atributy ve svém společném působení byly příčinou toho, že v této chvíli je 
původní projekt prakticky z 80% změněn.  V mnoha úsecích muselo dojít k přeložení ostatních 
sítí, zejména vodovodu a změněna technologie provedení, zejména realizace formou průtlaků 
(např. úsek od č.p. 169 až po č.p 146). Zásadně musel být přepracován  i projekt v úseku  od č.p. 
10 po č. p. 200 z důvodu zjištění velkého ložiska skály pod stávající opěrnou zdí. V této chvíli se 
jako největší problémy jeví vybudování kanalizace u kostela, kde Ředitelství silnic a dálnic 
postavilo opěrné zdi bez základu na kamenném ložisku a realizaci průtlaku pod potokem mezi 
č.p. 45 a základní školou, který se stávající technologii nepodařilo zrealizovat rovněž z důvodu 
existence velkého kamenného masivu. Dne  19. prosince byly ukončeny práce v letošním roce a 
k jejich obnovení dojde 5. ledna roku příštího. 
  
V lednu příštího roku zahájí obecní úřad vyřizování územních souhlasů pro občany na 
stavebním úřadu.  Pokud budou občané chtít tuto nabídku obce využít, musí se na obec 
dostavit k podepsání plné moci starostovi, aby je v tomto řízení mohl zastupovat. Projekty 
kanalizačních přípojek  pro  jednotlivé domácnosti jsou již prakticky všechny  ze strany 
dodavatelské firmy dodány na obecní úřad.  Pokud jde průběh kanalizační přípojky 
domácnosti přes jiné pozemky než vlastní, musí si  majitel přípojky zajistit podpis  smlouvy ze 
strany vlastníka pozemků (smlouvy jsou ze strany zpracovatele projektu připraveny a stačí je 
pouze podepsat).  Souhlas s kanalizační přípojkou musí dát písemně i osoba užívající práv 
z věcného břemene k příslušné nemovitosti.  Jakmile budou všechny tyto podklady ze strany 
majitelů nemovitostí připraveny, podá obec  žádost na stavební úřad o vydání  územního 
souhlasu.  Podání žádosti o územní souhlas podléhá již 2 roky správnímu poplatku ve výši 
500,- Kč. Přestože tato skutečnost nebyla se zhotovitelem projektové dokumentace smluvně 
ošetřena (v době uzavření smlouvy se správní poplatek nevybíral), podařilo se vyjednat, že 
úhrada správního poplatku bude součástí ceny za zpracování projektu a nebude ji navyšovat. 
V okamžiku, kdy stavební úřad vydá územní  souhlas (ve své podstatě stavební povolení 
k provedení stavby kanalizační přípojky), předá obec projektovou dokumentaci včetně 
územního souhlasu občanům oproti úhradě částky 3 000,- Kč za zpracování projektové 
dokumentace. Původně tato částka představovala 4 680,- Kč, ale zastupitelstvo obce na svém 2 
.zasedání rozhodlo, že částkou  1 680,- Kč přispěje na zpracování projektové dokumentace 
občanům z rozpočtu obce, jako výraz poděkování  za již zmíněnou trpělivost a přístup 
k tomuto projektu.  Po vyřízení územního souhlasu, který má platnost 2 roky (v této době musí 
dojít k realizaci připojení na kanalizaci), budou občané čekat na pokyn, kdy bude možno 
realizovat další kroky směřující k připojení. Nezbytným předpokladem připojení je, že 
kanalizace musí být zkolaudovaná.  Občan si provede výkopové práce a položí potrubí 
domovní přípojky. Před zasypáním v místě spoje připojení přebírá společnost VaK Vsetín a. s., 
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současně občan uzavírá se společností VaK Vsetín a. s. smlouvu na vypouštění odpadních vod 
(obdoba smlouvy na dodávku vody z veřejného vodovodu). V případě dřívějšího – 
neoprávněného napojení by po občanovi byla požadována úhrada za poslední vyčistění potrubí 
před kamerovými zkouškami a převzetím kanalizace VaK Vsetín a. s. Také by se občan vystavil 
možném postihu dle zákona o vodovodech a kanalizacích. Další informace k připojení má 
společnost Vak Vsetín zveřejněny na adrese: 
http://www.vakvs.cz/dokumenty_vychozi/dokumenty_kanalizace 
 
Budování kanalizace v současných podmínkách nelze srovnávat s podmínkami budování 
v Horní Lidči a v Lidečku před 5 lety. Došlo k většímu zpřísnění podmínek a rovněž k poklesu 
procenta dotace o téměř 3 body, což v případě naší obce činí téměř 2 miliony  Kč.  Dále byla 
dříve do dotace zahrnuta v plné výši oprava místních komunikací v celé šířce, nyní pouze v šíři 
výkopu, tj. 1,5 m, zbývající 2 m musí hradit obec hradit z rozpočtu obce, což představuje další 
zátěž ve výši 2 mil. Kč.  Proto byl třeba možná příspěvek na zpracování projektu v jiných 
obcích v minulosti vyšší. Na druhou stranu je třeba vzít na vědomí skutečnost, kolik již občané 
těchto obcí za 5 let  zaplatili na stočném. Tato částka v této chvíli představuje relativní 
„úsporu“ občanů naší obce a pohybuje se v částkách desítek tisíc, protože naše obec za 
vypouštění odpadních vod do současné kanalizace stočné nevybírá, přestože by měla na jeho 
výběr zákonný nárok a naopak platí ročně částku cca 100 tis. Kč za provoz současné kanalizace. 
Podstatnou část z této částky představuje čtvrtletní rozbor vzorků vod z každé kanalizační 
vpusti, která ústí do potoka.  Dalším pozitivem pro naše občany byla skutečnost, že si z důvodu 
připravovaného projektu odkanalizování obce nevyřizovali nové stavební povolení na septiky a 
jímky k vyvážení, jak ukládala novela zákona o vodách, která nabyla účinnosti před 5 lety a 
přípravou projektu byli občané možná oproštěni od případných kontrol ze strany 
vodoprávních  úřadů, které však určitě nabydou na síle a frekvenci po zprovoznění kanalizace 
u domácností, které zůstanou nepřipojeny. 
 
V místech, kde byly hlavní stoky přerušeny dochází k rekonstrukci vedení  osvětlení, které bylo 
v minulosti již několikrát přerušeno a vykazuje velkou poruchovost, popřípadě muselo být 
zhotoveno provizorní vedení po sloupech osvětlení. Do oprav vedení investovala obec 
prozatím částku cca 100 tis. Kč. Pokud mají občané v úmyslu  v nejbližší budoucnosti realizovat 
různé stavební práce (např. přípojky vody apod.), které by vyžadovaly zásah do místních 
komunikací,  nechť tak učiní nejpozději na jaře příštího roku nebo si pro realizaci svého 
záměru uloží do komunikace chráničku. Po položení nového živičného povrchu na místní 
komunikace nebudou překopy  komunikací ze strany obecního úřadu po dobu nejméně 5 let 
povolovány. 
 
Revitalizace středu obce  
 
Naše obec uspěla s žádostí o dotaci na projekt „Revitalizace středu obce Střelná“ u 
Regionálního operačního programu.  Na tuto akci byla prostřednictvím firmy MCI s.r.o. Zlín 
vyhlášena veřejná soutěž s jediným hodnotícím kritériem, kterým byla nabídková cena. 
Z tohoto pohledu nejvýhodnější nabídku předložila firma TM stav Vsetín a. s., s  touto firmou 
byla rovněž dne 5. prosince podepsána smlouva o dílo. Celková cena představuje 4 198 000,- Kč 
včetně DPH. S pracemi by mělo být započato ihned po novém roce. Tento projekt si rovněž 
vyžádal změnu harmonogramu stavby kanalizace tak, aby v úsecích kolem obecního úřadu a 
kulturního domu byla položena v předstihu. Obsahem prací v rámci tohoto projektu bude: 
rekonstrukce parkoviště před kulturním domem s vyznačením oddělení od místní 
komunikace, rekonstrukce vstupu do kulturního domu a připojení na vstup do obecního 
úřadu, rekonstrukce chodníků před kulturním domem, výsadba zeleně před obecním úřadem a 
kulturním domem. Součástí projektu je i vybudování parkové zóny a odpočinkové zóny 
v zahradě “U Ondrů“. Bude vybudován široký chodník pro pěší a cyklisty od lípy nad tunelem 

http://www.vakvs.cz/dokumenty_vychozi/dokumenty_kanalizace
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až po hlavní silnici, který tak bude plynule navazovat na Hornolidečskou magistrálu vedoucí 
k turistické zvonici. Dojde rovněž k vybudování nového oplocení objektu v horní části areálu a 
umístění veřejně přístupných herních prvků pro děti (obdoba nového hřiště u mateřské školy). 
Stavební práce by měly být hotovy do 31. 5. 2015, dotace u tohoto projektu představuje částku        
3 568 000,- Kč, což je 85 %. Zbývající částka 629 700,- (15%),bude hrazena z rozpočtu obce.   
 
Pořízení kompostérů a štěpkovače  
 
Dne 1. 1. 2015 nabude účinnosti vyhláška ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu 
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, která mimo jiné stanoví 
povinnost třídění biologicky rozložitelných odpadů.  Aby obec pomohla toto zákonné 
ustanovení občanům co nejlépe naplňovat, zapojila se do společného projektu osmi obcí 
Sdružení obcí Hornolidečska, v rámci kterého byly pořízeny domovní kompostéry do každé 
domácnosti, 3 ks velkokapacitních kompostéru a výkonný štěpkovač.  Povinnost třídit 
biologicky rozložitelný odpad bude upravena rovněž v obecně závazné vyhlášce. Po 1. 1. 2015 by 
se tedy nemělo stávat, že do popelnic pro svoz komunálního odpadu se objeví posečená tráva 
apod. Žádáme občany, aby si změnu tohoto zákonného ustanovení vzali za své a zejména do 
veřejně přístupných velkokapacitních kompostérů umísťovali pouze biologicky rozložitelný 
odpad (ne např. hlínu apod.). Jeden velkokapacitní kompostér bude umístěn před prodejnou 
Jednoty (na druhé straně komunikace), jeden v areálu místního sportoviště, o umístění třetího 
zastupitelstvo teprve rozhodne. Logicky se nabízí umístění u hřbitova a toto místo je vysoce 
rizikové z pohledu, že by se v kompostéru objevoval i jiný odpad než tam má být.  Součástí 
projektu je i pořízení výkonného štěpkovače, který je přizpůsoben k připojení za každé vozidlo 
vybavené tažným zařízením (forma vozíku). Štěpkovač je určen pro štěpkování větví do 
průměru 10 cm a má vlastní startování přes baterii. Způsob jeho využití, určení obsluhy, popř. 
ceny za využití stanoví zastupitelstvo.  Celkové náklady projektu činily  671 753,- Kč, 90% bylo 
pokryto dotací z operačního programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí a 
10% (74 639,-) Kč z rozpočtu obce. Pořizovací  cena 200 ks domovních kompostérů činí 
435 600,- Kč, pořizovací cena 3 ks velkokapacitních kompostérů činí  50 820,- Kč a pořizovací 
cena štěpkovače je 240 790,- Kč. 
 
Přírodní hřiště v zahradě mateřské školy 
 
V průběhu prázdnin bylo v dolní části zahrady mateřské školy postaveno nové hřiště zaměřené 
na zdůraznění motivů přírody. Kromě herních prvků z přírodního dřeva byl vybudován altánek 
s posezením pro děti, přírodní jezírko s vodním mlýnkem,  v břehu zahrady byl vybudován 
umělý tunel a celá zahrada byla doplněna dalšími přírodními motivy budkami pro ptáčky, 
maketami ptačích vajíček, přírodním tunelem z proutí apod.  Poděkování za realizaci tohoto 
díla patří pani architektu Ing. Et Ing. Karbanovi, který připravil projekt, panu Petru Vašičkovi 
z agentury 1. Rozvojová s. r. o., Zlín, který připravil žádost o dotaci a celkovou administraci 
projektu sponzorsky podpořil a panu Tománkovi, jehož firma projekt realizovala. Projekt 
nazvaný symbolicky „Přírodě blíž“, představoval náklady ve výši 1 171 181,- Kč, a částkou  
1 060 363,- Kč (90%), jej podpořil Státní fond životního prostředí z operačního programu 
životní prostředí a  částka ve výši 117 818,- Kč (10%)  byla vyčleněna z rozpočtu obce. 
 
Prodloužení vodovodu v dolní části obce 
 
V závěru letošního roku mělo dojít k realizaci prodloužení veřejného vodovodu v dolní části 
obce (od č. p. 105 po č.p. ). Termín realizace je však závislý na provedení odkanalizování 
v tomto úseku. Jelikož došlo ke změně harmonogramu stavby a k odkanalizování  zde doposud 
nedošlo, bylo nutno přesunout i stavbu prodloužení vodovodu v tomto úseku na jarní termín.  
Realizací stavby dojde k připojení 7 nových domácností na veřejný vodovod.  Říká se, že každé 
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„zlo“ je pro něco dobré a tak posunutí termínu může možná znamenat získání dotace na tuto 
akci z ministerstva zemědělství.  Ministerstvo totiž v závěru roku vyhlásilo výzvu na podání 
žádosti na vybudování, popř. rozšíření vodovodní sítě a v případě, že by obec s žádosti uspěla, 
znamenalo by to značnou úsporu prostředků z rozpočtu obce, které by mohly být použity 
např. na opravu místních komunikací po kanalizaci. Předpokládané náklady na prodloužení 
vodovodu činí cca 400 tis. Kč. 
 
Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh 
 
O tomto společném projektu obcí od Vsetína až Sv. Štěpán jste byli informováni v minulém 
čísle zpravodaje.  Co se za půl roku změnilo? Obci se podařilo vykoupit pozemek od pana 
Vepřeka ze Šumperka, čímž se podaří splnit podmínku souhlasného stanoviska CHKO Beskydy 
a vést cyklostezku co nejblíže začátku obytné zóny a co nejméně zasahovat do chráněné 
lokality „Kříbu“. Podmínkou je rovněž, že cyklostezka  musí končit nebo být přerušena  
v intravilánu obce, nikoliv mimo něj.  V našem případě by cyklostezka končila v obci na 
komunikaci mezi č.p. 65 a 105. V obci by byla přerušena a průjezd by byl nutný po silnici I49. 
Vzhledem k nejednoznačnému stanovisku Zlínského kraje není doposud jasné pokračovaní 
cyklostezky na konci obce směrem k hraničnímu přechodu. Záměrem je vést cyklostezku po 
bývalé komunikaci kolem trafostanice ČD k bývalému HCP, která je však ve vlastnictví 
Zlínského kraje a zde  bude nutno jednat přímo s představiteli samosprávy Zlínského kraje, 
neboť stanovisko úředníků je zatím spíše záporné a je založeno na naprosté neznalosti 
místních podmínek.  Zkomplikovalo se rovněž napojení cyklostezky na větev vedoucí z Horní 
Lidče do Francovy Lhoty, kde CHKO Beskydy nesouhlasí s předloženým návrhem Francovy 
Lhoty. 
 
Pronájmy bytů v bytovém domě č. p. 227 
 
V současné době obec disponuje dvěma volnými byty v bytovém domě č. p. 227 (kk+1,kk+3). I 
přes zveřejnění pronájmu v médiích se nepodařilo vybrat zájemce, kteří by naplňovali základní 
podmínku stanovenou Státním fondem rozvoje bydlení, a to že žádná osoba, která bude byt 
obývat , nesmí vlastnit nebo být spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení.  Pokud by 
někdo z občanů věděl o někom, kdo potřebuje řešit otázku bydlení a splňoval příslušnou 
základní podmínku, může mu možnost získat nájemní bydlení v naší obci doporučit. 
 
Projekt vzděláním ke zvýšení konkurence schopnosti našeho venkova 
 
V závěru roku se obec připojila do dotovaného projektu  z Evropského sociálního fondu v ČR  
„Vzděláním ke zvýšení konkurence schopnosti našeho venkova“.  V listopadu a začátkem 
prosince  proběhly 2 cykly bezplatného školení pro občany, jeden z oblasti právní (vypořádání 
majetku při rozvodovém řízení), druhý zaměřený na dotační možnosti pro realizaci 
podnikatelských záměrů občanů. Začátkem příštího roku proběhne závěrečná přednáška, 
tentokrát zaměřená na oblast IT technologií. Tématem bude aktuální téma současnosti  - 
nebezpečí  počítačových technologií a sociálních sítí pro naše děti. Všechny kurzy jsou spojeny 
s bezplatným občerstvením. 
  
Rozšíření hřbitova 
 
Jedním z úkolů blízké budoucnosti je příprava rozšíření hřbitova. V závěru roku byla 
zpracována Ing. Et Ing. Karbanem (architekt, který zpracoval projekt rozšíření hřiště u 
mateřské školy v rámci projektu Přírodě blíž) studie, která bude základem budoucího projektu. 
Studie mimo jiné obsahuje i vyčlenění části pro uložení uren, neboť se předpokládá, že i v naší 
obci bude tato forma uložení ostatků zemřelých do budoucna narůstat. Předpokládá se rovněž 
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s přemístěním pomníku padlých na důstojnější a hlavně prostornější místo. Hřbitov bude 
obsahovat i zelení oddělenou část, kde bude možno třídit hřbitovní odpad. Studie je 
k dispozici na obecním úřadu k nahlédnutí komukoliv , kdo o to projeví zájem.  V příštím roce 
je záměrem vypořádat majetkoprávně pozemky se současnými vlastníky , připravit projektovou 
dokumentaci a zahájit stavební řízení tak, aby v roce 2016 mohla podat žádost o dotaci 
z některého vhodného programu. 
 
Areál u Ondrů 
 
Zastupitelstvo na minulém zasedání schválilo postup při rekonstrukci bývalé zemědělské 
usedlosti u Ondrů. Vzhledem ke stejnému stanovisku dvou nezávislých projektantů, bude 
současný objekt zbořen a nová stavba bude posunuta více k silnici I49 a dojde tím k rozšíření 
nádvoří. Projekt nového objektu bude koncipován tak, aby se co nejvíce vzhledově blížil 
původnímu objektu.  Důvodem kompletní demolice je skutečnost, že celý objekt  včetně zdiva 
je napaden dřevomorkou, kterou nejde údajně žádnou chemickou cestou zlikvidovat. Při 
předpokládaném uplatnění dotace a následném objevení působení dřevomorky po 
rekonstrukci, by se mohlo stát, že bychom museli část dotace vracet, protože projektant by 
upozornění na tuto skutečnost zmínil v technické zprávě a tím by odpovědnost za 
nerespektování stanoviska projektanta přešla na obec a samozřejmě v případě problémů k její 
tíži. Rok 2015 by tedy měl být rokem demolice objektu (samozřejmě až po dožínkách) a rokem 
zpracování projektové dokumentace, aby obec byla připravena na podání žádosti o dotaci 
z některého programů dalšího plánovacího období. 
 
Ekonomická činnost obce 
 
I v letošním roce pokračovala úspěšná podnikatelská činnost obce, zejména v oblasti 
ubytovacích služeb v areálu bývalého hraničního přechodu, poskytování prostor k pronájmu 
v tomto areálu a v oblasti uložení zeminy na pozemcích ve vlastnictví obce. V letošním roce 
byla za ubytování měsíčně fakturováno průměrně od 150 tis. Kč do 180 tis. Kč. Po odpočtu 
nákladů -  elektřina, voda, mzda správce ubytovny, uklízečky, údržbáře a  nákladů na nezbytný 
provozní materiál , byl rozpočet obce posilován měsíčně o částku 90 až 120 tis. Kč. Obdobný 
čistý výnos měsíčně znamenala  skládka zeminy, kde kromě vstupních nákladů – projekt 
skládky, povolení skládky nejsou žádné jiné náklady. Díky ekonomické činnosti obce se 
společně s kanalizací daří realizovat další projekty, na které by jinak obec neměla dostatek 
finančních prostředků (hřiště u mateřské školy, kompostéry, zázemí pro spolkovou činnost 
oprava budovy zahrádkářů, nové oplocení v areálu sportoviště a nový kontejner 
k víceúčelovému hřišti), kompletní rekonstrukce tanečního kola ve sportovním areálu).  Navíc 
se obci již v této chvíli podařilo naspořit cca 1 mil. Kč na vlastní finanční podíl na opravě 
místních komunikací.  Kromě toho tento rok zaplatila Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
investiční příspěvky na vybudování kanalizace ve výši 1.4 mil. Kč. Díky podnikatelské činnosti 
obce se tedy daří obci realizovat tyto projekty bez jakéhokoliv zadlužení. Naše obec je jednou 
z mála obcí v regionu, která v současné době nesplácí žádný úvěr.  Závěrem je nutno ještě 
zdůraznit skutečnost, že podnikatelská činnost je realizována s minimem zaměstnanců, 
většinou zaměstnaných formou dohody o provedení práce. 
 
Změny zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích 
 
Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 239/2013 Sb.,  kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  
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Zákon přináší tyto základní změny: 
- žádost o převod vozidla se vyřizuje u obecního úřadu s rozšířenou působnosti „v 

jednom registračním úkonu“ v místě pobytu (sídla) dosavadního provozovatele 

- společná žádost dosavadního vlastníka nového vlastníka 

- k vyřízení žádosti se tedy musí dostavit původní  i nový vlastník  současně, 

prokazuje-li se zmocněnec k zápisu plnou mocí, tato musí být nově podepsána 

úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem 

zmocnitele 

- evidenční kontrola vozidla nesmí být starší 14 dnů 

- v případě žádosti o vyřazení vozidla z provozu na dobu delší než 12 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců, je vlastník vozidla povinen oznámit adresu místa, kde je 

vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití 

- vozidlo může být nově vyřazeno z provozu na základě žádosti vlastníka vozidla, 

kterému bylo odcizeno 

- u vozidel dočasně vyřazených z provozu v období do 30. 6. 2013, se musí vlastník 

vozidla dostavit do 31. 12. 2015 na Měú Vsetín a oznámit místo umístění vozidla a 

účel jeho využití, jinak takové vozidlo zanikne 

- u vozidla, které je „v převodu“  a není tudíž přihlášeno na nového vlastníka musí být do 

30. 6. 2015, podána žádost o zápis vlastníka a provozovatele vozidla (dokončení 

registrace), jinak toto vozidlo  zanikne 

Poškození povrchu víceúčelového hřiště  
 
Při „bleskové“ povodni dne 15. 9. 2014 došlo k poškození povrchu víceúčelového hřiště. Po 
prohlídce likvidátora pojišťovny Kooperativa, bylo konstatováno, že je nutno kompletně 
vyměněn povrch hřiště v hodnotě cca 320 tis. Kč. Po dohodě se  zmíněnou pojišťovnou dojde 
k výměně až na jaře,kdy k tomu budou vhodnější klimatické podmínky.  Celkové náklady na 
výměnu povrchu, tj.  320 tis. Kč uhradí pojišťovna v plné výši. 
 
Úprava jízdního řádu 
 
Těsně před nabytím účinnosti nového jízdního řádu obdržela obec žádost rodičů dětí 
navštěvujících 2. stupeň základní školy v Horní Lidči o úpravu jízdního řádu,  aby děti, které 
z důvodu skončení vyučování ve 13.00 hod. a nemohou logicky stihnout vlak s odjezdem do 
Střelné ve stejnou dobu, nemusely čekat na další stoj cca 1,5 hod. Přestože se žádostem v tomto 
období (kdy jsou jízdní řady odsouhlaseny) nedává moc šancí na úspěch, podařilo se díky 
vstřícnosti  koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje a ČSAD Vsetín a. s. operativně 
zařadit autobusový spoj do Střelné. Bylo to možné díky shodě náhod, že zrovna v tomto 
období měl autobus v Horní Lidči dostatečnou časovou prodlevu k zajištění spoje do Střelné a 
zpět.  S účinností od 14. 12. 2014 jezdí do Střelné nový autobusový spoj s odjezdem ve 13.35 hod 
z železniční stanice Horní Lideč a s příjezdem do Střelné ve 13.40 hod.  Autobus jede ihned 
zpět do Horní Lidče s odjezdem ve 13.40 hod. ze Střelné.  Tyto dva spoje, i když jsou vedeny 
jako školní, mohou samozřejmě využívat všichni občané obce. V době školních prázdnin tyto 
spoje jezdit nebudou. 
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Nabytí účinnosti Obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování loterií a jiných 
podobných her 
 
V průběhu roku 2014 schválilo zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku o zákazu 
provozování loterií a jiných podobných her na katastrálním území Střelná na Moravě.  
Přestože zastupitelstvo obce obdrželo v závěru roku žádost o přehodnocení, resp. zrušení  této 
obecně závazné vyhlášky, rozhodlo na svém prosincovém zasedání, že obecně závazná 
vyhláška zůstane pro příští rok v platnosti. 
 
Urny 
 
Žádáme občany, kteří na pronajaté hřbitovní místo na místním hřbitově ukládají urny 
s pozůstatky svých zemřelých, aby tuto skutečnost hlásily obecní úřad. Tuto povinnost stanoví 
z evidenčních důvodů zákon o pohřebnictví. 
 
Podpora sociálních služeb  z rozpočtu obce a Nemocnice milosrdných bratří ve 
Vizovicích 
 
Obec rovněž podporuje sociální zařízení, ve kterých jsou umístěni občané naší obce.  
Zastupitelstvo pro rok 2014 schválilo částku 3 000,- Kč na jednoho občana umístěného 
v sociálním zařízení. V roce 2014 bylo tedy sociálním zařízením poskytnuta formou daru částka 
18 000,- Kč a Nemocnice milosrdných bratří ve Vizovicích byla podpořena částkou  8 000,- Kč.  
Kromě toho obec podpořila částkou 5 000,- Kč koncert Benefice pro Karolínku a částkou 
5 000,- Základní školu praktickou v Horní Lidči. 
 
Předvánoční odpoledne ve Střelné 
 
V pátek 12. 12. 2014 se ve Střelné před obecním úřadem vypouštěly balónky s přáníčky pro 
Ježíška. V kulturním domě pak děti z mateřské a základní školy předvedly své vánoční 
vystoupení. Po vystoupení byl připraven jarmark, kde si za symbolickou cenu každý mohl 
zakoupit výrobky dětí. Výtěžek z tohoto jarmarku (MŠ 4051,-- Kč a ZŠ 1428,-- Kč) bude použit 
na nákup materiálu pro další tvoření a jiné potřebné věci pro děti.  
 
Podvečer příjemně zpestřila cimbálová muzika „Vincůch“. Celou akci doprovázela místní 
kapela „ČERTOVKA“. O výborné bramboráky se postaral pan Antonín Liška, který část výtěžku 
z prodeje 2 x 200,- Kč věnoval mateřské a základní škole.  
 
Tečkou za krásným svátečním programem bylo  rozsvícení vánoční stromu.  
 
Dobrovolné vstupné (1 500,-- Kč) organizátoři věnovali nemocnému Tomáškovi Bojdovi 
z Lidečka.  
 
Poděkování patří  všem, kdo se podíleli na zorganizování akce. 
 
DVD mapující kulturní život v obci 

 

Nadále pokračují práce na sběru (natáčení materiálů) mapující kulturní život v obci. Tyto práce 

by měly být dokončeny dožínkami v příštím roce. Do konce roku by měly pokračovat práce na 

finální úpravě, tak aby před Vánoci roku 2015 mohlo být DVD k dispozici třeba jako pěkný 

vánoční dárek. 

 



Střelenský zpravodaj 2/2014  - 12 -                                                                     

Jesličková pobožnost 

čtvrtek 25. 12. 2014 

v  kostele Panny Marie Nanebevzaté  ve Střelné 

v 15.00 hodin 

Srdečně zve 

Scholička ze Střelné 

 

 

 

Kulturní a společenské akce na přelomu roku 2014 a v první polovině roku 2015 

* 25. prosinec 2014 Jesličková pobožnost 

* 27. prosinec 2014 Tradiční hokejbalové utkání ženatí – svobodní 

*            31. prosinec 2014 Silvestr u Karla 

*       10. leden 2015 Tříkrálová sbírka 

*       17. leden 2015 Dětský karneval 

*        07. únor 2015  Myslivecký ples 

*          14. únor 2015 Fašanková obchůzka 

*         21. únor 2015 Košt slivovice 

*       7. březen 2015 Valná hromada TJ SOKOL Střelná 

*      14. březen 2015 Stolní tenis 

*      01. duben 2015 Velikonoční odpoledne – pletení korbáčů, malování vajíček 

*           duben 2015 Zápis dětí do kroniky obce (datum bude upřesněn) 

*      30. duben 2015 Slet čarodějnic a stavění máje 

*     09. květen 2015 Den matek v kulturním domě 

*     30. květen 2015 Kácení máje 

*           červen 2015      Dětský den  (datum bude upřesněn) 

*     27. červen 2015       Memoriál Ondry Vrány v malé kopané 

*  11. červenec 2015  Hasičská soutěž 
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Anketa zájezd důchodců 
 
 Poslední ročníky zájezdy důchodců jsou charakterizovány nižším zájmem, než tomu bývalo 
v minulosti. Jednou z příčin je samozřejmě to, že populačně silnější ročníky stárnou a svou 
účast na zájezdu ze zdravotních důvodů zvažují. Proto by bylo vhodné, aby se důchodci 
formou anonymní ankety vyjádřili, zda chtějí zachovat formu zájezdu nebo uspořádat setkání 
s důchodci v kulturním domě s kulturním programem. Anketní lístky je možno vhazovat do 31. 
1. 2015 do schránky u vchodu do obecního úřadu. Výsledek ankety bude závazný, vyjádří-li se 
alespoň 30 důchodců. Věnujte proto  této anketě patřičnou pozornost. 
 
 
 
 
Odstřihnout (důchodci) 
 
 

Anketní lístek 
 

a) chci, aby obec nadále organizovala zájezdy pro důchodce 

b) chci, aby obec raději organizovala setkání s důchodci v kulturním domě 

   Vhodnou variantu zakroužkujte. 

 
 
Odstřihnout (důchodci) 
 
 
 
Úřední dny obecního úřadu v závěru roku 
 
Posledním úředním dnem obecního úřadu v tomto roce je pondělí 22. 12. 2014. Ostatní 
pracovní dny v závěru roku budou vyhrazeny pro běžné rutinní práce obecního úřadu v závěru 
roku – zpracování uzávěrek, statistických hlášení a inventur. V případě nutnosti si však lze 
sjednat provedení úkonu na obecním úřadu telefonicky.  
 
 
 
V závěru tohoto zpravodaje bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podílejí na práci ve prospěch naší obce. Ať už je to zastupitelstvu obce, zaměstnancům 
obce, kteří se podílí na výborných ekonomických výsledcích obce, členům všech 
občanských sdružení, formálních i neformálních (po novu vlastně zapsaných spolků), 
organizátorům všech kulturních a společenských akcí v obci, kterých je skutečně 
bezpočet, ředitelkám a pedagogům obou škol, hudebním seskupením v obci a dalším. 
Bez jejich aktivní práce by určitě naše obec nebyla tak kulturně a společnsky živá. 
 
 
Střelenský zpravodaj vydává OÚ Střelná. Vychází pololetně. Připomínky a náměty zasílejte na OÚ 

Střelná. Číslo 2/2014 vyšlo 22.12. 2014  v nákladu počtu 250 ks. 

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

http://www.hornolidecsko.cz/strelna
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SVOZ ODPADU – ROK 2015 
STŘELNÁ 

 
Netříděný zbytkový odpad – popelnice 
 
 
Interval svozu:  1 x 14 dní                    svozový den: pondělí 
 
5.1., 19.1.,                  2.2., 16.2.,         2.3., 16.3., 30.3.,  
13.4., 27.4.,                11.5., 25.5.,       8.6., 22.6.,            7.7., 
20. 7.,     
3.8., 17.8., 31.8.,        14.9., 29.9.,       12.10., 26.10.,     
9.11., 23.11.,              7.12., 21.12. 
 
 
 

Tříděný odpad – papír – modrá barva 
23. 1.      24. 4.     24.7.      23. 10.     
 
 
 

Tříděný odpad – sklo barevné – zelená barva 
12. 2.         25. 6.       27. 8.       26. 11.  
 
 
 

Tříděný odpad – sklo bílé – bílá barva 
13. 2.       26. 6.       28. 8.     27. 11.     
 
 
 

Tříděný odpad – plasty – žlutá barva  +  NK – oranžová barva 
16. 1.    13. 3.     17. 4.    22. 5.      12. 6.   
17. 7.    14. 8.     11. 9.    16. 10.    13. 11.     
 
 
 
 
 

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 
18. dubna                      19. září 
 



    Střelenský zpravodaj 2/2014  - 15 -                                                                     

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Střelenský zpravodaj 2/2014  - 16 -                                                                     

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


