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Končíme rok, který bude opět nazýván rokem covidovým 

Úvodníky každého ze zpravodajů v posledních dvou letech jsou věnovány tématu, které ovlivňuje 
celý svět a životy každého z nás. Tentokrát se pokusím o shrnutí faktů a odborné otázky bych 
ponechal na skutečných odbornících. Faktem je, že COVID 19 skutečně existuje a pro některé 
skupiny obyvatel je nebezpečný, nejedná se o nějakou „rýmečku“, jak byli někteří schopni tvrdit. 
Faktem rovněž je, že epidemie, které se v minulosti objevily, byly potlačeny jenom díky očkování. A 
vždy to muselo být poprvé, bez vyzkoušení a otestování. Faktem je také, že přijímání opatření, ve 
snaze nesměřovat k lockdownu jako loni, jsou chaotická, nelogická a mnohdy těžko pochopitelná, 
což vede k tomu, že nejsou dodržována. Faktem je, že očkování a Ti co prodělali COVID 19 se 
v mnohých případech chovají neodpovědně a egoisticky k druhým a neberou v potaz skutečnost, 
že jsou stále potencionálními přenašeči nemoci.  Faktem je, že počet nakažených v naší obci je 
oproti loňskému roku vysoký (pohybuje se až kolem 30) a jsou zaznamenány i případy s těžším 
průběhem, které vyžadují hospitalizaci. Faktem je, že nemocnice a zejména ty v našem kraji jsou 
přetížené, na hranici kapacity a pokud by přišel další nápor případů vyžadujících hospitalizaci, 
nejsou schopny jej zvládnout. Tolik shrnutí faktů. Jak už jsem uvedl, ke komentování odborných 
otázek se necítím dost kompetentní a přenechal bych je odborníkům.  
 
Všem našim občanům bych chtěl v této nelehké době popřát do roku 2022 zdraví, dar zdravého 

rozumu a úsudku, štěstí a pohodu v rodinách a hojnost Božího požehnání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předvánoční slovo Otce Stanislava 

Jako minulý rok, i letos jsou vánoce ohrožené covidem. Jistěže proběhnou, ale vždy nám 

něco chybí, když nevyzní celá jejich krása, i se společným setkáváním bez omezení nebo s 

hudbou, koncerty... Ale jejich podstata zůstává a tu nic nezmaří, takže je přece oslavíme. 

 V pátek 26. 11. 2021 poctil naši farnost svou návštěvou pomocný biskup Mons. 

Antonín Basler. V muzeu požehnal upečené chleby. Fotky jsou ve fotogalerii na farním 

webu. Otec biskup potom předsedal bohoslužbě ve farním kostele, za účasti mladých, 

které povzbudil. 

 Omezení způsobila, že vsetínská charita již odsouhlasila stejnou podobu Tříkrálové 
sbírky jako loni. Nebudou tedy chodit skupinky koledníků, ale bude možné přispět do 
pokladniček na určených místech (pravděpodobně kostel, OÚ, Jednota) a elektronicky 
(DMS, on-line pokladnička). 
 Vánoční bohoslužby se, aspoň v základním režimu, uskuteční, ale bude třeba 
počkat na ohlášky, kde se vánoční program zavčas zkonkretizuje. Nebude sice moci zpívat 
farní sbor, můžeme se však těšit na doprovod našich schol a scholiček. Živý betlém se 
nacvičí, bude se pravděpodobně natáčet. Z rozhlasu i na stránkách obcí i farnosti se 
dozvíte, na jakém odkaze a dokdy je možné ho shlédnout. 
 Všem přeji, aby Vánoce přinesly radost a pokoj, i do všeho těžkého, co prožíváme. 
Betlémské Dítě má tuto moc, člověk se o ni pokloněním u jeslí může ucházet! 

o. Stanislav Zatloukal 
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Pomoc Jižní Moravě 

Považuji za důležité vrátit se krátkou rekapitulací 
k pomoci, která byla z naší obce poskytnuta Jižní Moravě, 
zasažené v polovině roku ničivým tornádem. Hmotná 
pomoc z naší obce směřovala zejména do městyse 
Moravská Nová Ves. V rámci společné pomoci 
koordinované Sdružením obcí Hornolidečska, zde byla 
zaslána „kladovka“ kulatiny v hodnotě 83 925,- Kč. Náklady 
na její dopravu představovaly 11 170,- Kč.  První spontánní 
pomoc v podobě nákupu balených vod a PHM v hodnotě 
cca 5 000,- Kč zde doručili místní hasiči. Zaslány byly 
rovněž střešní latě v hodnotě cca 15 000,- Kč. Další ale již 
složitě vyčíslitelnou hodnotou byla několika denní 
odvedená výpomoc jednotlivým rodinám ze strany hasičů, 
sportovců, ale i občanů obce neregistrovaných v žádném 
spolku nebo sdružení. Všem, kteří se na výpomoci podíleli 
přímo svou prací v místě nebo organizačně a odborně 
připravovali materiální výpomoc v naší obci, patří ještě 
jednou velké poděkování. 

----- 

Opravy a pořízení majetku 
ve II. pololetí roku 2021 

 
Druhé pololetí roku 2021 se vyznačuje tím, že byly 
realizovány velké investiční akce, které byly náročné na 
finanční prostředky a prakticky byly vyčerpány naspořené 
finanční rezervy, s čímž však bylo počítáno. Jednotlivým 
velkým akcím jsou věnovány samostatné odstavce 
zpravodaje. Proto bude výčet těch drobnějších ve druhém 
pololetí trochu chudší. Prohlídka a údržba rozhlasů přišla 
na cca 4 700,- Kč, opravy inventáře dětských hřišť  - 
20 000,- Kč, příspěvek na skříň v MŠ – 25 000,- Kč, 
informační tabule k památným stromům – 15 000,- Kč, 
hydrologický průzkum v místě přístavby ZŠ a rozšíření 
hřbitova – 78 000,- Kč, oprava pomníku padlých 10 500,- 
Kč, aktualizace účetního programu – 19 500,- Kč, 
organizace veřejných soutěží – parkoviště, točna, varovný 
informační systém – 79 000,- Kč, plošina k opravám 
veřejného osvětlení – 6 500,- Kč, digitalizace kroniky – 
6 000,- Kč, školení BOZP a řidičů – 14 520,- Kč, dokoupení 
popelnic – 12 700,- Kč, knihy do knihovny – 13 800,- Kč, 
projednání přestupků občanů u MěÚ Vsetín – 5 400,- Kč. 
Běžné provozní výdaje nejsou součástí tohoto přehledu a 
jsou zde zahrnuty výdaje k 6. 12. 2021. 

OBYVATELSTVO 

Počet obyvatel k  1. 1. 2021        577 

Narozeni:  3 

Dorňák Tomáš                        č.p. 161  

Fuksová Natálie                       č.p. 187 

Panáčková Viktorie                č.p. 167                          

 

Přihlášeni:  8 

Beran Květoslav                      č.p.   67 

Beranová Miroslava                 č.p.   67 

Hermanová Karolína               č.p. 227 

Lišková Karin                          č.p.   76 

Poláchová Marie                      č.p. 141 

Šmatla Karel                            č.p. 169 

Vojvodík Kryštof                      č.p.   67 

Vojvodíková Marcela               č.p.   67 

 

Zemřelí: 8 

Pechál Jan                                č.p. 169                        

Lalošáková Božena                 č.p.   80 

Ondrůš Dušan                          č.p. 149 

Žídek Josef                              č.p. 189 

Kráčmarová Věra                    č.p. 210 

Surovčáková Vlasta                č.p. 192 

Vaculíková Milada                  č.p. 153 

Krajča Josef                             č.p.   43 

 

V letošním roce jsme rozloučili i 

s našimi spoluobčany, kteří již v naší 

obci nebydleli: 

 

Klimecká Eliška             dříve č.p. 204 

Kosiewicz Jiří                dříve č.p.     1 

  

 

Odhlášeni: 4 

 

Knapková Katarína                 č.p. 136 

Pukýš Martin                          č.p.   42 

Pukýš Petr                               č.p. 153 

Trubačíková Jaroslava            č.p. 189 

 

Počet obyvatel k  9. 12. 2021         576 
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Obnovení dopravního spojení se Slovenskou republikou 

Nedostatek vlakových i autobusových spojů, které mohou pro cestování přes hranice využívat 
obyvatelé obcí z Púchovska na slovenské a z Hornolidečska na české straně, byl ve středu 27. října 
2021 hlavním tématem jednání na Krajském úřadě Zlínského kraje. Zúčastnili se ho náměstek 
hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel, primátorka Púchova, starostové 
příhraničních obcí SR a starosta obce Střelná. 

Jak na jednání zaznělo, potřebují lidé zejména z příhraničních menších obcí na slovenské straně 
často cestovat do Zlínského kraje, ať už za prací, za lékařem či za rodinou. V současné době však 
neexistují téměř žádné vlakové ani autobusové spoje, které by tuto potřebnou dopravní 
obslužnost zajišťovaly. 

Náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel přítomné ujistil, že vstoupí do 
jednání s Trenčínským krajem a bude chtít vyjádřit společný zájem obou krajů na zlepšení této 
nevyhovující situace a hledat ve spolupráci s obcemi, kterých se to nejvíce týká, společné cesty, jak 
toho dosáhnout. O výsledcích jednání budou občané dále informováni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní a společenské akce na přelomu roku a v I. pololetí roku 2022 
V době uzávěrky zpravodaje, nejsou známa hygienická opatření, která by měla na přelomu 
kalendářních roků 2021/2022 platit.  Proto je pro organizátory kulturních a společenských akcí 
obtížné v tuto chvíli rozhodnout, zda se akce v plánovaném termínu uskuteční nebo nikoliv. Bližší 
informace budou proto podávány operativně zejména prostřednictvím rozhlasu a webových 
stránek obce. 
 

Nová stavební místa 

V průběhu měsíce byly dokončeny práce na položení živičného povrchu. Celkové náklady se budou 
pohybovat kole 1,5 mil. Kč. Ze stavebních prací zbývá dokončit veřejné osvětlení a po té bude 
možno požádat o provedení kolaudačního řízení. V tuto chvíli je prodáno 6 stavebních míst a na 
zbývající 2 jsou podány žádosti. Vyřízeny jsou všechny územní souhlasy k vodovodním přípojkám, 
je   zaměřeno skutečné provedení stavby a ve fázi podání žádosti je vyřizování územního řízení 
k navazující komunikaci směrem k rodinnému domu č. p. 234. 
 

Úřední hodiny obecního úřadu v závěru roku 

V závěru roku budou úřední hodiny obecního úřadu následovně: 

Středa:   22. 12. 2021           7.30 - 12.00          13.00 – 17.00 

Středa:  29. 12. 2021           7.30 - 12.00          13.00 – 17.00 

Prvním úředním dnem roku 2022 bude pondělí 3. 1. 2022. 
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Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh 

Za účelem stanovení trasy tzv. třetí etapy proběhlo pracovní setkání starostů dotčených obcí se 
zástupci CHKO Beskydy, které mělo vyřešit vedení cyklostezky do Francovy Lhoty. CHKO byla 
kategoricky proti vedení za potokem do Francovy Lhoty a jediným možným řešením se ukázalo 
cyklostezku vést v souběhu se silnicí do Francovy Lhoty po pravé straně směrem od Horní Lidče. 
Místo napojení od Střelné by zůstalo prakticky stejné a do Horní Lidče by cyklostezka vedla za 
drahou ke Drátárně, mimo část Kočičina. Směrem ke Střelné se nadále počítá s podjezdem pod 
silnici I49 v místě začátku „Hrubého kopce“ a dále kolem potoka a kolem domu č. p. 68, dále pod 
domem č. p. 158 by došlo k napojení na místní komunikaci a za viaduktem Správy dráhy by 
cyklostezka vedla kolem železnice až do areálu sportoviště, dále po místní komunikaci kolem 
bývalého areálu JZD, kolem tunelu až ke Střelnici, kde by měl být bod napojení se SR. Upozorňuji, 
že zpracování studie není dogma, nepočítá se zde s výškovými převýšeními, případnými nesouhlasy 
majitelů parcel a jinými vlivy, se kterými nešlo v době zpracování studie počítat. Je tedy více než 
pravděpodobné, že bude docházet k dílčím změnám, ale zásadní směr by měl být dodržen. Od 
zpracovatele studie obec obdržela průběh vedení trasy a seznam dotčených pozemků. V první fázi 
bude nutno kontaktovat vlastníky pozemků, aby svým podpisem na návrh trasy potvrdili, že 
souhlasí s tímto návrhem. Teprve po podpisu vlastníků budou zahájeny práce na projektové 
dokumentaci, jejíž součástí bude uzavření smlouvy s jednotlivými vlastníky.   

Kotlíkové dotace 

Od příštího roku bude Zlínský kraj administrovat kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy, 
kde průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900,- Kč nebo se 
jedná o domácnost složenou výhradně z osob pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 
3. stupně. Dotace pokryje až 95% ze způsobilých výdajů, max. však 130 000,- Kč u tepelného 
čerpadla a kotle na biomasu a 100 000,- Kč u kondenzačního plynového kotle. Ostatní žadatelé, 
vlastníci kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mohou žádat o dotaci Statní fond životního 
prostředí v rámci programu „Nová Zelená úsporám“, kde získají až 50% dotace, max. však 
100 000,- Kč. Od října mohou žadatelé podávat tzv. předžádosti, které bude shromažďovat Zlínský 
kraj, aby měl představu o jakou částku ze státního rozpočtu na tento účel požádat. 
Administrátorem a zprostředkovatelem žádostí pro naše občany bude Místní akční skupina 
Hornolidečska. Za tímto účelem starosta uspořádal v zasedací místnosti Obecního úřadu seminář, 
kterého se zúčastnilo 8 občanů – potencionálních žadatelů. Manager místní akční skupiny si 
převzal kontakty a nyní bude veškeré komunikace probíhat mezi ním a žadateli. Možnost podat 
žádost je stále otevřená i pro další občany. Kontakt pro poskytnutí vstupních informací je: pan 
Lahoda, tel. 604 628 026.  

Projektové práce na akci Přístavba ZŠ u MŠ 

V tuto chvíli finišují projektové práce na přípravě Přístavby budovy Základní školy u Mateřské 
školy. Projekt je prakticky hotov a nyní jsou zasílány žádosti o vyjádření správcům jednotlivých sítí. 
Vše směřuje k tomu, aby na začátku roku 2022 mohlo být požádáno o stavební povolení, což je 
sice není podmínkou pro podání žádosti o dotaci, ale díky výraznému bodovému ohodnocení 
zvyšuje naději na získání dotace. Jakmile se usadí povolební uspořádání, budou ze strany obce 
zahájeny kroky vedoucí k získání dotace. Ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku na 
zpracování projektové dokumentace předložil Ing. arch. Jiří Pelikán, Brno - ve výši 592 900,- Kč 
včetně DPH.  
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Informace o realizaci stavby autobusové zastávky naproti Jednoty 

V průběhu měsíce září byla zahájena stavba autobusové zastávky a parkoviště naproti Jednoty. 
Pandemická situace způsobila, že se veškeré úkony včetně výběrového řízení zpožďovaly. První 
část stavby, na kterou je poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova Zlínského kraje ve výši 
897 480,- Kč musela být dokončena a vyúčtována do 30. listopadu 2021. Tato část stavby zahrnuje 
vybudování parkoviště a točny autobusů. Bezbariérové chodníky, přístup k zastávce včetně 
zeleného pásu, zastávka a osvětlení jsou spolufinancovány z dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury a musí být dokončeny, vyúčtovány a zkolaudovány do 28. 2. 2022. Výše dotace 
představuje 1 002 000,-- Kč, celkové náklady stavby představují 3.467.378,00,-- Kč. Zbývající část, 
tj. cca 1 532 100,-- Kč bude hrazena z rozpočtu obce. 
 

Výstavba Protipovodňového a informačního systému obce 

Koncem listopadu byl v obci zrealizován projekt Protipovodňový varovný informační systém obce 
Střelná. Celkové náklady projektu představují 1 516 819,- Kč, dotace EU z Operačního programu 
Životní prostředí představuje 1 061 773,- Kč a vlastní příspěvek obce 455 045,- Kč. Projekt byl 
ukončen 30. 11. 2021. 

Digitální povodňový plán obce Střelná ulehčí práci povodňové komise, protože obsahuje všechny 
nutné informace na jednom místě a to jak v elektronické tak písemní formě. Je to důležitý nástroj 
povodňové komise v době mimořádné události, jakou je povodeň. Navíc tak obec Střelná splnila 
náležitosti, které jí ukládá zákon o vodách 254/2001, kdy každé město/obec má povinnost mít 
zpracovaný aktuální povodňový plán města/obce v digitální podobě. 

Dále v rámci varovného informačního systému byly vybudované bezdrátové hlásiče v celkovém 
počtu 35 ks, které ozvučí území celé obce. Na základě tohoto opatření dojde ke značnému 
zkvalitnění informování obyvatelstva na celém území obce Střelná v případě vzniku mimořádné 
události, například povodně. Varovný informační systém obce Střelná bude zálohován v případě 
výpadku elektrické energie a zároveň bude připojen na celostátní Jednotný systém varování a 
vyrozumění, který provozuje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. 

Podstatnou funkcí varovného systému je i jeho možnost využití jako bezdrátový rozhlas, který tak 
do obce přinese další informační medium pro šíření informační zpráv pro obyvatele obce. 
Vybudováním varovného systému s funkcí obecního rozhlasu s propojením na  složky IZS vzniknul 
moderní protipovodňový varovný systém, který bude sloužit občanům obce nejen v případě 
povodní, ale při jakékoliv mimořádné události.  Pořízením varovného systému obec Střelná 
naplnila povinnosti zákona o IZS 239/2000, kdy starosta obce musí zajistit varování a vyrozumění 
obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události. Navíc se jedná o nejmodernější digitální 
komunikační systém, který umožňuje do budoucna připojit další environmentální monitory 
prostředí (měření hlučnosti, prašnost, CO2 ve školách, školkách  atd.), nebo  tzv. systémy pro 
chytré obce jako jsou  odečty vody, monitory parkování, ochrana městského majetku atd.  

Obec tím získala moderní bezpečnostní komunikační systém, který je možné také rozšířit o chytrý 
rozhlas, který bude posílat informace pro občany na mobilní aplikaci, emailem nebo Facebookem. 
Tento systém splňuje požadavky současné legislativy a je připraven pro další budoucí 
širokospektrální využití. 
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Pořízení solárních svítidel a defibrilátoru 

Ve druhé polovině listopadu byly instalovány 4 ks solárních svítidel za 140 000,- Kč. Byly umístěny 
na příjezdové komunikaci k domu č. p. 205, na komunikaci u domu č. p. 215 a 2 ks na přístupové 
cestě od zastávky ČD do areálu sportoviště.  Jedná se o místa, kde není doveden přívodní kabel 
elektrického osvětlení. V případě, že by se tento postup osvědčil, byly by v příštím roce pořízeny 
další kusy.  

Vedení obce Střelná se rozhodlo zakoupit automatizovaný externí defibrilátor. Přístroj malý svými 
rozměry, velký svým významem. Jeho použitím můžete zachránit život. Ročně zemře v České 
republice cca 35 000 lidí na zástavu srdce. Až 94% by se dalo zachránit. Jedinou možností je včasné 
podání výboje z automatického externího defibrilátoru (dále AED).  Zástava srdce může bohužel 
postihnout kohokoliv, kdykoliv a kdekoliv. Vznikne obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a 
bez jakýchkoliv varovných příznaků.  

Obsluha AED je velmi jednoduchá a zvládne ji každý. Obsluhou AED nelze ublížit, jeho použitím 
můžete jen pomoci a ne naopak. AED na základě automatické analýzy navádí obsluhu zřetelnými 
hlasovými pokyny v češtině k provedení účinné resuscitace. Jestliže AED detekuje zástavu srdce, 
nabije se a vyzve zachránce, aby pouhým stisknutím tlačítka na přístroji podal výboj. Pokud AED 
nedetekuje zástavu srdce, neumožní podání výboje. Nejvyšší šance na úspěšné oživení je 
poskytnutí výboje AED do 5 minut, potom dochází k nezvratnému poškození mozkových buněk. Po 
10 minutách je pravděpodobnost záchrany jen 5%. Průměrný čas dojezdu ZZS je 10 – 15 minut, 
v podmínkách naší obce 20 minut.  

AED bylo umístěno na kamenný sloupek mezi garážemi místního SDH v budově obecního úřadu, 
v bezpečném boxu zelené barvy. Přístroj z boxu vyjmete na základě pokynů a sděleni PINU 
z telefonní linky 155. Náklady na pořízení přístroje činily 81 500,- Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu 
obce. Z používání přístroje budou proškoleni zástupci obecního úřadu, spolků v obci, zejména 
hasiči a sportovci. 

 

 

 

Záměry Zlínského kraje s hraničním celním přechodem 

Bývalý hraniční přechod navštívili zástupci Zlínského kraje a jimi vybraný projektant, který má 
navrhnout využití bývalého hraničního přechodu pro Zlínský kraj v budoucnu. Mělo by zde být 
vytvořeno zázemí pro řidiče kamionů – WC, sprchy, zázemí pro případné kontroly zejména Policie 
ČR a přestupová zastávka autobusů v případě, že by spojení s Púchovem bylo zajišťováno 
autobusovou dopravou. Pro tyto účely by měla sloužit budova bývalého bistra a přilehlé plochy. 
Ostatní budovy a plochy by Zlínský kraj nabídl k podnikatelskému využití formou pronájmu nebo 
prodeje. Ze strany obce byl vznesen požadavek na bezúplatný převod komunikace vedoucí kolem 
motokrosové trati. Dle sdělení pracovnic Zlínského kraje k realizaci záměrů Zlínského kraje nedojde 
během roku 2022 a předpokládá se tudíž s vyhlášením dalšího záměru na pronájem celého areálu. 
Předběžně se předpokládá, že by obec opět předložila nabídku. V tuto chvíli lze nabídnout do 
podnájemního vztahu nebytové prostory na hraničním přechodu, vhodné ke skladování.  
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Odpadové hospodářství 

Od 1. 1. 2022 nabude účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. Změna je zejména v důsledku reakce na novelu právních 
předpisů, zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a celou řadu prováděcích předpisů k němu, 
které společně reagují na legislativu EU. Účelem novel je zajistit maximální třídění odpadů a 
minimalizovat množství odpadu, které končí na skládkách. Druhý důvodem nové obecně závazné 
vyhlášky je navýšení poplatkové povinnosti za obecní systém odpadového hospodářství pro 
občany. Od 1 .1. 2022 se poplatek zvyšuje na  500,- Kč za osobu a pro děti do 15 let 250,- Kč. Je 
nutno připomenout, že poplatek se pravděpodobně bude zvyšovat i v dalších letech, neboť se 
bude zvyšovat cena stanovená zákonem pro skládkování a zároveň bude vytvářen ekonomický tlak 
na obce, aby na skládkách končilo co nejmenší množství odpadů. Proto Sdružení obcí 
Hornolidečska pracuje na vytvoření motivačního systému pro třídění odpadů v domácnostech, tak 
aby ekonomické dopady na obce a potažmo na občany, kteří správně třídí, byly co nejmenší.  

 

  

GO obec – internetový mapový server 

GO obec je moderní, komplexně internetová mapová aplikace speciálně vyvinutá pro agendy měst 
a obcí. Má zabezpečenou část pro úřad a veřejnou část pro občany. Data aplikace jsou plně 
kompatibilní s daty státní správy a obcí s rozšířenou působností. Součástí jsou mapové vrstvy 
tvořené leteckými snímky ČÚZK a Google, historickými mapami, katastrem, RÚIAN, věcnými 
břemeny, inženýrskými sítěmi, územními plány a dalšími daty. Všechna data jsou aktuální, na 
základě 100% on-line informací z katastru nemovitostí přes dálkový přístup. Nákup celé aplikace 
umožňuje další bezplatný přístup až k 50 druhům pasportů. Aplikace je dostupná všude, kde je 
napojení na internet pro neomezený počet uživatelů, nedokupují se žádné moduly, vše je již 
v ceně. Nákup celé aplikace stojí 20 000,- Kč bez DPH a měsíční udržovací poplatek činí 900,- Kč bez 
DPH. Zpracování jednotlivých pasportů, tj. naplnění moduly daty je samozřejmě zpoplatněné a 
pohybuje se kolem 20 000,- Kč bez DPH za pasport. Smlouvu o dílo a o poskytování služeb obec 
podepíše s dodavatelem v průběhu měsíce ledna 2022. 

3600 video mapa Srdce Valašska z nebe 

Naše obec se společně s ostatními obcemi Hornolidečska zapojila do společného 
projektu 360o video mapa Srdce Valašska z nebe. Tento unikátní projekt mapuje 
jednotlivé obce na základě videí natočených z ptačí perspektivy a upozorňuje na 
dominanty jednotlivých obcí a to v podobě grafické, tak i mluveného slova. V současné 
době probíhají poslední úpravy, zejména textových částí. Přesto se lze na výsledek práce 
podívat na platformě Youtube. Zde jsou k dispozici odkazy: 

https://www.youtube.com/watch?v=QD2aXsv33Jc  

https://www.youtube.com/watch?v=zLH2MYXP7Ys 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QD2aXsv33Jc
https://www.youtube.com/watch?v=zLH2MYXP7Ys
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Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 

I u staveb do 25 m2, které nevyžadují souhlas a povolení stavebního úřadu, zodpovídá stavebník za 
to, že nedojde k narušení resp. poškození nadzemních nebo podzemních sítí. Velký problém je 
zejména u vedení plynu, kdy případné způsobení úniku plynu je posuzováno v rámci trestní 
odpovědnosti se všemi důsledky. Stavebníkům je proto zákonem stanovena povinnost vyžádat si 
před začátkem prací vyjádření o existenci nadzemních a podzemních sítí. Týká se to i hluboké orby 
na zemědělských pozemcích. Společnost CNL INVEST s. r. o. zastupuje desítky operátorů a je proto 
schopna poskytnout souhrnné vyjádření v jednom kroku. Vyjádření poskytuje na internetové 
adrese www.zadosti.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva:  

Od ledna dojde k úpravám cen Integrované dopravy Zlínského kraje 

Zlín, 6. 12. 2021 — Od 1. ledna 2022 přistoupí kraj k úpravě cen jízdného v rámci Integrované 
dopravy Zlínského kraje. Oproti současnosti zaplatí cestující v autobusech i vlacích za jeden ujetý 
kilometr o 20 haléřů více. Důvodem navýšení jsou dlouhodobě rostoucí výdaje na zajištění veřejné 
dopravy. 
Stálý růst nákladů a fakt, že od roku 2019 se neměnily ceníky ve veřejné dopravě v regionu. To jsou 
hlavní důvody k tomu, že kraj přistupuje k úpravě cen v systému Integrované dopravy Zlínského 
kraje (IDZK).  
„Jako řádný hospodář musíme reagovat na aktuální ekonomickou realitu. V letech 2020 a 2021 
došlo k navýšení výdajů na dopravní obslužnost ve Zlínském kraji vlivem inflace o 8,5 %. Inflační 
navýšení pro rok 2022 představuje 5,1 %, celkem tedy od roku 2020 výdaje stouply o 13,6 %. 
Současně ale za stejné období nedošlo k úpravě ceny jízdného v systému Integrované dopravy 
Zlínského kraje. Je proto nezbytné upravit stávající základní ceník jízdného tak, aby nedocházelo 
k dalšímu navyšování nepokryté ztráty v linkové i drážní dopravě, které má negativní dopad do 
krajského rozpočtu,“ říká Radek Doležel, náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu, a 
současně dodává: „Pro srovnání – zatímco u nás ve Zlínském kraji cestující spolu s nástupní sazbou 
platí za každý ujetý kilometr 1 korunu, v sousedním Moravskoslezském kraji je to 1 koruna 40 
haléřů.“ 

 

Cenové oznámení společnosti VaK Vsetín, a. s. 

Představenstvo společnosti schválilo od 1. ledna 2022 navýšení vodného na 51,48 Kč/m3 odebrané 

pitné vody, stočného na 39,60 Kč/m3odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace. Cena celkem za 

vodné a stočné bude 91,08 Kč/m3.  Stavy k 31. 12. 2021 není třeba společnosti VaK Vsetín sdělovat, 

protože budou stanoveny technickým propočtem. Hlavními důvody pro zvýšení ceny růst ceny 

povrchové vody nakupované od Povodí Moravy, s. p., růst odpisů z investic a růst ceny za energie. 

 

http://www.zadosti.cz/
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Zpětný odběr pneumatik v systému ELTMA 

Ještě malá poznámka k odpadovému hospodářství. Každý výrobce pneumatik má povinnost zřídit 
na své náklady nejméně jedno veřejné místo zpětného odběru v každé obci, která o zřízení 
veřejného místa zpětného odběru má zájem. To neplatí, pokud ve vzdálenosti do 10 km od ní 
výrobce zpětného odběru zřídil. Konečný uživatel bez ohledu na své bydliště, tj. i občan naší obce 
je oprávněn výrobky s ukončenou životností předat na místa zpětného odběru nebo poslednímu 
prodejci. Nejbližší místa pro zpětný odběr jsou zřízena v Horní Lidči a ve Valašských Kloboukách. 
Pokud začnou občané tento systém využívat a bude tak minimum pneumatik odevzdávaných 
v rámci sběru velkoobjemového odpadu, přispěje to k úspoře nákladů obce na likvidaci odpadu a 
obec nebude muset tak dramaticky zvedat poplatky. Jenom pro zajímavost za 1 kg pneumatik 
odevzdaných při svozu velkoobjemového odpadu platí obec svozové firmě Kč. 

 

Česká obec 

Naše obec se od 1. 1. 2022 zapojuje do projektu „Česká Obec“. Česká Obec je projekt, mobilní 
aplikace a jednotné místo, na kterém občané českých obcí, městských částí a měst získají rychlé a 
aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své obci, ale např. i o obci, kde se právě 
nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou chalupu, nebo jen o obci, která je zajímá.   

Máte možnost sledovat nejen obec Střelná, ale také jiné obce, města, městské části (pokud jsou do 
projektu Česká Obec zapojeny), a to jednoduchým přidáním další obce v mobilní aplikaci. Získáte 
tak přehled i o jiných obcích, které vás zajímají, nebo kde se momentálně nacházíte. 

Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android 
nebo iOS(iPhone). Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení: 
 

• ve svém mobilním telefonu najdete ikonku "Obchod Play" nebo "App Store", kterou 
rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec, 

• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat, 
• po instalaci klikněte „Otevřít", aplikace se zobrazí, v pravém horním rohu najdete znaménko 

„Domečku", po kliku na něj se zobrazí znaménko „+“, po kliknutí na něj můžete jednoduše 
přidávat nebo odebírat obce, které chcete sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom, 
která obec má být první nebo druhá tím, že danou obec přidržíte a přetáhnete nahoru či 
dolů, 

• dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí", zobrazí se obec, kterou jste si přidali, 
pokud je obec zapojená do projektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec 
je prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje. 

• obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo. 
 
!!! Důležité, pokud si aplikaci nainstalujete zkontrolujte že máte v Nastavení telefonu – aplikace 

– zapnuty upozornění na již nainstalovanou aplikaci Česká Obec !!! 
 

Mobilní aplikace zabere minimální místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události vás 
upozorní prostřednictvím notifikací (upozornění) a na váš požadavek si načte pouze vybraný 
příspěvek, který vaše obec zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům. 

Pořízením této aplikace bude postupně utlumována činnost aplikace Hlášení rozhlasu, která 
zajišťuje rozesílání SMS zpráv z hlášení rozhlasu do mobilních telefonů. Majitelé chytrých telefonů 
by měly tuto činnost k dispozici duplicitně. Klasické rozesílání SMS zpráv zůstane zachováno pouze 
pro starší generaci a ty, kteří chytrými telefony nedisponují. Předpokládá se, že k redukci služby 
Hlášení rozhlasu dojde v průběhu prvních třech měsíců příštího roku. 
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Dotazník k provozování sociálních služeb 

V souvislosti s nedostupností nebo roztříštěností sociálních služeb v našem okolí, jsme se po 
dohodě s okolními obcemi  rozhodli zpřístupnit tyto služby našim potřebným. V současné době je 
naše obec pro tyto služby spíše nezajímavá, jelikož zde nemají poblíž zázemí a musí pracovníky 
vozit až ze Vsetína. Obec Francova Lhota těmto službám nabídla prostory ve zdravotním středisku. 
Tímto by vznikla služba, kterou by mohli využívat také naši občané. Zlepšil by se  přístup k pomoci v 
domácnosti nemohoucím,  pomoci lidem se zdravotním omezením nebo k běžnému lidskému 
kontaktu, pokud již zůstanou sami v domě.  Jelikož se na financování těchto služeb z velké části 
podílí kraj, je potřeba zjistit jaký je potenciál těchto služeb u nás a v okolních obcích. Pokud budete 
mít o tuto službu zájem, vyplňte prosím anonymní dotazník, který je součástí zpravodaje a 
nejpozději do 15. ledna 2022 ho prosím dodejte na úřad.  

Dotazník vyplňují a odevzdají jenom vážní zájemci o konkrétní službu, aby byl získán hodnověrný 
výstup pro další jednání o provozování těchto služeb v naší obci. Formulář dotazníku je vložen do 
zpravodaje. 

 

================================================================================ 
Na základě žádosti zveřejňujeme: 
VÁŽENÍ CHOVATELÉ KOČEK,  
Jako neplacení dobrovolníci ve spolupráci s organizací Srdcem pro chlupáče vás chceme požádat o zvážení 
kastrace vaší kočky i kocoura již od 6 měsíce věku, aby se předešlo vyhazování, usmrcování či jinému týrání 
koťat a koček. V obcích se toulavé a opuštěné kočky vyskytují a proto bychom rádi tuto situaci vyřešili. 
Napomoci má příspěvek 500 Kč na kočku z kastračního programu KasPro, jehož smluvní veterinářkou je 
paní MVDr. Gajdošová ve Valašských Kloboukách. Prosíme o ohleduplnost a všímavost vůči kočkám, které 
máte doma, tak i vůči těm, které jsou volně žijící venku. 
V naší FB skupině „Pomoc kočkám – dobrovolníci Hornolidečska“ s místními dobrovolníky můžete čerpat 
rady a tipy, zveřejnit zachráněné kotě, naučit se hlásit případy týrání. Skrze link a výzvu můžete přispět na 
krmivo nebo kastrace toulavých koček, fungování profinancování je právně ošetřeno, starost se vám vrátí. 
Každý dobrý skutek znamená krok vpřed vůči špatnému zacházení se zvířaty. 
                                         MVDr. Zdeňka Gajdošová, www.veterinavk.cz 

  Ordinační hodiny: 8:00 – 10:00     15:00 – 18:00 
  Sudý týden:    středa, čtvrtek 
  Lichý týden:   pondělí, úterý, pátek 
  Tel.: +420 775 943 827 
  Pro získání příspěvku 500 Kč je potřeba vyplnit Žádost na  

  www.kasprocats.cz: 

https://www.obcekastruji.cz/questionnaires.php?id=a36d42c7-8f2f-43c5-bfe3-

8381a6cfbc4c 

============================================================ 

 

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

Střelná. Číslo 2/2021 vyšlo 20.12.2021, uzávěrka 7. 12. 2021, v nákladu počtu 260 ks. 

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

http://www.veterinavk.cz/
http://www.kasprocats.cz/
https://www.obcekastruji.cz/questionnaires.php?id=a36d42c7-8f2f-
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DOTAZNÍK POTŘEBNOSTI A DOSTUPNOSTI SLUŽEB PÉČE VE VAŠÍ OBCI 

Dotazník slouží k zjištění, nakolik jsou ve vaší obci potřebné další služby péče (pečovatelská služba)  

a jejich aktuální dostupnost. 

Tato služba zajišťuje například úkony: pomoc s hygienou, pomoc při zajištění chodu domácnosti,   

dovoz nebo donáška jídla, běžné pochůzky a nákupy, praní a žehlení prádla atd. 

 

1. Jste z obce? 

□  Francova Lhota  

□ Střelná  

□ Valašská Senice 

□ ……………….. 

□ ……………….. 

2. Jste senior/osoba se zdravotním postižením?   ANO  NE 

3. Potřebujete pomoc, péči jiné osoby?   ANO  NE 

4. Využíváte pečovatelskou či osobní asistenční službu? ANO  NE  

5. Jsou ve Vaší obci tyto služby dostupné?   ANO  NE 

6. Jsou služby dostupné pokaždé, když je potřebuji?  ANO  NE 

7. Kdyby se Váš zdravotní stav v budoucnu zhoršil, využíval/a  

byste tyto služby       ANO  NE 

8. Myslíte si, že budete v období do 2-3 let tyto služby potřebovat?                                                                 

                                                                                             ANO                 NE 

9. Pečujete ve Vaší rodině o seniora/ osobu se zdravotním  

postižením?        ANO              NE 

10. Odkud získáváte informace v případě potřeby pomoci sobě či členům rodiny? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Obec Střelná  
        

Svoz odpadu v roce 2022  1.POLOLETÍ 
        

M
ěs

íc
 

le
de

n 

ún
or

 

bř
ez

en
 

du
be

n 

kv
ět

en
 

če
rv
en

 

interval svozu 

 Komunální odpad - SKO 

11. 8. 8. 5. 3. 14. 
úterý                            

SUDÝ týden                   

26 svozů / rok 
25. 22. 22. 20.(středa) 17. 28. 

        31.   

 Tříděný odpad - PLASTY 

28. 25. 25. 22. 20. 24.  12 x ročně OBALOVÉ KOVY 

NÁPOJOVÉ KARTONY 

 Tříděný odpad - PAPÍR 7.   4.   13.    6 x ročně 

 Tříděný o. -SKLO BAREVNÉ 14.   11.   20.    6 x ročně 

 Tříděný o. -SKLO BÍLÉ 21.   18.   27.    6 x ročně 

JEDLÉ OLEJE     13.týden     26.týden   2x 1/2rok 

 Nebezpečný a objemný odpad       9.       2 x ročně ( sobota ) 

 červenou barvou označeny svátky       
Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MOBILNÍHO SVOZU. 
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