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EVIDENCE OBYVATEL               Počet obyvatel k 16. 12. 2017         597 
 

V roce 2018 

 

Narozeni:  2       Přihlášeni:  5 

Mizerová Johana          č.p. 204    Matochová Hana                č.p. 158 

Lišková Sofie                      č.p.   70   Matocha Libor                    č.p. 158 

Matocha Štěpán                  č.p. 158 

Dahak Michaela                  č.p. 158 

Pelcová Alžběta                   č.p. 148 

 

Zemřelí:  9       Odhlášení:  15 

Montág Eduard                   č.p.   38    Hoffmanová Miroslava       č.p. 114 

Maňáková Veronika            č.p.   10    Hoffmanová Karolína         č.p. 114 

Lipinská Marta                    č.p. 114    Hoffman Marek                  č.p. 114 

Matocha Jan                        č.p. 174    Hoffman Marek                  č.p. 114 

Polách Roman                     č.p. 123    Pechal Jaroslav                    č.p. 169 

Poláchová Božena               č.p. 123    Daněk Michal                     č.p.     5 

Janošík Antonín                   č.p.   38    Daňková Lenka                   č.p.     5 

Trčálková Anastázie            č.p. 160    Krhovjáková Ludmila          č.p.   33 

Pohůnek Karel                    č.p. 186   Krhovják Matyáš                  č.p.   33 

Krhovják Tobiáš                  č.p.   33 

Dahak Michaela                  č.p. 146 

Dorňáková Eva                    č.p. 161 

Dorňáková Tereza              č.p. 161 

Mičůnková Alena                č.p. 208 

Zbranek Josef                      č.p. 227 

 

Na místním hřbitově byla pochována také paní Marie Šerá, rodačka ze Střelné  

 

Sňatky v roce 2017 

 

5. 5. 2018 

Jarmila Hrbáčková, Střelná č.p. 152 a Oto Gargulák, Střelná č.p. 51 -  manželé Gargulákovi 

 

6. 10. 2018 

Martin Pelc, Střelná 148 a Alžběta Šerá, Francova Lhota 309  -  manželé Pelcovi 

 

6. 10. 2018 

Martina Štěpánová, Střelná 158 a Tomáš Povalač, Horní Lideč  -  manželé Povalačovi 

 

16. 11. 2018 

Denisa Poláchová, Střelná 34 a Pavel Sucháček, Francova Lhota  -  manželé Sucháčkovi 

   

 

Počet obyvatel k 4. 12. 2018                          580 
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Volby do zastupitelstva obce  

 

Letošní rok byl i rokem voleb do obecního zastupitelstva. Oproti minulým letům, kdy kandidaturu 

předkládalo více seskupení, se s obtížemi podařilo složit alespoň jednu kandidátku. Naše obec se tak 

nepřiřadila asi k desítce obcí v republice, kde se volby 

z důvodu nezájmu občanů kandidovat neuskutečnily a správu 

obce tam v omezeném rozsahu vykonává správce obce 

(protektor) jmenovaný ministerstvem vnitra z řad 

zaměstnanců státu. Omezená míra soutěživosti byla určitě 

příčinou toho, že volební účast, která se v minulosti 

pohybovala kolem 62 %, klesla na necelých 50 %. 

Poděkování patří všem, kteří i v této situaci k volbám přišli a 

odevzdali svůj hlas. Zvolení zastupitelé si jejich přístupu váží a 

určitě se vynasnaží důvěru voličů nezklamat. Mé osobní 

poděkování pak patří všem, kteří se nechali přesvědčit 

kandidovat a ukázali tak, že jim osud obce není lhostejný. 

Zbývá už jen zastupitelstvo personálně představit: 

 

Starostou obce zůstává Ing. Petr Kráčmar  

 

místostarostou byl zvolen Bc. Tomáš Dorňák, který bude mít 

v gesci oblast kulturní, sociální a pro občanské záležitosti  

 

Bc. Josef Vaculík bude předsedou kontrolního výboru  

 

Jiří Polách má na starost oblast životního prostředí, 

odpadového hospodářství a přestupkovou agendu 

 

Jaroslav Brlica bude předsedou finančního výboru  

 

Zdeňce Kadlečkové byla svěřena oblast mládeže, sportu, a spolkové činnosti   

 

Pavlu Závrskému oblast stavební, místního a lesního hospodářství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny OÚ na přelomu 

roků 2018 -2019 

V období vánočních a 

novoročních svátků bude ve 

dnech 

středa 27. 12. 2018 

čtvrtek 28. 12. 2018   

středa 2. 1. 2019  

obecní úřad pro veřejnost 

uzavřen 

 

V novém roce bude prvním 

pracovním dnem  

 

čtvrtek  3. 1. 2019  
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Odkanalizování  obce v rámci projektu Čistá řeka Bečva II.  

 

Ke kanalizaci snad je to, že v nadcházejícím roce bude s občany uzavřen zbytek smluv o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a tím by pro obec administrativně proces skončil. Stále ještě nedošlo 

ke 100% napojení domů. Většinou se však jedná o nemovitosti, které nejsou stále obydleny. I přesto 

se majitelé vystavují riziku kontroly a případné sankce ze strany odboru životního prostředí 

Městského úřadu Vsetín. V průběhu roku bylo na základě podnětu občanů několikrát zaznamenáno 

vypouštění fekálii do potoka. Zejména v období dešťů, v úseku od mostu u základní školy po most u 

č. p. 182. Situace je ze strany odboru životního prostředí Městského úřadu Vsetín monitorována, byly 

odebrány vzorky a v případě opakování bude hledána výpusť, ze které jsou fekálie vypouštěny.  

 

 

 

Opravy a investiční akce v průběhu II. pololetí roku 2018 

Ve druhém pololetí roku 2018 byly realizovány tyto investiční akce. Finančně nejnáročnější bylo 

vybudování nové místní komunikace mezi č. p. 3 a č. p. 69. Náklady na vybudování odvodnění a 

přípravu podloží představovaly cca 165 000,- Kč. Položení živičného povrchu v tomto úseku stálo 

227 367 Kč. Živičný povrch byl rovněž položen v úseku od č. p. 224 k č. p. 234 (285 776,- Kč) a 

v úseku od č. p. 194 ke komunikaci vedoucí k průmyslové zóně v areálu bývalého zemědělského 

družstva (117 768,-). Opraveno bylo rovněž odvodnění a povrch komunikace vedoucí k turistické 

zvonici, zničené přívalovým deštěm, celkovým nákladem 88 549,- Kč. Kompletní rekonstrukcí prošla 

družina základní školy. Celkové náklady včetně vybavení představovaly 212 133,- Kč. V letošním roce 

bude kompletně dokončena rekonstrukce elektroinstalace v areálu dílen a podnikatelského zázemí u 

kostela. Náklady představují 58940,- Kč. Ve spolupráci s TJ SOKOL byla vyzkoušena a obnovena 

spolupráce v minulosti nazývaná Akce Z. Členové TJ SOKOL v areálu sportoviště položili zámkovou 

dlažbu a vybudovali nadstřešení. Obec uhradila pouze materiál ve výši  Kč a TJ SOKOL přidal 

hodnotu v podobě práce svých členů. Náklady na materiál představovaly 125 577,- Kč. Kdyby se akce 

realizovala dodavatelským způsobem stála by obec minimálně 500 tis. Kč. Lze konstatovat, že pokud 

by byl zájem ze strany dobrovolníků, je tato forma realizace menší výstavby v obci finančně 

nejefektivnější a bez jakékoliv byrokratické zátěže v případě dotačního způsobu realizace. Zároveň je 

tato zkouška výzvou i pro zapojení ostatních spolků v obci do tohoto způsobu realizace stavebních 

akcí (např. při rekonstrukci areálu u Ondrů). Stejným způsobem bylo přistoupeno k demolici 

havarijního stavu objektu u Ondrů. TJ SOKOL bylo za provedení demolice vyplaceno 32 000,- Kč. 

Vedení TJ SOKOL a jejím členům za tento přístup děkuji. Obec se spolupodílela i na finančním 

zajištění výměny krytiny kostela poskytnutím příspěvku ve výši 50 000,- Kč a poskytnutím dřevní 

hmoty a pořezu přibližně ve stejné hodnotě. Celkové náklady na tuto akci představovaly 836 909,-  

Kč. Kromě obce přispěl finanční dotací ve výši 100 000,- Kč i Zlínský kraj. Zbytek byl financován 

z prostředků farnosti a darů farníků. Poděkování patří nejen dodavatelské firmě, ale i dobrovolníkům, 

kteří při akci vypomáhali stavěním lešení a zhotovením nového podbití. To je výčet největších akcí, 

které byly v průběhu II. pololetí roku 2018 realizovány.   
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Dožínky a stodola u Ondrů 

 

Díky dodavatelské firmě a úsilí dobrovolníků, kteří se starají o zdařilý průběh dožínkových slavností 

v naší obci, se podařilo novou stodolu postavit do termínu konání dožínek. Podařila se nashromáždit 

i stará zemědělská technika, takže z tohoto pohledu nebyl průběh letošních dožínek poznamenán. 

Všem, kteří se o to zasloužili, patří velké poděkování. Pro úplnost informací uvádím, že pojišťovna 

Kooperativa a. s. vyplatila obcí pojistné plnění ve výši 348 tis. Kč, čímž byly pokryty veškeré náklady 

na pořízení nové stodoly. 

Co se připravuje v roce 2019? 

V nejbližším období bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce ovocného sadu na 

Kříbě. Celkové rozpočtované náklady na rekonstrukci představují 1,026 mil. Kč a 80%, tj. 821,5 tis. 

by měla pokrýt dotace. S realizací akce se počítá spíše až na podzim roku 2019. Ještě v závěru roku 

by mělo být ze strany odboru výstavby OÚ Horní Lideč dokončeno územní řízení vztahující se 

k výstavbě inženýrských sítí pro novou zástavbu rodinnými domy u mateřské školy. Společnost ČEZ 

Distribuce a. s. v rámci řízení vznesla požadavky, v důsledku kterých bylo nutno posunout 

komunikaci a provést geologickou sondu a Městskému úřadu Vsetín trvalo 4 měsíce, než vydal 

koordinované stanovisko, což bylo příčinou minimálního půlročního zpoždění celé akce. Ihned po 

vydání územního rozhodnutí k této akci bude požádáno o vydání stavebního povolení. Pokud již vše 

půjde hladce, mohlo by se v první polovině roku začít s budováním inženýrských sítí. Rozpočtované 

náklady představují cca 10 mil. Kč a vyvolají tak potřebu dalšího úvěrového zatížení obce. Dotace na 

tuto činnost jsou minimální (80 000,- Kč na 1 stavební místo) a alokovaný objem v rámci celé 

republiky nedává reálnou šanci na jejich získání. V tuto chvíli je prakticky možno zahájit prodej 

stavebních parcel pod místní komunikací, u stavebních míst nad místní komunikací bude nutno 

počkat až na ukončení řízení vztahující se ke změně územního plánu obce č. 1, která řeší začlenění 

dalších parcel do stavebního obvodu. Poděkování patří majitelům těchto parcel, kteří bez problémů 

přistoupili k odprodeji. Byl rovněž zpracován znalecký posudek na cenu stavebního místa v této 

lokalitě – 1 m
2

 stavební plochy má cenu 310,- Kč. Další větší investiční akcí je vybudování točny 

autobusů a parkoviště naproti prodejny Jednota. Rozpočtované náklady na tuto akci představují cca 

1,2 mil. Kč a cca 1 mil. Kč by měla pokrýt dotace z programu Bezpečnost dopravy IROP. I zde 

probíhá sloučené územní a stavební řízení. Žádost o dotaci bude podána v průběhu měsíce března a 

je tedy předpoklad, že s realizací by mohlo být započato někdy v polovině roku. Další připravovanou 

akcí je rekonstrukce požární nádrže v areálu sportoviště. Vzniknout by měla přírodní vodní plocha, 

která by měla rovněž zachytávat srážky zejména v období přívalových dešťů. I u této akce probíhá 

v současné době územní řízení. Projektově bude rovněž připravováno vybudovaní objektu u Ondrů a 

rekonstrukce dřevěné zvoničky uprostřed obce. TJ SOKOL plánuje kompletní rekonstrukci 

sociálního zařízení v areálu sportoviště. Uvažuje se rovněž s výměnou další části veřejného osvětlení a 

s dalšími drobnějšími akcemi. V červnu 2019 končí smlouva se Zlínským krajem na pronájem areálu 

bývalého hraničního celního přechodu, k dalším záměrům s tímto objektem se doposud Zlínský kraj 

nevyjádřil. Ze strany společnosti Lesy ČR bude zahájeno čistění koryta potoka Střelenka od nánosů a 

náletových dřevin. 
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Výkupy pozemků od občanů 

Obec bude nadále vykupovat pozemky pod místními komunikacemi, které nemá ve svém vlastnictví, 

za předpokladu vstřícného přístup občanů. Na druhou stranu bude chtít prodat pozemky ve 

vlastnictví obce, které v intravilánu obce občané užívají ke svým účelům. Prvotně budou tyto pozemky 

nabídnuty k odprodeji za cenu 20,- Kč/m
2

. Cílem tohoto opatření je jednak narovnat vlastnické vztahy 

tak, aby majitel = uživatel, jednak zamezit bezplatnému užívání obecních parcel a v neposlední řadě 

uvést do pořádku daňovou povinnost, neboť uživatelé obecních pozemků z nich neplatí daň.  Žádám 

občany, aby na obecní úřad předkládali své žádosti o převedení jimi užívaných obecních pozemků do 

vlastnictví. V případě, že obec vyhlásí záměr na prodej těchto parcel, může o jejich odkoupení 

projevit zájem některá jiná fyzická popř. právnická osoba. Pozemky, u kterých nebude zaregistrován 

zájem o odprodej, budou nabídnuty přednostně jejich uživatelům do nájemního vztahu.  

 

 

 

Negativní jevy v obci 

  

To, co se doposud naší obci po léta vyhýbalo, zasahuje naši obec stále častěji. Je to vandalismus 

mládeže. Zejména o víkendech, v době konání akcí pořádaných mládeží se objeví popelnice 

naházené v potoku, vyvrácené dopravní značky a rozbité sklo ve vitrínách. Kromě toho dochází 

k aktivaci činnosti sprayerů, kteří v době zastavení osobního vlaku, znehodnotí exteriér vlakové 

soupravy. V tomto případě se dle sdělení Policie ČR nejedná o místní, ale přijíždí sem 

automobilem skupiny až z Ostravska, které mají vytypované prodlevy vlaků, a tunel v blízkosti 

zastávky jim v této činnosti nahrává. Ani u ostatních případů nejsem přesvědčen, že se jedná o 

činnost místní mládeže. Žádám proto občany, aby nebyli lhostejní k tomu, co se kolem děje a 

své poznatky o pachatelích vandalismu předávali vedení obce nebo přímo na bezplatnou 

telefonní linku Policie ČR 158, jejichž zástupci přislíbili, že se tomuto jevu v obci budou věnovat. 

Dalším negativním jevem, který se rozmohl, je přecházení kolejiště na zastávce ze strany 

mládeže, či spíše dětí, mnohdy spojené s návštěvou tunelu. Zde bych apeloval na rodiče, aby 

nebezpečnost tohoto jednání dětem náležitě vysvětlili. Kolejiště je nyní hlubší než v minulosti, 

nedávnou rekonstrukcí dráhy se snížila hlučnost a zároveň zvýšila rychlost projíždějících vlaků. 

Přecházení kolejí se tak stalo daleko nebezpečnějším než v minulosti. Vedení obce bude po 

Správě železniční dopravní cesty požadovat vybudování plotu mezi kolejemi v prostoru 

železniční zastávky, ale ani toto represivní opatření nemusí v budoucnu zabránit zbytečnému 

neštěstí.  
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Složení krizového štábu a povodňové komise 

 

Složení těchto orgánů důležitých v některých fázích života obce často upadá v zapomnění. Na jednu 

stranu je dobře, že se naší obci zejména živelné pohromy vyhýbají a o jejich existenci prakticky 

nevíme. Na druhou stranu je třeba být vždy připraven, proto považuji za vhodné, aby občané složení 

těchto orgánů alespoň orientačně znali, ale aby jejich členové nezapomněli na své členství v nich.  

 

Složení krizového štábu obce: 

Kráčmar Petr – předseda,  

Dorňák Tomáš – místopředseda  

Krajča Karel (č. p. 52) – člen  

Matocha Karel (č. p. 45) – člen  

Závrský Pavel – člen  

Liška Antonín (č. p. 39) – člen  

Brlica Jaroslav – člen  

Polách Jiří – člen 

 

Složení povodňové komise:  Je totožné se složením krizového štábu obce. 

 

Ocenění udělovaná obcí 

 

Doposud nebyl zveřejněn kompletní přehled ocenění udělovaných obcí. Pro občany, kteří mají trvalé 

bydliště v obci a zasloužili se o její rozvoj je udělována Cena obce. Od roku 2010 bylo uděleno toto 

ocenění celkem 13 osobám. Střelenským rodákům, popř. občanům jiných obcí, kteří se nějakým 

způsobem zasloužili o rozvoj Střelné, popř. ji nějakým pozitivním způsobem zviditelněli, je udělováno 

Čestné občanství obce Střelná. V historii obce  bylo uděleno celkem 6 čestných občanství. 

 

 

Přehled udělených Cen obce Střelná:  

 

1. Krajča Vojtěch, č. p. 124 

2. Mužikovská Eliška, č. p. 139 

3. Krajča Josef, č. p. 21 

4. Krajča Robert, Praha 

5. Změlík František, Valašské Klobouky 

6. Vašků Alois, č. p. 167 

7. Hájek Josef, č. p. 127 

8. Mgr. Marie Juchelková, Luhačovice 

9. Lipinský Josef, č. p. 197 

10. Pukýš Václav, č. p. 199 

11. Šerý František, č. p. 175 

12. Šerý Josef, č. p. 195 

13. Pohůnek František, č. p. 153 

Přehled udělených Čestných občanství 

obce Střelná: 

 

1. Nesvatba Otto – dřívější ředitel ZŠ 

2. Matějková Marta, rozená Sívková 

3. Sívek Miroslav 

4. Sívek Stanislav 

5. Ebr Vratislav 

6. Matocha Jan 
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100. výročí vzniku Československa 

 

Při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků vysázeli zastupitelé a zástupci 

společenských organizací v obci 13 lip po intravilánu obce. Jsou rozmístěny takto: 

1x v parku naproti č. p. 3, 1x v zahradě školky, 1x naproti budovy ZO Českého zahrádkářského 

svazu, 1x v zahradě školy, 2x u vstupu do parku u Ondrů, 2x v areálu sportoviště, 1x před č. p. 97, 1x 

před mysliveckou chatou, 2x před turistickou zvonicí, 1x u studánky za Kačinovů jamů. 

 

 

Důležitá telefonní čisla 

 

V návaznosti na výše uvedený odstavec je vhodné připomenout i telefonní čísla, které neradi 

používáme, ale někdy je jejich vyťukání nezbytné: 

 

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (použít kdy si nejste jisti, zda volat záchranku,  

          hasiče, policii, operátor zajistí spojení s příslušnou složkou sám) 

 

150 – Hasiči (hlasí se požár, ekologická havárie, nehoda, živelní pohroma) 

 

155 – Záchranná služba (hlásí se ohrožení zdraví, nevolnosti, úraz, nehoda s újmou na zdraví) 

 

158 – Policie ČR (hlásí se narušení pořádku, bezpečnosti, trestná činnost, dopr. nehody) 

 

800 850 860 – poruchová linka společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (poruchy a výpadky elektřiny) 

 

1239 – poruchy a úniky plynu 

 

571 484 041, 603 780 887 – poruchy a úniky vody 

 

 

 

 

Skončení činnosti telefonního automatu 

 

Společnost O2 oznámila, že v průběhu roku 2019 dojde k demontáži telefonního automatu u 

prodejny Jednota. Důvodem je dlouhodobá ekonomická nerentabilnost a minimální využívání 

přístroje v obci. 
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Vánoční slovo Otce Stanislava 

 Kromě vůně cukroví a kadidlového zrnka, tzv. „františka“, patří k Vánocům cesta 

sněhem na Půlnoční a krásná hudba. Sníh není vzhledem k mírnějším zimám 

posledních let vždy zaručen, ale hudba i letos Vánoce v naší farnosti nezradí. Můžete 

přijít na sv. Štěpána (26. 12. 2018) na 17 hodin poslechnout si již potřetí naši Evu 

Sáblíkovou s její kamarádkou a doprovodným elektrickým klavírem. Koncert je 

benefiční pro Filípka. Potom na Svatou rodinu (30. 12. 2018) vystoupí profesionálové – 

Dita Rozumková-Brlicová a Musicorum aurum ensamble v 16 hodin. A aby toho nebylo 

málo, na samotný závěr vánoční doby naši farnost navštíví hudební skupina Good work. 

V neděli 13. 1. 2019 doprovodí mši svatou v 10.30 hodin a večer pak bude mít koncert. 

Chrámový sbor naší farnosti letos zazpívá při půlnoční – 24. 12. 2018 v 22 hodin, dále 

jednu ze mší na Svatou rodinu a jednu ve Střelné (bude upřesněno v ohláškách). 

 Spolu s vedoucími scholičky bych chtěl moc poděkovat rodičům za podporu a 

holkám samotným za jejich nadšení. Jejich dílem bude i letos Živý betlém – v neděli 23. 

12. 2018 v 17 hodin, po několika letech opět u kostela. Do scholičky kdykoli rádi 

uvítáme nové, nebo i staré členky. 

 Novinkou pro příští rok bude nabídka společné „farní“ dovolené – pobyt pro 

rodiny a kohokoli na Slovensku v objektu Rodinkovo u Beluše v termínu 18. 8. 2019 - 

24. 8. 2019 Rodinkovo má k nahlédnutí svůj web – www.rodinkovo.sk, zájemci mě 

mohou jakýmkoli způsobem kontaktovat. 

 Některým mohly uniknout i akce proběhlé, tak aspoň stručně i o nich. Hostem v 

naší farnosti byl někdejší kaplan P. Jan Bleša. V sobotu 8. 12. 2018 měl pro asi 36 

zájemců adventní duchovní obnovu, inspirovanou příběhem víry Abraháma a Panny 

Marie. V neděli 9. 12. 2018 potom při „hrubé“ představil Papežská misijní díla jejich 

národní ředitel Leoš Halbrštát s manželkou. Ve Střelné měli besedu odpoledne. Přijeli 

až z Hradce Králové a doplnili farníkům obraz o činnosti církevní organizace, kterou u 

nás řídí a kterou my podporujeme vždy v říjnu pečením dobrot a tvořením na Misijní 

neděli. 

 Všem přeji požehnané a pokojné Vánoce a vše dobré do celého nového roku 

2019. 

 

o. Stanislav Zatloukal 

 

Poděkování

V pátek 7. 12. 2018 jsme již tradičně vypustili balónky s přáníčky pro Ježíška. Děti z Mateřské i 

Základní školy měly připravené krásné vánoční vystoupení i spoustu výrobků na vánoční jarmark. 

Tentokrát nás svým hudebním dárkem potěšily také děti ze ZUŠ FOLKLORIKA. Na závěr pan 

starosta rozsvítil obecní vánoční strom. 

Dobrovolné vstupné (2 365,- Kč) bude věnováno na zdravotní pomůcky pro Barunku Ordeltovou. 

Všem děkujeme za přispění.  Děkujeme všem, kdo pomohli tuto akci uspořádat. 

http://www.rodinkovo.sk/
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Kulturní a společenské akce na přelomu roku 2018 a v první polovině roku 2019 

25. 12. 2018 Zpívání u Jesliček se scholičkou „Ovečky“ – po mši svaté 

28. 12. 2018  Hokejbal svobodní – ženatí 

12. 1. 2019 Tříkrálová sbírka 

19. 1. 2019 Myslivecký ples  (KD) 

26. 1. 2019 Valná hromada TJ SOKOL  (KD)        

31. 1. 2019 Vystoupení pro děti  - KLAUN  (tělocvična MŠ) 

2. 2. 2019 Farní ples (KD) 

9. 2. 2019 1. Ples po našem (KD) 

16. 2. 2019 Dětský karneval (KD) 

23. 2. 2019 Stolní tenis (KD) 

2. 3. 2019 Fašanky 

9. 3. 2019 Košt slivovice (KD) 

17. 4. 2019 Velikonoční tvoření (KD) 

30. 4. 2019 Slet čarodějnic + stavění máje (Učňovo náměstí + hřiště) 

11. 5. 2019 Oslava svátku Matek (KD) 

12. 5. 2019 Mše svatá u Turistické zvonice 

8. 6. 2019 Kácení máje (Učňovo náměstí) 

15. 6. 2019 Den dětí (hřiště – MS Tisůvek) 

 

 

 

 

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

Číslo 2/2018 vyšlo 19.12.2018  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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OÚ Střelná  

        
svoz odpadu v roce 2019 

 
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 

10. 7. 7. 4. 3.(pátek) 13. 
čtvrtek                            

SUDÝ týden                   

26 svozů / rok 
24. 21. 21. 18. 16. 27. 

        30.   

 Tříděný odpad - 

PLASTY 
16. 20. 20. 17. 22. 19.  12 x ročně 

NÁPOJOVÉ KARTONY 

 Tříděný odpad - PAPÍR 25.     12.      4 x ročně 

 Tříděný o. -SKLO 
BAREVNÉ 11.   8.   17.    6 x ročně 

 Tříděný o. -SKLO BÍLÉ 18.   15.   24.    6 x ročně 

 Nebezpečný a objemný 

odpad 
      13.       2 x ročně ( sobota ) 

 červenou barvou označeny svátky 

      
 

       pozn. :  

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