
 

 

Odvěká touha Střelňanů po vlastním kostele a hřbitově nabyla konkrétní podoby až v 50-tých 

letech minulého století, i když už v roce 1913 přislíbil v této věci svou pomoc arcibiskup 

Antonín Cyril Stojan, který u nás v obci posvětil dva kříže. Nakonec, ale v roce 1950 došlo jen 

k vybudování hřbitova a kostel musel ještě víc než 20 let počkat. Na schůzi 16.4.1950 byla 

ustanovena komise pro stavbu kaple a hřbitova ve složení: 

Zádrapa Jan č. 121 – předseda MNV                      Matocha Jan č. 13 

Františák Jan č. 59                                                      Janošík Ladislav č. 58 

Pohunek František č. 108                                          Šerý Antonín č.  79   

Změlík Josef č.19                                                         Mužikovský Alois č. 57 

Z nich bylo zvoleno předsednictvo. Matocha Jan, předseda a Františák Jan, jednatel. O 

vypracování plánů byl požádán architekt Jarcovják ze Zlína. Sbírka po obci vynesla 20 130 Kč. 

Po převzetí plánů na hřbitov a kostel bylo započato jednání na ONV ve V al. Kloboukách a po 

schválení plánu hřbitova zahradním architektem z Gottwaldova se začalo s přípravou 

materiálu. Kácelo se dřevo na Kříbě, bylo zakoupeno 50 m3 lomového kamene na stavbu 

kaple respektive kostela. Komise uspořádala  dne 13.8.1950 v rámci dožínkových oslav 

odpolední taneční zábavu (výlet) a výtěžek činil 25 265 Kč. Výměnu potřebných pozemků měl 

na starosti předseda MNV Zádrapa. Na úpravě plochy a oplocení hřbitova se podílela velká 

část občanů. Další sbírka po obci vynesla 34 450 Kč. Hřbitov byl vysvěcen P .Antonínem 

Urbanem, farářem v Lidečku dne 1.10.1950 a při této příležitosti byla ve škole sloužena mše 

sv. za účasti mnoha lidí z okolí i ze Slovenska. V následujících dvou letech 1951 – 1952 se 

chystal materiál na stavbu kostela, a to kámen, štěrk a písek, ale politická situace se natolik 

zhoršila, že na stavbu kostela nebylo ani pomyšlení. Aby veškerý materiál nepřišel úplně 

nazmar, shodla se komise 19.4.1954 na stavbě márnice. Tato stavba byla dokončena koncem 

roku 1955 a v jedné z místností byla vytvořena alespoň provizorní kaple s oltářem Srdce Pána 

Ježíše a sochou Panny Marie Nanebevzaté (Hostýnské), o jejíž dovoz z Čech se zasloužili Josef 

Fojtík a Eduard Ezechýl. Tato socha byla potom umístěna v nově postaveném kostele. V roce 

1957 iniciovali někteří občané znovu zahájení přípravných prací na stavbě kostela, ale MNV 

se k této iniciativě nepřipojil a ani další nově zvolení funkcionáři neměli zájem pokračovat ve 

stavbě kostela s tím, že důležitější je stavba kanceláří MNV a kulturního domu. Tím byla 

stavba odsunuta na dalších asi 10 let. Rozhodující schůze v této věci se konala až 31.3.1968, 

kdy se politické poměry poněkud uvolnily a do čela MNV byl zvolen František Liška č. 83, 

který stavbu podporoval. Kostelní rada byla zvolena na další schůzi 7.4.1968. Předsedou byl 

zvolen Josef Fojtík č. 36, jednatelem Jindřich Trčálek č. 133, pokladníkem Josef Matocha, 

vedoucím pracovní skupiny Jan Chovanec č. 24 a dalších 7 členů a 2 náhradníci. Byly vyslány 

dvě trojice, aby v obci zjistily názor na stavbu kostela. Většina občanů byla pro stavbu. Josef 

Fojtík s Janem Chovancem projednali záměr stavby s farářem v Lidečku P. Karlem Plevákem, 

který také přislíbil pomoc. Následně spolu s předsedou MNV zjistili další informace na 

odboru ONV ve Vsetíně, odboru výstavby a po konzultaci se stavitelem Janem Ptáčkem z Val. 



Klobouků byl použit projekt kostela z Lačnova. Na schůzi 21.4.1968 již byly projednány 

přípravy na bednění základů pod věž a na následující schůzi 15.5.1968 bylo na programu 

zajištění zedníků na soklové zdivo základů a dělníků na betonování základů pod věží. Dne 

10.8.1968 byli zvoleni pořadatelé při oslavách svěcení základního kamene, které proběhlo 

15.8.1968. Komise pak na své schůzi dne 28.8.1968 zhodnotila průběh svěcení a výtěžek ze 

slavnosti takto:  

 Darovali občané u kostela  13 586 Kč 

 Dar od kmotřenek      3 857 Kč 

 Upomínkové odznaky      2 700 Kč 

 Vstupenky na zábavu      3 098 Kč 

 Bufet           936 Kč 

 Víno, pivo       1 910 Kč 

 

 Čistý výtěžek     26 087 Kč 

 

Na následující schůzi 29.11.1968 byli pozváni všichni občané, sešlo se jich 56. Byla 

zhodnocena finanční situace a provedené práce. Informace k projektu podal stavitel pan 

Ptáček a ve věci církevní kanovník P. Karel Plevák. Kostelní komise byla rozšíř 

 

 

 

 

ena na 30 lidí. Práce pak pokračovaly většinou svépomocí za podpory MNV i Zemědělského 

družstva a když dospěly ke zdárnému konci, tak kostel nesměl být vysvěcen. 10. října 1971 

byl alespoň benedikován P. Karlem Plevákem a nadále byl veden jako obřadní síň a konaly se 

zde jenom pohřby a zádušní mše sv. V roce 1991 byl majetkově převeden na farnost Lidečko 

a 22.8.1992 oficiálně posvěcen pomocným biskupem Josefem Hrdličkou. Z uvedeného 

vyplývá, že historie kostela, i když ne dlouhá byla velmi složitá. Nutno však přiznat, že je zde 

patrná pomoc a ochrana Panny Marie, jíž byl kostel od samého začátku svěřen do ochrany a 

nakonec na svátek Panny Marie Královny také posvěcen.  

 

Informace byly převzaty z Kroniky komise pro stavbu hřbitova a kaple ve Střelné. L.P. 1950, 

sepsanou kronikářem Janem Františákem a Janem Chovancem. 


