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Příjemné prožití léta všem občanům přeje zastupitelstvo obce Střelná 

 
 

 

 



Oprava údajů statistiky obce ze Střelenského zpravodaje č. 2/2015.  

 

V uplynulých letech docházelo ke změně toku informačních dat ze statistiky obyvatelstva a 

změně informačních systémů. V důsledku toho vznikly rozdíly mezi statistikou obce a 

centrálním registrem. V průběhu prvního pololetí roku 2016 došlo vzájemným porovnáním 

k odstranění odchylek a nyní jsou již data k 31. 12. 2015 hodnověrná.  

 

Počet  obyvatel ke konci roku 2014       597   

 

Narozeni:    5 

Valčík Štěpán                                 č.p. 201     

 Liška Michal                           č.p. 230    

 Pukýšová Terezie                           č.p. 29     

 Šerý Filip                           č.p. 175 

 Janošíková Aneta               č.p. 49 

 

Přihlášeni:    6 

 Machů Eva                           č.p. 135     

 Machů Nicol                           č.p. 135     

 Kubík Josef                           č.p. 143     

 Kubíková Marie                                     č.p. 143 

 Sívek Antonín                                        č.p. 18 

             Sívková Eliška                                        č.p. 18   

 

Zemřelí:     8 

 Beňová Albína                           č.p. 144     

 Ptáček Ladislav                           č.p. 181     

 Mikulaj Josef                           č.p. 158     

 Ptáčková Anežka                           č.p. 6     

 Matochová Vítězslava                           č.p. 174  

             Mužikovská Eliška   č.p. 139 

             Změlík František                                   č.p.  93 

             Pukýšová Jiřina                                      č.p.  42 

   

Odhlášeni:   14 

 Mikušová Magdalena   č.p. 83   

 Pukýš Daniel   č.p. 199   

 Trčálková Marie   č.p. 133   

 Hajdová Kristýna   č.p. 227/2 

 Matochová Marta           č.p. 177 

 Matocha Matyáš              č.p. 177 

            Matochová Mariana                         č.p. 177 

            Matocha Marcel               č.p. 177 

            Pechalová Hana                                      č.p. 169 

            Martišíková Hana                                   č.p. 169 



            Martišíková Rebecca                              č.p. 169 

            Martišíková Eliška                                  č.p. 169 

            Vašků Jitka                                              č.p. 38 

            Vašků Štěpán                                          č.p. 38 

 

Sňatky: 

 Marcela Zimková, Střelná 49 – Josef Janošík, Střelná 169                  Janošíkovi, Střelná 49 

             Kristýna Kusendová, Střelná 169 – Karel Krajča, Střelná 52              Krajčovi, Střelná 52 

 

Počet obyvatel k 31. 12. 2015       586 

 

 
Odkanalizování  obce v rámci projektu Čistá řeka Bečva II.  

 
Dne 27. 1. 2016 proběhlo kolaudační řízení hlavního řadu splaškové kanalizace v naší obci, 

jehož výsledkem bylo vydání kolaudačního souhlasu na 10 356 m vybudované kanalizace a 2 

čerpacích stanic (u trafostanice ČD – měnírny a u č. p. 195). Před tím proběhla rovněž 

kanalizace 2 stok, které byly již v minulosti vybudovány v režii obce, aby nedošlo k zásahu 

do nově vybudovaného povrchu místních komunikací (komunikace k zastávce Českých drah a 

komunikace od č. p. 19 po č. p. 224). V návaznosti na tyto skutečnosti byl v jarních měsících 

zahájen proces připojování jednotlivých domácností. V tuto chvíli je připojeno resp. smlouvu 

se společností VaK Vsetín a. s. má uzavřeno cca 90% domácností. Z technických důvodů 

nepůjde na kanalizaci napojit jeden dům. V ostatních případech se jedná převážně o 

neobydlené domy, u nichž není rozhodnuto o jejich dalším využití a majitelé v tuto chvíli 

nechtějí investovat do vybudování přípojky. Vyřizování administrativy související 

s připojením je časově náročné. Proto byl ze strany obecního úřadu požádán odbor životního 

prostředí Krajského úřadu pro Zlínský kraj o prodloužení termínu nahlášení nepřipojených 

domácností do 31. 8. 2016. Do tohoto data mají ještě domácnosti možnost připojit se na 

kanalizaci, jinak budou muset prokazovat kontrolním orgánům likvidaci svých odpadních vod 

jiným zákonným způsobem. Stavební úřad v Horní Lidči doposud vydal cca 70 územních 

souhlasů (tj. stavebních povolení) ke stavebním přípojkám. Dle posledního informací by měl 

ukončit zpracování této agendy pro naši obec v průběhu prázdnin. Částka za  prodej 

projektové dokumentace, obsahující správní poplatek za vydání územního souhlasu  

(avizované 3 000,- Kč), bude tedy po občanech vyžadována až od měsíce září.  

 

Se stavbou takového rozsahu nepochybně souvisí i řešení případných vad a nedodělků. 

Doposud byly sepsány 3 reklamační protokoly, obsahující zejména závady a nedodělky na 

soukromých pozemcích. Kromě toho samostatné reklamace předkládá společnost VaK Vsetín 

a. s., která kanalizaci provozuje. Nutno říci, že obec není investorem projektu a 

v reklamačním řízení nemá prakticky žádné pravomoci. Reklamační protokol předkládá 

zhotoviteli a reklamační protokol vyřizuje investor, tj. Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. 

Přestože již bylo přislíbeno odstranění vad v podaných protokolech v průběhu minulého 

týdne, nestalo se tak. Zhotovitel po ukončení prací zrušil svou organizační jednotku na 

Moravě (v Napajedlích) a jednání s centrálou v Plzni není i pro zástupce SOMV jednoduché. 

Zmíním se ještě o záručních lhůtách na stavbu a komunikace jsou 60 měsíců, na technologie 

(např. přečerpávací stanice) 36 měsíců. Pokud občané zjistí nějakou vadu, nedodělek, popř. 

jinou chybu, je nutno ji nahlásit na obecní úřad k podání podnětu k reklamaci. Toto se týká  

hlavního řadu do bodu připojení. Kanalizační přípojky jsou vlastní stavbou majitele 



nemovitostí, kteří si za jejich správné provedení zodpovídají a reklamují si je u svého 

zhotovitele samostatně. Posledním administrativním krokem bude sepsání smluv o věcném 

břemenu k pozemkům, kde kanalizace prochází. Podle posledních informací ze Sdružení obcí 

Mikroregionu Vsetínsko, by měly být smlouvy včetně geometrických plánu zpracovány 

koncem tohoto kalendářní roku. Subjektem smluv bude Sdružení obcí Mikroregionu 

Vsetínsko a příslušný majitel pozemku. 

 

Závěrem bych chtěl všem občanům poděkovat za trpělivost a tolerantnost k obtížím, které tak 

rozsáhlý projekt sebou přináší.  
 

 
Finanční situace a investiční akce v průběhu I. pololetí roku 2016  

 
Rozpočtové možnosti obce jsou po vybudované kanalizaci značně omezené. Ročně bude obec 

splácet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko částku 1 420 000,- Kč až do roku 2024. Tato 

částka bude příští rok po přepočtu skutečných výdajů pravděpodobně navýšena. Další  

podstatnou položkou je splátka úvěru na opravu všech místních komunikací po provedené 

kanalizaci ve výši cca 500 000,- Kč ročně po dobu 6 let. Po provedených rozsáhlých 

investičních akcích na území obce je utlumeno využití ubytovny na bývalém hraničním 

celním přechodu, což výrazně ovlivňuje příjmovou stránku rozpočtu obce. Propad příjmu 

z ubytovny a skládkovného sníží příjmovou stránku rozpočtu až o 2 mil. Kč a pro letošní rok 

je počítáno s příjmy kolem 6,5 mil. Kč, což zabezpečí profinancování nejnutnějších výdajů a 

na zapojení do finančně náročnějších projektů nezbyde.  

 

Výdaje budou proto směřovány pouze na nezbytně nutnou údržbu a investice menšího 

finančního charakteru. V I. pololetí roku 2016 se jednalo o opravu oplocení MŠ a vybudování 

mříží pod vchodem do kulturního domu v částce cca 30 000,- Kč, rekonstrukce – propojení 

místností v salonku v 1. patře kulturního domu cca 20 000,- Kč, demontáž rozpadajících se 

komínů na budově základní školy cca 10 000,- Kč, výměna ohřívačů vody a baterií 

v kulturním domě cca 9 000,- Kč, vymalování salonků a oprava zdí v 1. patře kulturního 

domu cca 10 000,-, výměna silničního zrcadla u kostela + přídavné značky – cca 7 000,- Kč, 

nové regály v knihovně, odkládací stěna v knihovně, posuvná  stěna v salonku v kulturním 

domě – cca 15 000,- Kč, dubové řezivo na rekonstrukce hráze u požární nádrže v areálu 

sportoviště – cca 2 000,- Kč. 

 

 

Odpadové hospodářství 

 
V důsledku stále měnící se legislativy byly z dotačního titulu pořízeny dřevěné 

velkoobjemové kontejnery pro shromažďování biologického odpadu (zejména posečené 

trávy). Byly umístěny u hřbitova, v areálu sportoviště, na travnaté ploše naproti prodejny 

Jednoty a za bývalou autobusovou zastávkou v dolní části obce. Do těchto kontejnerů mohou 

občané ukládat např. posečenou trávu, pokud nechtějí využívat již přidělených domovních 

kompostérů. V rámci zkvalitnění služeb v této oblasti byly do zkušebního provozu formou 

nájmu pořízeny velkoobjemové kontejnery pro sběr bílého (bílé víko kontejneru) a barevného 

skla (zelené víko) kontejnery. Kontejnery lze využívat pro stejný účel jako zelené a bílé pytle 

a navíc je lze využít k třídění skla, jehož charakter neumožňuje umístění do pytle (tabule skla, 

rozbité sklo apod.). Žádáme občany, aby i u těchto sběrných nádob důsledně využívali zásad 

třídění a nevhazovali do kontejnerů odpad, který zde nepatří. V opačném případě by muselo 



být od této formy sběru upuštěno, neboť špatné třídění by mělo za následek zbytečné 

zdražování poplatků za svoz. V roce 2015 bylo dle sdělení společnosti EKO-KOM, a. s. 

tříděním dosaženo v naší obci snížení emisí CO2 o 27,435 tun a úspor energií ve výši 632 105 

MJ, což je oproti předešlému roku nárůst 12%. Věřím, že tento trend bude díky ukázněnosti 

našich občanů při třídění odpadů dále pokračovat. 

 

Negativním jevem v oblasti odpadového hospodářství je neustálá snaha o obnovu „černé“ 

skládky u staré cesty vedoucí k bývalé celnici. Několikrát už byl tento prostor pracovníky na 

veřejně prospěšné práce vyčistěn a několik dní po sběru velkoobjemového a nebezpečného 

odpadu se zde znovu objeví naházené plasty a pneumatiky až do potoka. Protože se jedná o 

opakující se jev bude v tomto místě (ale i na dalších místech) umístěna fotopast a její 

záznamy budou předány orgánům inspekce životního prostředí. Nelze jednoznačně říct, že je 

to problém našich občanů, na tomto negativním stavu se mohou vzhledem k blízkosti státní 

hranice podílet i jiní státní příslušníci, nicméně je třeba tento problém definitivně vyřešit. 

Pokud má někdo potřebu zbavit se velkoobjemového odpadu i mimo dva svozové dny v roce, 

je možno navštívit obecní úřad a místo pro jeho uložení do termínu dalšího svozu se určitě 

najde. Stejně tak je možno konzultovat uložení čisté stavební suti, kterou obec nechá jednou 

za určité období zrecyklovat a pak i využívání k vyspravení lesních a polních cest. Obdobně 

lze postupovat i v případě uložení zeminy, která je podle současné legislativy považována za 

odpad.  

 

 

Jak je to s cestovními doklady pro děti? 

 
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování 

cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste 

například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších 

vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? 

 

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější 
Je  čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice 

České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě 

musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie 

ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to 

ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená 

nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu 

platnosti má stanovenou na 5 let. 

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly 

dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos 

očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat 

po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné 

vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé 

Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání 

občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. 

 

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů 
 
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá 

zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje 



úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu 

při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz 

totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz 

nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu. 

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. 

V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání 

cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí 

zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních 

dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 

www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. 

 

Informací není nikdy dost 
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem 

informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu 

a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo 

Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního 

dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí 

požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. 

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit 

u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva 

zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – 

informace na cesty“. 

 

 
Stavební místa v lokalitě „U mateřské školy 

 
Po dlouhých jednáních s Chráněnou krajinnou oblastí Beskydy se do nového územního plánu 

obce podařilo vyčlenit oblast u mateřské školy pro zástavbu rodinnými domy. V této lokalitě 

je zpracovanou studií vyčleněno k okamžité výstavbě 10 stavebních míst o výměře 400 – 900 

m
2
. Další dvě stavební místa by vyžadovaly přeložení telekomunikačního kabelu a zůstanou 

prozatím v záloze. V tuto chvíli probíhá výstavba prvního domu a jsou evidovány další 4 

žádosti o přidělení stavební parcely. Během příštích dvou let bude nutno za pomoci dotačních 

titulů vybudovat v této lokalitě inženýrské sítě včetně propojení komunikace. Rozmístění 

stavebních míst vyplývajících ze zpracované studie je umístěno na webových stránkách obce 

a vývěsce obecního úřadu. Cena stavebního místa činí 200,- Kč/m
2
. 

 

 
  

Nákup energií na Českomoravské komoditní burze Kladno 

 
Naše obec, stejně jako další obce Hornolidečska a město Vsetín každoročně společně 

nakupují elektrickou energii a plyn na Českomoravské komoditní burze Kladno. Pro rok 2017 

klesla cena silové energie o více než pětinu na 720 Kč/MWh. Zemní plyn zlevnil o 29 % a 

cena se dostala pod 440 Kč/MWh. Obce Hornolidečska ušetří na energiích příští rok oproti 

letošnímu celkem 1 milion 400 tisíc korun bez DPH, s DPH 1 milion 720 tisíc korun. 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady


Portál www.navstevalekare.cz 

 
Na internetu byl zprovozněn portál www.navstevalekare.cz  Je to největší portál na 

vyhledávání lékařů v České republice. Vedle přímých kontaktů na lékaře obsahuje i kontakty 

na pohotovosti. Údaje o lékařích jsou postupně doplňovány a u některých již funguje systém 

elektronického objednávání. Odkaz na portál bude umístěn na webových stránkách obce. 

 
 

 

Elektronická evidence tržeb 

 
1. 12. 2016 nabyde účinnosti dlouhou dobu připravovaný a mediálně propíraný zákon o 

elektronické evidenci tržeb. Zákon se vztahuje na podnikající fyzické a právnické osoby, které 

přijímají platby v hotovosti.  Podnikatelé tedy budou muset evidovat platby v hotovosti, 

platební kartou, šekem, směnkou, stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. 

Nebudou se evidovat platby bankovním převodem. V první fázi, tj. od 1. 12. 2016 mají 

povinnost evidovat tržby podnikatelé v ubytovacích a stravovacích službách, ve druhé fázi, tj. 

od 1. 3. 2017 podnikatelé v maloobchodu a velkoobchodu, ve třetí fázi, tj. od 1. 3. 2018 

ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi např. svobodná povolání, doprava, zemědělství, ve čtvrté 

fázi, tj. od 1. 6. 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti. Přehledné a aktuální informace o 

evidenci tržeb včetně odpovědí na dotazy lze nalézt na www.etrzby.cz 

 

 

 

Jízdné ve slovenských vlacích v úseku Střelná – Horní Lideč 

 
Na základě konfliktu, který měli naši občané s průvodčí slovenského osobního vlaku, která po 

nich vyžadovala platbu v eurech nebo elektronickou jízdenku, byl ze strany obce zaslán 

podnět k prošetření na Generální ředitelství Českých drah. Výsledkem je tato odpověď, cituji: 

„Zastávka Střelná není vybavena odbavovací přepážkou Českých drah, cestující s vlakovou 

četou Českých drah jsou odbaveni jízdními doklady ve vlaku. Osobní vlaky v relaci Púchov – 

Horní Lideč jsou vedeny se slovenským vlakovým doprovodem. Odbavovací pokladny 

doprovodu vlaků Železniční společnosti Slovensko neumožňují vnitrostátní odbavení ČD pro 

cestující v českých korunách- Stížnost na nevhodné chování byla projednána s dotčenou 

pracovnicí Železniční společnosti Slovensko. Pracovníci doprovodu vlaků Železniční 

společnosti Slovensko byli poučeni o umožnění bezplatné přepravy cestujících z obce Střelná 

do Horní Lidče, kde budou pro další vnitrostátní přepravu odbaveni u pokladny. – přepážky.“ 

Konec citace, podepsán Bc. Zdeněk Kočíb, oborový specialista Českých drah a. s. Závěr tedy 

je, že občané naší obce můžou jezdit v úseku Střelná – Horní Lideč slovenskými vlaky 

bezplatně. 

 

 

 

Aplikace „pálení“ 

 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje má na svých stránkách spuštěnou aplikaci 

paleni.hzszlk.eu, která nahrazuje telefonické oznámení pálení klestí a dřevního odpadu 

zejména v lesních porostech. Hlášení o pálení je připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní 

http://www.navstevalekare.cz/
http://www.navstevalekare.cz/
http://www.etrzby.cz/


do formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název 

zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části uživatel 

upřesní místo podle mapy. Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na 

Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru  Zlínského 

kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude 

ohlášen požár. Pro občany je zaslání hlášení doporučeno, pro firmy je zaslání povinné.   

 

 
 

Revize kotlů 

 
Již 4 roky je účinný zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

který mimo jiné ukládá všem provozovatelům spalovacího stacionárního zdroje na pevná 

paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW, včetně kamen s teplovodním výměníkem a 

krbových vložek s teplovodním výměníkem, provést jednou za dva roky kontrolu technického  

stavu zdroje na pevná paliva odborně způsobilou osobou. První kontrola musí být provedena 

nejpozději do 31. prosince 2016. Kontrolu nad provedenými revizemi je oprávněn od 1 .1. 

2017 provádět úřad obce s rozšířenou působností, v našem případě příslušný odbor Městského 

úřadu Vsetín, který může v případě neprovedení kontroly uložit pokutu v případě fyzické 

osoby až 20 000,- Kč a v případě právnické osoby až 50 000,- Kč. Cena revize se bude 

pohybovat od 700 do 1 200,- podle typu kotle a mohou ji provádět odborně způsobilé osoby, 

které proškolila Asociace podniků topenářské techniky a udělila jí k tomu oprávnění. 

Kompletní seznam oprávněných osob je uveden na webových stránkách www.aptt.cz. Pro 

naše občany byl dohodnuto provedení revizí s panem Matějem Halašem z Huslenek, který má 

oprávnění provádět revize na prakticky všechny druhy kotlů. Revizi u této firmy je možno 

objednat na obecním úřadu do 15. července 2016. Od 18. července, asi po dobu 14 dnů by 

byly revize prováděny. Revizi si je možno u této firmy objednat i individuálně na tel. 

605 349 039 nebo emailu halasmatej@gmail.cz . Každý však může využít služeb i jiných 

oprávněných osob uvedených ve výše uvedeném seznamu.   

 

 

 

Změna pravidel příjímání zaměstnanců na veřejně prospěšné práce 

 
Od 1. 6. 2016 změnil Úřad práce ČR pravidla pro přijímání zaměstnanců na veřejně prospěšné 

práce. Důvodem je rekordně nízká nezaměstnanost, díky expandující ekonomice. Jenom 

v okrese Vsetín je v současné době poptávka po 400 místech manipulačních dělníků se 

základním vzděláním, která se nedaří uspokojit. Proto Úřad práce přijal opatření, které má 

zajistit přesun uchazečů, kteří jsou umístěni na veřejně prospěšných prací, ve prospěch 

požadavků firem. Pro umístění na veřejně prospěšné práce bude nyní nutná délka evidence u 

úřadu práce nad 24 měsíců (oproti původním 12 měsícům). Výjimku tvoří uchazeči nad 50 

let, kde postačí 6 měsíců evidence, zdravotně postižené osoby, kde rovněž postačuje 6 měsíců 

evidence, osoby ohrožené sociálním vyloučením – osoby pobírající dávku pomoci v hmotné 

nouzi – délka evidence nad 3 měsíce a osoby, kde evidence bezprostředně navazuje na výkon 

trestu odnětí svobody bez ohledu na délku evidence. Ani splnění těchto kritérií nemusí 

automaticky znamenat umístění na veřejně prospěšné práce. Úřad práce bude každou žádost 

posuzovat individuálně s ohledem na možné umístění uchazeče na otevřeném trhu práce 

s přihlédnutím počtu volných pracovních míst, která jsou aktuálně nahlášena. V praxi to bude 

pro naši obec znamenat problém se zajištěním zejména úklidu sněhu v zimním období. Tuto 

http://www.aptt.cz/
mailto:halasmatej@gmail.cz


činnost bude nutno zajistit např.  uzavřením dohody o provedení práce s aktivními důchodci, 

pokud budou mít zájem. 

 

 
Kulturní akce v druhé polovině roku 2016 

 

*   9.7.2016        Memoriál Ondry Vrány (Noční turnaj v malé kopané) 

*  16.7.2016        Hasičská soutěž o pohár starosty obce 

*  14.8.2016        Pouť 

*    3.9.2016       Volejbal 

*   11.9.2016        Mše svatá - Bukoviny 

*  18.9.2016        Zápis narozených dětí do kroniky obce 

* 26.11.2016        Hodová zábava 

*   9.12.2016       Vypouštění balónku s přáníčky Ježíškovi a rozsvěcování vánočního stromu 

* 25.12.2016        Jesličková pobožnost – scholička 

* 29.12.2016        Hokejbal   Svobodní - Ženatí 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

Střelná. Číslo 1/2016  vyšlo 4. 7. 2016 v nákladu počtu 260 ks.  

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

215 662 984/0300 
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