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Příjemné prožití léta všem občanům přeje zastupitelstvo obce Střelná 



Proč se v naší obci vyvěšuje moravská vlajka?  

 

Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského 

kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na 

počest této události bude v naší obci vyvěšena moravská vlajka. Moravská  vlajka je 

v současnosti také vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího 

duchovního a společenského života.  

Historie moravské vlajky 

Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze 

zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku 

19. století používalo k výzdobě, později začaly být 

vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly 

v roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu 

schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se 

definuje zemský znak a zemské barvy: „Země moravská 

podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo 

hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské 

barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských 

barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří 

dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je 

červený. V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to 

byla právě moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na 

národnost. Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme 

o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968. 

Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů 

po roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské 

vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – 

šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu 

odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta 

si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň 

získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala 

se základní a všeobecně uznávanou podobou 

moravské vlajky současnosti. 

Další použití moravské vlajky 

Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další dny spjaté 

s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského 

učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, 

ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení 

moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem 

připadá na první říjen, 28. října si připomínáme si nejen vznik Československé republiky, ale 
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Současná podoba moravské vlajky 



také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou 

výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody). 

 

Ještě ke kanalizaci  v rámci projektu Čistá řeka Bečva II.  

 
Je to již rok a půl, kdy bylo kolaudačním řízením ukončeno odkanalizování obce v rámci 

projektu Čistá řeka Bečva II. Za tuto dobu se až na několik závad, které provázejí každou 

stavbu, ukázalo jako plně funkční. V uplynulých dnech proběhlo jednání mezi společností 

VaK Vsetín a. s. a zástupci zhotovitele ohledně špatných spádových poměrů průtlaku pod 

komunikací I49 u č. p. 3. Zhotovitel má prověřit možnosti odstranění a následně se vyjádřit. 

S tím souvisí i  konečná úprava přilehlého pozemku. V současné době odstraňuje firma 

Berger Bohemia a. s. reklamaci Správy železniční dopravní cesty týkající nánosu v dešťové 

kanalizaci u vlakové zastávky. Liknavý přístup Lesů ČR k uplatnění reklamace špatného 

uložení kamenů do břehu potoka je příčinou toho, že doposud nebyla odstraněna a hrozí 

sesunutí nového živičného povrchu komunikace do potoka. Ze strany zhotovitele zbývá 

vyřešit škody na pozemku u rodinného domu č. p. 116.  Dále je nutno upozornit, že ještě 

několik domácností se na kanalizaci nepřipojilo. Na podzim začnou orgány životního 

prostředí tuto skutečnost kontrolovat a v případě pozitivního zjištění hrozí vysokými 

pokutami. Minulý týden se po nočním dešti šířil z potoka pod prodejnou Jednoty nesnesitelný 

zápach. Upozorňuji, že pravidelný odběr vzorků z vodních toků je součástí vyhodnocení 

účinnosti opatření a oprávněnosti poskytnutí dotace a pravidelně k němu z jednotlivých vpustí 

do potoka dochází, aniž by si toho možná někdo všiml. Rovněž zde hrozí  v případě zjištění 

vysoké pokuty. Postupně je ze strany stavebního úřadu v Horní Lidči dokončováno vyřizování 

územních souhlasů k jednotlivým kanalizačním přípojkám domácností. Na obecním úřadě je 

připraveno k převzetí cca 15 územních souhlasů a cca 40 čeká ještě na zpracování na 

stavebním úřadě. Místostarosta obce, který má tuto agendu v gesci, postupně jednotlivé 

majitele nemovitostí oslovuje a po zaplacení poplatku 3 000,- Kč je jim územní souhlas 

včetně projektu předán. Snad posledním administrativním krokem, který občany zatíží, bude 

sepsání smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Tyto smlouvy připravuje Sdružení obcí 

Mikroregionu Vsetínsko a budou uzavřeny mezi ním a občany – majiteli parcel, kterými 

prochází hlavní stoky kanalizace (ne jednotlivé přípojky občanů). 
 

 
Opravy a investiční akce v průběhu I. pololetí roku 2017  

 
Jak již bylo zmíněno v předchozím čísle zpravodaje budou se výdaje v době splácení 

investičních příspěvků na kanalizaci orientovat převážně na nezbytně nutnou údržbu a 

investice menšího charakteru a tzv. nutné investice. V prvním pololetí došlo k výměně dveří a 

okna v bytovém domě za cca 14 tis. Kč, byla provedena částečná rekonstrukce 

elektroinstalace v obecních dílnách včetně revize v částce cca 42 tis. Kč, pro potřeby spolků 

v obci byly pořízeny nové informační tabule za 20 tis. Kč, generální oprava čtyřkolky vyšla 

na 21 tis. Kč, byly nakoupeny 4 ks náhradních EKO-LED lamp veřejného osvětlení v hodnotě 

36 tis. Kč a instalováno nové dálkové ovládání vytápění v kulturním domě za 26 tis. Kč. Byly 

provedeny práce na úpravě komunikace v oblasti nové zástavby za 10 tis. Kč, na základě 

požadavku školní inspekce bylo upraveno zábradlí v bytovém domě, aby odpovídalo 

bezpečnostním požadavkům na pohyb dětí z mateřské školy v hodnotě cca 8 000,- Kč. Bylo 

započato s revizí sloupů veřejného osvětlení u hlavní komunikací spočívající v kontrole 



stability v důsledku koroze, vyčistění od nečistot a zeminy, antikorozního nátěru  do výšky 

1m, zjištění stavu kabelového vedení (izolačního odporu) a výměně požárové výzbroje 

(svorkovnic, šroubů a zámků). Celkové náklady na tuto činnost představují  158 tis. Kč. Na 

základě této revize budou vybrány  stožáry k opravě, aby nedošlo k jejich zřícení jako u 

komunikace k zastávce ČD. Stav obecního traktoru si vyžádal před nadcházející STK 

kompletní generální opravu. Nákup materiálu k opravě představoval částku 56 tis. Kč, práce 

byly realizovány svépomocí v rámci pracovní doby zaměstnance obce. Realizována byla 

rovněž venkovní úprava komínu na kulturním době a položení zbytku zámkové dlažby u 

kotelny kulturního domu, kde budou umístěny sběrné nádoby na odpad.  

 

V červenci bude provedena obměna dopravního značení na místních komunikacích po 

provedeném odkanalizování obce dle zpracovaného pasportu dopravního značení. Ve druhé 

polovině roku dojde k úpravě přístupu od hlavní komunikace k rodinnému domu č. p. 50 

včetně odvodnění a umístění sloupu veřejného osvětlení. Dále bude vybudována opěrná zeď a 

oprava odvodnění za rodinným domem č. p. 112. Pravděpodobně poslední odvodňovací prvek 

umístěný v místní komunikaci bude instalován u č. p. 91. I ve druhém pololetí bude stěžejní 

činností obce výkup pozemků pod místními komunikacemi od občanů, což se zatím vzhledem 

k jejich vstřícnosti celkem daří. Budou rovněž pokračovat práce na zpracování projektu 

přístavby základní školy k budově mateřské školy. Realizace projektu je ale celkem 

v nedohlednu, protože na tuto akci o předpokládaných investičních nákladech cca 30 mil. Kč 

není v současné době k dispozici vhodný dotační titul. Současná personální situace a stav po 

odhalení způsobu rozdělování dotací na sport na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

nenahrává skutečnosti zahajovat jednání o možném financování této akce ze státního 

rozpočtu. Vhodnější doba bude po podzimních parlamentních volbách. Zadáno bude také 

zpracování projektu rozšíření místního hřbitova. Nyní je před dokončením výkup pozemků od 

místních občanů. Rovněž zde je jim nutno poděkovat za vstřícnost, se kterou k celé věci 

přistupují. Na přelomu pololetí dojde ke kolaudaci účelové komunikace mezi č.p.  224 a č. p. 

164. 

 

 
Stavební místa v lokalitě „U mateřské školy 

 
Počet žádostí o přidělení stavebního místa v této lokalitě vzrostl na 7. Nyní je ve fázi 

dokončení projektová dokumentace na přístupovou propojovací komunikaci a nyní se budou 

zpracovávat navazující projekty splaškové a povrchové kanalizace, vodovodu, plynovodu, 

elektřiny a veřejného osvětlení. Předpokládá se, že na přelomu roku by mohlo dojít 

k rozměření parcel na jednotlivá stavební místa. Nové prostorové rozvržení v důsledku 

dodržení ochranných pásem vysokého napětí si vyžádalo posunutí přímky výstavby směrem 

k lesu a rozšíření plochy o bydlení  ještě o jeden podélný pás parcel. Tato nutnost byla 

předběžně projednána s CHKO Beskydy s kladným výsledkem a následně byl Městský úřad 

Vsetín, odbor územního plánování požádám o zpracování změny č.1 Územního plánu obce 

Střelná, která by zohledňovala tuto skutečnost. 

 

  

Vybudování autobusové zastávky a parkoviště před Jednotou   

 

Záměrem zastupitelstva obce bylo vybudovat z dotačního titulu Integrovaného regionálního 

operačního programu, rozdělovaného prostřednictvím Místní akční skupiny Hornolidečska 



parkoviště u kostela a hřbitova. Bohužel následně se ukázala v plné nahotě byrokratická zátěž 

a nemožnost pořídit si z dotace potřebné. Podmínky dotace byly nastaveny tak, že je nutno 

realizovat prvek bezpečnosti provozu v návaznosti na komunikaci I.třídy a bezbariérovosti 

směrem k autobusové zastávce. V případě parkoviště u kostela tyto podmínky nelze splnit, 

proto zastupitelstvo muselo od tohoto záměru upustit a hledat jinou alternativu. Jako  náhradní 

řešení  se ukázalo vybudování autobusové zastávky s prvky bezbariérovosti naproti prodejny 

Jednoty včetně parkovacích míst pro cca 10 vozidel a točny pro autobusy. Ulevilo by se tak 

denně přeplněnému parkovišti před prodejnou Jednoty, které by mohlo sloužit jen 

zákazníkům prodejny a zároveň by sloužilo pro potřeby základní a případně mateřské školy.  

Z tohoto dotačního titulu by bylo možno získat 95% dotace, maximálně však 1 mil. Kč. 

Projektovou přípravou byla pověřena firma Jaroslav Buček z Lidečka. 

 

Hlášení rozhlasu formu SMS 

 
 

Na přelomu roku uzavřela obec smlouvu o poskytování služby Hlášení rozhlasu s firmou TP 

web. cz. s.r.o. Jalubí. V tuto chvíli se k službě připojilo 57 občanů. Principem je, že občané 

obdrží ve zkrácené verzi obsah hlášení obecního rozhlasu formou SMS, což má svou výhodu 

zejména v době, kdy se hlásí a občan je zrovna mimo trvalé bydliště. Do služby se občané 

mohou přihlásit individuálně na www.strelna.hlasenirozhlasu.cz nebo prostřednictvím 

obecního úřadu a služba je poskytována pro občany zdarma. 

 
  

Nová image publikace Hornolidečska 

 

Každá domácnost v obci obdrží jako přílohu zpravodaje novou image publikace 

Hornolidečska, ve které se každá obec chlubí tím nejlepším, co se v obci nachází.  

 

 

Provozní doba Muzea kardinála Trochty v letních měsících 

 

Provozní doba Muzea kardinála Trochty ve Francově Lhotě byla po dobu letních měsíců 

upravena následovně: 

soboty a státní svátky:  10.00 – 12.00 hod.         13.00 – 17.00 hod. 

neděle:                          12.00 – 18.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strelna.hlasenirozhlasu.cz/


Poděkování rodičů Vojtíška Změlíka 

 

 

Dne 17. května 2017 obdržela obec písemné poděkování od rodičů Vojtíška Změlíka cituji: 

 

„Milí přátelé a příznivci, 

 

chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat za finanční pomoc a podporu pro našeho 

Vojtíška. Ačkoliv je péče o našeho syna náročná na čas a psychiku, cítíme, že v tomto 

nelehkém období nejsme sami. Nečekali jsme takový ohlas a zájem. Proto Vám všem ještě 

jednou děkujeme za pomoc a vyprošujeme Boží požehnání.“ 

 

Pro vysvětlení jenom uvádím, že každoroční vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi má 

charitativní podtext, o kterém jsme se doposud veřejně nezmiňovali. Výtěžek z dobrovolného 

vstupného doplněný o příspěvek obce, mateřské školy a scholy je věnován zdravotně 

hendikepovanému dítěti převážně s vazbou k naší obci. V roce 2016 byl finanční dar 

poskytnut rodičům Vojtíška Změlíka.  

 

 
Kulturní akce v druhé polovině roku 2017 

 

*   8.7.2017        Memoriál Ondry Vrány (Noční turnaj v malé kopané) 

*  15.7.2017        Hasičská soutěž o pohár starosty obce 

*  13.8.2017        Pouť 

*   27.8.2017       Dožínky v Lidečku 

*   2. 9. 2017       Volejbalový turnaj 

*   4. 9. 2017       Ukončení prázdnin a zahájení nového školního roku (odpoledne – hřiště) 

*   10.9.2017        Mše svatá - Bukoviny 

*  24.9.2017        Zápis narozených dětí do kroniky obce 

*  27.10.2017       Pietní akt + mše svatá za rodiče Sívkovi umučené v koncentračním táboru 

Mauthausen a jejich příbuzné    

* 5.–6. 12.2017    Mikulášská obchůzka v obci           

*   8.12.2017       Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi a rozsvěcování vánočního stromu 

* 25.12.2017        Jesličková pobožnost – scholička 

* 29.12.2017        Hokejbal   Svobodní - Ženatí 

 
 
 

 

 

 

 

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

Střelná. Číslo 1/2017  vyšlo 30. 6. 2017 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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