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Vážení spoluobčané, 

původně jsem ani neměl v úmyslu Vás tentokráte obtěžovat dlouhým úvodníkem, ale běh 

událostí posledních dnů mě k tomu znovu vede. 

Určitě jste si všimli, že kolem hřiště probíhá od čtvrtka 19. 2. kácení vzrostlých stromů a divil 

bych se, kdyby se Vám nevybavily otázky typu: Proč? Který chytrák to vymyslel?  

Pokusím se je odpovědět, i když nečekám jednomyslné pochopení. Jistě si vzpomenete 

na diskuse a problémy spojené s častým přesazováním stromů a keřů při výsadbě nové 

zeleně v minulém roce. V pátek 13. 2. jsem se dověděl od poskytovatele dotace na již 

realizovaný projekt Stromy pro Ostratu, od Státního fondu životního prostředí, že máme 

dodat ještě spoustu dokumentů k tomu, aby projekt mohl být uzavřen. Mimo jiné vyjádření 

příslušné organizace pro ochranu přírody. Kontaktoval jsem ihned dodavatele a realizátora 

projektu paní ing. Nagyovou s žádostí o zajištění tohoto dokumentu. Bylo mi vysvětleno, 

že toto vyjádření ochranáři nedají, dokud nebude provedeno vykácení projektem už dříve 

vyznačených stromů, které de facto jsou už vedeny od května minulého roku jako vykácené. 

Protože termín podání je do konce měsíce února, zajistila provedení prohlídky pověřeným 

útvarem ochrany přírody na pondělí 23. 2. - do této doby muselo být kácení provedeno. 

Že se mi to také nelíbí? To teď není důležité. Musíme zachránit především dotaci před sankcí 

nebo vrácením. A toto je jen lehká rozcvička. 

Při této příležitosti mi ještě dovolte, abych Vám vyslovil poděkování za dosavadní zájem 

o činnost obecního zastupitelstva, který pociťujeme z Vaší dříve nebývalé účasti 

na zasedáních. Opravdu si toho vážíme.  

 

Ing. Miroslav Gargulák 
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USNESENÍ Č. 3.1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mrg. Hanu Florovou 

za zapisovatelku a Radka Hudečka a Ing. Ladislava Divilka za ověřovatele. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ Č. 3.2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program zasedání. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

USNESENÍ Č. 3.3: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje změnu ve složení 

kontrolního výboru – p. Hudečka nahradí Ing. Plachý.  

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ Č. 3.4: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje nový jednací řád 

zastupitelstva. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ Č. 3.5: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje kalendářní plán zasedání 

na rok 2015. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ Č. 3.6: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo navržené rozpočtové 

opatření č. 1 na rok 2015. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ Č. 3.7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje příspěvek 

na dopravní obslužnost na r. 2015 v požadované výši 100 Kč na občana a rok. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ Č. 3.8: Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá starostovi a místostarostovi 

povinnost zorganizovat prodej vytěženého dřeva z probírky nejvýhodnější nabídce. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ Č. 3.9:  Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá starostovi obce povinnost 

zorganizovat a provést vyhlášení způsobu distribuce dřeva zájemcům (losování 

o úseky pro samovýrobu palivového dříví nebo prodej nakrácené kulatiny) - termín 

do konce února.  

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 
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USNESENÍ Č. 3.10: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi povinnost zorganizovat 

potřebné kroky k přípravě obnovy a k vyřízení dotace na obnovu lesa. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ Č. 3.11: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje poskytnutí daru místní 

 skupině ČČK na pořádání koblihového odpoledne ve výši 3000 Kč. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ Č. 3.12: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje poskytnutí příspěvku ZO 

Českého svazu včelařů Slušovice na udržení zdravotního stavu včelstev ve výši 

4000  Kč. 

 Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ Č. 3.13: Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá starostovi a všem členům 

 zastupitelstva povinnost připravit a uspořádat v Ostratě akci Nevšední podoby proutí 

dne 18. dubna 2015. 

 Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ Č. 3.14: Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá starostovi povinnost 

zpracovat návrh a koordinovat průběžně úpravy tak, aby Program rozvoje obce byl 

předložen ke schválení nejpozději do 30. září 2015. 

 Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

USNESENÍ Č. 4.1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu Florovou 

za zapisovatelku a Radka Hudečka a Ing. Ladislava Divilka za ověřovatele. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  Schváleno. 

 

USNESENÍ Č. 4.2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program zasedání doplněný 

o bod Projednání a schválení změny ve složení finančního výboru. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1.  Schváleno. 

USNESENÍ Č. 4.3: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje členy a náhradníky 

do hodnotící komise na výběrové řízení na dodavatele Zateplení obecního úřadu 

a hasičské zbrojnice: Kunor Leopold (náhradník Mgr. Florová Hana, Hudeček Radek 

náhradník Ing. Divilek Vladimír, Horák Arnošt náhradník Juřík Zdeněk) 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1.  Schváleno. 
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USNESENÍ Č. 4.4: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje změnu ve složení 

finančního výboru – p. Karla Krátkého nahradí p. Iveta Valeriánová. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1.  Schváleno. 

 

Jak se mezi občany už známo, v minulém volebním období  byla  pro potřeby obce 

s významným přispěním z různých dotačních titulů (Zemědělský Intervenční Fond, 

Operační  Program Životního Prostředí,  Program na obnovu a rozvoj venkova ve Zlínském 

kraji, apod.) pořízena technika, o které zatím nebyla příležitost poskytnout  občanům 

ucelenou  informaci.   Zatím to bude jen stručný přehled, v příštím období se můžeme 

v případě zájmu zabývat postupně jednotlivými projekty.  

Kompostárna  - 7,3 mil Kč   

Kapacita  1074 t kompostu za rok. Udržitelnost projektu do r. 2017  

* Jednoúčelové stroje  na zpracování bioodpadu a přípravu kompostu v jednotlivých fázích 

výroby – většinou pohon na náhon z traktoru, provzdušňovač na elektřinu (tu v areálu 

stávající kompostárny nemáme)  

* Štěpkovač  Caravaggi 100 s nezávislým pohonem  s benzinovým motorem, má závěsné 

zařízení za osobní auto   

* Traktor Deutz Fahr Agrofarm 430 – pro pohon zařízení kompostárny a pro převoz 

kontejnerů, nyní nejznámější z manipulace s bioodpadem a z drcení větví a ostatního 

bioodpadu. V budoucnosti se počítá s nasazením na zimní údržbu místních komunikací  

Zařízení na svoz bioodpadu a manipulaci – 4,3 mil Kč  

 Kapacita 2600 t zmanipulovaného materiálu za rok, udržitelnost projektu do r. 2019  

* Nákladní vozidlo Man TGL 12.180 4x2 BB – jako nosič kontejnerů + 13 vanových 

kontejnerů. Nosnost 12 t, nutné řidičské oprávnění Profesional s kartou řidiče. Má sloužit 

k rozvozu prázdných a převozu naplněných kontejnerů pro kompostárnu, především 

po zapojení sousedních vesnic do projektu kompostování.   

* Smykem řízený nakladač  Locust L 903 Speed – má sloužit k manipulaci s materiálem 

pro kompostárnu, se štěpky  a s vyrobeným kompostem. K řízení vyžadován strojní průkaz.   

* Traktorový nosič kontejnerů  TNK  
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Zařízení na snížení prašnosti v obci – 1,2 mil Kč  

Udržitelnost projektu do r. 2019  

* Traktor Kioti se zametacím zařízením a vlekem. Nutné řidičské oprávnění skupiny B, 

tj. jako na osobní auto. Zařízení je určeno ke strojnímu zametání místních komunikací 

i hlavní komunikace v obci od nánosů prachu a od zbytků po zimní údržbě posypem. 

Po ukončení doby udržitelnosti počítáme také s nasazením na zimní údržbu komunikací 

a chodníků vč. posypu   

Hasičské zásahové vozidlo – 433 000 Kč  

Zakoupeno použité vozidlo. Udržitelnost projektu do r. 2019  

* Minibus VW Crafter v prodloužené verzi, 9ti místný. K řízení  nutné oprávnění skupiny B. V 

současné době ještě nemůže nahradit zásahový vůz Avia, bude nutné zajistit kapacitu 

na převoz techniky (stříkačky), výzbroje (hadice, savice, rozdělovače …)  a výstroje (speciální 

ochranné prostředky…) – asi upravený  přívěs. Není však dořešen prostor pro parkování – 

auto Crafter  s přívěsem do současné zbrojnice nevejde.  

Co znamená „ udržitelnost projektu“?   Do této doby nesmí být zařízení a technika 

prodány, nesmí být využívány k jiným účelům, než je stanoveno daným projektem – tedy 

v konkrétní žádosti o poskytnutí  dotace. V případě porušení těchto pravidel hrozí navrácení 

části, případně celé dotace a pokuta, což by u většiny výše uvedených projektů pro obec 

s rozpočtem cca 4,5 mil Kč na rok bylo likvidační.   
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Jak bylo na poslední veřejné schůzi řečeno, bude probíhat v obecním lese v lokalitě Boří  

probírka stromů v počtu cca 90 ks. Zastupitelstvo obce po dohodě a doporučení lesního 

hospodáře, přistoupilo na alternativu, že stromy se nechají pokácet najatou firmou a toto  

dřevo bude nabídnuto občanům obce k prodeji za cenu těžby. Cena těžby byla odhadnuta 

na přibližně 350 Kč za kubík dřeva.  

Dále informujeme občany, že v dnešních dnech proběhla probírka stromů v areálu hřiště, 

která byla naplánovaná již od roku 2013 a to v souvislosti s dotačním titulem " Stromy 

pro Ostratu ". I tyto stromy budou součástí prodeje již zmiňované těžby v obecním lese. 

Informace o době a času prodeje budou zveřejněny obvyklým způsobem. 

Strategický plán rozvoje obce je dokumentem zpracovávaným za účelem dlouhodobého 

plánování ekonomického a sociálního rozvoje obce a je jedním z důležitých podkladů 

pro získání dotací. Cílem zastupitelstva je zapojit v co největší míře do procesu plánování 

i občany a další subjekty působící v obci. Proto vyzýváme občany ke spolupráci formou 

předkládání námětů a připomínek k průběžné podobě zpracovávání tohoto plánu. Plán se 

může týkat různých oblastí života v obci, např. bydlení, infrastruktury, dopravní obslužnosti, 

místní ekonomiky a podnikání, životního prostředí a zemědělství, kulturního 

a společenského života v obci, podpory turismu a rekreace, atd. 

 

 
I v letošním roce se koná u našich partnerů v slovenském Rudníku výstava " Nevšední 

podoby proutí ", která se uskuteční v sobotu 

14.3. Naše obec bude mít i letos své 

zástupce mezi pletaři a to pí. Sládkovou 

Marii a p. Kopečného Vratislava. Kdo bude 

mít zájem z řad občanů se zúčastnit této 

výstavy, nechť se přihlásí na obecním úřadě 

a to do 6.3. V případě většího zájmu o účast 

na této výstavě bude objednán autobus, 

proto Vás žádáme o dodržení termínu na 

přihlášení. Při menším zájmu bude využita 

obecní technika k přepravě. Odjezd od obecního úřadu očekáváme v 8.00 hod., příjezd 

ve večerních hodinách. 
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Poplatek za svoz komunálního odpadu je 350 Kč. Poplatník je povinen ho uhradit 

jednorázově do 15. března nebo ve dvou splátkách splatných 15. 3. a 15. 9. 

Obec Ostrata má 378 občanů, celkem se tedy vybere částka 132 300 Kč. Za celou obec se 

odvádí 165 000 Kč. Rozdíl obec hradí ze svého. 

 

Obec Ostrata stanovila sazbu místního poplatku ze psů ve výši 100 Kč za jednoho psa 

a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je stanovena sazba poplatku 150 Kč. 

Poplatek se vybírá do 30. dubna. 

 

 Středa 11. února 
 Středa 25. února - mimořádné 
 Středa 29. dubna 
 Středa 15. července 
 Středa 30. září 
 Středa 18. listopadu 

Obecní úřad Ostrata plánuje na jaro/léto 2015 stěhování knihovny 
z  OÚ do prostor v multifunkčním domě. Proto žádáme občany, 
kteří by se chtěli stát na pár hodin týdně knihovníkem či knihovnicí, 
ať se přihlásí na obecním úřadě.  Děkujeme. 

Svoz SKO – 4. 3., 18. 3., 1. 4., atd. 

Svoz plastů – 3. 3., 31. 3. 

Svoz skla – 20. 3.  

 

 2. března – 17:00 Vernisáž výstavy – Krásy tří stánů, Vizovice, Dům kultury  

 28. března – 9:00 Velikonoční jarmark, Vizovice, Dům kultury 

 18. dubna – 9:30 Obnova tradice košíkářského řemesla, Ostrata 

Více pozvánek a informací na www.hornipdrevnicko.cz. 
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  Naše činnost se v letošním roce mimo jiné samozřejmě zaměří i na pořádání tradičních akcí 

v naší obci. Rád bych Vás seznámil s některými termíny těchto akcí.  

 V měsíci lednu jsme se postarali o stravu a nápoje na plese Slušovického mikroregionu, 

který se konal v nové sokolovně ve Slušovicích a na plese 7. hasičského okrsku, který se 

konal v sále divadelních ochotníků ve Hvozdné. Dále jsme se účastnili Výročních valných 

hromad sborů našeho okrsku a to ve Velíkové, Štípě a Hvozdné. Drobným přispěním jsme se 

podíleli na přípravách Koblihového odpoledne, které pořádala místní organizace Červeného 

kříže.  

    V jarních měsících chceme uspořádat tak jako každým rokem brigádu na úklid lesa Boří 

podél silnice, která každoročně skýtá velké množství vyhozeného odpadu. Zároveň taky 

provedeme sběr kovového odpadu v obci, který nám pomůže získat nemalý příspěvek 

pro naši činnost.  

   Domluvili jsme se i na brigádnické výpomoci obci při zalesňování vykáceného prostoru 

v lese Boří. 

V sobotu 25. dubna pořádáme zájezd na Mezinárodní hasičskou pouť na sv. Hostýně 

a v neděli 3. května se chceme účastnit Hasičské pouti v Provodově. Prosím občany, kteří by 

měli zájem se těchto poutí účastnit, ať se přihlásí konkrétně u mě nebo u kteréhokoliv člena 

hasičského sboru. 

   Další letos již 15. ročník hasičské soutěže „O pohár obce Ostrata“ v místní části Žleb se 

bude konat v sobotu 20. června. 

    A naše letošní největší akce Oslavy 110. výročí založení našeho sboru se budou konat 

v sobotu 4. července. Samotný program oslav je ve fázi příprav a budeme o něm předběžně 

informovat.  

   Tolik tedy o plánu akcí našeho sboru v naší obci. Samozřejmě se členové našich soutěžních 

družstev budou účastnit soutěží jak Grand Prix 8. okrsku, kterého se už pár let účastníme, 

tak i pohárových soutěží pořádaných naším okrskem nebo v okolních obcích. 

  Dovolte mi, abych zde poděkoval za pokračující podporu naší práce obecním úřadem 

a spolupráci s místními organizacemi Červeného kříže a mysliveckého spolku. 

                                                                  Pavel Mahďák 

                                                            Starosta SDH Ostrata 

 

Tak jako v uplynulých letech i letos budou bývat v naší kapličce májové pobožnosti a to 

v úterý a pátek od 19 hodin. V úterý 26. května bude májová pobožnost spojená se mší 

svatou. V neděli 7. června bude v naší kapličce od 17 – 19 hodin adorační pobožnost. 

Za farníky Jan Zbořil 
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Honební společenstvo Ostřice – Kostelec bude ve čtvrtek 26. 3. 2015 pořádat valnou 

hromadu, která proběhne v prostorách kulturního domu v Ostratě. 

Podrobnější informace o časovém harmonogramu naleznete na informačních místech 

jednotlivých obecních úřadů. 

 

Za HS Ostřice Zdeněk Juřík 

 

Na žádost občanů budeme pravidelně do zpravodaje připojovat krátké rozhovory 

s jednotlivými zastupiteli. Jako první vás seznámíme s Ing. Ludmilou Šmeidlerovou.  

1. Jaké je vaše zaměstnání?  

Pracuji na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, jako investiční referent, což znamená, že mám 
na starosti veškeré investice na UTB po stránce finanční. Ať už je to stavba nové budovy, 
koupě přístroje či SW nebo natočení filmu.  

2. Co jste vystudovala?  

Původem jsem chemik, vystudovala jsem SPŠ chemickou, 
obor „Chemická technologie“.  

Obor mého bakalářského studia byl „Veřejná správa a 
regionální rozvoj“ a magisterské studium jsem zakončila 
oborem „Ekonomika a management“, takže jsem taková 
multioborová.  

3. Jaké máte koníčky?  

Velice ráda vařím a peču a sleduju moderní trendy v kuchyni. Hodně čtu, hlavně detektivky. 
Chodím do kina, divadla, na koncerty jak vážné tak i moderní hudby. A velice ráda 
cvičím,  jezdím na kole a chodím na procházky.  

4. Co se podle vás minulému zastupitelstvu opravdu podařilo a stojí za pochvalu?  

Určitě stojí za pochvalu, že se podařilo vybudovat místa k setkávání spoluobčanů, jako je 
kaplička, multikulturní dům a dřevěnice. Také je vidět, že se začaly opravovat místní 
komunikace, které byly v nevyhovujícím stavu.  

5. K čemu máte naopak výhrady?  

Zlepšit komunikaci obce se spoluobčany a transparentnost v řízení obce.  
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6. Co vidíte jako priority do nejbližších let?  

V současné době vidím jako hlavní prioritu stabilizaci stavu obce, poté pokračovat 
v opravách a rekonstrukcích místních komunikací. Pokud se podaří dosáhnout na nějaký 
dotační titul, tak vybudovat plánované hřiště, (aby byla finanční spoluúčast obce co 
nejmenší, pokud možno nulová). A největším závazkem a úkolem do budoucna, je 
provozování kompostárny takovým způsobem, aby byly naplněny podmínky dotace.  

7. Jak hodnotíte současný společenský a sportovní život obce. A jaké vidíte možnosti do 
budoucna?  

V dnešní velmi hektické době si myslím, že je velmi příjemné potkávat se se známými, což si 
myslím, že se daří. Ale vždycky je co zlepšovat. A inspirací nám mohou být akce okolních 
obcí.  

8. Jste předsedkyní Finančního výboru. Můžete spoluobčanům trochu přiblížit Vaši 
náplň práce?  

V současné době probíhá inventarizace obecního majetku, což znamená vše prověřit, 
dohledat a odsouhlasit s inventarizačními soupisy. Na závěr je nutné vyhotovit zprávu 
o stavu majetku.  

Dále Finanční výbor provádí kontrolu všech finančních dokladů, bankovních výpisů 
a pokladny obce.  

9. Kdyby Vám zlatá rybka mohla splnit jedno přání, jaké by to bylo?  

Zdraví, zdraví, zdraví…  

 Štědrovečerní mše – tak jako každý rok, se na Štědrý den v naší kapličce konala mše 

svatá. Koledy nám zahráli hudebníci z Javořiny a na flétnu zahrála Eliška Červenková. 

Děkujeme. 

 Štěpánská zábava – SDH Ostrata uspořádal 26. 12. Štěpánskou zábavu, na které 

hrála kapela Náš pozdní sběr. Účast byla cca 95 platících. Doufáme, že se minimálně 

v takové sestavě sejdeme i příště. 

 Tříkrálová sbírka – na začátku ledna proběhla i v Ostratě celorepubliková Tříkrálová 

sbírka. Letos se vybralo 10 381 Kč. V celé České republice pak 88 552 733 Kč.  

 Koblihové odpoledne – Místní skupina červeného kříže pořádala 7. 2. tradiční 

koblihové odpoledne. Koblihů připravují každým rokem víc a víc – letos cca 750 ks. 

Byly výborné, a proto se vyprodaly už za 50 minut. 
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Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen. 

      Hrazdírová Marie, nedožitých 90 let (čp. 73) 

 

Hudeček Josef   80 let  čp. 61 

Vyvlečková Ludmila   75 let  čp. 102 

Mahďáková Anna   80 let  čp. 32 

Holíková Marie   90 let  čp. 65 

Horáková Jindřiška   70 let  čp. 59 

Bednaříková Růžena   70 let  čp. 83 

Mahďáková Aloisie   70 let  čp. 67 

Vařák Jaroslav   85 let  čp. 37 

Langerová Jiřina   75 let  čp. 81 

Březíková Marie   75 let  čp. 119 

Minaříková Františka   70 let  čp. 90 

Jubilantům přejeme radost v očích, úsměv na tváři, pohodu v duši, lásku v srdci a štěstí 
v životě.  

 

 

 

 

Upozornění: Kdo nechce být v příštích číslech uváděn ve společenské rubrice, nahlaste svůj nesouhlas na 

obecním úřadě. 


