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Vážení spoluobčané,  

ocitli jsme se na prahu léta, které začalo hodně rázně zkoušet naše tělesné 

schránky. Ale také vegetaci kolem nás. Neříkejte, že teď by se nám 

nehodilo, kdyby se naplnila hesla, co jsme se museli, my starší, učit ve 

škole – myslím třeba: „Poručíme větru, dešti“. Nějak se to nepodařilo, a 

už asi tak brzo ani nepodaří. Tak nám nezbývá, než se s každodenním 

stavem sžít, smířit. Že to někdy bolí? To, si každý odpoví sám.   

Léto, slunce – to představovalo a představuje ale především pro děti 

období prázdnin, nových zážitků z pobytů u babičky,  u vody, někdy také 

dovolená s rodinou někde daleko. Hlavně klid od školy a domácích 

úkolů. Co nám léto a prázdniny přinesou letos?  

Taky bychom rádi jako obec přispěli k atraktivnosti prázdnin, proto jako 

už pár posledních roků, jsme se přidali k našim myslivcům v pořádání 

zábavného odpoledne pro děti, tentokrát v neděli 7. července na výletišti.   

Všem bez rozdílu bych chtěl jménem svým i jménem zastupitelů popřát 

příjemné prožití letního období, naplnění plánů a představ o dovolené, 

odpočinek a načerpání potřebné energie.  

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 
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SOUHRN USNESENÍ ZE TŘETÍHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE  

5. ČERVNA 2019 

 

USNESENÍ Č. 3. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo 

Mgr. Hanku Juříkovou Florovou  za zapisovatelku a Ing. Vladimíra 

Divilka  a Radka Hudečka za ověřovatele. 

Pro: 8, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 3. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program 

zasedání dle zveřejněného návrhu  

Pro: 8, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 3. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a bere 

na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Ostrata za rok 

2018. 

Pro: 8, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 3. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá starostovi 

zpracovat a do 15 dnů odeslat na oddělení kontroly hospodaření 

návrh na opatření k řešení zjištěných nedostatků při přezkumu 

hospodaření obce Ostrata za rok 2018. 

Pro: 8, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 3. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje účetní uzávěrku za rok 2018 bez výhrad. 

Pro: 8, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 3. 6:  

a) schvaluje  

v souladu s ust. § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění 

pozdějších předpisů, pořízení změny územního plánu  

b) rozhodlo  
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v souladu s ust. § 55a  odst. 1) stavebního zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, že  

Změna č. 1 Územního plánu Ostrata bude pořizována zkráceným 

způsobem a dále dle § 43 odst. 3) stavebního zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, s prvky regulačního plánu 

c) ukládá 

pořizovateli územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 55a 

odst. 3) zajistit stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny 

z hlediska významného vlivu na EVL a nebo ptačí oblast a zajistit 

stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému 

obsahu změny z hlediska vlivů na životní prostředí 

Pro: 8, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 3. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost 

o příspěvek uplatněný Domovem pro seniory v Lukově a schvaluje 

příspěvek ve výši 5000 Kč. 

Pro: 8, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 3. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost 

o příspěvek uplatněný SK Hvozdná a schvaluje příspěvek na rok 

2019 ve výši 10.000 Kč. 

Pro: 7, proti:0, zdržel se:1  Schváleno 

USNESENÍ Č. 3. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a nedoporučuje ke schválení návrh smlouvy se společností DAS 

na právní zastoupení obce. 

Pro: 8, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 3. 10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 podle předloženého návrhu. 

Ukládá Rozpočtové opatření zveřejnit na úřední desce. 

Pro: 8, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 
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Milí občané, horké dny s letními teplotami jsou tu, a jelikož je 

opakování matka moudrosti, rozhodli jsme se opět otevřít téma BIO 

odpadu a kompostování. 

Kdo dává kuchyňský bioodpad do popelnice, dělá velkou chybu. 

Bioodpad je totiž výborná surovina do kompostu. Někteří lidé si myslí, že 

kompostér je pouze na trávu a listí, a to je velký omyl. Kompostéry jsou 

především na kuchyňský bioodpad. Kompostování samotné trávy nebo 

listí není žádná hitparáda. Kuchyňský bioodpad díky svojí pestré skladbě 

a velkému obsahu vody proces kompostování doslova nakopne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KOMPOSTOVAT MÁ SMYSL! 

Důvody

, proč nedávat 
kuchyňský bio 

odpad do popelnice na  
směsný 

odpad  

1 2 

3 

4 

5 

Kuchyňský BIO odpad je výborná 

surovina do kompostéru. Díky němu je 

kompost kvalitnější a díky velkému 

množství vody v kuchyňském BIO 

odpadu kompost nevysychá. 

BIO odpad neboli organické zbytky se 

přirozeně rozkládají. V uzavřené 

nádobě se může stát, že vám začne 

bioodpad zapáchat. Řešení? BIO 

odpad kompostovat, nechat 

popelnici ve stínu s pootevřeným 

víkem. 

Přítomnost velkého 

množství vody 

v kuchyňském BIO 

odpadu může být 

spouštěčem koroze 

kovových popelnic. 

Pokud ovšem BIO 

odpad kompostujete, 

nemusíte se obávat, 

že vám směsný odpad 

propadne 

prorezavělou dírou 

v popelnici. 

Kompostování šetří peníze! 

Průměrná domácnost za rok 

vyprodukuje až 80 kg BIO 

odpadu na osobu. Při 

současných cenách za 

skládkování může 4členná 

domácnost kompostováním 

ušetřit až 1500 Kč za rok. 

Kuchyňský BIO odpad 

komplikuje 

zpracování a likvidaci 

směsného odpadu, ať 

už na skládce, nebo 

ve spalovně. 

Kompostováním tedy 

ulevíte nejen přírodě, 

nebude vám zapáchat 

popelnice, ale také 

můžete svůj kvalitní 

kompost použít pro 

svůj trávník či na 

záhonky. 
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A co vše mohu do kompostéru dát? 

Zbytky jídel (kromě masa, příp. kosti v menší míře), ovoce, 

zelenina, pečivo (i plesnivé), květiny (včetně hlíny), papírové kapesníčky, 

čajové sáčky, kávové filtry a sedliny, trus býložravých zvířat, proložky 

od vajíček, pečicí papír (ne mastný) apod. 

Věříme, že i přes extrémní teploty nebudete mít díky poctivému 

třídění BIO odpadu se zápachem žádný problém. 

ODPADY 

Jak jistě víte, rozhodli jsme se od 1. 5. 2019 pro zavedení bodového 

systému sběru odpadů. Vše je o tom, že jen na Vás záleží, kolik bude Váš 

poplatek za likvidaci odpadů. Třídění odpadů svým způsobem není o nic 

víc, složitější než doposud, jen se zavedl sběr drobného papíru do pytlů 

nebo balíků. Třídění plastů se rozšířilo o možnost odevzdávat do pytlů 

i tetrapaky a obaly od potravin. Podrobnější informace jste jistě nalezli 

v letácích, které byly distribuovány do Vašich domácností. Sběr 

komunálního odpadu (do popelnic) zůstává stejný včetně svozových dní.  

Od svozu plastů vlastní technikou jsme upustili z důvodu nedostačující 

kapacity kontejneru, kdy nejsme schopni odvézt pytle najednou 

do technických služeb ve Zlíně, tudíž ekonomicky je lepší svoz nechat 

na firmě. Papír budeme svážet vlastní technikou. Na odběru jsme 

domluveni s místní firmou Rojak, která působí v naší obci. Četnost svozů 

budeme upravovat podle připomínek občanů a množství vyvezeného 

papíru. První vývoz proběhl po 7 týdnech, svezlo se 300 kg papírového 

odpadu. Kontejnery na větší rozměry papíru zůstávají na tradičních 

místech.  

Doufáme, že zvýšené třídění bude mít pozitivní dopad na výši poplatků 

každého z Vás, kdo se do třídění zapojí. Svoje odpadové konto můžete 

sledovat na internetu, kde po přihlášení se ke svému účtu můžete 
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kontrolovat stav vašich bodů, které získáváte po načtení čárového kódu, 

kterým označujeme pytle. Tady bych chtěl upozornit občany, že si ještě 

nevyzvedlo poměrně dost domácností své čárové kódy, bez kterých nelze 

sbírat body do systému. Čárové kódy si můžete vyzvednout u účetní obce 

na obecním úřadě. 

Svoz bioodpadu pokračuje stejně jako dříve do přistavených kontejnerů 

na obvyklých místech. Připomínám, že do kontejneru se dává pouze 

tráva, drobné keře, slupky z ovoce a zeleniny, seno apod. Větve se 

ukládají na vyhrazené místo u kontejnerů, kde budou zpracovány 

na štěpku. V nejbližších dnech budou rozvezeny kompostéry pro občany, 

kteří si požádali. Další kompostéry zatím nemáme, ale budeme řešit jejich 

nákup přes dotační titul, který bude vyhlášen. 

Děkujeme za spolupráci. 

Arnošt Horák, místostarosta 

 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 

Letošní ročník veřejné sbírky Ligy proti rakovině 
Praha, proběhl ve středu 15. května 2019. V naší obci se 
vybralo rekordních 7 110 Kč. Děkujeme všem, kteří 
přispěli. 

Uskutečněné akce 

 Zahradní slavnost 

Po tom, co první termín konání Zahradní slavnosti v neděli 

12. května propršel, byla pozornost pořadatelů upřena 

na stále se měnící předpověď počasí na neděli 26. května. 

Všichni si oddechli až po poledni, kdy realitou bylo 

sluníčko na obloze. Po 13. hodině začalo hemžení, vyrůstaly stany, 

jednotlivá stanoviště aktivit pro děti, prostor vyplnily melodie v podání 
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kapely 4FO3.  Už od začátku byly v obležení stánky s grilovanými 

klobásami, palačinkami a s občerstvením. Po krátkém oficiálním zahájení 

se program rozběhl naplno. Pozornost a uznání si získaly mažoretky 

a zumbička v podání dětského souboru z Kašavy i vystoupení dance 

studia Starling. Ale spontánní zapojení dětí i dospělých do společného 

bubnování s Rytmus pro život bylo skutečným vyvrcholením 

odpoledního programu. Děti si mezitím dokončovaly „kolečko“ 

po stanovištích s aktivitami, jako např. malování, střílení z luku, střílení 

z praku, překonávání lanové dráhy apod. Za absolvování všech 

předepsaných stanovišť je čekala sladká odměna ve formě dárkového 

balíčku. Celé to uběhlo nějak rychle a v pondělí čekala na děti zase 

oblíbená škola, takže krátce po 19. hodině bylo výletiště zase v klidu 

a v původním stavu.  

Nezbývá, než konstatovat, že Zahradní slavnost se napodruhé nakonec 

vydařila. Poděkování patří organizátorům z Centra pro rodinu z Vizovic 

pod vedením p. Hanky Puype, našim hasičům za perfektní servis a všem 

účinkujícím. No a také všem Vám, co jste přišli a ukázali jste, že se 

chcete a umíte bavit.  

Ing. Miroslav Gargulák  
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 Hasičská soutěž 

V sobotu 1. června se od 15.00 hod. v místní části Žleb konal již 

19. ročník soutěže hasičských družstev O pohár obce Ostrata. Účastnilo 

se ho 7 družstev mužů a jedno družstvo žen. Naše družstvo obsadilo 

3. místo, stříbro si tentokrát odvezli chlapi z Jaroslavic a vítězství získalo 

družstvo Želechovic. Družstvo žen se účastnilo pouze jedno z Lípy, 

a tudíž si odvezlo taky prvenství. Patří se zde poděkovat všem, kteří se 

podíleli na přípravě a průběhu této soutěže a obecnímu úřadu 

za spolupráci na této akci. 

      Pavel Mahďák, starosta SDH Ostrata 

 

 Morkovické hody 

Čtvrtá sobota v červnu byla jako už tradičně termínem pro konání 

Morkovických hodů. Tato akce je každým rokem příležitostí, kde se 

setkávají vyznavači 

tradic, lidové kultury 

a lidových řemesel 

z obcí zapojených 

v nedávné minulosti 

do projektu 

zaměřeného na 

obnovu košíkářství – 

z Rudníku, z Ostraty a 

domácích z Morkovic. 

Projekt oficiálně 

skončil, ale přátelství 

přetrvávají. A občané, 

kteří si našli čas 

a vyrazili na „výlet“ 

to mohou potvrdit. 
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Přivítání starostou Morkovic a péče morkovických pořadatelů o hosty 

byly příkladné. Příjemné bylo pro zúčastněné i setkání se slovenskými 

kamarády. Po příjemně stráveném dopoledni v prostorách Košíkářského 

muzea následoval přesun do místní restaurace, kde byl pro hosty 

připraven dobrý oběd. Odpoledne pak bylo vyhrazeno pro kulturní 

zážitky. V amfiteátru následoval kulturní program, kde vystupovali místní 

amatérští umělci, školáci všech věkových skupin, ale nechyběli i 

atraktivní hosté. Kolem 17. hodiny byla připravena v opravovaném 

zámku módní přehlídka – přehlídka dobových kostýmů.  

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Josefovi Mahďákovi 

za bezpečný převoz výletníků, všem účastníkům pak za dobrou 

reprezentaci obce. Jen škoda, že se nás sešlo z Ostraty jen 8. ve věkové 

skupině 65+. 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 
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 Zábavné odpoledne pro děti 

Prázdniny jsou tady a s nimi spousta času na odpočinek, ale i na nové 

zážitky. Děti z Ostraty, které dosud neodjely na prázdninové tábory nebo 

k babičkám určitě nepohrdly pozváním na Zábavné odpoledne, které 

pro ně připravili ostratští myslivci ve spolupráci se zastupitelstvem obce 

v neděli 7. července. Připraveny byly různé dovednostní soutěže, někteří 

si poprvé zastříleli ze vzduchovky. Permanentní zájem byl také o kolotoč, 

o skákací hrad a o jumping – kombinace skákání na trampolíně 

s podporou pružných lan ve speciálním postroji. Nebyla nouze ani 

o pochutiny, při náročných výkonech šly na odbyt především párky 

v rohlíku, Liduščiny palačinky, špekáčky opečené nad ohněm, 

a náročnější okusili i výborný zvěřinový guláš z „dílny“ Mirka Juříka. 

A pochopitelně nebylo opomenuto dodržování pitného režimu. 

Po překvapení z nebe následovalo vyvrcholení tahem tomboly.    
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Pořadatele potěšila nadprůměrně početná návštěva. Dovolím si 

konstatovat, že všichni se dobře bavili, především děti, pro které byl 

program připraven.   

Takže děkujeme za návštěvu a těšíme se na další podobná setkání. 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 
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Plánované akce: 

 Výlet sv. Anny – pořádají hasiči, plánováno tentokrát na neděli 

s odpolednem věnovaným dětem 

 Táborák na ukončení prázdnin – pořádá SDH ve spolupráci s obcí 

 Konec září – setkání zastupitelů s důchodci 

 27. 10. – lampionový průvod 

 1. 12. – rozsvěcování vánočního stromu 

 7. 12. – zabíjačkový kotlík a mikulášské odpoledne 

O dnech konání těchto akcí budete včas informováni. 
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INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

                                                                                                                                

 

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 Termíny soutěží roku 2019 

 

 Klečůvka                     1. Soutěž GP   4. místo 

 Ostrata                          2. Soutěž GP   3. místo 

 Lůžkovice                      3. Soutěž GP   7. místo         

 
 Pouť svaté Anny 2019 

Letos bude mše svatá tradičně v neděli 28. července u kapličky 

v Ostratě. Odpoledne pořádají místní hasiči posezení pro celou 

rodinu. O přesném čase budete informováni prostřednictvím 

plakátů, fb, webu a místního rozhlasu. K tanci a poslechu bude 

od 15 do 21 hodin hrát kapela Soaré. 

 

 

Termíny svozu pro rok 2019 

Svoz SKO – 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9. atd.  
Svoz plastů – 30. 7., 27. 8., 1. 10. atd. 
Svoz skla – 26. 7., 23. 8., 20. 9., 18. 10. atd. 
Svoz nebezpečného odpadu – 25. 9. 
Svoz velkoobjemového odpadu – 26. 9.  
 

Pozvánky  

 Červená Karkulka – 21. července 2019 od 18 hodin, areál 
myslivecké chaty Lovka Hvozdná, venkovní divadlo 

 XII pivní slavnosti Lůžkovice – 27. července od 14 hodin, 
Lůžkovice hřiště  

 Za vizovickú trnkú, 17. ročník turistického pochodu – 3. srpna 
v 6:30, start Vizovice sokolovna 

 Dostihy – 3. srpna 2019 od 11 hodin, Slušovice 
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Více pozvánek a informací na www.hornipdrevnicko.cz. 

Pozvánky farnosti 

 Sobota 7. 9. 13:30 mše svatá v kostelíku ve Štípě 

 Neděle 8. 9. Hlavní pouť – 7,00 + 8,15 + 9,30 + 11,00 požehnání 

v 15 hodin 

 Neděle 10. 11. – sobota 16. 11. Pouť do ŘÍMA – 30 let 

od kanonizace Anežky ČESKÉ 

 

STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY 

Zápis z ostratské kroniky z roku 1987, autor: pan Hrazdira. 

 

Před třiceti lety postavil jsem v naší obci svůj rodinný domek v „Zelnici“ 

na pokraji od Hrobic. Byl to v Ostratě nově postavený domek po dvaceti 

letech. Pěkné prostředí pod borovým lesíkem, říkalo se „Mazalovo 

borčí“, kde protékal potůček s křišťálovou vodou. K hlavní cestě je 

necelých 50 m a od posledního domku bylo 150 m. Po nastěhování 

do novostavby byl jsem na samotě a cítil jsem se jako v pohádce. Bažanti 

a koroptve chodily zobat se slepicemi zrní na dvorek, zajíci chodili 

na zahradu a v zimě jsme museli pečlivě ovazovat stromky proti jejich 

ohryzání. Chovali jsme také holuby, ale přes zimu je dravci (krahujec, 

poštolka, nebo kuna) vytahali. To patří ale k životu v přírodě. Potůček byl 

zarostlý a v tůňkách se blýskali pstruzi a pod většími kameny bývali také 

raci. Kolem potůčku na bažinách bylo plno blatůchů a sněženek kde 

poskakovaly žabky rosničky a ropuchy. Na vedlejších lučinkách bylo 

plno různorodých květin (pryskyřníků, sasanky, lekníny, vlčí máky, 

řeřičky, hvozdíky, přesličky a jiné). Ryby žádný nenasazoval, bažanti, 

koroptve a zajíci se sami rozmnožovali. Jejich množství – stav, regulovali 

pouze myslivci, kteří měli ještě při lovech každý rok dobré úlovky. 

V sedmdesátých letech po nasazení těžké techniky a chemizace 

v zemědělství a ještě více po roce 1982 nastalo velké zhoršení. Stále se 

hovoří o životním prostředí, ale exhalace stále ve větší míře otravuje 

http://www.hornipdrevnicko.cz/
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ovzduší. Chemizace se projevuje s novými výskyty nemocí rakovinového 

původu. 

Krušné hory v Západních Čechách stojí před problémem nového 

zalesnění, neboť borovice smrky a jedle uschly. Smutný je pohled na tuto 

zkázu. Také u nás za posledních pět let se vytratila převážná část 

květenstva. Jedle jsou dnes chráněné a z ovocných stromů jako švestky 

jsou před likvidací. Dnes máme v našem okolí pouze jediného zajíce. 

Bažanty, pouze ty které vychováme v líhni, před honem se vypustí a hned 

se všichni odstřelí. Ostatní, kteří přežili hon, dlouho nevydrží, neboť jsou 

velmi krotcí a dravci je zlikvidují. Křepelky a koroptve už vůbec 

nevidíme. Potůček je znečištěný a mrtvý. Pouze v kanalizačním sběrači 

jsou potkani a krysy. Ryby uvidíme pouze v rybníku pod Ostratou a raci 

zde už také nejsou. Žáby pouze v tůňkách. 

Pro zachování živočichů a rostlin dalším generacím je nutné 

optimalizovat chemizaci v zemědělství a zachovat čistý vzduch a vodu 

v přírodě, která je pro život nenahraditelná. Toto by si měli uvědomovat 

naši zemědělští kormidelníci. 

 

FOTOGALERIE 

Od tohoto 

zpravodaje bychom 

vám chtěli přiblížit 

minulost Ostraty 

pomocí fotek. 

Pokud byste měli 

fotografie 

ke zveřejnění, rádi 

si je od vás 

vypůjčíme. 

Děkujeme 
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. 
 

Fotky zachycují zaklenutí potoka v Ostratě v roce 1984. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Jubilanti roku 2019 

9. 2.   Jan Zbořil    75 let 

25.3.  Josef Mahďák    75 let 

20.5.  Josef Kalivoda    80 let 

2.6.   Josef Svačina    80 let 
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1.7.   Jiřina Valeriánová   85 let 

20.7.  Eliška Svačinová    70 let 

26.7.  Drahomíra Vajíková  70 let 

6.8.   Vlasta Orságová   70 let 

22.8.  Ing. Bohumil Sládek  75 let 

25.8.  Josefa Hudečková   80 let 

31.10.  Ing. Miroslav Gargulák  70 let 

10.11.  Ludmila Kuželová   75 let 

21.11.  Miroslava Kolářová  75 let 

22.11.  Milán Matula    80 let 

17.12.  Ludmila Bobálová   70 let 

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

úřadě. 

 

Narození  

Vojtěch Krumpolc, 

Ostrata 90, 27. 5. 

2019  

 

 

 

KONTAKTY: 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta: tel. 577 914 903, 736 489 733 

Arnošt Horák, místostarosta: tel. 604 369 899 

e-mail: obec@ostrata.cz 


