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Vážení spoluobčané,
máme za sebou dobu, kterou generace našich předků nezažila. Já sám si
na nic podobného nevzpomínám. Koronavir, Covid – 19, Sars Cov -2.
Slova a označení, která jsme v uplynulých třech měsících slyšeli tisíckrát,
možná i vícekrát, nás provázela od března tohoto roku až po dnešní dny.
S těmito slovy spojená opatření, která nás omezovala v běžném životě,
jsme nezažili snad od 2. světové války. Zavřené školy, instituce, obecní
úřady, omezená lékařská péče, nošení roušek, to všechno bude spojováno
s rokem 2020. Stačily tři měsíce a náš stát má problémů až nad hlavu.
Nejvíce to pocítila ekonomika země. Spousta provozů, firem, živnostníků
byly z důvodů vyhlášení nouzového stavu a nařízením vlády uzavřená.
Tím se propadl výběr daní, převážně DPH. Stát utratil velké peníze
za nákup zdravotnického a desinfekčního materiálu, vyplácel
kompenzační balíčky a odškodnění. Bohužel, v dnešních dnech se
dovídáme, že spolufinancovat tyto kompenzace budeme i my obce. Podle
návrhu vlády by to mělo být až 25 % z rozpočtového určení daní (RUD).
Nejčernější scénář by pro naši obec znamenal mínus až 1,5 mil korun
z rozpočtu obce. Tato částka by nám notně zkomplikovala investice
do obce. Řešíme možnost výstavby kanalizace, a i když máme nějaký
finanční polštář, bez úvěru nejsme schopni takovou akci zafinancovat
i přes dotaci, kterou je možno získat. Tady můžu jen konstatovat, že je
velkou škodou, že se vynaložily v minulosti nemalé investice na projekty,
které pro naši obec neměly smysl, jako byla kompostárna, výsadba zeleně
v obci, vybudování sociálních bytů s dobou udržitelnosti na 30 let.
U všech těchto dotací musela obec dofinancovat určitou část z vlastních
zdrojů, které nám u takové investice, jakou je kanalizace, budou chybět.
Přitom o důležitosti či využitelnosti těchto projektů můžeme oprávněně
pochybovat. Budou nám chybět i peníze za nevyplacenou dotaci
za opravu obecní komunikace z roku 2014 ve výši 560 tisíc korun
z důvodu nedodržení projektu, jako i takřka 1 mil korun, který jsme
museli vrátit Regionu Bílé Karpaty z dotace na přes hraniční spolupráci
z důvodu nesprávného využití dotace. Doufejme, že to bude ponaučením
jak pro nás, tak i další, kteří budou ve vedení obce v budoucnu. Jisté je
jedno, že budeme muset zvažovat velmi dobře každou investici.
Jako by toho nebylo od počátku roku málo, postihla nás tento měsíc,
přesněji ve čtvrtek 18. 6. 2020 v odpoledních hodinách lokální záplava,
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kterou způsobil rozvodněný potok Ostratka, který se vylil ze svého koryta
na přítoku do obce. Byl postižen dům č. p. 65 paní Marie Krajčové,
místním známý jako dům rodiny Holíkových. Voda pronikla až
do obydlených částí domů, zatopila studnu a hospodářský přístavek. Ještě
toho dne byla voda z okolí domu a studny odčerpána a mohly se započít
uklízecí práce. Obec následující den přistavila k postiženému domu
kontejner na odvoz naplavené zeminy a věcí, které byly zničeny vodou.
Z obce Hvozdná jsme domluvili zapůjčení vysoušeče zdiva. Zaměstnanci
obce uklízeli především nánosy klestí a kamení, které byly po celé obci.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli pomocnou rukou,
zejména našim hasičům. Poděkování patří i jednotce dobrovolných hasičů
ze Želechovic, kteří nám pomohli jak při záplavě, tak i při odstraňování
naplavené zeminy u obchodu potravin, požární nádrže u Florového nebo
na parkovišti u výletiště. Dík patří i profesionálním hasičům Zlínského
kraje a jednotce dobrovolných hasičů ze Slušovic.
Za tři měsíce od posledního vydání Zpravodaje se toho událo poměrně
dost, bohužel, nebylo to ovšem nic veselého. Budeme doufat, že nepřijde
druhá vlna koronaviru, jak předpovídají někteří odborníci a budeme moci
užívat letního počasí a dovolených. Budu velmi rád, pokud se potkáme
na akcích, které budou v letních měsících pořádat spolky v naší obci. Ať
už to bude dětský den, který naplánovali naši myslivci na 12. 7. 2020
nebo Výlet sv. Anny, který plánují místní hasiči na 26. 7. 2020. Přijďte
podpořit naše spolky, pobavit se a dejme zapomenout na uplynulé měsíce.
Jménem obecního zastupitelstva i jménem svým přeji
spoluobčanům pevné zdraví a hezké prožití letních měsíců.

našim

Arnošt Horák, starosta
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SOUHRN USNESENÍ Z OSMÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE
10. ČERVNA 2020
USNESENÍ Č. 8. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu
Juříkovou Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Radka
Hudečka za ověřovatele.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 8. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program
zasedání a doporučuje přidat body k projednání dle návrhu starosty
Arnošta Horáka.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 8. 3: Obec Ostrata schvaluje zařazení území obce
do územní působnosti MAS Vizovicko-Slušovicko, o.p.s. na programové
období 2021-2027.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 8. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje smlouvu
č. 1030057872/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemky par. č. 124 a 121 a pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
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USNESENÍ Č. 8. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje prodej
obecních pozemků par. č. 465 / 19, 465 / 59 a 465 / 76 o celkové výměře
573 m² za cenu 22 Kč za m² panu Josefu Bobálovi ml. č. p. 25 a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o prodeji.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 8. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata zveřejňuje záměr
o prodeji pozemku ve vlastnictví obce Ostrata par. č. 589/4 o celkové
výměře 133 m² paní Mgr. Haně Florové Juříkové, bytem Ostrata č. p. 38
za cenu 105 Kč za m².
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 8. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata zamítá prodej pozemku
par. č. 121 panu Danieli Krátkému.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 8. 8: Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr o prodeji
pozemku ve vlastnictví obce Ostrata par. č. 124 o celkové výměře 97 m²
paní Boženě Plaché, bytem Ostrata č. p. 18 a Monice Bednaříkové, bytem
Ostrata č. p. 145 za cenu 105 Kč za m².
Pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 8. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje
návrh Rozpočtového opatření č. 1/2020 a 2/2020 ve znění v jakém byl
předložen.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
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USNESENÍ Č. 8. 10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje
účetní uzávěrku za r. 2019 bez výhrad.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 8. 11: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje pravomoc
starostovi obce k schvalování rozpočtových opatření do výše 250 000 Kč
s tím, že každé takové rozpočtové opatření bude platné pouze
po kontrasignaci místostarostou obce.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 Schváleno
USNESENÍ Č. 8. 12: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje firmu
Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, Želechovice nad Dřevnicí
pro vypracování projektové dokumentace na opravy místních komunikací
dle cenové nabídky, která činí 240 790 Kč vč. DPH.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 8. 13: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene na par. č. 67/1, 340/1 a 468/8 s firmou E.ON
Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Odpady

Jak jsem avizoval v minulém zpravodaji, kdy jsem psal, že chceme
zbudovat sběrný dvůr v areálu po kompostárně, tak můžu konstatovat, že
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v červenci začneme se zkušebním provozem. Předpokládaný začátek
bude 11. 7. 2020 a potom každou druhou sobotu v měsíci. Předpokládaná
provozní doba 8.00 – 11.00 hod. Do sběrného dvora se bude odevzdávat
jak velkoobjemový odpad, tak nebezpečný. Sběr směsného komunálního
odpadu, plastů, papíru, plechovek a jedlých tuků bude probíhat podle
nastaveného systému jako doposud. U papíru bych vás rád požádal,
abyste do velkokapacitních kontejnerů vkládali papír rozložený, jedná se
především o velké krabice apod. Děkuji za spolupráci

Arnošt Horák, starosta

Prosba

Vážení spoluobčané,
jmenuji se Alena Čmeláková a byla jsem
pověřena psaním obecní kroniky. Je to
pro mne velká čest, ale zároveň se
obávám, že bych do kroniky nemusela
zapsat všechny důležité události, které se
v naší obci stanou. Se svolením pana
starosty bych Vás proto ráda požádala o pomoc – pokud se v Ostratě
stane něco, o čem si myslíte, že by mělo být v kronice zaznamenáno, a to
i zpětně od roku 2016, napište mi, prosím, na email
alena.cmelakova@seznam.cz nebo mi nechte dopis ve schránce –
č. p. 109. Předem Vám všem moc děkuji za pomoc!

Práce v obci

I přes všechny nepříjemnosti související s pandemií koronaviru se práce
v obci nezastavily. Naši zaměstnanci pracovali na vyčištění v oblasti
Hájků kolem potoku Ostratky, kde nám vznikl hezký prostor, který
bychom chtěli využít ve prospěch našich občanů, například jako
sportovně odpočinkové místo, které by sestávalo z fitness parku
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a odpočinkového altánu. Byl zde instalován dřevěný můstek, který byl
přestěhován z výletiště, kde sloužil k přechodu potoka na dětské hřiště.
Pracovali jsme taky na budově technického zázemí, kde se snižovaly
stropy, byly namontovány sekční vrata apod. Nejvíce času nám zabírají
práce s údržbou zeleně. O výsadbě jsem se již zmiňoval v úvodním slovu.
Tady bohužel údržbu nezvládáme vůbec, protože vyžaduje určitou
odbornost. Musíme najímat firmu, která se nám o ni stará a není to zrovna
nejlevnější investice. S tím se nejspíš při získávání dotace nepočítalo.
Letos musíme obnovit výsadbu, která chybí, jak jste si jistě všimli
v některých částech záhonů. Výsadbu musíme provést, protože doba
udržitelnosti tohoto projektu je 10 let, pokud bychom ji neobnovili, hrozí
vrácení dotace. Předběžný odhad nákladů na výsadbu je 40 000 kč! Další
částka bude za údržbu, která se provádí 2x za rok. Sečení trávy
na obecních pozemcích nám dává taky zabrat. Tím, že nám byly vráceny
pozemky v lokalitě Drahy (pozemky po pravé straně, směr Hrobice), kde
je velmi špatný přístup technikou, sečení zde zabírá mnoho času a sil.
Budeme zde zvažovat, jak s danou lokalitou naložit, abychom si usnadnili
její údržbu. Nabízí se možnost zalesnění, parková úprava apod. Sečení
v obci nám taky poslední roky trvá déle. Přibylo pozemků ve vlastnictví
obce, které dříve sekali občané a které dnes udržujeme vlastními silami.
Sice nás to netěší, ale chápeme to. Píši to spíš jen pro vysvětlení, proč
nám údržba zeleně zabírá tolik času i financí. Jsou zde ale obecní
pozemky, které u svých domů využívají občané například k uskladnění
dřeva, aniž bychom o tom byli obeznámeni. Svým způsobem s tím
nemáme problém, ale alespoň údržbou této obecní zeleně by mohli
kompenzovat v dané lokalitě možnost zdarma využívat obecní pozemky.
V minulých číslech Zpravodaje jsem zmiňoval, že chceme vybudovat
parkoviště u obecního úřadu a opravit požární nádrž. Bohužel, zatím se
s tím nedaří pohnout, a to hlavně z důvodu, že úřady v minulých měsících
nefungovaly, jak měly, protože jely v omezeném režimu z důvodu
pandemie koronaviru (nebo se na to vymlouvaly). Věřím, že situace již
bude příznivější a bude se nám dařit komunikovat s dotčenými orgány.
Arnošt Horák, starosta
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Poděkování

Dovolte mi poděkovat všem, především našim ženám
a dívkám, kteří se podíleli na šití roušek pro naše
spoluobčany. Bylo jich našito několik stovek a všem
patří velké poděkování.
Arnošt Horák, starosta

Blesková povodeň
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Pronájem dřevostavby a sálu kulturního domu

Jak jistě víte, mají naši spoluobčané ale i občané z okolních obcí možnost
pronajmout si pro různé akce sál kulturního domu nebo objekt
dřevostavby v areálu výletiště. Cena za pronájem je pro občany s trvalým
pobytem v obci oproti jiným zájemcům zvýhodněna. Bohužel musíme
konstatovat, že se stále nachází spoluobčané, kteří mají potřebu tyto
prostory pronajímat na své jméno pro svoje kamarády, příbuzné
a podobně, bez trvalého pobytu v obci, za účelem placení menší částky
za pronájem. Chtěli bychom takovým spoluobčanům vzkázat, že nás
jejich chování za prvé mrzí a za druhé uráží!! Upozorňuji všechny, kteří
mají tuto potřebu podvádět, že z 99,9 % se tuto skutečnost během
nějakého krátkého času vždy na obecním úřadě dozvíme. Našim cílem
při stanovení ceny za pronájem těchto prostor bylo, aby občané naší obce
platili menší částku. Budeme však muset tuto skutečnost nejspíš
přehodnotit a zvážit, jestli nebude cena pro všechny stejná. Vzhledem
k nákladům, které máme s těmito objekty spojené, by platila cena, která
je určena pro občany z okolních obcí, tedy ta vyšší. Tímto bych chtěl
apelovat na všechny, kteří by snad ještě přemýšleli nad tím, že by chtěli
pro své známé a kamarády pronajmout tyto prostory s tím, že půjde
o podvod, aby upustili od tohoto jednání. Je to nefér vůči ostatním
spoluobčanům, kteří takto nejednají a na chování takových jedinců budou
doplácet. Věřím ve zdravý rozum nás všech a doufám, že tento nešvar se
stane minulostí. Děkujeme za pochopení.
Arnošt Horák, starosta
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Uskutečněné akce
Táborák pro děti z SDH

V pátek 26. června uspořádali vedoucí hasičské mládeže Anna Juříková
ml. a Petr Kašpárek ml. táborák na ukončení hasičské sezóny pro děti
i jejich rodiče. I když bylo počasí dost nestálé, nakonec akce proběhla
a určitě se všem líbila. Děti byly zabaveny připravenými hrami i místním
hřištěm a rodiče si tak mohli nerušeně popovídat. Chtěla bych poděkovat
vedoucím mládeže a přeji jim i dětem úspěchy v další sezóně.
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Blížící se akce

•
•
•
•
•
•
•
•
•

12. 7. – dětský den pořádaný myslivci
26. 7. – oslavy sv. Anny
5. 9. – Setkání u guláše
11. 9. – Setkání důchodců
24. 10. – Vodění berana
6. 11. – Lampionový průvod
29. 11. – Rozsvícení stromečku
5. 12. – Zabijačkový kotlík a mikulášská besídka
24. 12. – Vigílie u kapličky

INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN
❖ MYSLIVCI OSTRATA

Myslivci z Ostraty vás srdečně zvou na dětský den konaný v neděli
12. července 2020 na výletišti v Ostratě
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❖ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SDH Ostrata pořádá každoroční pouť sv. Anny. V rámci oslav
proběhne v neděli 26. července dopoledne slavnostní mše sv. u místní
kapličky a v odpoledních hodinách posezení na hřišti za hudebního
doprovodu skupiny Soaré. Bližší informace budou zveřejněny
na obecních stránkách, fb a vývěskách obce a místního obchodu.

Termíny svozu

Svoz SKO – 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9. atd.
Svoz plastů – 28. 7., 25. 8., 22. 9. atd.
Svoz skla – 24. 7., 21. 8., 18. 9., 16. 10. atd.
Svoz nebezpečného odpadu – 23. 9.
Svoz velkoobjemového odpadu – 24. 9.

STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY
ROK 1997, část z textu pana Mahďáka, kronika SDH
Při prudké průtrži mračen v neděli 6. 7. odpoledne a následném
vytrvalém dešti se večer zformovala jednotka, která hlídala hladinu
potoka u Hrazdirového za neustálého pročišťování roštu. Kolem půlnoci
se situace vyhrotila, když příval vody byl větší, než stíhal potok odebírat.
Bylo použito mašiny k odčerpávání vody z potoka na cestu, aby se
zabránilo úniku vody do dvorů přilehlých domů a následnému ohrožení
obyvatel a jejich majetků.
Odčerpávání probíhalo do 3 hodin ranní, kdy hladina potoka poklesla
a nebylo nutné již vodu odčerpávat. Přesto zde zůstala hlídka, která
kontrolovala hladinu a pročišťovala rošt od případných naplavenin. Akce
se zúčastnilo 9 členů SDH (Mahďák Miroslav, Mahďák Pavel, Javora
16

OBEC OSTRATA

Antonín, Kužela Vlastimil, Flora Jiří, Horák Arnošt, Zbořil Jan, Holík
Miroslav, Kašpárek Petr).
Za pomoci starších členů SDH p. Hrazdiry Stanislava a p. Flory Františka
a nečlena SDH Tomaštíka Martina.
V pondělí 7. 7. se večer opět vytvořila skupina, která prováděla kontrolu
hladiny potoka zhruba do 3 hodin ranní, kdy se dohodli na tom, že již
nehrozí akutní nebezpečí a hotovost ukončili. Byli to členové: Čuřík Josef
ml., Červenka Milan ml., Kužela Vlastimil.
FOTOGALERIE
Fotky z hasičského zájezdu do Velkých Losin a elektrárny Dlouhé stráně
v roce 2013.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti roku 2020
JARMILA

ČUŘÍKOVÁ

č. p

101

70 let

22. 1. 1950

JOSEF

HUDEČEK

č. p

61

85 let

4. 2. 1935

LUDMILA

VYVLEČKOVÁ

č. p

102

80 let

18. 2. 1940

ANNA

MAHĎÁKOVÁ

č. p

32

85 let

1. 3. 1935

JINDŘIŠKA

HORÁKOVÁ

č. p

59

75 let

22. 4. 1945

LUDMILA

MACHALÍČKOVÁ

č. p

134

70 let

4. 5. 1950

RŮŽENA

BEDNAŘÍKOVÁ

č. p

83

75 let

6. 5. 1945

ALOISIE

MAHĎÁKOVÁ

č. p

67

75 let

12. 5. 1945

JAROSLAV

VAŘÁK

č. p

37

90 let

9. 6. 1930

JIŘINA

LANGEROVÁ

č. p

81

80 let

16. 7. 1940

PETR

KUTĚJ

č. p

131

70 let

12. 8. 1950

MIROSLAV

HOLÍK

č. p

86

70 let

3. 9. 1950

LIBUŠE

ŠOŠOLÍKOVÁ

č. p

143

70 let

10. 11. 1950

FRANTIŠKA

MINAŘÍKOVÁ

č. p

90

75 let

15. 11. 1945

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

Ester Lehotská, 1. března 2020, Ostrata 68
Dominik Marušák, 10. dubna 2020, Ostrata 163
Bibiana Oncirk, 14. dubna 2020, Ostrata 69
Sára Šupinová, 6. června 2020, Ostrata 32
Liliana Losertová, 2. července 2020, Ostrata 38
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Zemřelí

Jiřina Rychterová, 13. května 2020, Ostrata 94, 97 let
Ludmila Marcoňová, 23. května 2020, Ostrata 14, 83 let

KONTAKTY:
Arnošt Horák, starosta: tel. 736 489 733, tel. 577 914 903
Ing. Ludmila Šmeidlerová, místostarostka: tel. 724 209 518
e-mail: obec@ostrata.cz
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