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Vážení spoluobčané,
když jsem v loňském roce, krátce před Vánocemi, psal úvodník
do vánočního zpravodaje a vzpomínal téma Covid – 19, tak by mne ani
v nejhorším snu nenapadlo, že ještě teď, na počátku jara, nebude vyhráno,
ba co více, že bude situace ještě mnohem horší než na konci roku
minulého. Tato záležitost nás všechny těžce zasáhla a její důsledky
budeme cítit ještě velmi dlouho. Když dovolíte, nebudu toto téma dále
rozebírat. Každodenní masáž, kterou zažíváme v podání medií a politiků
je jistě dostatečná. Nerad bych opakoval již tisíckrát zopakované,
a přispíval tak k mediální a politické štvanici na naši psychiku. Otočme
list a zkusme vnímat svět i z jiného pohledu.
Končící zima, která byla letos poměrně vydatná na sněhové srážky, se
chýlí ke konci. Zejména v lednu a únoru jsme si užili sněhových přívalů,
a proto můžu konstatovat, že i se zimní údržbou jsme měli letos více
práce. Děti však musely být jistě spokojené, zejména, když musí trávit
čas doma na distanční výuce.
Prioritou pro letošní rok je dokončení aktualizace projektové
dokumentace pro splaškovou kanalizaci a následné získání dotace
na tento projekt. Pokud se nám podaří získat přijatelnou výši dotace,
chtěli bychom stavbu kanalizace uskutečnit. Jedna z dotčených institucí,
se kterou jednáme při aktualizaci projektu, je i Ředitelství silnic
Zlínského kraje. Zde vyjednáváme mimo jiné o tom, že by po výstavbě
kanalizace došlo k rekonstrukci vozovky III. třídy, která protíná naši
obec. Jak jistě sami sledujete, její kvalita rok od roku klesá a jistě bychom
si za ty roky nekvalitních oprav nový povrch zasloužili. Pokud by
k rekonstrukci komunikace došlo, což ŘSZK neodmítá, bude nutné
provést rekonstrukci obrubníků a chodníků. S tím je spojena
i rekonstrukce autobusových zastávek a možné umístění veřejného
osvětlení do chodníků. Při rekonstrukci chodníků se počítá i s jeho
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prodloužením jak k areálu výletiště, tak směrem na Hrobice. Tyto
plánované akce budeme moci uskutečnit pouze v případě, že se nám
podaří získat dotační tituly pro tyto akce vypisované ministerstvy nebo
krajem. Je však jisté, že i když se nám podaří na dotační tituly dosáhnout,
bez čerpání úvěru nebudeme schopni tyto akce zvládnout.
Ač vývoj pandemické situace zatím nevyznívá dobře, chtěli bychom
věřit, že budeme schopni v letošním roce uskutečnit alespoň některé akce
pro naše spoluobčany. Asi nejvýznamnější akcí letošního roku je
připomenutí si uplynutí 630 let od první zmínky o obci. Termíny všech
akcí budeme postupně zveřejňovat dle vývoje pandemické situace
v republice.
Milí spoluobčané, dovolte mi závěrem vám popřát hezké velikonoční
svátky, pevné nervy, buďte negativní a zároveň pozitivní.
Arnošt Horák, starosta

SOUHRN USNESENÍ Z TŘINÁCTÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE
17. BŘEZNA 2021
USNESENÍ Č. 13. 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. 13. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje
program zasedání dle programu.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno
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USNESENÍ Č. 13. 3: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
výroční zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999,
kterou předložil starosta obce Arnošt Horák.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 13. 4: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
smlouvu o smlouvě budoucí s firmou EG.D, a.s., se sídlem Lidická
1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno na zřízení věcného břemene
přípojky NN na pozemku par. č. 274 a 299/2 pro firmu Liron Trade
s.r.o. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 13. 5: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
prodej obecního pozemku par. č. 20 o celkové výměře 63 m² panu
Petru Mahďákovi, bytem Ostrata 32 za cenu 105 Kč za m²
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 13. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje
přistoupení obce Ostrata do sdružení místních samospráv ČR
na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č.128 / 2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Sdružení místních
samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění
příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu
sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne
od jednání zastupitelstva obce.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno
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USNESENÍ Č. 13. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo
žádost Spolku myslivců v Ostratě a souhlasí s poskytnutím
finančního daru na dokončení oprav myslivecké chaty a jejího okolí
ve výši 25 000 Kč.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Odpady

Společnost Technické služby Zlínsko, v rámci své pravidelné obnovy
techniky, zajišťuje svozy v naší obci novou svozovou technikou, která
na jedné straně zkvalitňuje systém svozů nádob včetně zpřesnění
evidence svozů a požadovaných údajů o svážených odpadech, na druhé
straně přináší i nové nároky na technický stav nádob 110, 120 a 240 l,
u kterých pokud nejsou v odpovídajícím stavu, může dojít k jejich
nevysypání, případně k jejich poškození. Za špatný technický stav jsou
v této situaci považovány chybějící nebo poškozené úchyty a deformace
kovových nádob 110 l, u plastových nádob 120 a 240 l pak především
poškozený nebo upravovaný límec těchto nádob. Majitelé nádob proto
musí jejich stav sledovat a v případě
jejich špatného technického stavu si je
vyměnit. Ve spolupráci s firmou
Elkoplast nabízíme našim občanům
možnost zakoupení nových nádob. Cena
za plastovou nádobu 120 l je 615 Kč, 240
l 790 Kč. Objednávky popelnic můžete
zasílat
na
mail
obec@ostrata.cz
(nezapomeňte uvést číslo popisné
a jméno), nebo telefonicky na čísle 577
914 903. Uzávěrka objednávek proběhne
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31. 3. 2021. Následně budou nádoby objednány a osazeny čipy, které
budou sloužit k zpřesnění evidence svozů. K o čipování nádob, které mají
občané doma, dojde v první polovině měsíce dubna.
Začátkem jara začnou práce na ošetřování ovocných či okrasných
stromků, zejména jejich ořez a prořezávání. Upozorňujeme občany, že
do kontejneru na bioodpad nepatří větve ani celé stromky. Nepatří tam
ani nastřihané větve. Větve ukládejte na místa k tomu určená. Dále
do kontejneru nepatří pařezy, plastové pytle s bioodpadem apod.
Svoz velkoobjemového odpadu neprovádíme, velkoobjemový odpad
máte možnost odevzdat ve sběrném dvoře v areálu bývalé kompostárny.
V případě, že některý ze spoluobčanů nemá nikoho z rodinných
příslušníků, který by mu mohl velkoobjemový odpad odvézt, obraťte se
na obecní úřad. Provozní dobu sběrného dvoru naleznete v rozpisu
termínů, který byl distribuován do vašich stránek v minulých měsících,
nebo na internetových stránkách obce. První termín je 10. 4. 2021.
Od letošního roku je možno na sběrný dvůr vyvážet i velkoobjemový
plast. Jedná se například o plastové stoličky, dětské vaničky, plastové
bedny apod. Tyto plasty nemusíte doma složitě porcovat do pytlů, ale
můžete je odevzdat na sběrný dvůr v kompletním stavu.
Sběr starého železa zajišťuje místní spolek dobrovolných hasičů, o jeho
termínu budete s předstihem informováni.
Arnošt Horák, starosta

Mobilní rozhlas

Službu mobilního rozhlasu jsme spustili v první půli měsíce února.
Přihlášených odběratelů hlášení a zpráv přibývá. Pokud máte zájem
využívat službu, je k tomu potřeba provést registraci, a to přes registrační
formulář na adrese: ostrata.mobilnirozhlas.cz. Každá domácnost
registruje jedno telefonní číslo. V případě, že nemáte možnost provést
6
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registraci přes internet, můžete provést registraci na obecním úřadě
u účetní obce pí. Langerové.
Arnošt Horák, starosta

Výročí první zmínky o obci

Jak jsem informoval v minulém čísle Zpravodaje, v letošním roce
budeme vzpomínat výročí 630 let od první zmínky o obci. Chtěl bych
Vás znovu požádat, pokud máte doma nějaké předměty spojené s obcí,
jako dobové fotografie nebo cokoliv co stojí za zmínku a připomenutí,
buďte prosím tak laskaví a zapůjčte je pro potřeby zveřejnění v brožuře,
která se připravuje k tomuto výročí. Vámi zapůjčené podklady vám
budou po zapracování do publikace vráceny. Děkujeme za spolupráci.
Arnošt Horák, starosta

Práce v obci

Jak jsem již zmiňoval v úvodním slovu, první měsíce letošního roku jsme
zaznamenali větší sněhové srážky, což se projevilo podstatně větším
nasazením pracovních sil na údržbě obecních komunikací a chodníků.
V těchto dnech a měsících pracujeme na prořezu drobných keřů a ořezů
líp v lokalitě „ulička nad obecním úřadem“. Chystáme kůly na oplocenku
7
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pro lesní školku v lese Boří, kterou budeme instalovat v nejbližších
dnech, protože nás čeká výsadba asi pěti tisíc mladých sazenic. V lese
Boří dochází k těžbě kůrovce. Dřevo z této těžby se nám daří prodávat
za velmi slušné ceny, neboť cena této komodity stoupla v posledních
měsících výrazně nahoru. Provádíme i těžbu v lese Hájky kolem silnice
III. třídy směrem na Hvozdnou.
Problémy nám způsobuje vyvěrání vody z cesty směrem do areálu
bývalého zemědělského družstva, a to zejména tím, že zaplavuje
křižovatku u Manového. V zimních měsících se v křižovatce tvořila
ledovka, což je nepříjemné pro řidiče automobilů, ale i pěší. Opravou či
rekonstrukcí cesty se budeme zabývat, nicméně zásah do komunikace
budeme řešit až po dořešení situace ohledně případné stavby kanalizace.
Arnošt Horák, starosta
Pronájem pozemku

Obec Ostrata nabízí do dlouhodobého pronájmu pozemek v lokalitě
Drahy, par.č.584. Plocha k pronájmu cca 7000 m². Podrobnější informace
vám podá starosta obce na tel.: 736 489 733.

Výrobky pro seniory v DD v Lukově

Pokud budete mít zájem zapojte se
spolu s dětmi do tvorby výrobků
pro seniory ubytované v domově
důchodců v Lukově. Pokud jakékoliv
výtvory, například i kraslice,
přinesete na OÚ do 29. března, rádi je
do Lukova doručíme. Předem všem
děkujeme.
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Uskutečněné akce
Soutěž únor

Pro zpříjemnění dní nás napadlo každý měsíc zveřejnit soutěž/hru
pro občany naší obce. V únoru jsme začali osmisměrkou
a ze zúčastněných jsme vylosovali 4 výherce. Pokud chcete, a ještě jste
neluštili, můžete zkusit.
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Hra březen

Od neděle 7. března můžete v Ostratě při procházkách hledat namalované
kamínky. Ukryté nebo položené budou
na veřejných místech, a to jen v rámci
obce (od značky po značku).
Dejte nám vědět, že jste kamínek našli
např. fotkou/zprávou přes FB,
v obchodě, telefonem, … a budete
zařazeni do slosování o ceny.
Doufáme, že vám kamínky zpříjemní
procházky po obci a že se do naší hry
rádi zapojíte
Jedná se o putovní
kamínky, které nakreslili lidé z naší
vesnice, takže pokud chcete, kamínek
si nechejte nebo ho pošlete dál, na nějakém vašem výletu či cestou do
práce. Hra bude ukončena 31. 3.
Hana Juříková Florová
Našla jsem ho časně zrána,
při venčení psího pána.
Na zamrzlé trávě
mrkal na mě hravě.
Zůstal ležet na místě,
nechám si ho pro příště…

Nebo si ho vezme ten,
kdo ho pošle někam ven,
za hranice obzoru,
katastru či okresu.
Mgr. Světlana Divilková
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INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN
❖ MYSLIVCI OSTRATA
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❖ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,
rád bych se s Vámi podělil o několik zpráv o akcích, které náš sbor
pravidelně pořádal. Jelikož je situace taková, jaká je, od podzimu nám
nebylo umožněno uspořádat pravidelné akce. Neuskutečnilo se hodové
vodění berana, mikulášská besídka, výroční valné hromady sborů ani
okrsku. Nepořádali jsme hasičský ples ve Hvozdné a nad organizací
jarních či letních soutěží stále visí otazník. Hasičská pouť na sv. Hostýně,
která se měla konat v sobotu 24. dubna byla dle zprávy Okresního
sdružení hasičů i pro letošní rok zrušena. Věříme, že se tato situace zlepší
a nám umožní uspořádat akce alespoň v letních měsících. Určitě chceme
uspořádat pravidelný sběr železného odpadu, a to v druhé polovině
dubna. O přesném termínu budete včas informováni. Okrsková soutěž jak
mužů, tak hlavně našich žáků se pořádala vždy v květnu, i tady je těžké
dnes hovořit o realizaci. Bohužel se hlavně naši žáci nemohou scházet
a trénovat, od jakéhokoliv tréninku on-line jsme upustili. Buďme
optimisté a snad se situace změní a budeme moci fungovat tak, jak jsme
byli zvyklí. Děkuji a udržte nám přízeň jako doposud.
Pavel Mahďák, starosta SDH Ostrata

Akce ukliďme Ostratu

27. března proběhne celorepubliková akce Ukliďme Česko. Do této akce
obec zapojená není, ale místní myslivci spolu s hasiči každoročně uklízí
kolem cest. Na podnět občanů rozšíříme tuto úklidovou akci i na plochy
v obci a budeme rádi, když se do ní spolu s námi zapojíte. Protože úklid
podél cest probíhá na konci dubna, spojíme toto s akcí Ukliďme Ostratu.
Více informací dáme včas vědět. Předem děkujeme.
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❖ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ČČK OSTRATA

Letošní tříkrálová sbírka probíhala kvůli pandemickým opatřením úplně
jiným způsobem. Občané mohli přijít přispět do kasičky na OÚ a s sebou
domů si odnesli posvěcenou křídu. Děkujeme všem, kteří i v této nelehké
době přispěli. V naší obci se vybralo 7 190 Kč.

Termíny svozu pro rok 2021

Svoz SKO – 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6.
Svoz plastů – 19. 4., 17. 5., 14. 6., 12. 7.
Svoz skla – 2. 4., 30. 4., 28. 5., 25. 6.
Svoz papíru – 21. 4., 2. 6., 14. 7.
Sběrný dvůr (areál bývalé kompostárny) – 10. 4., 15. 5., 12. 6.
Jedlé oleje, tuky a plechovky – 7. 4., 5. 5., 2. 6., 7. 7.
Jedlé oleje a tuky – odevzdávají se v době úředních hodin na OÚ
v plastové láhvi o velikosti 1,5 l naplněné do 60 %, tuk do ní lijte přes
sítko
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STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY
Článek z hasičské kroniky
V sobotu 22. srpna 1998 se po několikaleté pauze uskutečnilo fotbalové
utkání snů Ostratských kanonýrů.
Za tým svobodných nastoupili:
Brankář: Žlabka Fero
Hráči: kapitán Horák Arnošt, Mahďák Pavel, Hovadík Přemysl ml.,
Čmelák Martin, Mana Tomáš, Tomaštík Martin, Zbořil Ladislav,
Červenka Ladislav ml., Bobál Josef ml., Krátký Martin, Hudeček Martin
Za tým ženatých nastoupili:
Brankář: Mahďák Josef a Zbořil Jan
Hráči: kapitán Flora Jiří, Javora Antonín, Kašpárek Petr, Krajča Oldřich,
Šmeidler Antonín ml., Zubíček Zdeněk, Hudeček Radek, Šmeidler Ivo,
Vyvlečka Svatopluk st., Mahďák Petr, Kužela Vlastimil, Mana Leoš,
Krátký Karel, Vyvlečka Josef ml., Trenčan Stanislav, Eichler Ivo, Radek
Langer
Zápas začal v 15:30 hodin a hrál se 2 x 45 minut. Oba týmy nastoupily
s očekáváním vítězství svého mužstva. Po prvním poločase vedli
svobodní 3:2. Na začátku druhého poločasu ženatí přitlačili a otočili
vedení ve svůj prospěch 5:3. Svobodní sice snížili na stav 5:4, ale
následný tlak ženatých měl úspěch a ti opět upravili vedení o dvě branky
na 6:4. Týmu svobodných se ale do konce utkání podařilo srovnat na 6:6
a tak došlo na pokutové kopy. Tady se ale taky nerozhodlo (7:7) a tak se
zápas po dohodě ukončil bez vítěze a poraženého, leč s vidinou příjemně
prožitého sportovního odpoledne.
Po skončení utkání se účastníci přemístili na hřiště do Ostraty, kde se
uskutečnil táborák a diskotéka pro děti i dospělé.
14

OBEC OSTRATA

I když účastníci fotbalového utkání museli v dalších dnech léčit své
pochroumané tělesné schránky, akci ohodnotili jako vynikající a s přáním
uskutečnit ji vícekrát do roka.
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FOTOGALERIE
Fotogalerie zimní Ostraty 2021

(autoři fotek: Hana Juříková Florová, Alena Čmeláková, Lucie
Krumpolcová, Světlana Divilková, Jana Florová, David Januška)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti roku 2021

Sládková Marie

Ostrata 140

75 let

4.2.1946

Vyvlečka Josef

Ostrata 102

85 let

13.3.1936

Tomaštík Pavel

Ostrata 97

70 let

20.3.1951

Šmeidlerová Aloisie

Ostrata 48

75 let

8.4.1946

Starý Jaroslav

Ostrata 1

70 let

16.4.1951

Florová Marie

Ostrata 38

90 let

22.6.1931

Pavlová Anna

Ostrata 1

70 let

2.7.1951

Pátek Václav

Ostrata 70

70 let

3.8.1951

Holíková Marie

Ostrata 86

70 let

6.9.1951
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Zbořilová Marie

Ostrata 85

75 let

8.9.1946

Pospíšilová Anna

Ostrata 1

70 let

17.9.1951

Kunor Leopold

Ostrata 93

70 let

22.9.1951

Vrána Václav

Ostrata 105

70 let

23.9.1951

Červenková Jana

Ostrata 21

70 let

25.9.1951

Řeháková Vlastimila

Ostrata 39

75 let

29.9.1946

Juříková Ludmila

Ostrata 55

80 let

13.11.1941

Šošolík Jan

Ostrata 143

70 let

17.11.1951

Sluštík František

Ostrata 96

70 let

4.12.1951

Hovadík Přemek

Ostrata 78

70 let

12.12.1951

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

Narození

Vilém Jiřík, narozen 20. 12. 2020, Ostrata 54
Matyáš Březík, narozen 31. 1. 2021, Ostrata 122
Zemřelí

Milan Matula, zemřel 25. 12. 2020 v 81 letech

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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