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Vážení spoluobčané, 

přijde mi to jako včera, kdy jsem psal poslední úvodník do zpravodaje 

a přál vám hezké Vánoce. Neuteklo mnoho času a máme tady další 

svátky, tentokrát Velikonoce. A taky jaro. I když se ještě zima 

v posledních dnech snažila zatnout drápek a ukázat nám svoji sílu 

nočními mrazíky, věřím, že nás již čeká jen krásné jarní a letní počasí. 

V minulém zpravodaji jsem zmiňoval nástup nové vlny koronaviru, která 

však již nebyla tak drastická jako předešlé vlny. Sice nás nákaza Covidem 

ohrožuje i nadále, avšak průběh nemoci není již tak dramatický a životu 

nebezpečný. Po dvou letech restrikcí, různých omezení a nepříjemností se 

snad navracíme k normálnímu životnímu standartu. Bohužel, i v poslední 

době naši mysl zatěžují situace ve světě, kterých bychom se ještě před pár 

měsíci ani nenadáli. Že vypukne v Evropě, nedaleko našich hranic válka, 

jsme určitě nečekali ani v nejčernějších snech. Do naší republiky proudí 

deseti tisíce uprchlíků, především maminky s dětmi. V naší obci našla 

azyl jedna ukrajinská rodina s malými dětmi, kterou jsme ubytovali 

v obecním bytě, který se nachází v budově kulturního domu. Protože se 

jednalo o holobyt, požádali jsme o pomoc s vybavením občany obce. 

Vaše solidarita byla fascinující!! Od zveřejnění žádosti o pomoc byl 

během tří hodin byt dovybaven. A že toho nebylo málo. Nádobí, 

mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, ložní prádlo nebo pračka. Všem, 

kteří přispěli mnohokrát děkujeme!!  

I v letošním roce se budeme těšit na setkání s vámi na plánovaných 

obecních akcích. Seznam akcí naleznete v sekci Plánované akce.  

Vážení spoluobčané, přeji vám do jarních měsíců mnoho zdaru, duševní 

pohody a na setkání s vámi na společenských akcích, se těší celé 

zastupitelstvo obce. 

Přeji krásné a spokojené prožití velikonočních svátků! 

Arnošt Horák, starosta 
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SOUHRN USNESENÍ Z OSMNÁCTÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE 

23. ÚNORA 2022 

 

USNESENÍ Č. 18. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Ing. Ludmilu 

Šmeidlerovou za zapisovatelku a Ing. Vladimira Divilka a Ing. Bohumila 

Plachého za ověřovatele. 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 18. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program 

zasedání dle programu a návrhu starosty Arnošta Horáka. 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 18. 3: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Výroční 

zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999, kterou předložil 

starosta obce Arnošt Horák. 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 18. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

Smlouvu o dílo číslo 2022-05 na vypracování změny Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací obce Ostrata a Hvozdná s firmou Kaninga s.r.o., se 

sídlem Březnická 5565, Zlín, ve výši 157 300 Kč včetně DPH a pověřuje 

starostu obce k podpisu této smlouvy. 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 18. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

Rozpočtové opatření 5/2021. 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 18. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

Rozpočet obce na rok 2022 dle předloženého návrhu. Plánované příjmy 
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jsou ve výši 7 614 452 Kč, výdaje jsou plánovány ve výši 7 614 452 Kč. 

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.   

Pro: 5, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 18. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

návrh rozpočtového výhledu na roky 2023-2025. 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 18. 8: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek 

ke smlouvě o dílo č. 53/713/02/4O mezi obcí Ostrata a firmou Technické 

služby Zlínsko, se sídlem Louky, Záhumenní V 321, Zlín a pověřuje 

starostu obce k jejímu podpisu. 

 

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

 

USNESENÍ Č. 18. 9: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 

Sazebník úhrad za poskytování informací o svobodném přístupu 

k informacím tak, jak ho předložil starosta obce Arnošt Horák. 

 

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

 

USNESENÍ Č.18.10 Zastupitelstvo projednalo a schválilo Soubor 

vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce tak, jak byl předložen jeho 

návrh. 

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

USNESENÍ Č. 18. 11: Zastupitelstvo projednalo a schválilo Směrnice 

č. 1/2022 o finanční kontrole tak, jak byl předložen její návrh. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Odpady  

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ OBCE OSTRATA 

O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 

dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech  

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně 

nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili 

v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, 

který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. 

Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, 

nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej 

znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká 

recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. 

Navíc podle zákona č. 541/2020 Sb. je každý povinen zbavovat se 

odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně 

pro Vaši domácnost zjistíte v příslušné obecní vyhlášce. 

Nejsnadnějším způsobem, jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve 

vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc 

dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, 

hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice. 

Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje 

papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor 

pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je 

nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává společně 

s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci 

nesbírají společně) dotřiďuje. 

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad 

a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný 

odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem 
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platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co 

nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce 

propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.   

Třídit odpad znamená víc než papír, sklo, plasty a nápojové kartony 

Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. 

Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle 

zákona o odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje 

odpady třídit podle jejich vlastností, a tak s nimi nakládat. 

V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších 

částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem je pak odpad, který 

vzniká činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který 

běžně produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „komunálu“ počítá 

i odpad z odpadkových košů (na ulici), údržby chodníků, cest a zeleně 

a případně odpady ze hřbitovů.   

Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. 

odděleně sbíraný). Vytřídit můžeme prakticky většinu z celkového 

objemu komunálního odpadu. Pro tříděný sběr obvykle slouží barevné 

kontejnery. Stejně tak se ale odpad na některých místech ČR třídí 

do pytlů, ale i ve sběrných dvorech a střediscích, výkupnách druhotných 

surovin nebo při mobilních sběrech (především v malých obcích).  

Směsný odpad má pak své místo v černém kontejneru (popelnici). 

Obvykle končí svou pouť na skládkách nebo v zařízeních pro energetické 

využití odpadů.  

O nakládání s komunálním odpadem rozhodují samotné obce 

a města. „Pravidla hry“ stanovují obecně závaznou vyhláškou, a ta je 

platná pro každého občana na jejím území. Proto je nutné se s touto 

vyhláškou seznámit. V ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá 

s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou místa pro odkládání odpadu, co 

můžete a co nesmíte. Dále z ní získáte informace o tom, kdy se konají, 

jaké sběrové akce, jaké jsou termíny svozů odpadů a podobně. Protože si 
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každá obec tuto vyhlášku tvoří sama, je běžné, že to, na co jste byli zvyklí 

v místě trvalého bydliště, v obci, kde máte chatu, nebo chalupu neplatí, 

nebo funguje úplně jinak. Ve své kompetenci mají obce a města také 

nastavení výše poplatků za svoz komunálního odpadu.  

V obchodech si dnes můžeme koupit spoustu různých věcí, možná by nás 

ani nenapadlo, kolik z nich je částečně recyklovaných. Každý výrobek 

i jeho obal jednou doslouží – to je chvíle, kdy bychom měli odpady 

vytřídit. 

Továrny při výrobě nových věcí využívají také druhotné suroviny 

(upravený dotříděný odpad). Tím se šetří primární suroviny (dřevo, ropa, 

rudy a další) a energie. Zpracování odpadu pro výrobu něčeho nového se 

říká RECYKLACE. 

Aby se odpady mohly recyklovat, musí se nejdříve vytřídit. Ke třídění 

papíru, čirého skla, barevného skla, plastů, nápojových kartonů a kovu 

slouží barevné kontejnery. Někde se také třídí do barevných pytlů. 

Na kontejnerech vždy najdeme nálepku, kde je názorně uvedeno, co tam 

patří (viz dále). 

Odpad z barevných kontejnerů se ještě na třídících linkách dotřiďuje 

podle jednotlivých druhů materiálu. Odtud putuje upravený a slisovaný 

nebo rozemletý odpad jako druhotná surovina ke zpracovatelům. 

 

Základní informace pro správné třídění odpadu 

Pytle na plasty 
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ANO 

Do pytlů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET 

láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky 

od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly 

od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme 

v menších kusech. 

NE 

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících 

přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, 

podlahové krytiny či novodurové trubky. 

 

Modrý kontejner a pytle na papír 

                                      

 

 

 

ANO 

Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, rozložené či 

sešlápnuté krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. 

Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé 

si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového 

vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během 

zpracování samy oddělí.  

NE 

Do modrého kontejneru a pytlů nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo 

jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. 
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Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, 

ale do popelnice. 

 

Zelený kontejner na sklo - směs 

 

ANO 

Do zeleného kontejneru sklo – směs můžeme vhazovat jakékoliv sklo, 

například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, 

sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo 

z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! 

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré 

sklo a do zeleného sklo barevné. 

NE 

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, 

zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné 

zálohované sklo patří zpět do obchodu. 

Kontejner označený šedou nálepkou na kovy 
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ANO 

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor 

bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové 

tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, 

kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. 

Na sběrné místo SDH Košíky lze kromě těchto menších odpadů odvážet 

i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další 

objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové 

elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze 

kompletní. 

Plechovky je možné odevzdávat v určený čas i na obecním úřadě. Tento 

sběr je evidován v rámci třídění odpadů MESOH. 

NE 

Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky 

od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí 

spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy 

odpadů se třídí samostatně nebo pomocí mobilního svozu (obvykle 2x 

ročně). Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či 

rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad 

o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích. 

Více informací se dozvíte na následujících odkazech: 

www.jaktridit.cz, www.tonda-obal.cz, www.ekokom.cz, 

www.samosebou.cz 

 

Nebezpečný odpad 

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, 

které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být 

využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří 

do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: Barvy, lepidla, 

rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. 

http://www.jaktridit.cz/
http://www.tonda-obal.cz/
http://www.ekokom.cz/
http://www.samosebou.cz/
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Nebezpečné odpady můžete odkládat ve sběrném dvoře v areálu bývalé 

kompostárny. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte 

se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným 

obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny. 

 

Vysloužilá elektrozařízení, světelné zdroje a baterie 

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče, světelné zdroje (lineární zářivky, 

kompaktní zářivky, výbojky, LED žárovky a běžné přímo žhavené 

a halogenové žárovky) podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují 

specializované firmy. Tento odpad můžete odkládat ve sběrném dvoře 

v areálu bývalé kompostárny. 

www.elektrowin.cz, www.asekol.cz, www.ecobat.cz, www.ekolamp.cz 

 

Bioodpad 

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu pocházející 

především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Bioodpady v obci Ostrata jsou 

řešeny jednak kompostéry v jednotlivých domácnostech, dále 

velkoobjemovými kontejnery, které jsou rozmístěny po obci. 

Do velkoobjemových kontejnerů vkládáme pouze trávu, listí ovoce apod. 

Větve a menší stromky ukládáme na vyznačených místech 

u velkoobjemových kontejnerů. 

 

Ostatní odpady 

Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, 

kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd. 

Tyto odpady můžete odkládat ve sběrném dvoře v areálu bývalé 

kompostárny.  

 

 

http://www.elektrowin.cz/
http://www.asekol.cz/
http://www.ecobat.cz/
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Kde najdete informace o třídění odpadu? 

Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají 

v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu 

jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní 

prostředí. Jak již bylo uvedeno, systém třídění odpadů je stanoven 

obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. Konkrétní informace 

o možnosti odkládání odpadů získáte na obecním úřadě. 

 

Jakým způsobem je s jednotlivými složkami dále nakládáno 

Plasty, kovy, barevné sklo jsou vyváženy do Technických služeb 

Zlínsko, kde dochází k jejich další úpravě (dotřídění) a přípravě k předání 

společnostem, které se zabývají materiálovým zpracováním/využitím 

tříděného odpadu. 

Směsný komunální odpad (obsah černé popelnice) je odvážen 

na skládku odpadů Suchý důl firmou Technické služby Zlínsko.  

Papír – sběr papíru si zajišťuje obec sama pomocí vlastní techniky 

a zaměstnanců. Papír vykupuje firma Rojak s.r.o. 

Jedlé tuky – odevzdávají se v určený čas do označené nádoby 

na obecním úřadě. Tento sběr je evidován v rámci třídění odpadů 

MESOH. Likvidaci zajišťuje firma Trafin Oil. 

 

Předcházení vzniku odpadu (Zákon č. 541/2020 Sb., § 12) 

(1) Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, 

omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí výrobky, je 

povinna zabezpečit, aby vývoj a výroba těchto výrobků omezily vznik 

odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů, a pokud 

není možné vzniku odpadu z těchto výrobků zabránit, je povinna 
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zabezpečit, aby bylo možné dosáhnout co nejvyšší míry využití těchto 

odpadů v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. 

(3) Každý může kompostovat biologicky rozložitelný materiál vznikající 

při jeho činnosti jako předcházení vzniku odpadu, pokud vzniklý kompost 

použije v rámci své činnosti nebo jej předá v souladu se zákonem 

o hnojivech a pokud během kompostování nedojde k ohrožení životního 

prostředí nebo zdraví lidí. Právnická nebo podnikající fyzická osoba musí 

řídit kompostování tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad 

organické hmoty bez vzniku zápachu nebo emisí metanu. Kompostování 

biologického materiálu živočišného původu smí být prováděno pouze 

v zařízení splňujícím požadavky na zpracování vedlejších produktů 

živočišného původu 4). Kompost, který osoba nepoužije v rámci své 

činnosti nebo jej nepředá v souladu se zákonem o hnojivech, je odpadem. 

Jiné výstupy z kompostování jsou odpadem. 

(4) Movitá věc, kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy 

používat k původnímu účelu, se nestává odpadem, pokud ji tato osoba 

předá k opětovnému použití, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jiné 

osoby. 

(5) Platí, že movitá věc, kterou osoba předala na místo určené obcí 

a kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat 

k původnímu účelu, se nestala odpadem, pokud byla předána 

k opětovnému použití. 

----------------------------------------------------------------- 

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. 

října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného 

původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a 

o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech 

živočišného původu), v platném znění. 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

https://app.codexis.cz/doc/EU/57978#L1
https://app.codexis.cz/doc/EU/10622#L1
https://app.codexis.cz/doc/CR/4324#L1
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Jak předcházet odpadům 

Předcházet vzniku odpadu znamená konat tak, že odpad nevzniká nebo že 

ho vzniká méně. Je na každém z nás, kolik odpadů vyprodukujeme. 

Mezi předcházení vzniku patří i kroky, které omezuji nebezpečnost 

vznikajícího odpadu či jeho dopady na životní prostředí a lidské zdraví. 

Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zaprvé je to redukce 

odpadu, zadruhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty 

používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za 

předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, 

neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, 

odpadá jeho doprava a likvidace). 

Odpady produkujeme prakticky denně, každý den máme příležitost 

vytvořit jich méně. Začít lze i těmi nejmenšími věcmi. A hlavně začít 

u sebe. Jen každý sám ví, co mu vyhovuje. Chovat se hospodárně je dobrá 

vlastnost, lakota, škudlení a kupení věcí je nemoc. 

Na zahradu patří kompostér 

Kompostování umožňuje vracet organickou hmotu zpátky do půdy a tím 

zlepšovat a dlouhodobě udržovat její úrodnost, schopnost vázat živiny 

a vodu. Vracení organické hmoty do půdy zvyšujeme množství uhlíku 

vázaného v půdě. Půda je neobnovitelný zdroj, 1 cm půdy vznikne 

přibližně za 100 let. Kompost obsahuje mnoho cenných živin. 

Stop plýtvání potravinami 

V českých popelnicích naleznete v průměru asi 40 až 75 kg bioodpadu 

v přepočtu na 1 obyvatele a rok. Z rozborů tohoto odpadu se zjistilo, že 

nezanedbatelnou část (až polovinu) tvoří vyhozené potraviny (nesnězené 

či ještě zabalené jídlo). Pokud Vás toto téma oslovuje, doporučujeme se 

seznámit se s projektem „Zachraň jídlo“. Naleznete zde mnoho 

zajímavých návodů, jak zefektivnit nakupování, jak potraviny skladovat, 

ale i tipy na zajímavé recepty. Mnohé zde uvedené rady znali naše 

babičky a dědové a my je zapomněli. Vždy je to o nápadu. Já třeba menší 

https://zachranjidlo.cz/
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jablíčka dávám kosům. Na podzim je otrhám a pak jim je postupně 

během zimy nosím. 

Ne reklamním letákům 

V jedné poštovní schránce ročně končí 15 až 20 kg reklamních letáků a 

časopisů. Máte-li na své schránce oznámení „NEVHAZUJTE 

REKLAMNÍ MATERIÁLY, PROSÍM“, množství letáků ve schránce se 

významně sníží. Protože Česká pošta eviduje počet domácností, které 

odmítají reklamu, dlouhodobě tím přispějete i ke snížení jejich tisku. 

Třídění sběr papíru (modré kontejnery) z jedné poštovní schránky stojí 

cca 100 Kč. Více naleznete na webu kampaně „Šetrné papírování“. 

 

Omezení zbytečných obalů a výrobků na jedno použití 

Obaly tvoří asi 30 % hmotnosti a 50 % objemu našich odpadů 

(z domácností) a je mnoho důvodů, proč minimalizovat jejich spotřebu. 

Například plastových obalů už spotřebováváme tolik, že každý z nás by 

jimi zaplnil celý žlutý kontejner (1100 litrů). Do měst není možné ani 

tolik nádob umístit, není pro ně dost místa. Část plastových obalů nejde 

také v současnosti recyklovat. Opakovaně můžeme používat sáčky, 

krabičky i láhve na stáčené produkty. U nákupní tašky není důležité, 

z jakého je vyrobena materiálu, ale zda jde opakovaně a dlouho používat. 

Přestože hliníkové obaly jdou dobře recyklovat, přesto je 

nedoporučujeme. Jejich výroba je příliš energeticky náročná. Ztráta 

energie při recyklaci je příliš vysoká (25 % a více). 

Pití vody z kohoutku 

PET láhve svým objemem zabírají významnou část prostoru 

v kontejnerech na tříděný sběr plastů. Důsledným zmáčknutím PET láhví 

lze snížit jejich objem, a tedy i náklady na jejich sběr třikrát. Alternativou 

k vodě v PET lahvích je pití vody z vodovodu, pramenů a studánek. 

Kohoutková voda patří k nejpřísněji sledovaným produktům, většina měst 

a obcí má její kvalitu velmi dobrou. Pokud Vám vadí chlór, je možné 

https://arnika.org/toxicke-latky/nase-temata/pro-spotrebitele/setrne-papirovani
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nechat vodu odstát, případně ji přefiltrovat (dobré zkušenosti máme 

s filtrem Reinfresh). Doporučit lze také pití teplé vody (tělu ušetříte 

energii nutnou pro její ohřev). Ochutit ji můžete citrónovou šťávou či 

bylinkami.  

Látkové pleny 

Většina z nás ještě byla odchována v klasických látkových plenách, které 

se nejčastěji vyrábějí z bavlny. V devadesátých letech je na našem trhu 

doslova převálcovaly papírové jednorázové pleny. Jejich používání ale 

není ohleduplné k životnímu prostředí. Kromě vyšší spotřeby surovin 

a energie jsou problematické i kvůli obtížné recyklovatelnosti. 

Jednorázové pleny se rozpadají v řádu dvou až tří stovek let a jedno dítě 

díky jednorázovým plenám vyprodukuje až jednu tunu odpadu.  

Opravit, půjčit si, darovat 

O míře dopadu výrobku na životní prostředí rozhoduje velmi často jeho 

životnost. Proto se říká, že výrobky na jedno použití mají velký dopad. 

Smysl má i věci opravovat. Na podporu prevence bylo nově sníženo DPH 

pro opravny obuvi, oblečení a kol. Ze stejného důvodu je lepší si věci, 

které nepoužíváme často, půjčit si či sdílet (auta, kola, lyže, nářadí, 

některé typy oblečení a tak dále). 

Naše společnost je bohatá. V důsledku toho máme doma mnoho věcí, 

s kterých jen stíráme prach a nepotřebujeme je. Jednou z možnosti, co 

s nimi lze udělat, je darovat je potřebným. Již mnoho měst má na svém 

území rozmístěny kontejnery na textil, hračky, sportovní potřeby. V řadě 

měst začali budovat tzv. REUSE centra, kam lze nepotřebné věci odložit 

a jiný se je může za mírnou cenu koupit. Velká města začala budovat tzv. 

nábytkové banky. Darovaný nábytek mohou získat potřební, ale také 

začínající rodiny či studenti. 

Nepotřebné věci lze nabídnout prostřednictvím webu (www. 

nevyhazujto.cz) nebo je prodat přes Aukro. Oblečení je možné nabídnout 

či koupit (a tím druhotně využít) také přes www.vinted.cz. Již tradici mají 

https://www.nevyhazujto.cz/
https://www.nevyhazujto.cz/
https://aukro.cz/
http://www.vinted.cz/
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bazary nebo dobročinné obchody (příklad Prahy). Nejbližší místo 

pro darování naleznete na webu Kam s ním. 

Darování má i svoji odvrácenou část. Pouze 15 % sebraného textilu a 

oblečení se využije v ČR pro charitativní účely. 45 % se vyváží 

do chudších zemí. Zde ale tyto „dary“ mohou narušit tradiční ekonomiku. 

Se 40 % sebraného textilu (především s umělými vlákny) se neví, co 

počít. Firmy, které textil sbírají, navrhují, aby se pálil. 

Domácnost bez odpadu 

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Podle hierarchie 

odpadového hospodářství je předcházení vzniku odpadů prvním krokem 

k tomu, aby se snížilo množství 

vyprodukovaných odpadů. 

Existuje množství způsobů, jak 

napomoci snížení produkce 

odpadů a může se do nich 

zapojit každý z nás. Záleží jen 

na vás, jaké způsoby 

předcházení vzniku odpadu 

můžete a chcete využívat. 

 

Tipy pro předcházení vzniku odpadu 

• Kompostujte. 

• Zkuste dát pro vás nepotřebným věcem druhý život. 

Nevyhazujte věci, které ještě mohou sloužit někomu jinému 

(textil, elektrospotřebiče, nábytek, knihy, hračky, ...).   

• Nenakupujte zbytečné věci, které se poté stanou odpadem. 

• V ČR skončí ročně v koši až 100 kg potravin na osobu. 

Neplýtvejte potravinami. Nakupujte pouze to, co skutečně 

spotřebujete. 

• Nakupujte raději výrobky v recyklovatelných obalech. 

https://www.sue-ryder.cz/dobrocinne-obchody-a-restaurace
https://www.kamsnim.cz/
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• Nakupujte větší balení. Doma jej pak můžete dávkovat 

do menších, uživatelských balení. 

• Preferujte výrobky, které nejsou na jedno použití (např. vratné 

skleněné obaly, nabíjecí baterie, textilní nákupní tašky, náhradní 

náplně namísto nových výrobků apod.).  

KOLIK A ZA KOLIK 

 

 

Obec Ostrata v roce 2021 dotovala odpadové hospodářství částkou 

9.492,65 Kč.                 

Náklady na svoz bioodpadu činily v roce 2021 64.303,- kč. Bylo 

odvezeno 61,36t materiálu do kompostárny ZDV Fryšták.  

 

Obec Ostrata objednala a 

bude zdarma do domácností 

distribuovat tašky na tříděný 

odpad.  
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Práce v obci 

V letošním roce nás čekají dokončující práce na dětském hřišti v lokalitě 

Žleb, které bychom rádi začátkem měsíce květen zprovoznili.  

Dále plánujeme opravu a nátěr fasády na technickém zázemí v bývalém 

areálu zemědělského družstva.  

V měsíci květnu bude znám výsledek žádosti o poskytnutí dotace 

na workoutové hřiště, které je plánováno v lokalitě Hájky. V případě, že 

budeme úspěšní a dotaci získáme, začneme pracovat na realizaci projektu.  

Další akcí by měla být výstavba parkoviště u obecního úřadu. Pozemek je 

již ve vlastnictví obce. V současné době se zpracovává projekt pro vydání 

stavebního povolení.  

Řešíme opravu a rekonstrukci požární nádrže u obecního úřadu, kde 

bychom rádi touto rekonstrukcí vytvořili místo pro kontejnery na tříděný 

odpad. Vzhledem k tomu, že je avizovaná dotační výzva z IROP 

na opravy a rekonstrukce těchto požárních nádrží ve výši 95 %, vyčkáme 

na podmínky dotace a budeme zvažovat její využití. V tomto případě 

bychom do rekonstrukce zahrnuli všechny tři nádrže, které v obci máme. 

Podmínky pro přidělení dotace budou známy na přelomu měsíců květen 

červen.  

Již třetím rokem řešíme změnu Územního plánu obce. Vzhledem k tomu, 

že nemůžeme naleznout společnou řeč s odborem životního prostředí 

Magistrátu města Zlína v otázkách týkajících se využití obecních 

pozemků, nejsme schopni tuto změnu dokončit. Vyřešení stojí na jedné 

osobě z výše zmíněného úřadu, která i přesto, že nám bylo již několikrát 

potvrzeno, překračuje své zákonné pravomoci, tuto změnu zatím zdárně 

blokuje.  

V minulých zpravodajích jsem se zmiňoval, že řešíme lokalitu Drahy, 

zejména údržbu těchto pozemků a taky problémy s přívalovou vodou, 
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která nás nejen z těchto pozemků trápí pří větších deštích. V těchto dnech 

nám byla předána první studie zabývající se protierozní 

a protipovodňovou situací v dané lokalitě. O jejím výsledku vás budeme 

informovat například na veřejném zasedání zastupitelstva.  

Poslední příspěvek se bude týkat kanalizace. Jak jsem psal v minulém 

čísle, zadrhl se nám projekt kanalizace na možném napojení na kanalizaci 

obce Hvozdná, kdy podmínky kladené zástupci Hvozdné byly pro nás 

z finančního hlediska neakceptovatelné. Musím však s potěšením 

konstatovat, že po novém roce se jednání obnovilo a došlo k shodě, 

za jakých lze napojení naší kanalizace na kanalizaci obce Hvozdné 

uskutečnit bez zvýšených finančních prostředků. Tady si dovoluji 

poděkovat starostovi obce Hvozdná Ing. Josefu Říhovi za věcný 

a vstřícný přístup při řešení této složité záležitosti, která vyžaduje jeho 

čas při řešení záležitostí spojených s projektem odkanalizování naší obce. 

Výsledkem těchto dohod je, že můžeme pokračovat v technickém řešení 

přečerpávání odpadních vod formou přečerpávací stanice s výtlakem 

a s následným napojením na kanalizaci obce Hvozdná, což je technicky 

i finančně méně nákladné, než provozovat vlastní čističku odpadních vod. 

 Další práce jako údržba zeleně, lesních pozemků, techniky a obecního 

majetku, jsou koloritem běžných dní našich zaměstnanců. 

 Arnošt Horák, starosta    

Obecní knihovna 

Budeme-li číst, budeme zdravější! Nejen moudřejší... 

Důvodů, proč číst, je nesporně více než proč nečíst, ale výmluv, proč 

nečteme je mnoho, obvykle nemáme čas, potřebu ani dostatek uspokojení 

ze čtení. Koneckonců, vždyť moudrost nám dá sám život. Absolventi 

vysoké školy života jsou všude kolem nás, obvykle hluční, s neměnným 

názorem či postojem a nevyhnutelnou touhou být viděni... 
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Kdo čte, mění sebe a dokáže měnit i svět. Několik příznivých vlivů čtení 

(bez vedlejších účinků) lze shrnout: 

1. Lepší činnost mozku, rozvoj logického myšlení, paměti, 

stimulace oblastí odpovědných za myšlení. Rozšiřování vědomostí, 

slovní zásoby. 

2. Knihy a jejich obsah vyvolávají emoce. Rozvíjíme své pocity, 

které více chápeme a dokážeme o nich mluvit. Empatie je důležitou 

součástí našeho života. 

3. Lepší vnímání a posuzování světa kolem nás. Předsudky nemají 

šanci, získáme nadhled nad každou situací a staneme se odolnějšími. 

4. Překonání těžkých životních situací. Knihy nejsou únikem 

z reality, jsou zdrojem hlubšího smyslu pro vše kolem nás. Méně 

stresu a shonu dělá člověka šťastnějším a vyrovnanějším. 

5. Čtení léčí poruchy spánku. Konec depresím a úzkostem. 

6. Knihy spojují, nabízí nekonečná témata ke společné konverzaci 

a navazování nových přátelství... 

Ostratská knihovna je tady pro Vás. Změnil se nám provozní čas 

na každou středu v čase od 17.00 do 19.00 h. Knižní fond průběžně 

obnovujeme, spolupracujeme s krajskou knihovnou ve Zlíně, rozvíjíme 

dobré vztahy s knihovnou ve Fryštáku. Máte k dispozici také veřejný 

internet (s možnou instrukcí). 

Přeji Vám slunečné dny a krásné Velikonoční svátky. 

Váš knihovník. 
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Volby do zastupitelstev obcí – 2022 

V termínu 23. 9. – 24. 9. letošního roku se konají volby do obecních 

zastupitelstev. Pro ty, co přemýšlí nad kandidaturou do obecního 

zastupitelstva, je přiložen níže odkaz na stránky Ministerstva vnitra, kde 

jsou vypsány možnosti, za jakých je možné kandidovat a podávat 

kandidátky do zastupitelstev. 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-zakladni-

informace-pro-kandidujici-subjekty-a-jejich-kandidaty.aspx 

 

Uskutečněné akce  

Štědrovečerní obřad u kapličky 

I tato tradiční akce mohla loni už proběhnout. A tak se občané opět sešli 

u místní kapličky na mluvené mši. Večer všem zpříjemnila vystoupením 

rodina Divilkova, Krčmova, Jana Hudečková, Hanka Červenková, Ivana 

Skřivánková a děti z hasičského sboru. Shromáždění ukončil starosta 

poděkováním otci Františkovi, účinkujícím, zvukařům i všem 

zúčastněným a popřál všem požehnané svátky a všechno nejlepší 

do nového roku.  

Než se účastníci rozešli do svých domovů, ještě si vzájemně stačili krátce 

popovídat, okoštovat pálenku a popřát si k svátkům a k novému roku.  

 

Koblihové odpoledne 

Jako tradičně se v sobotu 26. února konalo v Ostratě koblihové 

odpoledne. Obecní zastupitelé spolu s členkami místní akční skupiny 

červeného kříže se už v 5:30 ráno sešli, aby nasmažili koblihy, bavoráky 

a milosti.  Protože se sešla již osvědčená skupina cukrářek, měly brzy 

hotovo. Domů si šly odpočinout jen na krátký okamžik. Už ve 14:30 totiž 

začínal prodej sladkostí, ale taky výborné tlačenky. O skvělé akci 
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svědčila i velká řada nakupujících, která vznikla hned po otevření 

prodejního sálu. Na sladkosti si přišla početná skupina lidí z naší vesnice 

i ze Hvozdné.  

Děkujeme starostovi a místostarostce obce, že se rozhodli nenechat tuto 

tradici vymizet a pomohli členkám MS – ČČK uspořádat koblihové 

odpoledne a těšíme se zase za rok. 

 

Košt slivovice 

Po roční pauze se letos konal i šestý ročník koštu slivovice, a to v pátek 

11. března v sále nad hasičskou zbrojnicí. Tentokrát soutěžilo šestnáct 

vzorků. Věříme, že se akce povedla a všem zúčastněným se líbila. 

Hodnotilo se jako vždy stupnicí od 1 do 5 bodů, přičemž pět bodů je 

nejlepší hodnocení. Soutěž probíhala dvoukolově. V základním kole byly 

přestávky, ve kterých byly pro soutěžící připraveny vtipné soutěže. 

Do druhého finálového kola postoupilo osm vzorků, které byly náhodně 

promíchány a účastníci hodnotili na nové archy opět stupnicí od jedné 

do pěti. 
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A jak to vše dopadlo?  Pohár za třetí místo si odnesl Pavel Rybička, 

stříbrnou pozici obsadil Olin Krajča a první místo získala slivovice 

Jakuba Šmeidlera. Večer byl završen poznáváním vlastní slivovice, kdy 

soutěžící musí poznat svoji pálenku mezi třemi vzorky. Gratulujeme 

všem, kteří si ho poznali. 

Všem moc děkujeme za účast i přípravu a těšíme se na další ročník😊 
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Divadlo pro děti 

Nedělní odpoledne 3. března patřilo v Ostratě dětem. Obecní 

zastupitelstvo vylákalo děti s rodiči a prarodiči na loutkové divadlo, 

balónkového klauna a hledací hru v místní knihovně. Představení se 

konalo v sále kulturního domu od 16. hodiny. No vlastně v 16 hodin ještě 

stále přicházeli noví návštěvníci, takže pořadatelé museli do připraveného 

hlediště přidat židle. Loutkař pan Daniel Taraba si písničkami, 

vyprávěním i vkládanými prvky cvičení dovedl udržet pozornost dětí, 

zajímavé bylo sledovat i přítomné rodiče. Pohádku Tři zlaté vlasy děda 

Vševěda v takovém podání si budou děti pamatovat určitě lépe než 

ze současných médií. O přestávce přišly vhod Liduščiny palačinky 

a nabídka občerstvení. A balónkový klaun? Po ukázkách žonglování 

s míčky, kroužky a kužely si i vybrané děti vyzkoušely točení talířů 

na tyči,  a nutno říci, že úspěšně. Pak následovalo očekávané tvoření 

pejsků, kočiček, medvídků, pistolí, mečů, květin a jiných výtvorů 

z dlouhých balonků. 

Všechny děti pak ještě 

navštívily místní 

knihovnu a zahrály si 

hledací hru, kdy 

musely najít kousky 

skládačky v dětských 

knihách. Pro každého 

měl pan knihovník 

nachystanou sladkou i 

slanou odměnu 😊 Po příjemně stráveném podvečeru se děti i 

s doprovody rozcházely obohaceni o nevšední kulturní zážitek a všechny 

také s dárkem od balonkového klauna. 

Pro pořadatele byla odměnou nebývale početná návštěva a spokojenost 

dětí, vyjádřená úsměvy na dětských tvářičkách v průběhu představení 

i při odchodu ze sálu. Už se těšíme na další společnou akci. 
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Plánované akce 

11. června – Hasičská pohárová soutež 

18. června – Ostratské pivní slavnosti  

3. července – Dětský den (pořádají myslivci) 

24. července – Výlet sv. Anny 
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INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

                                                                                                                               
❖ MYSLIVCI OSTRATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

 

Vážení spoluobčané,  

s přicházejícím jarním počasím se dostavuje i pozitivnější nálada 

a optimismus. I když prožíváme nelehké období z toho, co se děje 

nedaleko od nás a z toho plynoucí důsledky, které i my pociťujeme. Snad 

se to vše v brzké době dá do pořádku.  
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Co se týká naší obce a činnosti našeho sboru se mohou uskutečnit akce, 

které jsme pořádali a kterých jsme se účastnili. Jedná se v nejbližší době 

o Hasičskou pouť na sv. Hostýně a v Provodově, které se budou konat 

v sobotu 30.dubna a v neděli 1. května. Rozběhly se i soutěže hasičů. 

V sobotu 2. dubna se naši žáci účastnili branného závodu ve Štípě 

a v sobotu 7. května se uskuteční Okrsková soutěž v požárním útoku 

na hřišti ve Velíkové.  

Náš sbor jako každý rok uspořádá sběr kovového odpadu v naší obci, a to 

v sobotu 23. dubna a naši pohárovou soutěž v sobotu 11. června. Přeji 

Vám všem příjemné a pohodové prožití velikonočních svátků a těším se 

na setkání na akcích pořádaných v naší obci i v okolí.  

 

Pavel Mahďák, starosta SDH Ostrata 
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❖ FARNOST 

 

Vážení občané, v letošní tříkrálové sbírce byla vybrána částka 17 367 Kč. 

Za Vaše dary děkujeme. 

 

 

V měsíci květnu budou u místní kapličky probíhat májové pobožnosti, 

a to vždy v úterý a v pátek. 31. května zde bude i celebrována mše svatá. 

 

❖ SINGULÁRNÍ SPOLEK 

Prodej majetkových podílů v Lesní singulární společnosti Ostrata 

„Jste vlastníkem kůrovcem napadeného lesa a bojíte se sankcí plynoucích 

z nedodržení lesního zákona? Vyplňte formulář, rádi se s Vámi spojíme, 

zajistíme převzetí Vašich lesů a zbavíme Vás rizika plynoucího 

z neplnění zákonné povinnosti.“ Takto zpravidla začínají dopisy, které 
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čím dál tím častěji najdou ve svých schránkách majitelé lesních pozemků. 

Cílem dopisu je navodit dojem, že vlastníkům hrozí možnost pokuty, 

a proto by bylo lepší pozemky prodat. Nabízená cena se přitom pohybuje 

pouze v řádu korun. Firmy, které dopisy posílají, s koupenými pozemky 

jen spekulují. V rámci pozemků Lesní singulární společnosti Ostrata se 

už podařilo jeden menší majetkový podíl koupit firmě Viagem Praha. 

Záhy po koupi zástupci firmy kontaktovali ostatní majitele s nabídkou 

prodeje tohoto podílu, přičemž požadovaná cena byla 20x vyšší než cena 

kupní a převyšovala takřka dvojnásobně cenu dle znaleckého posudku. 

V případě, že uvažujete o prodeji lesních či jiných pozemků, rozhodně 

nespěchejte. Výše uvedený příklad názorně ukazuje, jak mohou být 

některé transakce pro původní majitele nevýhodné. Pokud někdo z členů 

Lesní singulární společnosti Ostrata o prodeji svého podílu uvažuje 

a bude chtít poradit, může se obrátit osobně nebo telefonicky na předsedu 

výboru, Tomáše Divilka. Lesní singulární společnost Ostrata má 

k dispozici aktuální znalecký posudek oceňující pozemky, což může 

výrazně pomoci pro představu skutečné hodnoty majetku. Telefon 

na Tomáše Divilka je 739 348 077. 

 

 

STŘÍPKY Z HASIČSKÉ KRONIKY 

Družstvo mužů SDH Ostrata se po vítězství na okrskové soutěži ve Štípě 

účastnilo okresního zápolení na hřišti ve Velkém Ořechově, které se 

konalo v sobotu 20. června 2009. Zde se prováděly disciplíny: běh 

jednotlivce na 100 metrů s překážkou (bariéra), štafeta 4x100 metrů 

s klasickými úkoly (bariéra, okno, přenos hasicího přístroje a spojení 2x 

hadice C k rozdělovači a proudnici) a požární útok. 

Po prvních dvou disciplínách se naše družstvo umístilo na 15. místě ze 17 

soutěžících kolektivů. Útok byl proveden celkem úspěšně, leč rozhodčí 

u základny zvednul červený praporek, údajně z důvodu nezašroubování 
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savic (či pozdního zašroubování). Takže útok byl považován za neplatný 

a tím, skončilo naše družstvo na posledním místě. Jak bývá na této 

soutěži zvykem (z doslechu od jiných sborů) nemá význam diskutovat 

o vyjádření rozhodčích. Tak to členové našeho družstva ohodnotili 

pouhým mávnutím rukou a považovali vše za dobře strávený tréninkový 

den. 

V této soutěži nastoupilo naše družstvo ve složení: Juřík Miroslav ml., 

Valerián Ivo, Slovák Jakub, Hudeček Ondřej, Čmelák Josef, Šmeidler 

Jakub, Uhlíř Jakub, Juřík Zdeněk.  
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Termíny svozu pro rok 2022 

Svoz SKO – 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7., 19. 7.  

Svoz plastů – 19. 4., 16. 5., 13. 6., 11. 7.  

Svoz skla – 29. 4., 27. 5., 24. 6., 22. 7. 

Svoz papíru – 4. 5., 15. 6., 27. 7. 

Sběrný dvůr (areál bývalé kompostárny) – 14. 5., 11. 6., 9. 7. 

Jedlé oleje, tuky a plechovky – 4. 5., 1. 6., 13. 7., 3. 8. 

 

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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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Jubilanti roku 2022 

 

Hedvika Krajčová 80 let 

Svatopluk Vyvlečka 70 let 

Jan Červenka 90 let 

Jaroslav Šarman 75 let 

Božena Březíková 80 let 

Rudolf Bobál 70 let 

Zdeňka Sluštíková 70 let 

Leopoldina Florová 90 let 

Marie Matulová 80 let 

Stanislav Hrazdira 70 let 

Miluška Kunorová 70 let 

Josef Bobál 75 let 

 

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

nesouhlas na obecním úřadě. 
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Zemřelí 

Jana Mádrová 29. 12. 2021 

Drahomíra Janečková 4. 4. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


