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Vážení a milí spoluobčané, 

 

dostává se vám do rukou zpravodaj v období prázdnin a letních měsíců. 

V době psaní tohoto článku panují úmorná vedra, která jen sem tam 

vystřídají deště, kterých není zrovna moc, ale bylo by jich jistě zapotřebí. 

Bohužel, většinou při panování extrémních teplot přicházejí extrémní 

bouřky, které můžou způsobit lokální záplavy a škody na majetku jak 

občanů, tak obce. Zatím se nic mimořádného nestalo a budeme doufat, že 

letošní rok se obejde bez mimořádných situací vyvolaných změnou počasí, 

které nás například v loňském roce několikrát potrápily. V minulém 

zpravodaji jsem se zmiňoval, že v současné době žijeme v období, kdy 

v Evropě vypukla válka, která není zas tak vzdálená od našich hranic. 

Konflikt vyvolaný Ruskem vůči Ukrajině má však, bohužel, vliv na životy 

nejen obyvatel naší země, ale i celé Evropy a nejsem jistě daleko od pravdy, 

když řeknu, že celého světa. Tento nesmyslný konflikt začínáme pociťovat 

všichni. Jedním z největších strašáků, který může většinu z nás 

znepokojovat, je energetická nestabilita, kterou provází bezprecedentní 

nárust cen energií. Mnozí z vás to již pocítili, zejména ti, kterým v letošním 

roce doběhly smlouvy s dodavateli energií a museli přistoupit na podmínky 

za zcela jiných finančních nároků. Což je případ i naší obce. Energetické 

náklady obce na provoz obecních budov, veřejného osvětlení apod., 

vzrostly v letošním roce na trojnásobek toho, co jsme doposud platili. Je 

jasné, že tyto zvýšené náklady budeme muset hradit z peněz určených 

na investice. Což nás netěší a taky se s tím nemíníme smířit. Jedním 

z našich úkolů bude hledat možnosti, jak ušetřit za tyto výdaje. A to 

hledáním možností alternativních zdrojů, které by nám pomohly snížit 

závislost na dodavatelích energií. Což se ovšem neobejde bez vstupních 

investic, které toto řešení bude vyžadovat. Dalším důsledkem války je 

zdražování potravin, které je již nepřehlédnutelné a zatěžuje rodinné 

rozpočty čím dál víc. Vím, že toto všechno nepřispívá k dobré náladě 

ve společnosti. Lidé se obávají, co bude, mají starost o svou budoucnost 
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a budoucnost svých dětí. Přesto bych byl rád, milí spoluobčané, abychom 

nepropadali trudomyslnosti. Je potřeba se těšit, byť jen z maličkostí, které 

nás doprovází běžným životem. Závěrem bych chtěl popřát především 

dětem, aby prázdninové měsíce prožily tak, aby měly na co vzpomínat, bez 

úrazů a aby nabraly síly do dalšího školního roku. Jejich rodičům přeji 

zasloužený odpočinek. Těm, kteří vyrážejí na dovolené, přeji šťastný 

návrat. Těším se taky na setkání s vámi na obecních nebo našimi spolky 

pořádaných akcích. 

Přeji krásné a vydařené léto! 

Arnošt Horák, starosta 

 

 

SOUHRN USNESENÍ Z DEVATENÁCTÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE 

4. KVĚTNA 2022 

 

USNESENÍ Č. 19. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu 

Juříkovou Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimira Divilka a Radka 

Hudečka za ověřovatele. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 19. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program 

zasedání dle programu a doporučuje přidat body k projednání dle návrhu 

starosty Arnošta Horáka. Dále schvaluje stáhnout bod č. 5 z programu 

jednání veřejného zastupitelstva dle návrhu starosty Arnošta Horáka. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 
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USNESENÍ Č. 19. 3: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 

Závěrečný účet Mikroregionu Slušovice.  

Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 19. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

Smlouvu o poskytování služeb v oblasti daňového poradenství s Ing. Jiřím 

Lorencem, sídlem Kunovice, Záchalupčí 1276, PSČ 686 04 a obcí Ostrata 

a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 19. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

Smlouvu o zajištění ubytovací kapacity, č. D/1329/2022/KH, mezi obcí 

Ostrata a Zlínským krajem, sídlo tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a pověřuje 

starostu jejím podpisem. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 19 .6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

záměr prodeje obecního pozemku par. č. 479/7 o výměře 208 m² p. Zbyňku 

Voráčovi za cenu 105 Kč za m². 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 19. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

darovací smlouvu mezi obcí Ostrata (dále Dárce) a obcí Hvozdná (dále 

obdarovaný). Dárce na základě této smlouvy poskytuje obdarovanému 

peněžní dar ve výši 426 030 Kč (slovy: - čtyřistadvacetšesttisíctřicet-

korunčeských) a to výlučně za účelem realizace investiční výstavby 

gravitační jednotné kanalizace v obci Hvozdná, která bude sloužit pro 

napojení výtlačného kanalizačního potrubí z obce Ostrata – název akce: 

Kanalizace Ostrata – SO 01.1-Kanalizace Hvozdná – 1. etapa a to dle 

projektové dokumentace ze dne 8. 2. 2022, vyhotovené firmou Kaninga 

s.r.o. a dle stavebního povolení ze dne 11. 4. 2022, vydaného Magistrátem 



OBEC OSTRATA 

5 
 

města Zlína – Odborem ŽP, č.j. MMZL 066817/2022, přičemž tato akce 

bude realizována do 31. 12. 2022. 

Pro:7, proti:0, zdržel se:2 Schváleno 

USNESENÍ Č. 19. 8: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu 

o dílo číslo 2022 – 10 na vypracování dokumentace pro vydání společného 

povolení DUSP mezi obcí Ostrata a firmou Kaninga s.r.o., se sídlem 

Březnická 5565, 760 01 Zlín, ve výši 157 300 Kč včetně DPH a pověřuje 

starostu obce k podpisu této smlouvy. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 19. 9: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje převod 

stavebníka z obce Ostrata na obec Hvozdnou, se sídlem Hlavní 210, 763 

10 Hvozdná, a to u stavby Kanalizace Ostrata – SO 01.1 – Kanalizace 

Hvozdná – 1. etapa. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 19. 10: Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce přísedícího 

soudce Okresního soudu ve Zlíně pana Leopolda Kunora. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 
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SOUHRN USNESENÍ Z DVACÁTÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE 

29. ČERVNA 2022 

 

USNESENÍ Č. 20. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Ing. Ludmilu 

Šmeidlerovou za zapisovatelku a Ing. Vladimira Divilka a Radka Hudečka 

za ověřovatele.  

 

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

 

USNESENÍ Č. 20. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program 

zasedání dle programu a doporučuje přidat bod k projednání dle návrhu 

starosty Arnošta Horáka.  

 

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

 

USNESENÍ Č. 20. 3: Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh 

Závěrečného účtu obce Ostrata za rok 2021 dle návrhu předloženým 

starostou obce Arnoštem Horákem.  

 

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

 

USNESENÍ Č. 20. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

účetní závěrku obce Ostrata za rok 2021.  

 

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

 

USNESENÍ Č. 20. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

rozpočtové opatření 1/2022, kdy změna příjmů závazných ukazatelů činí 

526 843,12 Kč, a změna výdajů závazných ukazatelů činí 744 213,05 Kč.  
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Pro: 6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

 

USNESENÍ Č. 20. 6: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje smlouvu 

o zřízení služebnosti inženýrských sítí, č. SML/01/2022. Věcné břemeno 

specifikované v této smlouvě bude zřízeno úplatně. Finanční náhrada bude 

za předpokladu celkového rozsahu činit 150 Kč za jeden běžný metr 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.  

 

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

 

USNESENÍ Č. 20. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

záměr prodeje obecního pozemku parcela č. 434 o výměře 137 m² paní 

Stanislavě Kobylíkové a panu Jaroslavu Červenkovi za cenu 105 Kč za m².  

 

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

 

USNESENÍ Č. 20. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

prodej obecního pozemku parcela č. 479/7 o výměře 208 m² panu Zbyňku 

Voráčovi za cenu 105 Kč za m² a pověřuje starostu obce k vypracování a 

podpisu smlouvy.  

 

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

 

USNESENÍ Č. 20. 9: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr 

pronájmu části obecního pozemku parcela č. 340/1 o výměře 16 m² panu 

Václavu Pátkovi a to za cenu jednorázového poplatku 1 000 Kč.  

 

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

 

 

USNESENÍ Č. 20. 10: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 

Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo č. 53/713/02/4O mezi obcí Ostrata 
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a firmou Technické služby Zlínsko, s.r.o., Louky, Záhumenní V 321, 763 

02 Zlín a pověřuje starostu k jeho podpisu.  

 

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

 

USNESENÍ Č. 20. 11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a souhlasí 

se změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje 

(PRVKZK), kdy se dle původního návrhu na vlastní čističku odpadních 

vod (ČOV) rozhodla pro vybudování přečerpávací stanice s napojením 

na kanalizaci obce Hvozdná a dále pak na ČOV Malenovice. A to i z pozice 

vlastníka a provozovatele kanalizace.  

 

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

 

USNESENÍ Č. 20. 12: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo převod 

částky 5 milionů korun Kč z běžného účtu obce Ostrata, 

č.1410558319/0800, vedeného u České spořitelny, a.s. na termínovaný 

účet, vedený u České spořitelny, a.s. se zhodnocením 4,8 % p. a. na dobu 

šesti měsíců od data podpisu tohoto produktu.  

 

Pro: 8, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Práce v obci 

V letošním roce se nám podařilo dokončit práce na dětském hřišti v lokalitě 

Žleb, a mohlo tedy být slavnostně dětmi otevřeno. Kdo jste šli okolo, tak 

jste si mohli všimnout, že děti si určité herní prvky samy dokončily 

krásnými malůvkami. Další akcí, která se nám podařila dotáhnout 

do konce, byla oprava a nátěr fasády technického zázemí v areálu bývalého 

zemědělského družstva. Budova, která je vstupní branou do areálu 

soukromých firem, dostala nový kabát. V loňském roce byl proveden nátěr 

střechy, letos fasády, vrat a dveří. V měsíci červen nám bylo sděleno, že 

naše žádost o dotaci na workoutové hřiště, 

byla doporučena ke schválení. Celkové 

náklady na toto hřiště činí 486 783 Kč, 

doporučená dotace byla schválena ve výši 388 

855 Kč. Hřiště je plánováno v lokalitě Hájky, 

po levé straně směrem na Hvozdnou. 

V současné době dochází k úpravě břehů 

v dané lokalitě, následovat bude úprava terénu 

pro výstavbu hřiště. 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. Tady se nám to zadrhává, IROP zatím nevyhlásil dotační titul. 
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Pokud v dohledné době nedojde k vyhlášení dotačního titulu, budeme 

zvažovat opravu požární nádrže u obecního úřadu na náklady obce.  

Jak jsem již zmiňoval v úvodním slově zpravodaje, trápí nás v současné 

době nárůst energií, které se nás dotkly poté, co nám Pražská plynárenská 

a.s., neprodloužila smlouvu na dodávky jak elektrické energie, tak plynu. 

Nový dodavatel, firma Innogy, mimochodem jediná firma, která byla 

ochotna jednat o dodávkách energií pro naši obec, už nastavila ceník dle 

nových parametrů, které vedou ke zvýšení platby v průměru o trojnásobek. 

Bohužel, toto navýšení se projeví při pronájmu jak sálu v kulturním domě, 

tak i dřevostavby v areálu Výletiště. Ceny za energie naleznete 

na stránkách obce v sekci „Pronájem sálu a dřevostavby“. Úkolem 

do budoucnosti pro vedení obce bude řešit možnosti využití obnovitelných 

zdrojů pro obecní budovy natolik, abychom dokázali eliminovat 

bezprecedentní nárust cen za tyto energie.  

V posledním odstavci zmíním už jen krátce stav projektu kanalizace. 

Momentálně řešíme změnu Rozvoje plánu vodovodů a kanalizací 

Zlínského kraje (PRVKZK). V projektu před jeho aktualizací byla 

navržena pro naši obec čistička odpadních vod (ČOV), která je zahrnuta 

v PRVKZK. Vzhledem k tomu, že jdeme cestou přečerpávací stanice, musí 

být tato změna schválena zastupitelstvem naší obce, což proběhlo 

na veřejném zasedání 29. 6. 2022, dále pak zastupitelstvem obce Hvozdná 

a zastupiteli Zlínského kraje. Dále se tvoří smlouvy o smlouvě budoucí 

o provozně souvisejících celcích s obcí Hvozdná, která bude řešit provozní 

i ekonomické podmínky při transportu našich odpadních vod 

přes kanalizaci v majetku obce Hvozdná. I tady můžeme říct, že se aktivita 

v oblasti odkanalizování naší obce nezastavila, a postupujeme zdárně dál. 

 Arnošt Horák, starosta    
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Odpady 

Již podruhé jsme letos schvalovali Dodatek ke smlouvě o dílo 

s Technickými službami Zlínsko (TS), který se týká zejména nárustu cen 

za likvidaci odpadů v naší obci a to vzhledem k nárůstu cen pohonných 

hmot a energií. Samozřejmě nás tato situace netěší. Bohužel, nemáme však 

na výběr. V minulých měsících jsme poptávali i jiné svozové společnosti, 

které by nám mohly zajistit svoz odpadů, avšak ani jedna z nich neprojevila 

zájem tuto službu pro nás zajišťovat. Hlavním důvodem je, že jsme jako 

obec pro tyto firmy nezajímaví z důvodu malého počtu obyvatel a druhým 

důvodem je, že využíváme služby firmy Moje odpadky, tedy třídění 

odpadů, což je pro tyto firmy náročnější v evidenci vývozu tříděného 

odpadu. Tohoto způsobu evidence se však nechceme určitě vzdát, protože 

jak jistě sami víte, třídit se vyplatí! V tomto nám TS Zlínsko vychodí vstříc, 

že jsou evidenci ochotni provádět a tím pomáhají k vyšším příspěvkům 

od firmy EKO-KOM, které nám zase naopak pomáhají náklady na svoz 

odpadu tlačit níže. V posledních měsících se rozvíjí debata o soustřeďování 

vytříděných komodit na jedno místo. Dosažením určitého množství tohoto 

odpadu by pak znamenalo lepší vyjednávací pozici při prodeji tohoto 

odpadu a tím většího zisku, který by pokryl narůstající ceny za likvidaci 

zejména směsného odpadu. O spuštění tohoto projektu se momentálně 

jedná na setkáních obcí, které spolupracují s firmou Moje odpadky. 

Arnošt Horák, starosta 
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Volby do zastupitelstev obcí 2022 

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

zastupitelstev. Většina současného zastupitelstva naší obce má chuť 

pokračovat v práci pro obec, a proto se většina zastupitelů rozhodla 

kandidovat pod jednou kandidátkou i do dalšího volebního období. 

Zastupitelé, kteří se rozhodli již nekandidovat jsou Ing. Miroslav Gargulák, 

Radek Hudeček a Ing. Bohumil Plachý. Dovolte mi, abych těmto 

zastupitelům poděkoval za jejich práci pro obec a zároveň jim popřál 

do následujících let mnoho zdraví a rodinné pohody. V těchto dnech 

doplňujeme kandidátku o občany, kteří projevili zájem pracovat 

v zastupitelstvu obce, jejich jména uveřejníme v nejbližší době. 

Arnošt Horák, starosta 

 

Rušení klidu 

V poslední době přibývá stížností na rušení klidu, a to zejména v neděli. 

Každý z nás by měl mít nárok na jeden den klidu, kdy nás nebudou rušit 

při nedělní pohodičce motorové pily, sekačky, 

křovinořezy apod. Tímto bych chtěl apelovat 

na všechny občany, aby měli porozumění a ohled 

na své spoluobčany alespoň jeden den v týdnu. Je 

možnost řešit tuto záležitost vydáním vyhlášky 

o zákazu rušení klidu o nedělích. Věřím však, že to 

nebude zapotřebí, a že jsme jako občané naší obce 

natolik uvědomělí, že toto upozornění vezmeme 

všichni na vědomí a budeme ohleduplní vůči svým 

sousedům a spoluobčanům.  

Děkujeme za pochopení. 

Arnošt Horák, starosta 
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Parkování na chodníku 

Upozorňujeme občany, že řidič parkující na chodníku se podle zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, /zákon 

o silničním provozu/ dopouští přestupku. Jiní účastníci provozu 

na pozemních komunikacích než chodci, nesmějí chodníku nebo stezky 

pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. Stále se 

opakující problém s parkováním vozidel na chodnících ohrožuje 

bezpečnost chodců, kteří se pohybují po chodnících. Dochází k tomu, že 

chodec musí obejít zaparkované vozidlo po dopravní komunikaci, kde 

hrozí střet s projíždějícím vozidlem. Zejména děti, které chodí na autobus 

do školy, jsou ohroženi nejvíce, v zimních měsících dvojnásob. Apelujeme 

na občany, aby se tomuto způsobu parkování vyvarovali a mysleli 

na bezpečnost svých spoluobčanů, zejména dětí. V případě, že bude i 

nadále docházet k porušování zákona o silničním provozu, budeme nuceni 

přistoupit k řešení těchto přestupků ve spolupráci s Policií ČR. Děkujeme 

za pochopení. 

Arnošt Horák, starosta 

Trochu o přehnané korektnosti a jiných nešvarech 

Denně si všímáme, kolik nešvarů nám v životě přibývá. Jako by těch 

starostí bylo málo. Všimli jste si kolikrát za den Vás něco nazlobí a 

rozhodí? Zprávy, cestovní provoz, sociální sítě, práce. A kolikrát se 

zasmějete dobrému vtipu? Vtip a humor se nám vytrácí. Možná to je záměr, 

možná si to děláme sami. Na světová spiknutí, nebo manipulace elit se věřit 

nedá. Myslím, že za mnohým jsou (často zbytečné) starosti a rychlost doby, 

které nám kradou čas, který bychom měli věnovat blízkým a sobě. Jak se 

říká: V práci je nahraditelný každý, doma ne. 

Právě čtu knihu od Jeremyho Clarksona (ano, toho páprdy ze seriálu Top 

Gear). Vůbec nepíše o autech, ale o svém životě, kdy musel vystoupit 

z fičícího rychlíku zvaného kariéra. Je o hledání smyslu života (má přes 60 
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let), ale i o takových věcech jako je pomoc uprchlíkům, podivných 

náboženstvích, o sportu, politice, o přehnané korektnosti doby. Na vážné 

události se dívá s nadhledem a humorem. Někdy dojímá, je laskavý, někdy 

může i urazit (ty citlivější). 

Není ničím objevným konstatovat, že i v průběhu léta můžeme číst. Knih 

je pořád dostatek. Možná najdeme více úhlů, jak se dívat na svět a jak ho 

chápat. Knihy otevírají nejenom oči, ale také mysl. Budeme se méně stydět 

před dětmi, že jim něco nedokážeme vysvětlit. Budeme mít lepší pocit, že 

víme víc, než jiní. Máme názor, který si umíme obhájit (ne tvrdohlavostí, 

ale argumenty), více nasloucháme a více se bavíme. 

Užijte si léto, buďte vtipní, smějte se. Učte tomu i svoje děti. 

Váš knihovník:) 
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Letecké záběry části obce 
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Uskutečněné akce  

Čarodějná bojovka 

Na konci měsíce dubna byla v Ostratě rozmístěna čarodějná bojovka – 

celkem na osmi stanovištích. Na prvním z nich si děti mohly vyzvednout 

papírek k tajence a vyluštěný kód pak vyměnit na obecním úřadě za drobný 

dárek. Děkujeme, že jste se do hry zapojili       

 

Český den proti rakovině 

Letošní ročník proběhl ve středu 11. května a skupinky, 

prodávající kytičky prošly celou Ostratu dům od domu. 

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a hlavně těm, co 

přispěli. Letos jsme vybrali zatím nejvyšší částku a to 

9195 Kč o 700 Kč víc než loni.  

 

Otevření hřiště 
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Vítání občánků 

Obecní zastupitelé se letos rozhodli obnovit tradici vítání nových občánků. 

Slavnostního obřadu, který se konal 5. června se v zasedací místnosti 

obecního úřadu účastnily tři rodiny. Obřad vedl starosta Arnošt Horák 

s místostarostkou Ludmilou Šmeidlerovou a hrou na kytaru ho zpříjemnil 

pan Bohumil Plachý. Po proslovech se rodiče nových občánků podepsali 

do pamětní knihy a obdrželi dárky pro dítě. Poté se děti s rodiči i prarodiči 

mohly vyfotit v původní kolébce, za jejíž opravu děkujeme panu Antonínu 

Šmeidlerovi. Nechyběl ani přípitek a malé občerstvení. Doufáme, že příští 

rok se opět seznámíme s novými občánky. 
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Dětský den mikroregionu Slušovicko 

Na dětském dnu mikroregionu Slušovicko se podílí všechny obce tohoto 

sdružení. Naše obec finančně zasponzorovala stanoviště s kolotočem 

a naše zastupitelka pomohla i s občerstvením. 
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Slavnosti města Morkovice-Slížany 

Několik zastupitelů i občanů obce Ostrata se 25. června účastnilo 800. 

výročí města Morkovice – Slížany. Díky pěknému počasí a výborné 

organizaci proběhla akce bez problémů a všichni přítomní si ji užili. 

Našemu spřátelenému městu přejeme do dalších let jen to nejlepší. 
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Dětské odpoledne  

Jako již tradičně proběhlo i letos dětské odpoledne pořádané myslivci 

z Ostraty. Připravený program byl bohatý a každé dítě si ho určitě užilo. 

Protože byl horký den, byla už před vstupem připravena hasičská cisterna, 

u které si všichni mohli vyzkoušet práci hasičů nebo se osvěžit. Děti se 

mohly vyřádit na skákacím hradu nebo zajezdit na kolotoči. Nechyběla ani 

cukrová vata. U dobrovolného vstupného si mohli příchozí vyzvednout 

tajenku a po celém areálu pak hledat lesní zvířátka, za vyplnění správného 

hesla pak děti dostaly odměnu. Zaujal určitě i nespočet dalších aktivit jako 

střelba ze vzduchovky, jízda na čtyřkolce, chůze na chůdách atp. Výborné 

bylo i občerstvení jako grilovaný divočák, guláš, pečené maso se zelím, 

párky v rohlíku nebo palačinky. Odpoledne bylo ukončeno bohatou 

tombolou. Moc děkujeme za organizaci a těšíme se na příští rok. 
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INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

                                                                                                                               
❖ MYSLIVCI OSTRATA 

 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli 

zorganizovat odpoledne pro děti. Především obci za finanční příspěvek 

a vám jednotlivcům za pomoc na jednotlivých stanovištích. Zároveň 

děkujeme vám všem, kteří jste přišli a doufáme, že se na této akci potkáme 

zase příští rok       
 

 
 
 

 

❖ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
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Soutěže mladých hasičů 

2. 4. Štípský beránek – bohužel diskvalifikace, přesto děkujeme dětem, 

které své kolegyni pomohly, a nakonec alespoň ve čtyřech do cíle 

doběhly 
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7. 5. okrsková soutěž ve Velíkové – mladší 2. místo, starší 3. místo 

 

 
25. 6. soutěž v požárním útoku ve Štípě – bohužel diskvalifikace 

 

 



OBEC OSTRATA 

25 
 

Plánované akce pro veřejnost v nejbližší době: 

24.7. Výlet sv. Anny 

7. 8. Dětská diskotéka 

10. 9. Guláš fest 

16. 9. Setkání seniorů 

 

Termíny svozu pro rok 2022 

Svoz SKO – 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10.  

Svoz plastů – 8. 8., 5. 9., 3. 10.  

Svoz skla – 22. 7., 19. 8., 16. 9., 14. 10. 

Svoz papíru – 27. 7., 7. 9., 19. 10. 

Sběrný dvůr (areál bývalé kompostárny) – 13. 8., 10. 9., 8. 10. 

Jedlé oleje, tuky a plechovky – 3. 8., 6. 9., 5. 10., 2. 11. 

 

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 

 

STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY 

Politické události roku 1992 

• Důchodcům, kteří byli zaměstnáni, byla zvýšena daň od 1. 1 1992 

do konce října o 100% 

• Minimální mzdový tarif pro dělníky byl vyměřen 2550 Kčs za měsíc 

• V rámci restituce se vrací majitelům hrady a zámky, Orlík, Zvíkov, 

Schwarzenbergům, Blatná Hildebrandům 

• Na Pražském hradě 27. 2. 1992, byla podepsána Československo-

Německá smlouva, prezidentem V. Havlem a kancléřem Kolem 

• Průmyslová výroba v ČSFR klesla proti roku 1990 až na 50 % 

• V ČSFR byly poslanecké parlamentní volby 5. – 6. června 1992. 

Vedoucí stranou v ČR se stala ODS a ve SR – HZDS 
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• ODS – Občansko demokratická strana nesouhlasí s navrhovanou 

konfederací HZDS. Obě vedoucí strany se dohodly na rozdělení státu 

do konce roku 1992 

• Premiér federální vlády Marián Čalfa po volbách 26. 6. 1992 podal 

demisi vlády ČSFR prezidentu Havlovi 

• Předsedou ČNR byl zvolen 99 poslanci proti 86 Milan Uhde (ODS) 

• Volba prezidenta 3. 7. 1992 – navržený kandidát klubem ODS Václav 

Havel dosavadní prezident neprošel. Pro kandidáta volilo 79 

poslanců a ke zvolení bylo potřebných 90 hlasů. Druhý kandidát Juraj 

Čop svou kandidaturu odvolal 

• Národní fotbalová liga ze Slušovic se prodala Viktorii Žíškov. 

K tomu vedla zadluženost Slušovického družstva Movy Bratislava. 

Ve Slušovicích se hraje župní přebor 

… 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Jubilanti roku 2022 

Hedvika Krajčová 80 let 

Svatopluk Vyvlečka 70 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 
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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. 

 

Zemřelí 

Drahomíra Janečková 30. 3. 2022 

Jan Červenka 7. 5. 2022 

Josef Svačina 3. 7. 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 


