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Milí čtenáři, vážení spoluobčané, 

ani jsme se nenadáli a léto je za námi. V minulém zpravodaji jsem psal 

o vedrech bez deště, poslední měsíc však bylo vláhy až dost. Vždy, když 

nastane tento zlom, si tak nějak uvědomuji, jak ten čas rychle letí. 

Po prázdninách vše nabere rychlý spád, nebude to trvat dlouho a budeme 

řešit dárky pod vánoční stromeček. Nastává čas podzimu, čas sklizně úrody 

ze zahrad a zahrádek a taky proměny přírody, která se bude připravovat 

na zimní měsíce. V tomto období je poslední možnost se v letošním roce 

pokochat nádhernými barevnými scenériemi přírody kolem nás. Dovolte 

mi tedy, abych vám popřál krásně strávené podzimní období a těšíme se 

na shledání na akcích pořádaných jak obcí, tak spolky, které se uskuteční 

do konce tohoto roku. 

Arnošt Horák, starosta 
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SOUHRN USNESENÍ Z DVACÁTÉHOPRVNÍHO 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE 

1. SRPNA 2022 

 

USNESENÍ Č. 21. 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. 21. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program 

zasedání dle návrhu a souhlasí s doplněním programu o bod dle návrhu 

starosty Arnošta Horáka. 

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

USNESENÍ Č. 21. 3: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje pronájem 

části obecního pozemku par. č. 340/1 o výměře 16 m² dle přiloženého 

plánku, a to za cenu jednorázového poplatku 1000 Kč panu Václavu 

Pátkovi, bytem Ostrata 70, 763 11 a pověřuje starostu obce k uzavření 

smlouvy. 

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

USNESENÍ Č. 21. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

prodej obecního pozemku par. č. 434 o výměře 137 m² paní Stanislavě 

Kobylíkové, bytem Březová 66, 763 15 Slušovice a panu Jaroslavu 

Červenkovi, bytem Hrobice 128, 763 15 Slušovice za cenu 105 Kč za m² 

a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy. 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno 
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USNESENÍ Č. 21. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

Smlouvu o uzavření budoucí dohody vlastníků kanalizací mezi obcí 

Hvozdná, dále jen budoucí povinný, a obcí Ostrata, dále jen budoucí 

oprávněný s tím, že budoucí povinný se zavazuje, že za podmínek v této 

smlouvě dále uvedených uzavře s budoucím oprávněným dohodu vlastníků 

kanalizací provozně souvisejících ve znění dále uvedeném. Budoucí 

oprávněný se zavazuje, že za podmínek v této smlouvě dále uvedených 

uzavře s budoucím povinným dohodu vlastníků kanalizací provozně 

souvisejících ve znění dále uvedeném. Zastupitelstvo obce pověřuje 

starostu obce k podpisu této smlouvy. 

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

USNESENÍ Č. 21. 6: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek 

č.1 ke smlouvě o pachtu a provozování vodovodu „Vodovod Ostrata 

a Prodloužení vodovodu – obec Ostrata“ č. smlouvy 3250/2014, uzavřené 

dne 6. 10. 2014, ve znění jejich pozdějších dodatků, mezi obcí Ostrata 

a Moravská vodárenská, a.s. se sídlem v Olomouci, Tovární 41, 779 00 

za účasti Vodárna Zlín a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 

02 Zlín a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. 

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

USNESENÍ Č. 21. 7: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje firmu 

Bonita Group Service, s.r.o., se sídlem Čedlosy 583, 664 24 Drásov jako 

dodavatele workoutového hřiště za cenu 486 783 Kč s DPH, a pověřuje 

starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Práce v obci 

Plánovaná výstavba parkoviště u obecního úřadu se nám zkomplikovala, 

a to především tím, že mne projektant, který připravoval projekt, slušně 

řečeno „tahal za nos“. Na projektu nepracoval, a i přes slibovaný postup 

na projekčních pracích se nakonec ukázalo, že s pracemi na projektu vůbec 

nezačal. Beru to jako svou chybu a taky jako ponaučení do budoucnosti. 

Momentálně na projektu pracuje nový projektant, který již řeší všechny 

náležitosti a povolení, které s výstavbou parkoviště souvisejí. Vzhledem 

k tomu, že potřebná povolení očekáváme někdy na přelomu roku, budeme 

na pracích ohledně výstavby parkoviště pokračovat zřejmě na jaře příštího 

roku. V případě příznivého počasí v zimních měsících započneme 

s pracemi dříve.  

Na rekonstrukci požární nádrže u obecního úřadu budeme pokračovat 

s financemi z vlastních zdrojů. Důvodem je, že vyhlášený dotační titul 

z IROP je pro nás nedosažitelný, protože naše představa o využití prostoru 

nad nádrží se neshoduje s podmínkami vyhlášené výzvy. Tuto rekonstrukci 

bychom chtěli zvládnout ještě v letošním roce. Momentálně čekáme 

na cenové nabídky od oslovených firem.  

Co se týká workoutového hřiště, jeho montáž by měla být v těchto dnech 

již hotová. Zpoždění montážních prací bylo zapříčiněno nepříznivým 

počasím, které v dané lokalitě výstavby tohoto hřiště panovalo 

v posledních dnech a týdnech. O jeho zprovoznění vás budeme informovat 

obvyklým způsobem.  

V těchto dnech pracujeme na zvětšení podia u dřevostavby v areálu 

Výletiště. Přistoupili jsme k němu poté, co jsme si na různých akcích 

vyzkoušeli, že mobilní podium, které jsme využívali po část sezóny, 

poskytuje větší možnosti využití prostoru u dřevostavby pro potřeby 
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pořadatelů, pořádajících různé akce, jako byly pivní slavnosti, dětská 

diskotéka, dětský den, slavnosti sv. Anny a podobně.  

A nyní ke kanalizaci. Míříme snad do úspěšného konce v projekčních 

pracích. V současné době čekáme na souhlasné stanovisko obce Hvozdná. 

V případě kladného vyjádření, nic by mu již nemělo bránit, budeme 

předkládat projekt na stavební úřad MMZ se žádostí o vydání stavebního 

povolení. Samotná výstavba se bude odvíjet od ceny, kterou vysoutěžíme 

ve výběrovém řízení. V dnešní turbulentní době nelze s určitostí říct, že 

budeme schopni projekt stoprocentně realizovat. V každém případě je tento 

projekt pro zastupitelstvo prioritou číslo jedna v novém volebním období.  

Arnošt Horák, starosta    

Odpady 

Jak jste si mohli všimnout, máme v obci instalovaný kontejner na sběr 

textilu. Tento kontejner naleznete na dolním konci obce na ploše, která je 

určena pro sběrné nádoby. 

Firma EKO-KOM každým rokem vyhlašuje soutěž o zlatou popelnici. 

V této soutěži se hodnotí jednotlivé obce podle vytříděných druhů odpadů. 

Obce jsou rozděleny podle počtu obyvatel. Naše obec spadá do skupiny 

s počtem do 2000 obyvatel. V průběžném pořadí se nacházíme na 32. místě 

ze 125 obcí, což bereme jako velmi slušný průběžný výsledek. 

Upozorňujeme občany, aby si z preventivních důvodů zkontrolovali čárové 

kódy na nádobách na směsný komunální odpad. Tyto kódy jsou umístěny 

na bocích nádob, z každé strany jeden. Může se stát, že za dobu používání 

mohlo dojít k jejich poničení, nebo i ztrátě. V případě, že budete mít čárové 

kódy poškozené, budou vám na obecním úřadě vydány nové. 

Arnošt Horák, starosta 
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Římskokatolická farnost Hvozdná a Ostrata 

Farní rada římskokatolické farnosti Hvozdná a Ostrata přijme do svých řad 

zástupce za obec Ostrata. V případě, že projevíte zájem o účast v radě, 

můžete se pro bližší informace obrátit na obecní úřad v Ostratě, nebo 

na mail obec@ostrata.cz, popřípadě telefonicky na číslo 736 489 733. 

Arnošt Horák, starosta 
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Mesoh – konec roku, co si zkontrolovat? 
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Volby do zastupitelstev obcí 2022 

V termínu 23. 9. – 24. 9. letošního roku proběhly volby do zastupitelstva 

obce. Vzhledem k tomu, že v naší obci byla pouze jedna volební 

kandidátka, byly volby svým způsobem jednoznačnou záležitostí. Přesto 

musím konstatovat, že účast 35 % voličů nás příjemně překvapila. 

Děkujeme všem, kteří i přesto, že neměli možnost výběru z více kandidátů, 

vážili své kroky a zúčastnili se voleb v naší obci. Nové zastupitelstvo bude 

pracovat ve složení: Arnošt Horák, Ing. Ludmila Šmeidlerová, Mgr. Hana 

Juříková Florová, Zdeněk Juřík, Radek Novotný, Ing. Vladimír Divilek, 

Robert Lenárt, Pavel Strnad, Pavel Mahďák 

Arnošt Horák, starosta 
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Nalezněte v knihovně svého spojence 

Knihovna se někdy zkratkovitě považuje za instituci, kde si můžeme pouze 

půjčovat knihy. Ty však čteme méně a méně. Na co ji teda máme? Funkcí 

a úloh knihovny je celá řada, a to zdaleka nejen schraňovat a opatrovat 

knižní fond. 

Čím vším knihovna je? 

Je zdrojem informací – máme zde nejen knihy, internetové připojení, ale 

také přístup do fondů jiných knihoven (meziknihovní výpůjční služba). 

Cílem je zprostředkovávat spolehlivé informace. Nikdo nedokáže mít 

veškeré informace doma. 

Je nezávislou platformou – apolitickou, neangažovanou, neformální 

a pro každého. 

Je partnerem pro akce, volnočasové a vzdělávací aktivity, které organizuje 

obec, nadšenci a místní spolky. 

Dlouhodobým trendem je působit v oblasti vzdělávání, celoživotního 

učení, kultury, podporovat tvořivost, inovace a komunitní působení. 

A nejlepší na tom je, že to všechno má uživatel bezplatně. Veškeré služby 

financuje obec. 

Vše se vyvíjí, někdy máme pocit, že změny přicházejí příliš rychle. Také 

knihovna podléhá vývoji, jaký bude, máme ve svých rukách. 

Zkuste nás navštívit každou středu od 17.00 do 19.00 h. 

Váš knihovník 
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Uskutečněné akce  

Výlet sv. Anny 

Neděle 24. července jako již tradičně patřila oslavám sv. Anny. Ráno 

proběhla mše u místní kapličky a odpoledne se slavilo na hřišti 

za doprovodu kapely Soaré. Nechyběly ani atrakce pro děti, tombola 

a bohaté občerstvení.  
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Dětská diskotéka 

7. srpna se u nás na hřišti poprvé konala dětská diskotéka. Moc nás všechny 

potěšilo, že přišlo dost dětí a myslíme si, že si odpoledne pořádně užily. 

Děti si mohly zatančit s pohádkovými postavičkami a zasoutěžit si o pěkné 

ceny. K dobré náladě přispěl výborný DJ i přichystané občerstvení. 
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2. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše  

V září, přesně 10. 9., se uskutečnil již druhý ročník soutěže ve vaření 

kotlíkového guláše o putovní pohár starosty obce. Soutěže se zúčastnilo 11 

týmů, o 3 více než v loňském roce. Přesto, že předpověď pro tento den 

předvídala déšť a poměrně chladné počasí, byl průběh dne v tomto směru 

nadmíru uspokojivý. Zpestřením soutěže bylo jistě vystoupení manželů 

Poláškových z Holešova, kteří předvedli exhibici v práskání bičem, nebo 

soutěž pro děti i dospělé v hodu prasetem. Taky střelba z airsoftových 

zbraní si našla své účastníky, zejména z řad dětí. Novinkou letošního 

ročníku byla také soutěž o nejlépe vyzdobený stánek. S potěšením 

konstatujeme, že většina týmů se toho zhostila nadmíru dobře a není jistě 

překvapením, že nejlépe vyzdobeným stánkem se stal ten, kde soutěžní tým 

Seš-lost tvořily pouze dámy. V hlavní soutěži, tedy o nejlepší guláš, se 

na prvním místě umístil tým našeho spoluobčana pana Pavla Strnada a jeho 

kolektivu přátel pod příznačným názvem Guli. Vítězům gratulujeme, všem 

zúčastněným děkujeme za účast a věříme ve shledání při dalším ročníku 

v příštím roce, protože pevně věříme, že se tato soutěž stane již tradiční 

akcí v naší obci. 

Arnošt Horák, starosta 
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Setkání seniorů 

Na začátku září byly rozdány pozvánky na setkání se zastupiteli všem 

důchodcům z naší obce. V pátek 16. září od 17 hodin se v sále kulturního 

domu začali skutečně scházet. Naše pozvání přijalo 28 důchodců, což bylo 

přeci jen víc než pořadatelů. Setkání zahájil starosta přivítáním a informací 

o dění v obci za uplynulý rok. Nastínil i současné problémy a co obec čeká 

v nejbližší budoucnosti.  
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Ještě před dobrou večeří, kterou připravili kuchaři z Motorestu Zádveřice, 

vystoupili dva taneční páry z taneční školy Dance studio Starlight. Zbytek 

večera svou hrou a vtipy zpříjemnilo Duo Moraváci. Myslíme si, že se 

večer vydařil a už teď se těšíme na setkání v příštím roce. 
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Slavnosti úrody 

Z kraje měsíce září jsem byl požádán o spolupráci zástupci farnosti 

Hvozdná a Ostrata, manžely Javorovými ze Hvozdné, při organizaci oslav 

Slavnosti úrody 2022. Předmětem oslav bylo vzdát hold a vděčnost krajině, 

půdě a všem zainteresovaným, kteří pracují na polích, políčkách, 

zahradách a všemožně přispívají k tomu, aby k nám byla příroda laskavá 

a aby byla úrodná. Mottem slavností bylo „Naslouchejme hlasu přírody“. 

Po konzultaci se zastupitelstvem jsme souhlasili se spoluúčastí na této akci 

a se starostou obce Hvozdná jsem přebral záštitu nad těmito oslavami. 

V neděli 2. 10. jsem se zúčastnil se zástupci obce z řad zastupitelů, hasičů 

a myslivců těchto oslav, které spočívaly ve slavnostním požehnání plodů 

a z nich zpracovaných produktů v kostele Všech svatých. Poté se účastníci 

akce za doprovodu folklórního souboru Leluja, pěveckého souboru 

Kašavští chlapi a jazzové kapely Záhumení Street Band vydali na průvod 

obcí, jehož součástí byly čtyři zastávky, při kterých proběhlo požehnání 

krajiny a vystoupení folklórního souboru. Po absolvování všech čtyř 

zastávek se účastníci průvodu dočkali pozvání do areálu u Navrátilů, kde 
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proběhlo přátelské posezení při poslechu hudby zúčastněných souborů. Při 

této příležitosti se projednávala možnost uspořádat druhý ročník těchto 

oslav v naší obci, na což zástupci obce i spolků reagovali kladně. Závěrem 

musím konstatovat, že slavnosti byly velmi vydařené a jejich průběhem 

jsme byli nadšeni. Velké poděkování patří zejména hlavním pořadatelům 

a koordinátorům této akce, a to manželům Stanislavě a Milanovi 

Javorovým ze Hvozdné. 

Závěrem dodávám, že nás mrzí malá, spíše žádná účast občanů z naší obce 

(kromě výše zmíněných), pro které jsme měli zajištěnu dopravu na akci 

i s odvozem zpět. Věříme, že v příštích ročnících bude účast na této akci 

bohatší. 

Arnošt Horák, starosta 
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Foto zdroj: hornipodrevnicko.cz, fb Hvozdná 
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INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

                                                                                                                               
 

❖ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

Vážení spoluobčané,  

v současném podzimním období se blíží tradiční hodové oslavy, jejichž 

součástí je i vodění berana, které již několik desetiletí pořádá náš sbor. 

V letošním roce to bude v sobotu 22. října. Doufáme, že svou návštěvou 

spolu s dechovou kapelou přispějeme k sváteční atmosféře těchto oslav. 

Přejme si, ať nám vyjde počasí a akce se zdaří.  

Přeji všem pohodové a klidné nejen tyto sváteční podzimní dny a těšíme se 

na setkání s vámi. 

 

 Pavel Mahďák, starosta SDH Ostrata 

 Vodění berana - trasa 

Družina s muzikou začne procházet obec dům od domu už v 7:30. Jejich 

trasa bude: od obecního úřadu po hlavní silnici na konec obce (směr 

Hvozdná), záhumení kolem Manového (směr JZD), záhumením a kolem 

Hudečků dolů na oběd na OÚ. Po obědě zbytek hlavní cesty směr Hrobice 

a druhé záhumení. Těšíme se na všechny       
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Plánované akce pro veřejnost v nejbližší době: 

15. 10. Lampiónový průvod  

26. 11. Adventní jarmark ve Slušovicích 

27. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Ostratě 

Od 1. 12. adventní hra Rozsvícená okna 

3. 12. Zabijačkový kotlík a Mikulášská besídka 

24. 12. Vigilie u kapličky (přes den rozdávání 

Betlémského světla) 

 

Termíny svozu pro rok 2022 

Svoz SKO – 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.  

Svoz plastů – 31. 10., 28. 11., 26. 12.  

Svoz skla – 14. 10., 11. 11., 9. 12. 

Svoz papíru – 19. 10., 30. 11. 

Sběrný dvůr (areál bývalé kompostárny) – 12. 11. 

Jedlé oleje, tuky a plechovky – 2. 11., 7. 12. 

 

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 

Rok 2012 v Ostratě, část textu z obecní kroniky, napsala Alena 

Juříková 

28. 7. 2012 se konal XII. Ročník hasičské soutěže „O pohár obce Ostrata“ 

v místní lokalitě Žleb. Tato už tradiční soutěž pořádaná místním sborem 

dobrovolných hasičů se konala za velmi teplého letního počasí 

a s rekordním počtem soutěžních družstev. Poměřit své síly přijelo 11 

družstev žen a 13 družstev mužů. Byli jsme rádi, že přijeli i hasiči 

ze spřátelené obce Rudník a poměřili si své síly v našem netradičním 

terénu. A je velmi potěšitelné, že se téměř po 30 letech sestavilo i naše 
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družstvo žen. Ve Žlebě měly premiéru a nevedly si vůbec špatně. Z 11 

ženských družstev se „Ostračanky“ umístily na 4. místě. Družstvu mužů 

tentokrát stupně vítězů proklouzly, umístili se také na pěkném 4. místě. 

Blahopřejeme.  

Na závěr odpoledne si poměřilo své síly naše dětské družstvo, které se 

zatím učí ovládat a šroubovat hadice, pracovat s hasičskou stříkačkou. 

Akce byla zajímavá a účast i místních občanů hojná. Celou soutěž řídil a 

moderoval pan Pavel Mahďák č. p. 67. 

 

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 

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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Narození 

Maya Bautová, 18. 8. 2022   

 

 

 

 

 

 

 

Zemřelí 

Jan Červenka, 10. 9. 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 

MAYA 


