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Ohlédnutí za děním v obci 

Charitativní koncert v kapli sv. Rocha 

Opravený článek na žádost paní Bazgerové. 

Ostružná je opět nejlepší ve třídění odpadů 

 

SLOVO  

STAROSTY OBCE 
 

 

Vážení spoluobčané, 

opět po čtvrt roce se vám dostává do rukou náš 

obecní zpravodaj, ve které vám přinášíme aktuální 

informace o dění v naší obci. 

Znovu se nacházíme v nejisté době vzhledem 

k rozšiřování výskytu onemocnění COVID-19. 

Přichází nová opatření a musíme na ně klidným 

způsobem reagovat. Proto vás prosím, abyste přijatá 

opatření dodržovali, ve vnitřních prostorách nosili 

roušky, dodržovali rozestupy a dezinfikovali si ruce. 

Naše společná ohleduplnost je základem ochrany té 

nejrizikovější skupiny seniorů a občanů, kteří se 

aktuálně léčí s dalšími závažnými nemoceni. Věřím, 

že budeme tato opatření a hygienické zásady 

dodržovat a vše dobře zvládneme. 

Dost bylo špatných zpráv a nyní ty dobré.  

Obec Ostružná opět vyhrála první místo v soutěži O 

Keramickou popelnici v kategorii mezi malými 

obcemi do 500 obyvatel. Toto ocenění jsme získali 

díky vám občanům, kteří poctivě třídíte, a i díky 

našim obecním zaměstnancům, kteří pravidelně 

dotřiďují odpady, které někteří nezodpovědní lidé 

nechávají položené vedle kontejnerů. Součástí 

tohoto ocenění je i šek na 35 000 Kč. Tyto finance 

budou použity na snížení deficitu v odpadovém 

hospodářství. 

Dále patří také poděkování obecním zaměstnancům 

za údržbu zeleně v obci v letních měsících. 

S příchodem podzimu se rozběhly práce na opravách 

místní komunikace v lokalitě ,,centrum“ (jedná se o 

lokalitu kolem Penzionu pod Šerákem, penzionu 

Anežka,…). Bude se jednat o zlepšení dostupnosti, a 

hlavně zvýšení bezpečnosti v nejvíce vytížené části 

obce (největší ubytovací kapacita na m2 v obci). 

Cílem akce je rovněž odstranění prašnosti, snížení 

hluku a zlepšení vzhledu celé lokality.  

Na závěr bych vám chtěl popřát příjemné prožití 

podzimních dnů a podnikatelům přeji, aby nabrali co 

nejvíce sil do nadcházející zimní sezóny. 

 

 

 

 

Váš starosta 

Roman Roušal 

 

 

Ročník 3, číslo 3 

OSTRUŽENSKÝ ČTVRTLETNÍK 
Informační čtvrtletník obce Ostružná 

 

 

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají 

každoročně prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Tato 

soutěž je součástí krajské informační kampaně zaměřené na 

podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích.  

Ocenění obcím předali na zámku v Plumlově na slavnostním 

ceremoniálu zástupci Olomouckého kraje a Autorizované obalové 

společnosti EKO-KOM, a.s.  

První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel obsadil Prostějov, 

následovaný Šumperkem a Olomoucí.  

V kategorii obcí od 2 001 do 15 tisíc obyvatel obsadili první příčku 

Město Plumlov, druhou Město Velká Bystřice a třetí obec Lipová-

lázně.  

V kategorii obcí od 501 do 2 000 obyvatel patří první příčka obci 

Majetín, druhé místo obsadila obec Charváty a třetí skončila Černá 

voda. Nejlepší mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou obce 

Ostružná, druhá skončila obec Mutkov, třetí obec Hradčany-

Kobeřice.  

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Olomoucký kraj se 

společností EKO-KOM, a.s., je zapojeno 396 obcí a měst 

Olomouckého kraje. V samotném klání se hodnotila vykazovaná 

data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných 

odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území 

jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné i hustota 

sběrné sítě a další doplňková kritéria. I letos mohly obce obdržet 

ocenění za odpadový počin roku. Odpadový lev je ocenění pro 

obec, které se díky intenzivní práci na odpadovém systému 

podařilo dosáhnout největšího zlepšení. Vítězem této speciální 

kategorie je letos město Uničov. 
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Ostruženský ženský přispěly na dobrou věc 

KDYŽ CHCEŠ POMÁHAT, ANI COVID TĚ NEZASTAVÍ  

Všechny nás zasáhla špatná doba, ovlivnila naše 

životy. Věříme, že se s tím popereme a všechno 

zvládneme.  

My ano, jsem zdraví a to je nejdůležitější. Ale jak 

k tomu přijdou nemocní a co hůř, nemocné děti? 

Proto Vám všechny mrzelo, že letos nebudeme 

moci vystoupit na tradiční akci Kácení máje v 

Jedlí a přispět na Nadační fond dětské onkologie 

KRTEK. Stejně jako ostatní, byla i tato zrušena. O 

to víc nás potěšilo pozvání na oslavu Ukončení 

prázdnin, kde jsme mohly nadaci podpořit. 

Vystoupily jsme se dvěma tanci, užily si krásnou 

akci a přihodily něco do kasičky. Jak již tradičně: 

přijetí a ohlas úžasné, péče organizátorů tradičně 

bezchybná. Tady jsem prostě hvězdy a moc se 

sem těšíme. Teď se trochu pochlubíme. I díky ním 

bylo vybráno 91.305,- Kč. Krása! Nezbývá, než se připojit s poděkováním za dary nejen od sponzorů, ale i od drobných 

dárců a hlavně organizátorům celé akce. Ještě jednou - děkujeme a za rok zas. 

Sylva Haltmarová 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Ostružná 

Dne 29. 6. 2020 v 16:00  zasedlo v zasedací místnoti OÚ Ostružná ke svému jednání Zastupitelstvo obce. 
Přítomno bylo 6 ze 7 členů, omluven byl Martin. Široký. 
V červnovém zasedání bylo na programu 9 bodů – 1. Kontrola usnesení, 2. Závěrečný účet Obce Ostružná za rok 2019, 
3. Závěřečný účet za rok 2019 a střednědobý výhled SMOJ a MRJ, 4. Rozpočtová opatření, 5. Vyúčtování vodného a 
stočeného za rok 2019, 6. Prodej pozemků, 7. Smlouvy, 8. Různé, 9. Diskuse. 
Všechny body byly projednány velice rychle, a tak starosta zahájil s přítomnými občany diskusi, ve které se občani ptali: 
 
Z. Šak se zeptal, jestli a kdy má obec v plánu vybudovat cestu a připojení inženýrských sítí k pozemku, který chce koupit. 
Odpověď starosty: Pan starosta odpověděl, že když si zařídí přeložku NN, tak cestu i připojení inženýrských sítí nechá 
vybudovat hned. Přeložka by mohla stát asi 50 000,-- Kč. Dále informoval o možnostech přeložky NN a že velmi 
nepříjemná a zdlouhavá komunikace s ČEZem. 
O. Balatka informoval, že v září bude 130. výročí založení SDH a jestli by Obec něco přispěla na akci. 
Odpověď starosty: Pan starosta odpověděl, že si mají naplánovat, co chtějí a také řekl, že z MAS mají vyhlásit nějaké 
dotace. 
M. Janeček řekl, že dotace by měla být jen na materiální věci.  
F. Vanský řekl, že ventil byl ulomený, vodovod byl z kovu a byl děravý.  
Odpověď starosty: Pan starosta odpověděl, že by si na práce měl vyřídit stavební povolení, a ne si všechno dělat na 
vlastní pěst.  
F. Vanský řekl, že na louce nad Mondekem čouhá potrubí.  
Odpověď starosty: Pan starosta řekl, že to nebude z obecního vodovodu. 
Po posledním dotazu starosta zasedání ukončil.  
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Kolštejn 1938 
 

15. srpna v bezprostředním okolí prvosledového objektu lehkého opevnění vz. 37 s ozn. IX/ 150/A-120 N uskutečnili 
příslušníci klubů vojenské historie s dalšími dobově oděnými příznivci již 4. ročník dvou bojových ukázek s titulem 
„Kolštejn 1938“, situovaných do čs. – 
německého pohraničí v krizovém období 
měsíců září až října r. 1938.  
Úvodní část zobrazila časté provokace 
obyvatel Třetí říše na státních hranicích, 
vrcholící po štvavém projevu vůdce Adolfa 
Hitlera, proneseném 12. září 1938 na 
sjezdu NSDAP v Norimberku. Ozbrojený 
útok polovojenských bojůvek 
Sudetoněmeckého Freikorpsu (SdFK) 
úspěšně odrazily jednotky čs. Stráže 
obrany státu (SOS). Následně čs. strana 
odmítla nabídku ke kapitulaci, což 
signalizovalo následný útok německé 
armády (Wehrmacht) na čs. státní území. 
Po krátkém boji se značnou početní 
převahou příslušníci SOS ustoupili do čs. 
vnitrozemí a Němci obsadili objekt stálého opevnění („řopík“). Protiútok čs. armády, podporovaný účinnou 
kulometnou palbou tančíku Praga-AH-IV-R přinutil německé vojáky k ústupu za státní hranici a příslušníci čs. 
ozbrojených sborů opětovně obnovili územní celistvost a suverenitu Republiky Československé. Zdařilé výkony všech 
účastníků přítomní diváci ocenili potleskem. 

Miroslav Trávníček 

 

 

 

Poutníci na Jeřabině 
 

28.7. se uskutečnil koncert POUTNÍKŮ "50 let v 

Country" u restaurace Jeřabina v JONAS PARKu 

Ostružná. Všichni společně si zazpívali známé skladby: 

"Panenka", nebo "Pojďme se napít". Přálo nám počasí 

a všichni byli velice spokojeni. 

Petr Jonáš 

 

Nová křížová cesta v kapli sv. Rocha 
 

V kapli sv. Rocha je nová křížová cesta.  

O opravy se postaral p. Miroslav Jon s paní Františkou 

Kolbovou. Tato křížová cesta byla vysvěcena při 

Poutní mši k příležitosti svátku sv. Rocha – patrona 

kaple. 
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Slavnostní otevření nového kempu a cyklopointu v Ostružné 
 

Možná mnozí z Vás přemýšleli, co že se to 
vlastně buduje v budově bývalé fary, kterou 
zakoupil majitel Areálu Skiland v Ostružné, p. 
Muselík. A nyní už je jasno. Vyrostl nám v 
Ostružné kemp a zázemí pro cyklisty. 
Na poslední červnový pátek 26.6.2020 bylo 
naplánováno oficiální otevření kempu. Dorazili 
zástupci z Olomouckého kraje, Českého rozhlasu 
Olomouc a také z destinačního managmentu 
Jeseníky-nejkrásnější hory. Všichni si kemp 
prošli, prohlédli, přestřihla se slavnostně páska a 
kemp byl oficiálně otevřen pro veřejnost. 
A co zde vše nabízí? Ubytování ve vlastních 
stanech, autech nebo karavanech. Pro karavany 
je možnost připojení k elektrické přípojce. 
Najdete zde sociální zařízení, kuchyňku, jídelnu, 
noclehárnu pro spaní ve vlastních spacích 
pytlech, úschovnu zavazadel, servisní místnost, 
pračku a ždímačku, houpačku a skluzavku pro děti. Ubytováváme i domácí mazlíčky, a to vše za zaváděcí ceny.  

 Martina Olejníková 
 

Hasičská soutěž a taneční zábava  

V sobotu 1. srpna se v Ostružné uskutečnila tradiční soutěž v požárním sportu O Pohár starosty obce a memoriál 
Jana Hodermarského. Tuto soutěž poctil svojí přítomností i hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. 
Ani tropy, které panovaly celý týden a pokračovaly i o 
víkendu, neodradily dobrovolné hasiče od účasti na pohárové 
soutěži O Pohár starosty obce a memoriál Jana 
Hodermarského v Ostružné. V první srpnovou sobotu se u 
nové hasičárny sjeli hasiči a hasičky, kteří si přijeli poměřit své 
síly v požárním útoku, celkem bylo 9 družstev mužů, 2 
družstva žen a 3 družstva veteránů.  
Tým domácích hasičů ,,Ostružná A“ se v prvním kole umístil 
na 5. místě a tým ,,Ostružná B“ na 9. místě. Prvenství v prvním 
kole získalo družstvo ,,Mladeč A“, na druhém místě se umístili 
chlapi ze Širokého Brodu a bronzová byla Dolní Morava. V 
druhém kole obhájila první místo Mladeč, na místě druhém 
se umístila Dolní Morava a bronzová byla Bělá pod Pradědem. 
Ostružňáci byli s týmem A na místě osmém a s týmem B na 
místě šestém. 
V kategorii žen se v obou kolech umístily na prvním místě 
holky z Bělé pod Pradědem a na druhém Králíky. 
,,Jsme rádi, že se soutěž jako každý rok vydařila na 200%. 
Chtěli bychom poděkovat Olomouckému kraji za poskytnutou 
dotaci ve výši 35 000 Kč. Za tyto peníze jsme pořídili novou 
časomíru,“ uzavírá starosta hasičů Oldřich Balatka. 
Ve večerních hodinách proběhla již tradiční taneční zábava, 
která se těšila veliké návštěvnosti. Hudebního doprovodu se 
ujal DJ Michal Špičan, který hrál až do ranních hodin. Kulturní vložkou bylo také vystoupení tanečního sboru 
Ostruženský ženský, ženský vystoupily s dvěma tanci a obě tato představení sklidilo obrovský úspěch. Nezbývá jen 
dodat, že příští rok se těšíme zas! 
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Z hasičského deníku 

 

- 11. 7.  – Hasiči vyjeli na soutěž do Bělé pod Pradědem, kde se v prvním kole umístili na 6. místě a v druhém 
na 3. místě. Celkem závodilo 7 jednotek. 

- 18. 7.  – Hasičská soutěž v Širokém Brodě – bohužel, to skončilo neplatným pokusem. 
- 29. 7. – Výjezd k popadaným stromům v Petříkově 
- 30. 7. a 31. 7. – Přípravy na hasičskou soutěž a taneční zábavu v Ostružné 
- 1. 8. – Hasičská soutěž na domácí půdě v Ostružné, po soutěži následovala tradiční taneční zábava 
- 8.8. – Hasiči vyjeli na soutěž do sousední Branné.  Naše ženy zabodovaly v kategorii veteráni/ky, kde se 

umístily na prvním místě před Ostružná veteráni muži a Branná veteráni muži. 
- 18. 8. – Návštěva spřáteleného sboru dobrovolných hasičů v obci Przylesie, Polsko 
- 30. 8. – Kondiční zásah – likvidace sršního hnízda na Skilandu 
- 5. 9. – Oslava 130 let výročí SDH Ostružná 
- 12. 9. – Hasičská soutěž v Lipové, naši hasiči se umístili na 6. místě. 
- 18. 9. – Účast na akci v Bělé pod Pradědem, kde hasiči z Bělé představovali své nové auto 
- 26. 9. – Hasičská soutěž na Dolní Moravě 
- 3. 10. – Účast na oslavách výročí 130 let SDH v Supíkovicích 
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Statistika počasí  
 

ČERVEN 

- 13. 6. 2020 byla naměřena nejvyšší denní teplota za měsíc červen, a to 22,1 °C 
-   8. 6. 2020 byla naměřena nejnižší denní teplota za měsíc červen, a to    6,8 °C 
- Celkový úhrn dešťových srážek za měsíc červen je 313,9 mm. 

ČERVENEC 

- 28. 7. 2020 byla naměřena nejvyšší denní teplota za měsíc červenec, a to 23,3 °C 
- 11. 7. 2020 byla naměřena nejnižší denní teplota za měsíc červenec, a to    5,4 °C 
- Celkový úhrn dešťových srážek za měsíc červenec je 111,7 mm. 

 

 

 

 

 

  

Natáčení turistického dokumentu 

Na konci srpna jsme společně s panem Jurušem 

z projektu Jesenické návraty natáčeli turistický 

dokument o Ostružné. Navštívili jsme např. Pivovar 

Cestář, půjčovnu elektrokol v Penzionu pod Šerákem, 

obě kapličky (sv. Rocha i Vavřince), bobovou dráhu, 

horské minikáry a spoustu dalšího. Na výsledek tohoto 

natáčení se můžeme těšit v příštím roce. 😊 

  

 

Ostruženský čtvrtletník na mezinárodní 

výstavě a soutěži 

Ostruženský čtvrtletník byl zařazen do soutěže 
„Zpravodaj roku“ v Lysé nad Labem v rámci veletrhu 
Turistpropag. Celý týden byl tak k vidění na výstavišti 
v Lysé nad Labem. Letošní rok to sice na umístění na 
mezi prvními tři nevyšlo, ale třeba příští rok to vyjde! 

  

 

Rekordy naměřené na meteostanici na Šeráku 

- 26. 1. 2006 – Nejnižší naměřená teplota, a to -26,8°C 
- 28. 7. 2013 – Nejvyšší denní průměrná teplota, a to 23,1°C 
-   2. 2. 2012 -  Nejnižší průměrná denní teplota, a to -21,3° 
- 11. 1. 2007 – Nejsilnější náraz větru, a to 151,1 km/h 
- 31. 8. 2010 – Nejvyšší srážky, a to 99,8 mm 
- 17. 3. 2006 – Nejvyšší sněhová pokrývka, 225 cm 
- 16. 9. 2008 – První sněhová pokrývka, a to 16 cm 
- 30. 5. 2009 – Poslední sněhová pokrývka, a to 4 cm 

Za MS Šerák Ondráček 

Sledujte nás na sociálních sítích 

Pro aktuální dění nás sledujte na sociálních sítích jako jsou: 

Facebook: Ostružná a její dění (www.facebook.com/Ostruzna)  

Instagram: deniostruzne 

 

http://www.facebook.com/Ostruzna
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Všeobecné informace 

Hlášení rozhlasu 

 

Svoz odpadu 

Vážení občané,  

informujeme vás o termínech svozu odpadů.  

Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude proveden v sobotu 17. 10. 2020 pouze v době 10:30 – 12:00 

hodin od budovy obecního úřadu v Ostružné.  

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na víkend 23. 10. – 25. 10. 2020 a to na prostranství před obecním 

úřadem v Ostružné. 
 

Způsob platby poplatků na rok 2020  

Oznamujeme občanům, že poplatky za komunální odpad, psy, pronájmy pozemků a nájemné z bytu na rok 2020 

můžete zaplatit osobně na pokladně obce nebo bankovním převodem na účet č.: 3081870/0300, variabilní symbol 

Vám sdělí pracovnice obecního úřadu. 
 

Kontakt na úřad 

 

  

 

 

Starosta obce – Roman Roušal 
Mobilní tel.: +420 792 301 644  
E-mail: starosta – starosta@obecostruzna.cz  
 

Podatelna – Alena Kvasňovská 
Tel.: +420 583 230 072 
E-mail. podatelna@obecostruzna.cz    
 

Účetní – Ing. Romana Bárová 
Mobilní tel.: +420 777 325 544 
E-mail: starosta – starosta@obecostruzna.cz  
 

Referent – Nicol Jatiová 
Tel.: +420 777 589 075 
E-mail: referent@obecostruzna.cz  
 

mailto:starosta@obecostruzna.cz
mailto:podatelna@obecostruzna.cz
mailto:starosta@obecostruzna.cz
mailto:referent@obecostruzna.cz
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