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Vážení spoluobčané,  

dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslí 

našeho zpravodaje, kde se ohlédneme za událostmi a 

děním v obci od dubna do konce srpna. 

Myslím si, že jsme všichni rádi, že epidemie 

koronaviru ve vztahu k proočkovanosti populace 

ustupuje a navracíme se do normálního rytmu života. 

I Ostružná se vrací do ,,normálu“ a vy všichni jste 

jistě zaznamenali nárůst turistů, kteří se během 

prázdnin vypravili do Ostružné. Ať už na víkend nebo 

na celotýdenní dovolenou.  

Ostružná zase ožila různými kulturními akcemi a bylo 

fajn sledovat úsměvy lidí na tváři, jak se po roce 

všelijakých opatřeních, omezeních a lockdownu zase 

baví se svými přáteli a známými.  

Také bych chtěl touto cestou pogratulovat naší 

mladší generaci, která Ostružnou a Petříkov 

obohatila o tři malé občánky – dvě děvčátka a 

jednoho chlapce. Milí rodiče, přeji Vám, ať Vám vaše 

ratolesti dělají jen radost, protože upřímný dětský 

smích je v životě snad nejvíc. 

Určitě jste si všimli, že kolem obecního úřadu a 

cestou na nádraží přibyly nové lavečky – to protože 

jsme získali dotaci ze Státního zemědělského 

intervenčního fondu, abychom mohli zkrášlit 

centrum obce. Lavičky tak budou umístěny cestou 

k nádraží a v centru obce. K lavičkám přibudou ještě 

stoly, odpadkové koše s popelníky, stojany na kola a 

fontána. 

Kromě dotace na vybavení veřejného prostranství 

jsme získali dotaci na pořízení nového traktoru, který 

byl tak moc potřebný. 

Vážení občané, přeji Vám, krásné nadcházející 

podzimní dny, kdy v noci kromě hlasitých 

návštěvníků naší obce, bude slyšet troubení jelenů. 

Podnikatelům přeji příjemný odpočinek po nabité 

letní sezóně a nabrání sil na nadcházející zimní 

sezónu.  

Ať se Vám všem daří! 

 

 

 

 

Váš starosta 

Roman Roušal 

 

Ostružnou projel Závod Míru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlédnutí za děním v obci 

Charitativní koncert v kapli sv. Rocha 

 

Ročník 4, číslo 2 a 3 

OSTRUŽENSKÝ ČTVRTLETNÍK 
Informační čtvrtletník obce Ostružná 

 

 

Dne 4. června 2021 projel Ostružnou Závod Míru U23. 

Závod Míru U23 je nejvýznamnější mezinárodní cyklistická etapová 

akce pro mladé závodníky v silniční cyklistice v kategorii do 23 let. 

Závod je rozvržen do 4 etap s průjezdem přes zákoutí a vrcholy 

Jeseníků. 

A kdo se letošní ročník stál vítězem?  

Třetí a poslední etapa cyklistického Závodu míru do 23 let měla start 

i cíl v Jeseníku. Žlutý dres lídra závodu udržel Ital Filippo Zana, 

etapové vítězství oslavil Francouz Axel Laurence. Český talent 

Mathias Vacek v závěrečné etapě dojel v přední skupině a v celkové 

klasifikaci tak zůstal šestý. 

Ital Zana žlutý dres vybojoval v sobotní etapě na Dlouhé stráně. V 
neděli se o něho příliš strachovat nemusel. O vítězství v závěrečných 
metrech bojovala 30členná skupina jezdců. Z ní byl nejsilnější 
Francouz Axel Laurance. 
Nejlepší z českých cyklistů Mathias Vacek dojel jedenáctý a celkově 
obsadil v závodu seriálu Nations Cup šesté místo. Na Zanu ztratil 
minutu a 48 sekund.  
Ve výborném světle se předvedl v sobotním výstupu na Dlouhé 
stráně. 
Vítěz první etapy Pavel Bittner se snažil uspět i v nedělním spurtu, 
ale v poslední zatáčce ho soupeř vytlačil na ochrannou bariéru. 
„Bylo to dost tvrdé, ale naštěstí jsem neskončil na zemi. Jen mám 
naraženou ruku,“ řekl Bittner. 
„Chtěli jsme vyhrát etapu a někoho mít v desítce. Obojí se podařilo, 
tak bych to hodnotil velmi pozitivně. Navíc jsme měli velmi mladý 
tým, všichni kluci mohou jet i příští rok,“ uvedl reprezentační trenér 
Tomáš Konečný. 
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Poděkování 

Za spolek ,,UKLIĎ sbírkou“ bychom chtěly moc poděkovat občanům a hasičům obce Ostružná a okolí. Předání darů se 

nám trochu protáhlo kvůli všudypřítomnému covidu, proto ještě jednou děkujeme za možnost využít hasičskou 

zbrojnici po tolik dní. Vaše příspěvky ze sbírky putovaly především do organizace PONTIS ŠUMPERK o.p. s. a dalších 

charitativních organizací ve městě Olomouc, se kterými plánujeme v rámci materiální pomoci dlouho době 

spolupracovat. Velice si vážíme vaší aktivity a zájmu a budeme velmi rády, když se k nám po letošní zkušenosti 

připojíte i příště. 

Lucie Stejskalová & Kristýna 

V Ostružné otevřela pizzerie 

Pizza s sebou se vlastně otevírá již podruhé. První slavnostní otevření bylo 
plánováno na prosinec 2020, ale pandemie covid nám připravila jiné plány. 
Druhé otevření tedy padlo až na začátek června 2021. 
A co to vlastně pizza s sebou je? Nejedná se o klasickou pizzerii, kde si 
posedíte a sníte vše na místě. Pizza s sebou je pouze na osobní nebo 
telefonickou objednávku, zabalení do krabičky a konzumace doma, na 
cestách, na chatě nebo na výletě. Jedná se tedy spíše o rychlé občerstvení. 
Objednat tedy můžete klidně za jízdy, za chůze, včas dopředu a po několika 
desítkách minut pohodlně vyzvednete. 
Vybírat můžete z cca 14 druhů pizz, k zakoupení jsou i chlazené nápoje. Pizza 
s sebou se nachází v centru Ostružné, kousek od obecního úřadu, u obecního 
parkoviště. Je tedy možné pohodlně zaparkovat před prodejnou. 
Během měsíce června je pizza v provozu od pátku do neděle. O letních 
prázdninách počítáme s každodenním provozem. Konkrétní nabídku pizzy, 
otevírací dobu, kontakt a foto najdete na www.pizza-skiland.cz. 
Těšíme se na Vás! 

Martina Olejníková 
 

Klub vojenské historie uspořádal pro děti branný den 

Ve zdravém těle, zdravý duch!  

Takového přísloví se drží i Klub vojenské historie Olomouc-LO37, a proto pro naše nejmenší uspořádal branný den, 

kde si děti mohly vyzkoušet pro ně neobvyklé disciplíny, 

mezi které patřilo např.: hod granátem na cíl, střelba, opičí 

dráha, hod míčkem do plechovky, skákání v pytli a také 

poznávání letadel podle stínu. 

,,Branný den se vydařil, za nás jsme určitě spokojeni, lidí 

bylo na zdejší kraj hodně, a co je hlavní – všichni byli 

spokojení. Děti dostaly spoustu sladkostí a k jídlu byl pro 

všechny slepičí vývar a kančí guláš. Ještě nás podpořila 

hospůdka Cikánka, která dala všem dětem palačinku,“ 

zhodnotil akci Antonín Klíč. 

Branný den se uskutečnil u pěchotního srubu mezi 

Ostružnou a Brannou, součástí toho dne byla i možná 

prohlídka vojenského opevnění, což pro některé děti byl 

opravdu zážitek! 

 
 
 

 

 

http://www.pizza-skiland.cz/
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Pozor na podvodníky! 

Pandemická situace a s ní spojený přesun lidí do online světa vytvořily ideální podmínky pro hackery a online 

podvodníky. Z dat České bankovní asociace (ČBA) získaných od jejích členských bank vyplývá, že útoky na klienty 

bank, kteří z pohledu kybernetické bezpečnosti představují „zranitelný“ článek, rapidně narůstají. Již nyní v červnu 

dorovnal počet phishingových útoků loňský rok, počet vishingových útoků, kdy se útočníci během telefonického 

hovoru například vydávají za bankéře či policisty, se dokonce šestinásobně zvýšil. A vyvíjejí se i metody útočníků. 

Bohužel kvůli nízké informovanosti veřejnosti se ne všem útokům daří systémově zabránit. To je mj. důvodem, proč 

bankovní asociace spojila síly s Policií ČR a společností ESET a spouští osvětovou „Kyberkampaň“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sledujte nás i na sociálních sítích! 
 

Nechcete, aby vám uniklo nejnovější dění z obce a okolí? Sledujte nás na: 

Instagramu: deniostruzne 

Facebooku: Ostružná a její dění  
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Ostruženský ženský uspořádaly sbírku na jižní Moravu 

Zprávy na konci června, že jižní Moravou se prohnalo ničivé tornádo, 

nenechaly chladnými Ostruženský ženský.  

Ty se připojily k celostátní solidaritě a pomohly v rámci svých možností 

postiženým touto přírodní katastrofou.  

V sobotu 26. 6. a neděli 27. 6. 2021 uspořádaly Ostruženský ženský 

sbírku na postižené tornádem na jižní Moravě. Tato sbírka se konala 

v Ostružné na hasičské zbrojnici.  

V době od 17. do 20. hodin Ostruženský ženský shromaždovaly dary 

od všech, kteří chtěli pomoc. A že těchto dobrých lidí bylo! Dárci nosili 

věci jako jsou hygienické potřeby, potřeby pro úklid a sanitaci, deky, 

hračky, oblečení, trvanlivé potraviny, balené vody a mnoho dalšího. 

Všechny tyto dary odvedla hned v pondělí dodávka na jižní Moravu. 

,,Lidé opět nezklamali! Moc a moc děkuji všem, kteří přispěli na sbírku 

pro jižní Moravu. Děkuji místním i přátelům z Branné a Lipové. Jsem na 

Vás pyšná!“ vyjádřila se k víkendové sbírce Sylva Hatlmarová, hlavní 

organizátorka. 

 

 

  

Zájezd seniorů z Jesenicka do Prahy 

Sdružení měst a obcí Jesenicka a obec Mikulovice 
pořádají tradiční zájezd seniorů do Prahy. 
Akci, která je připravována v rámci spolupráce 
Sdružení měst a obcí Jesenicka a městské části Praha 
1, organizačně zajišťuje obec Mikulovice. 
 
Zájezd se bude konat ve dnech  22. – 24. 9. 2021. 
Cena zájezdu, která zahrnuje dopravu a ubytování v 
hotelu, stravu a vstupy, je 3 100 Kč.  
Program bude připraven do 31. 8. 2021 
 
Zájemci o účast se mohou přihlásit do 31. 8. 2021 na 
tel. č. 584429100 nebo 775200658 nebo e-mailem 
na adrese asistentka@mikulovice.cz . 
V případě velkého zájmu budou upřednostněni 
zájemci, kteří se této akce ještě nezúčastnili. 
 

 

Provoz potravin v Ostružné  

Informujeme občany, potraviny v Ostružné budou 

otevřené následovně: 

PO: 7:00 – 11:00, 15:00 – 17:00 
ÚT: 7:00 – 11:00, 15:00 – 17:00 
ST:  7:00 – 11:00, 15:00 – 17:00 
ČT: 7:00 – 11:00, 15:00 – 17:00 
PÁ: 7:00 – 11:00, 15:00 – 17:00 
SO: 7:00 – 11:00, 15:00 – 17:00 
NE: ZAVŘENO

 

 

Na Šumpersku útočí rys 
 

V okolí Hanušovic se usadil volně žijící rys ostrovid.  

Ten komplikuje život zejména tamním zemědělcům i chovatelům 

dobytka a drůbeže. Šelma už roztrhala jehně a téměř dvě desítky 

slepic, troufla si i na daňky. Lidé ji běžně vídají i přímo v obcích. 

Poprvé se v oblasti objevil rys asi před měsícem, a podařilo se ho i 

nafotit. 
 

 

 

mailto:asistentka@mikulovice.cz
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Hasiči se proškolili ve zdravovědě 

SDH Ostružná se vydal na školení v oblasti 

zdravovědy do sousední Branné.  

V Branné proběhlo školení nejen ostruženských 

hasičů v oblasti zdravovědy, které se konalo ve 

skiarélu v Branné.  

Probrána byla nejdůležitější pravidla při záchraně 

osob v různých situacích. Hasiči si vyzkoušeli zásady 

první pomoci při bezvědomí na figuríně, správné 

stlačení hrudníku a resuscitaci při použití ambuvaku, 

pracovali s fixačně krčním límcem a páteřní deskou 

s popruhy.  

Dále také dělali první pomoc u zraněného, který měl 

přilbu na hlavě.  

Hasičům se přeje co možná nejméně výjezdů 

k požárům a jiným podobným událostem.  

Nezbývá než si přát, aby nikdy nepotřebovali ani rady, které se dozvěděli na školení! 

 

Bojová ukázka Kolštejn 1938 

V sobotu 14. 8. 2021 proběhla bojová ukázka Kolštejn 1938. Tato bojová ukázka byla situována do období září/října 

1938 a uskutečnila se mezi Ostružnou a Brannou na tzv. „Na samotě Splav“. 

Úvodní část připomněla tragické události 

podzimu roku 1938 v československo-

německém pohraniční, následný děj zobrazil 

fiktivní scénář dějinných událostí, kdy 

Československá vláda odmítla přijetí 

podmínek Mnichovské dohody. Stráže 

obrany státu a zmobilizované čs. armády 

čelily ozbrojenému útoku nacistické armády. 

K vidění byly boje o Čs. pohraniční. V ukázce 

vystoupili dobově odění vojáci a civilisté a na 

československé straně se objevil unikátní 

tank Praga AH-IV.  

V letošním roce byla do ukázky trochu netradičně zařazena i období po Mnichovské dohodě, příchod německé 

armády do pohraničí a také ženijní zkoušky na objektu lehké opevnění.  

Po bojové ukázce byla možnost prohlédnout si objekt lehkého opevnění tzv. řopík, posbírat si na památku vystřílené 

slepé náboje nebo si jen koupit občerstvení, poklábosit s vojáky a těšit se zase na příští rok! 

 

 

 

  

15. ročník BRANNÁ FESTu 
 

O víkendu 16. – 17. července 2021 se v prostoru bývalého kamenolomu u obce Branná konal již 15. ročník 

hudebního festivalu BRANNÁ FEST. Hudební nabídka letos přilákala cca 300 účastníků. 

Během dvou dnů si zúčastnění mohli vyslechnout živá vystoupení kapel jako například nezařaditelní ,,Už jsme 

doma“, písničkářští ,,Původní Bureš“, undergroundoví ,,Havárna“ a punkoví ,,Kohout plaší smrt“. 

Počasí festivalu přálo, jídla a pití bylo dosti, atmosféra byla jedním slovem skvělá! Ostatně hosty si tento 

multižánrový festival trpělivě ,,vychovává“ každým následujícím rokem a poslední z nich tak areál opouštění v čase 

nedělního oběda.  

Sluší se dodat, že festival proběhl v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními a tato opatření byla ze stran 

hostů bez výhrad dodržována, za což jim patří velký dík! Tak zase za rok na stejném místě! 

. 
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Dopravně-bezpečnostní akce ke kampani 13 minut  

V obci Lipová – lázně na Jesenicku proběhla dopravně-bezpečnostní akce ke kampani 13 MINUT.  
Policie u Faunaparku zastavovala řidiče v rámci silniční kontroly a přítomný pracovník BESIPu je informoval o 
probíhající kampani a těm, kteří pravidla silničního 
provozu dodrželi, rozdal 
i drobné dárky. 
Kampaň upozorňuje na problém překračování rychlosti, 
který často trápí i tuto obec.  
Název kampaně byl zvolen podle času ušetřeného na trase 
Praha – Brno, pokud bude nejvyšší povolená rychlost 
překročena o 20 km/h. Má za cíl ukázat, že vysoké riziko za 
pár ušetřených minut prostě nestojí. Řidiči často 
podceňují vliv překročené rychlosti na jejich schopnost 
včas a správně se rozhodnout. Statistiky i analýzy nehod 
ale hovoří jasně: právě vysoká rychlost je hlavním 
faktorem u nejtragičtějších nehod. Jen v loňském roce 
zemřelo na našich silnicích vlivem 
nepřiměřené rychlosti 179 osob. Proto se Policie ČR na překračování rychlosti v následujících měsících více zaměří. 
Tak nohu z plynu a mnoho šťastných kilometrů za volantem. 
 

Ostružná protancovala střevíce 

Jak je již v Ostružné zvykem na začátku druhé poloviny prázdnin bývá v Ostružné tradiční taneční zábava a ani letos 

tomu nebylo jinak. 

Sbor dobrovolných hasičů Ostružná uspořádal v polovině prázdnin tradiční taneční zábavu, která se udála před novou 

hasičskou zbrojnicí.  

Počasí přálo a tak si teplý letní večer mohli 

všichni návštěvníci užít – a že jich bylo! 

Hasiče mile překvapila velká účast. Zábavy 

se zúčastnili nejen místní občané, ale také 

přátelé a známí z přilehlých obcí a někteří 

dokonce přijeli až z České Vsi! 

K tanci a poslechu hrála skupina ,,NOA“ , 

která měla v repertoáru známe taneční hity 

a tak byl taneční parket stále plný.  

S kulturní vložkou nechyběly ani místní 

Ostruženský ženský, které zábavu obohatily 

o dvě taneční vsuvky. Obě jejich vystoupení 

ocenil snad nekonečný aplaus a pískot od 

publika. 

Nezbývá jen dodat, že snad se příští rok 

v hojném počtu zase potkáme!  
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Mariánská pouť v Branné 

Víkend 14. 8. a 15. 8. 2021 byl v Branné ve znamení Mariánské 

poutě. Pouť odstartovala v sobotu pouťovou tančení zábavou, 

kde k tanci a poslechu hrála cimbálovka Javorník Brno a 

nechyběla ani kulturní vložka v podobě vystoupení 

Ostruženských ženských. Ostruženské ženské vystoupily se 

dvěma tanci, a to na skladbu Bad Romance od Lady Gaga a 

potom mega mix od Abby. A jak už zvykem bývá na parketu 

zazářily a sklidily obrovský potlesk. 

V neděli 15. 8. v 9:00 hod. ráno byla oficiálně zahájena pouť 

procesím od kostela v Branné k Mariánskému prameni. Zde 

proběhlo žehnání pramene – voda Mariánského pramene je 

údajně zázračná. Kdysi zde stával kostelík se sochou Panny Marie 

Utěšitelky, kterou zde přivezli Maltézští rytíři. Prameni byla podle 

legend přisuzována řada zázraků, stejně jako sošce v kostelíku. 

Roku 1734 byl postaven nový poutní kostel, a tak se obec 

Kolštejn stala známým poutním místem. V roce 1789 byl dřevěný 

kostel odsvěcen a zrušen, soška byla přestěhována do farního 

kostela svatého Archanděla Michaela, ve kterém po svěcení 

Mariánského pramene proběhla poutní mše. 

Po mši následoval volný pouťový program. Návštěvníci si mohli 

prohlédnout řezbářské práce ateliéru Abakuku Hanušovice, výstavu fotografii ,,Jeseníky ve fotografii“ od neznámého 

autora, stálou expozici myslivosti a lesnictví Jesenicka nebo vystoupení kouzelníka.  

K tanci a poslechu hrála, celou neděli, skupina Jesenická dvanáctka. 

 

Poutní mše v kapli sv. Rocha 

Každý rok první srpnový víkend ožívalo oblíbené turistické centrum Ramzové pouťovou zábavou. Tradiční letní 

slavnost se vždy uskutečnila poblíž novogotické kaple sv. Rocha na Ramzové, kdy v sobotu v 9:00 hod. ráno se 

otevřely stánky s tradičními řemesly a regionálními výrobky za doprovodu pěveckého vystoupení Josefa Kubáně.  

Návštěvníci měli možnost si tyto stánky prohlédnout, zakoupit suvenýry, perníková srdce, nechat svým ratolestem 

namalovat veselý obrázek na obličej, a nebo si 

jen posedět a pokecat se svými známými. 

Letošní rok se, bohužel kvůli koronavirové 

epediemii a opatřeními, která se měnila 

z hodiny na hodinu, uskutečnila jen poutní 

mše k příležitosti svátku sv. Rocha a koncert. 

Vzhledem k velkému počtu návštěvníků byla 

kaple při mši úplně plná a mnoho lidí ještě 

stálo venku.  

Po skončení římskokatolické mše následovalo 

koncert kapely Old Time Jazz Band. Koncert 

sklidil obrovský úspěch v podobě snad 

nekonečného potlesku! 
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Dopravní nehoda mezi Ostružnou a Brannou 

24. 7. 2021 navečer policisté vyjížděli na nahlášenou dopravní nehodu, která se stala mezi Ramzovou a Ostružnou. 
Mladá 18letá řidička projížděla levotočivou zatáčkou ve vozidle Š Octavia směrem na druhou zmíněnou obec. V tu 
dobu zaměřila pozornost na kontrolu psa, kterého měla připoutaného vedle sebe na sedačce spolujezdce. Přejela do 
protisměru a v dálce zahlédla protijedoucí vozidlo. Lekla se, strhla řízení doprava a dostala se do smyku. Vyjela 
vpravo mimo komunikaci, kde se vozidlo dvakrát přetočilo a zůstalo stát na boku. Mladá žena se při nehodě lehce 
zranila, ale sanitku na místo nechtěla s tím, že lékaře navštíví později sama. Ke zranění psa v průběhu havárie 
nedošlo. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 50 000 Kč a dechová zkouška vyloučila, že by řidička před jízdou 
pila alkohol. Nehoda je nadále v šetření.  

por. Mgr. Miluše Zajícová 
 

 Statistika počasí 

Březen 
 

Měsíc březen odstartoval ,,vysokými” teplotami a druhý březnový den ukazoval teploměr 9,7 °C, ale pranostika říká: 
,,březen za kamna vlezem”, a letos tato pranostika vyšla.  
Druhého března jsme se ohřáli a od 5.3. převzaly vládu mínusové teploty až do 28.3.  
- Nejchladněji bylo 20.3., kdy rtuť teploměru ukazovala -9,5 °C přes den a -13,4 °C v noci. 
- Nejteplejším dnem měsíce bylo 31.3., kdy teploměr ukazoval 13,9 °C přes den a 8,3 °C v noci. 
- Celkový úhrn srážek za březen je 56,5 mm 
- Nasněžilo cca 70 cm sněhu a dne 22.3. byla na Šeráku naměřena nejvyšší sněhová pokrývka, a to 103 cm.  
 

Duben 
 

,,Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem”  
Prvního dubna jsme si užívali sluníčka a krásných 13,1 °C. 
Poté přišlo ochlazení a během týdne napadlo 37 cm nového sněhu. Ostružnou sevřel mráz. 
Následovalo čtyřdenní oteplení až k 8 °C a poté teploty opět prudce spadly do mínusových hodnot a připadlo dalších 
34 cm nového sněhu. 
- Polovinu měsíce dubna provázely mínusové teploty přes den - 14 dní z 30 mrzlo. 

Nejvyšší denní teplota dosahovala 13,1 °C (1.4.) a naopak nejméně teploměr 
ukazoval 6.4. a to -7,4 °C. 
,,Nejteplejší” noc byla 29.4., kdy bylo naměřeno 2,0 °C a naopak nejchladnější noc 
byla 5.4., kdy teploměr ukazoval -10,2 °C. 
- Celkově za měsíc duben napadlo 73 cm sněhu. 
- Celkový souhrn srážek: 90,9 mm. 
- Sluneční svit: 103,7 hod. 
 

Květen 
 

Květen byl, oproti minulému roku, chladný, většinou zatažený, deštivý, a když už 
vypadalo, že bude krásně - foukal silný a studený vítr. 
- Maximální teplota ve dne vystoupala k 17,9 °C (poté opět přišlo ochlazení a 
teploty se pohybovaly mezi 5 až 10 °C)  
- nejméně bylo naměřeno 1,6 °C, a to 7. 5. 20121.  
- Teploty v noci nebyly o nic příjemnější, nejtepleji bylo 11. 5., a to 11,4 °C a 
nejméně bylo naměřeno -4 °C.  
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- Celkový úhrn srážek 123,8 mm 
- Sluneční svit 116,2 hod.  
- Prvního května se po zimě vrátily, z teplých krajin, do Ostružné vlaštovky. 
 
Červen 
 

Červen byl teplý a slunečný. 
- Nejvyšší denní teplota byla naměřena 20. 6., a to 24,8°C 

- Nejchladněji bylo 13. 6., kdy byla maximální denní teplota 6,1°C 

- Maximální teplota v noci dosáhla 16°C, což bylo naměřeno 20. 6. 

- Celkový sluneční svit: 227,4 hod.   

- Celkový úhrn dešťových srážek: 104 mm 

- V noci z 31. 5. na 1. 6. byl přízemní mráz 

- 24. 6. 2021 – Mezi Břeclaví a Hodonínem se prohnalo ničivé tornádo. 

 
Červenec 
 

- Nejteplejší červencový den byl 13. 7., teploměr ukazoval 23,2°C a 

naopak nejchladněji bylo 20. 7.,kdy teplota dosahovala 10,2°C. 

- Nejteplejší noc byla 13. 7., bylo naměřeno 15,7°C a naopak nechladnější noc byla 20. 7., kdy bylo naměřeno 6,1°C. 

- Celkový úhrn dešťových srážek: 169,9 mm 

- Celkový sluneční svit: 157,7 hod. 

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

Omalovánka pro nejmenší  
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Společenská kronika 

Zveřejnění významného jubilea a narození dítěte v Ostruženském čtvrtletníku. V současné době je kladen velký důraz 

na ochranu osobních údajů a soukromí fyzických osob. Není možné bez souhlasu občana uveřejnit údaje týkající se 

jeho osoby (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679). Pokud máte zájem, aby bylo vaše jméno v 

souvislosti s vaším jubileem nebo narození vašeho dítěte zveřejněno v Ostruženském čtvrtletníku, oznamte to 

písemně na e-mail: referent@obecostruzna.cz. Samozřejmě pokud chcete v Ostruženském čtvrtletníku otisknout 

vaše blahopřání vašim blízkým, rádi toto uveřejníme. 

 

Vzpomínka 
 

Dne 5. června uplynul rok, co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blahopřání k narození 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

pan 
 

František Machovský 
 

Zemřel po dlouhé a těžké nemoci v pátek 5. června 2020 ve věku nedožitých 81 
let. 

 

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 
 

Je to jako pohádka, když začne život 

děťátka. 

Rodičům ať radost dělá, budoucnost ho 

čeká skvělá. 

Celý život bez nesnází, ať ho úspěch 

doprovází! 

Ostružná přivítala další dva narozené 

občánky, jsou jimi Tereza Skřivánková, 

která se narodila v dubnu a Klára 

Geppertová, která se narodila v červenci. 

Holčičky, vítám vás na světě a přeji vám, 

ať vaše kroky provází hřejivé sluníčko, a 

kdyby se náhodou objevil mráček, ať 

maminky a tatínka náruč rychle zažene 

ho! 

Roman Roušal 

 

 

Tereza Skřivánková Klára Geppertová 

mailto:referent@obecostruzna.cz
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Informace z úřadu 

Způsob platby poplatků na rok 2021 

Oznamujeme občanům, že poplatky za komunální odpad, psy, pronájmy pozemků a nájemné z bytu na rok 2021 

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

Vám sdělí pracovnice obecního úřadu. 

Svoz odpadu  

Vážení občané, v následujícím roce bude probíhat svoz komunálního odpadu tak, jak jste zvyklí (v případě změn a 

ustálení na jeden den v týdnu vás budeme informovat), a to: 

Vždy brzy ráno: lichý týden v úterý a sudý týden ve čtvrtek. 

Svoz provádí společnost SUEZ Rapotín. 

 

 

 

 

Hlášení rozhlasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na úřad 

 

 

 

  

Upozornění pro občany, kteří měli nebo mají jubileum 
 

Omlouváme se všem občanům, kteří oslavili v roce 2020 kulaté narozeniny, že jsme Vás nenavštívili s 
osobním blahopřáním, a to z důvodu nařízení a opatření vlády v souvislosti s nemocí covid-19.  
Všem vám přejeme všechno nejlepší, a hlavně zdraví a osobní návštěvu s dárečkem necháme na příznivější dobu.  
Děkujeme za pochopení.  

Obecní úřad Ostružná 
 

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

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

 

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