
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostružná se připojila k humanitární sbírce na pomoc Ukrajině 

Ročník 5, číslo 1 - 4 

OSTRUŽENSKÝ ČTVRTLETNÍK 
Informační čtvrtletník obce Ostružná 

 

 

Vážení spoluobčané,  

jsme v poslední části roku 2022, čeká 

nás zima a …….á zima, však víte. 

Chci ze srdce poděkovat Miroslavě 

Bendekové za její dlouholetou, 

oddanou práci pro naši obec na pozici 

starostky a místostarostky a popřát jí 

zasloužený klid a pohodu v důchodu. 

Nemalé díky patří i Aleně Kvasňovské, 

možná někteří nevíte, ale ani s ní se již 

na úřadě při vyřizování svých 

záležitostí nebudete setkávat – za 

pracovním pultem se na vás bude těšit 

Eva Mondeková.  

Hodně štěstí děvčata. 

Letošní rok přinesl mimo jiné nové 

komunální volby do zastupitelstev 

obcí. Výsledky všichni známe, na jejich 

základě bylo zvoleno Zastupitelstvo na 

další čtyřleté období. 

 

 

Již z velkého množství kandidátů je 

pravděpodobné, že všichni nebudou 

spokojení. Jiní jsou možná i zklamáni. 

Doufám a pevně věřím, že naše práce 

bude zároveň vzájemná spolupráce, 

která povede ku prospěchu občanům, 

chatařům a návštěvníkům Petříkova, 

Ramzové a Ostružné. 

Ještě pořádně neskončila pandemie a 

už tu máme válku a ,,energetickou 

krizi“. Všichni prožíváme náročné 

období plné nejistoty a napětí.  

Jsou věci, které tak úplně ovlivnit 

nemůžeme, ale jsou i běžné životní 

situace, které svým chováním změnit 

můžeme. 

Chovat se k sobě slušně, vnímavě, 

tolerantně, komunikovat společně a 

navzájem se umět vyslechnout. 

Je čas adventu, který nás k tomu 

přímo navádí. Je to velice důležité.  

 

 

Mám tu čest ze srdce popřát Vám 

všem klidné Vánoce, ať jsou to 

svátky plné pohody, kouzelné 

atmosféry a splněných přání. 

Do roku 2023 přeji pevné zdraví, 

optimismus, štěstí a sílu zvládat 

všechny osobní, pracovní i 

společenské situace a nástrahy, 

které nám život nadělí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše místostarostka 

Gabriela Balatková 

 

Foto: archiv obce 
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Ostružná se připojila k humanitární sbírce na pomoc Ukrajině  

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině se obec Ostružná připojila k  humanitární sbírce, která se uskutečnila 

v sousední Branné. Díky štědrosti místních občanů bylo vybráno  několik krabic zdravotnického materiálu (obvazů, 

náplastí, desinfekcí, gumových rukavic), léků, ale také finanční částka 6000 Kč, za kterou Roman Roušal, jakožto 

starosta obce, nakoupil taktéž zdravotnický materiál. Všechny vybrané věci předal starosta do Branné, odkud byly 

odvezeny pracovníkům ukrajinského velvyslanectví.  

Další humanitární sbírku potravin určenou pro zoufalé Ukrajince prchající ze své vlasti před válkou  uspořádaly 

Ostruženský ženský. Tato sbírka trvala od pondělí 7. 3. do pátku 11. 3. 2022. Ostruženský ženský celkem vybraly 458,7 

kg potravin a drogérie. Toto zboží si odvezla potravinová banka Olomouc.  

Obrovské poděkování patří všem, co přispěli! 

 

Obec Ostružná se připojila ke kampani ,,Vlajka pro T ibet“ 

Dne 10. března 2022 vlála na budově OÚ v Ostružné tibetská vlajka, 

a to z důvodu, že jsme se jako obec připojili ke stovkám obcí a měst 

v mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.  

Tato mezinárodní kampaň vznikla v polovině devadesátých let 

v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických 

akcí na podporu Tibetu. Akce probíhá každý rok 10. března, v  den 

výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání 

v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů. Statisíce Tibeťanů 

zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech 

nebo v důsledku hladomoru.  

Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv 

v Tibetu.  

ČR se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou 

vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 838 obcí, měst, městských částí nebo krajů.  

 Stovky vlajek vlají každoročně např. i v Německu, Francii, Belgií a dalších zemích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadějný karatista Štěpán Račák 

Ve svých 13 letech se dá Štěpán Račák z Ostružné považovat za 

úspěšného karatistu. Ač kroužek ,,Karate klub Jeseník“ navštěvuje 

teprve necelý rok – jeho píle přinesla již první ovoce a Štěpa se může 

pyšnit následujícím: 
 

1.  místo Kihon Ido st. žáci 12 – 13 let v 3. kole Karate Beginner MSKe 

v Havířově 

2. místo Kihon Ido st. žáci 12 – 13 let v 1. kole Poháru talentů 2022 KSK 

ZK ČSKe v Kroměříži 

3. místo Kumite ballon st. žáci 12 – 13 let v 1. kole Poháru talentů 2022 

KSK ZK ČSKe v Kroměříži 

2. místo Kihon Ido st. žáci 12 – 13 let, Mistrovství ČR v Beginner 

v Dolních Břežanech 
 

Štěpánovi přejeme v jeho sportovní kariéře mnoho úspěchů!! 
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Otevírání pěchotního srubu StM-S50 ,,U Trati“ 

V sobotu 26. března proběhl první den otevřených dveří pěchotního srubu StM – S50 ,,U Trati“, který byl, po dlouhých 

letech a bojích, převeden do vlastnictví Klubu vojenské historie Olomouc – LO37. 

Samotnému aktu otevření pro 

veřejnost předcházel velký úklid a 

odvoz spousty nepotřebných věcí, 

instalace expozice týkající se opevnění 

a v něm používaných zbraní a 

v neposlední řadě instalace 

provizorního osvětlení, které chce 

klub v budoucnu nahradit 

plnohodnotným osvětlením. 

,,Zájem veřejnosti o akci byl velký, 

událost jsme inzerovali na sociálních 

sítích i našich webových stránkách. 

Ohlasy návštěvníků byly kladné, velmi 

nás potěšily a dodaly nám energii do 

pokračování v naší další činnosti.  

Tento rok bychom rádi osadili repliku 

čelní střílny srubu, která byla během 

okupace vytržena německou 

armádou. Toto ovšem záleží na množství financí, které se nám podaří získat. Už nyní se těšíme na další otevíračku srubu 

a návštěvníky, kteří k nám zavítají,“ za Klub vojenské historie zhodnotil víkendovou akci a plány do budoucna Martin 

Skoumal. 

 

Kontejner na textil  

V Ostružné najdete nově kontejner na textil. Nachází 

v prostranství mezi kontejnery u autobusové zastávky směrem 

na Jeseník. Prosíme, abyste do kontejneru vkládali čistý a 

zabalený bytový textil, oděvy, obuv a hračky. 

 A co se děje s těmito věcmi dál? Firma TextilEco a. s. odveze 

obsah kontejneru do specializovaného závodu v  Boskovicích, 

kde vše pečlivě roztřídí a snaží se najít pro věci další využití. Věci 

třídí do těchto hlavních skupin: Pro opětovné použití = 

v obchodech s pomalou módou – second handy, druhá skupina 

je textil pro průmysl a recyklaci, třetí kategorií je ekologické a 

energetické využití pro znečištěné a nerecyklovatelné oděvy a 

boty.  

Také výše zmíněná firma dodává materiál pro chráněné dílny a 

lokální módní návrháře. V součtu je to do více jak 200 kategorií. 

Bez této ohromné práce by nebylo možné tolik oděvů zachránit. 

A také proto je nesmírně důležití vkládat do boxu výše uvedené 

zabalené například ve staré nákupní tašce, aby nedocházelo ke 

znečištění při transportu a zbytečné znehodnocení vloženého 

textilu. 
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Oprava památníku před Petříkovem 
 

Jistě jste si všimli, že v loňském roce byl opraven památník před Petříkovem. Jedná se o památku z počátku 20. 

století.  Obci Ostružná se podařilo získat, na částečné uhrazení nákladů spojené s opravou tohoto památníku, dotaci 

z Olomouckého kraje. Dotace činila 35 000 Kč, celkové náklady na opravu činily 94 380 Kč. Zpracování 

restaurátorského průzkumu a záměru se chopil pan PhDr. Karel Žurek, za což mu patří poděkování. Restaurátorské 

práce pak provedl kamenosochař a restaurátor p. René Seifried.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronická úřední deska 

Vedle bankomatu na budově OÚ v Ostružné 

jste si mohli všimnout nové elektronické 

úřední desky.  

Elektronická úřední deska má umožnit 

komunikaci s občany moderní digitální 

formou. Obec se tak nemusí omezovat 

pouze na vyhrazený prostor, kde se vleze 

jen malý počet dokumentů.  

Digitální panel s velkým dotykovým 

displejem zobrazují dokumenty, které si 

mohou lidé číst ve zvětšeném okně. 

Komfortnější je také listování ve 

vícestránkových textech. 
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Lesy v  okolí Ostružné sloužily pro výuku dětem 

Na začátku března letošního roku se do lesů v okolí Ostružné přišly podívat skupiny dětí, aby viděly, jak probíhá kácení 

stromů a jejich tažení koněm. 

Děti se dále dozvěděly, co je to probírka, 

kdo je to pilař, jaké pracovní nástroje má 

a k čemu je používá a také, co by měl mít 

oblečené a obuté. 

,,Tady vidíme pana pilaře, takový správný 

pilař má mít na sobě helmu se štítem, aby 

mu nelítaly piliny do očí, a klapkami na 

uši, protipořezové montérky a obuv 

s ocelovou špicou. Tenhle pan pilař tady 

dělá probírku. Probírka se dělá každých 

10 let v tom samém porostu, takže když 

sem za 10 let přijdeme znovu bude se tady 

dělat znovu probírka,“ vysvětloval dětem 

zaměstnanec Lesů České republiky. 

Děti nepřišly ani o ukázku, jak se strom 

kácí a odvětvuje a jak to následně vypadá, 

když takový pokácený strom kůň tahá z porostu.  

,,Děti byly z návštěvy lesa opravdu nadšené a někteří kluci už si plánují, že se dají na dráhu lesáků,“ zhodnotila s 

úsměvem paní učitelka. 
 

Zřízení nové rubriky ve zpravodaji  

Vážení spoluobčané, chceme Vám být blíž a rádi bychom pro Vás připravili novou rubriku. Jen Váš zájem může 

rozhodnout, zda se uskuteční nebo ne. O co jde? Na e -mailovou adresu referent@obecostruzna.cz můžete od této 

chvíle psát jakýkoliv dotaz, návrh, připomínku, na kterou byste rádi od obce dostali odpověď. Tyto otázky budou 

předány příslušným pracovníkům obce a společně s jejich odpověďmi budou uveřejněny v dalším čísle zprav odaje. 

Jelikož odpovědi nedostanete hned, ale až v některých číslech zpravodaje, nelze tento e -mail využít k problémům, 

které nenesou odklad. Co je důležité – tyto otázky budou anonymní a nikde tak nebude zmínka o tom, kdo daný dotaz 

položil. Tak neváhejte a ptejte se, budeme se těšit.   

Krytý bazén Česká Ves 

Vážení návštěvníci krytého bazénu, 

energetická krize dopadla, bohužel, i na náš stařičký krytý bazén, a to v  plném rozsahu. Faktury za teplo jsou 3x 

větší než obvykle a za elektrickou energii dokonce 7x, což je pro naši příspěvkovou organizaci neudržitelný  stav. I 

přes příspěvky okolních obcí, nejsme schopni udržet financování krytého bazénu bez rapidního zásahu do cen.  
 

Cena od 17. 10. 2022 

1x vstup dospělí – 120 Kč (permanentka na 10 vstupů 1080 Kč)  

1x vstup student, důchodce – 100 Kč (permanentka na 10 vstupů 900 Kč) 
 

Provozní doba od 17. 10. 2022 

PO – PÁ: 7:00 – 20:00 

SO + NE: zavřeno 

Poslední prodej vstupu do bazénu je v 19:00 hod., nutnost opustit prostory bazénu po vykoupání 20:15 hod.  

Děkujeme za pochopení a věříme i nadále ve vaši přízeň!  

Roman Michálek, ředitel 

 

 

mailto:referent@obecostruzna.cz
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Dětský den a kácení máje 

Jak už je každým rokem zvykem, tak i letos proběhlo 

v Ostružné kácení máje, které bylo spojené s dětským dnem.  

Pro děti byl připraven skákací hrad, opékaní špekáčků, 

diskotéka s DJ Boro a soutěže tzv. na kartičku.  

Co to znamená? Že po splnění všech úkolů a vyplnění kartičky 

razítky od jednotlivých stanovišť mělo každé dítě nárok na 

odměnu dle vlastního výběru.  

Myslím si, že i přes krátkou nepřízeň počasí, se akce náramně 

vydařila. Tak zase v červnu.. :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevírací doba potravin v Ostružné  

PO: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30 

ÚT: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30 

ST: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30 

ČT: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30 

PÁ: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30 

SO: 8:00 – 12:00 

NE: ZAVŘENO 

Pojízdná prodejna masa 

Informujeme občany, že každý čtvrtek (kromě 

státních svátků) zajíždí do Ostružné pojízdná 

prodejna masa, a to vždy v cca 10:00 hod. 

Prodejna stojí na parkovišti před OÚ. 

 

Kontakt na prodejce: 723 570 306 

Opravená mapa s infocedulí 

Všimli jste si, že v Ostružné byla opravena turistická mapa 

a infocedule? Těchto je v Jeseníkách rovná stovka a na 

jejich obnově se podíleli: Mikroregion Jesenicko, Jeseníky 

– Sdružení cestovního ruchu, Olomoucký kraj, hejtman 

Josef Suchánek, Milada Sokolová, Olomoucký kraj 

tourism, CzechTourism, Skupina ČEZ, KILPI a Pivovar 

Holba.  

 

Nová gynekologická ambulance 

Hanušovice 

V Hanušovicích působí nově gynekologická 

ambulance. 

Lékařka: MUDr. Šarlota Nováková. 

Sestřička: Marcela Fedáková 

 

Ordinační hodiny: 

Úterý: 7:30 – 8:30   akutní obtíže 

            8:30 – 12:00 objednaní 

 

Tel. číslo na ambulance: 588 000 385 
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Volební okénko 

Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhly po 4 letech komunální volby do zastupitelstev měst a obcí v  celé zemi. V Ostružné 

volební účast dostáhla 75,71%. Vítěznou stranou se stali Starostové a nezávislí, kteří získali celkem 5 mandátů, 

následovala je volební uskupení Pro Ostružnou s 1 získaným mandátem a Sdružení nezávislých kandidátů rovněž s  1 

získaným mandátem.  

Starostové a nezávislí 

Platné hlasy celkem: 432 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 52,8 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení/náhradníka 
Mandát 

Poř. číslo Příjmení a jméno Abs. V % 

1. Roman Roušal 72 16,66 1 * 

2. Nicol Jatiová 31 7,17 5 * 

3. Jiří Parma 44 10,18 1   

4. Vladimír Skřivánek 29 6,71 2   

5. Miroslav Janeček 61 14,12 4 * 

6. Adam Miščík 67 15,5 2 * 

7. Štěpánka Císařová 27 6,25 3   

8. Gabriela Balatková 65 15,04 3 * 

9. Jana Kaňková 36 8,33 4   

 

Pro Ostružnou 

Platné hlasy celkem: 140 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 16,5 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení/náhradníka 
Mandát 

Poř. číslo Příjmení a jméno Abs. V % 

1. Martin Široký 23 16,42 1   

2. Tereza Geppertová 19 13,57 2   

3. Filip Vanský 11 7,85 3   

4. Jiří Kročák 27 19,28 1 * 

5. Šárka Kročáková 10 7,14 4   

6. František Pavlásek 11 7,85 5   

7. Jaromír Drábek 9 6,42 6   

8. Josef Jasyček 15 10,71 7   

9. Milada Zetochová 15 10,71 8   
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Sdružení nezávislých kandidátů 

Platné hlasy celkem: 135 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 17,6 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení/náhradníka 
Mandát 

Poř. číslo Příjmení a jméno Abs. V % 

1. Jakub Jonáš 19 14,07 1  

2. Leoš Haltmar 18 13,33 2  

3. Rostislav Haltmar 12 8,88 3  

4. Zuzana Kaděrková 13 9,62 4  

5. Jiří Langer 17 12,59 5  

6. Ctibor Suchý 17 12,59 6  

7. Miloš Talpa 37 27,40 1 * 

8. Jana Jonášová 2 1,48 7  
 

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ostružná 
V pondělí 17. 10. 2022 od 16:00 hodin proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ostružná. Zastupitelstvo na 

tomto pondělním zasedání rozhodlo o novém složení vedení obce. Starostou byl zvolen Roman Roušal a 

místostarostkou Gabriela Balatková. 
Slavnostní slib složilo, v pondělí 17. 10. 2022, sedm ostruženských zastupitelů. Sešli se na svém prvním ustavujícím 

zasedání v zasedací místnosti obecního úřadu.  

Ještě před samotným složením slibu poděkoval starosta za dlouholetou práci paní Miroslavě Bendekové a Aleně 

Kvasňovské, za dlouholetou spolupráci. Také 

poděkoval Štěpánce Císařové a Martinovi 

Širokému – kteří už se do zastupitelstva nedostali. 

Po složení slibu všech členů zastupitelstva 

proběhlo několik hlasování, ve kterých se 

rozhodovalo o veřejné volbě starosty, o počtu 

místostarostů, kdo povede finanční a kontrolní 

výbor a o odměnách za výkon funkcí. 

Do funkce starosty byl zvolen Roman Roušal, 

kterého navrhla Gabriela Balatková a do funkce 

místostarostky byla zvolena Gabriela Balatková, 

kterou navrhl Roman Roušal. Proti těmto návrhům 

nebyl podán žádný protinávrh a obě tyto funkce 

byly jednohlasně odhlasovány všemi zastupiteli.  

Na závěr ještě starosta seznámil přítomné s plánem činností na nové volební období a poděkoval přítomným na 

zasedání, kteří se snažili zapojit do diskuze, protože i to je jeden ze způsobů, jak lze směrovat práci samosprávy 

k problémům, které průběžně vznikají. 
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Společenská kronika 

Blahopřání k  narození dítěte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opustili naše řady 

Vzpomínka 

 

 

 

 

 

 

 

Vítáme Tě mezi námi, 

malý človíčku, 

ať Tě zdobí v každé době, 

úsměv na líčku. 

 

S radostí a potěšením vítám nejmladší 

občánky naší obce v letošním roce 2022. 

Na jaře nás svým příchodem potěšila 

holčička Maruška Gaboriková a v létě 

chlapeček Matěj Skřivánek. 

 

Dětem přeji pevné zdraví, obrovskou 

hromadu rodičovské lásky, trpělivosti a 

pochopení. Ať prožijete šťastný život 

v bezpečí. 

Rodičům přeji zdraví, již zmíněnou 

trpělivost, pochopení a umění naslouchat 

svým dětem. Nezapomínejte na to, že jste 

vzorem pro své děti a jejich výchova je 

zodpovědná, nikdy nekončící práce. 

Buďte společně šťastní a užívejte daru 

života. 

 

Gabriela Balatková 

 

 

Dne 2. 2. 2022 nás náhle opustil 
 

pan  

Jiří Dušánek 
 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Irena 

dcera Kateřin a syn Jiří s rodinami 
a ostatní zarmoucená rodina 

Dne 6. 4. 2022 nás po dlouhé 
nemoci opustila 

 

paní  

Zdenka Režňáková 
 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
 

zarmoucená rodina 
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Omalovánka pro nejmenší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 

Vánoční spojovačka  
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Informace z úřadu 

Způsob platby poplatků na rok 2023 

Oznamujeme občanům, že poplatky za komunální odpad, psy, pronájmy pozemků a nájemné z bytu na rok 2023 

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

Vám sdělí pracovnice obecního úřadu. 

 

Svoz odpadu  

Od 1. 7. 2022 sváží v Ostružné odpady nová firma a to Marius Pedersen, a. s.  

Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvrtek.  

 

Hlášení rozhlasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na úřad 

 

 

 

  

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

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

Účetní – Ing. Romana Bárová 
Tel.: +420 583 230 072 
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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 Kam se během roku podívala naše vlajka? 
 

V listopadu loňského roku vlajka navštívila oblast nepálského NP Sagarmatha a z BC Imja Tse se vznesla až na její 

vrcholek do výše 6189 m/nm.  Poté na jaře letošního roku s námi navštívila Vysoké Tatry a vrcholek Vysoká a Satan 

ve výšce 2421 m/nm. V červenci jsme podnikli výpravu do Vysokých Taur kde jsme se mimo jiné podívali na vrchol  

Hohe Dock 3348 m/nm. A v listopadu před pár týdny jsme se vrátili z výpravy opět himalájské a to z oblasti 

Langtang, 

kde jsme s celou výptavou stanuli na kopci u Kongde 4250 m/nm a po té jsme se vypravili na trekový kopec Tserko 

Ri ve výšce 4985 m/nm. Poslední zastaveníčko jsme měli u jezera Gosaikunde v oblasti Langtang ve výšce 4300 

m/nm. 

O. Balatka 

 

 

Další fotky budou v příštím čísle…  


