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Vážení spoluobčané 
Dostává se Vám do rukou první vydání nového ostravického občasníku Ostravičan. V našem listu bychom se rádi zabývali tématy,                   

o nichž si myslíme, že si zaslouží větší pozornost, než je jim věnována. Události, které hýbou Ostravicí nám nejsou lhostejné a proto                     

máme potřebu se o ně s Vámi podělit. Doufáme, že se nám podaří oslovit i ty z Vás, kteří k ostravickému veřejnému dění zatím                        

nepřičichli a že dokážeme vzbudit Váš zájem o věci veřejné. Věříme, že tento list přispěje ke kultivaci veřejného prostoru v Ostravici                     

a rozhýbání veřejné debaty, která v Ostravici tak chybí. 

Příjemné čtení Vám přeje redakce Ostravičana 

Hlaste se o kotlíkové dary 
Dle oficiálních informací obce Ostravice je možné požádat        

o kotlíkový dar ve výši cca 5 000 Kč přímo obec Ostravici.            

Zastupitelstvo obce vyčlenilo pro rok 2016 částku 250 000         

Kč a pověřilo radu obce k projednávání a přidělování         

financí žadatelům. 

Tomáš Kokeš 

 Připojte se k nám 
Přispějte k existenci Ostravičana i vy! Je to velice jednoduché:          

Zasílejte nám vaše postřehy nebo náměty na články, rozhodně         

nepohrdneme ani vaším vlastním textem nebo fotografiemi.       

Uvítáme také konstruktivní kritiku naší práce. Předem děkujeme        

všem přispěvatelům. 

Redakce 

Novinky ze zasedání zastupitelstva obce 
Dne 14. 12. 2015 se v sále hotelu Freud konalo 10. zasedání            

zastupitelstva obce. Přinášíme Vám výčet alespoň těch       

nejzásadnějších bodů: 

 

Byla projednána stavba nové radnice na plánovaném       

náměstí na pozemcích bývalé pily. Investice převýší částku        

50 milionů korun. Starosta zatím zastupitelstvu nepředložil       

způsob financování. Byl schválen návrh Tomáše Kokeše,       

aby se starosta při jednáních zabýval také již připravenou         

variantou uplatnění již hotového projektu nové radnice. 

 

Byla projednána současná situace kolem (ne)výběru      

dodavatele zimní údržby a nesrovnalosti v dosavadních       

výzvách. Uchazeči neakceptují smlouvu o dílo a navrhují,        

její změny. Jednu nabídku (obálku) rada obce neotevřela        

prý z důvodu absence zadaných náležitosti. Dodavatel zimní        

údržby byl vybrán pouze pro lokalitu Mazák. O návrhu         

zastupitele Tomáše Kokeše, aby obec v případě sněžení        

postupovala, podle obecní směrnice na zadávání veřejných       

zakázek malého rozsahu, tak jako v minulých letech,        

hlasováno nebylo. Návrh zastupitele Tomáše Kokeše na       

odvolání starosty obce z funkce nebyl schválen.       

Zastupitelstvo obce tedy nic nevyřešilo a pověřilo, radu        

obce, aby vypsala 4. kolo výzvy na podání nabídek. 

 Byl projednán finanční příspěvek 400 000 Kč pro Svazek obcí          

Čistá Odra, na jehož chodu se obec Ostravice podílí jak placením           

stočného, tak transfery z obecního rozpočtu. Svazek       

je nevýdělečným podnikem a podle rozpočtu plánuje na rok 2016          

opravy a údržbu v investiční hodnotě 14 milionů korun.  

 

Zastupitelstvo neschválilo návrh zastupitele Viktora Fialy      

na snížení poplatků za odpad. Odpadům se věnuje i komentář          

občana v tomto čísle. 

 

Byl projednán rozpočet obce Ostravice na rok 2016. Rozpočet         

je oproti minulým obdobím pozměněn jen “kosmeticky”       

a je vyrovnaný pouze díky kontokorentnímu úvěru. 

 

Zastupitelstvo obce pověřilo radu obce přípravou vyhlášky       

“o zákazu ohňostrojů”. Zastupitel V. Fiala navrhl, aby se         

problematika regulace hluku v obci řešila obecněji. 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo na základě hlasování zastupitelů        

ve 21:00 přerušeno. 

 

Ostravičan začal z průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizovat        

videozáznam. Již brzy se můžete těšit na záznam hlasování         

o jednotlivých usneseních a také na sestřih nejdůležitějších        

okamžiků “utkání”. 

Tomáš Kokeš 
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Co projednala rada obce 
Přinášíme Vám přehled některých usnesení ze zasedání rady obce. Celé zápisy najdete na stránkách obce www.obec-ostravice.cz. 

Zasedání 23. 11. 2015: Na parkovišti “U transformátoru”        

bude instalováno veřejné osvětlení. Bylo schváleno      

zakoupení cisterny na pitnou vodu. 

 

Zasedání 9. 11. 2015: Výjezd z parkoviště u Hotelu Freud          

ve směru na Frýdlant bude uzavřen. 

 

Zasedání 26. 10. 2015: Nadaci ČEZ byla podána žádost         

na příspěvek na realizaci dětského hřiště u pošty. 

 

Zasedání 21. 10. 2015: Rada obce schválila provedení        

technických úprav za účelem zvýšení tepelné pohody       

v čekárně MUDr. Pavly Sýkorové. 

 Zasedání 21. 10. 2015: Rada obce schválila změnu ceny         

vodného na 38 Kč/m3 včetně DPH. (Původní cena byla 37 Kč/m3,           

pozn. red.) 

 

Zasedání 5. 10. 2015: Hledá se obecní právník za cca 70 000           

Kč superhrubého měsíčně. Starosta byl pověřen jednáním s        

vlastníky pozemků za účelem vybudování přechodu pro chodce        

u prodejny COOP na dolní Ostravici.  

 

Zasedání 10.6.2015: Obec zakoupí automobil Subaru Forester       

za cenu 790 750 Kč vč. DPH. Prý roste počet obřadů na Lysé             

Hoře…  (Byl dodán v prosinci 2015, pozn. red.) 

Michal Stankay 

Zvažuje se výstavba nového centra obce 
Vzhledem k rozhodnutí definitivně pozastavit výrobu na pile v Ostravici začal majitel pily rozvíjet nápad proměnit areál pily na nové                    

centrum obce, kde by mohla stát i radnice obce. Problematice výstavby nové radnice se budeme věnovat v dalším čísle Ostravičana.                    

Mezitím si prohlédněte vizualizace nové radnice.  

  

       

Michal Stankay 

Názor: Obec zatím nezajistila zimní údržbu celé obce 
Je 12. 1. 2016 a občané Ostravice (kromě Mazáku) neví, kdo           

bude sypat a plužit silnice Dne 21. 1. 2016 bude rada obce            

otevírat obálky již pátého kola na dodavatele zimní údržby         

2015/2016. Rada obce Ostravice se diví, že s nimi firma          

nechce podepsat smlouvu o dílo na zimní údržbu? 

 

Podrobnosti, proč tomu tak je, neznám, ale podívám-li se         

na smlouvu, tak hned na první straně je napsáno „ve věcech           

technických a realizace stavby“. Dodavatel zimní údržby má        

provádět nějakou stavbu? Nebo třeba, „Výzva k podání        

nabídek“ umožňuje nabídnout zvířecí sílu a ruční úklid, měl         

by mít pro tyto služby vybavený uchazeč v předmětu         

smlouvy o dílo plužení, nákup a posyp inertního materiálu         

a navíc, že musí obci poskytnou dispečerské vozidlo? Obec         

nemá pro svého dispečera auto?  

 Nekvalitní plán zimní údržby a nesmysly ve smlouvě o dílo jsou           

nekvalitně odvedenou prací. Výsledkem nekvalitně odvedené      

práce je zpravidla nekvalitní výsledek, veřejné zakázky       

nevyjímaje. 

 

Na zasedání zastupitelstva obce 14. 12. 2015 jsem navrhl,         

aby obec, v případě, že napadne sníh postupovala objednávkovým         

způsobem podle směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu        

jako v minulých letech. Bohužel se o tomto návrhu nehlasovalo. 

 

Vzhledem k chybám se zdá, že rada obce Ostravice, ve složení           

Miroslav Mališ, Jiří Pavlán, Rudolf Sýkora, Martina Klímková,        

Jaroslav Zátopek, zřejmě smlouvu o dílo a plán zimní údržby          

ani nečetli a proto by měli zvážit setrvání ve svých funkcích, dříve            

než napadne sníh. 

Tomáš Kokeš 
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Názor: Ostravice – Absurdistán? 
Dovolte mi můj příspěvek začít poněkud neobvykle. Zhruba        

před 10 lety za mnou přišel soused a prohlásil větu          

na adresu obce Ostravice: „Čtyři rohy mojí zahrady a zbytek          

nášlapné miny“. Tehdy jsem nechápavě zíral a v podstatě         

jsem se nezmohl na žádný protiargument a odpor, i když          

jsem s tím to tvrzením nebyl ztotožněn. 

 

Uběhlo těch zmíněných 10 let a já se s obavami přistihl,           

že se blížím do podobného stádia, a to hlavně po veřejných           

zasedáních zastupitelstva obce Ostravice. A hlavně toho       

posledního, konaného 14. 12. 2015. 

 

Jsem sice jen vyučený dřevorubec, ale selský rozum mám,         

ještě doufám, v pořádku a tak se ptám: Proč obec Ostravice           

stanovila cenu za odpad na 700 Kč za osobu a rok, což není             

málo, když například v Malenovicích je to 500 Kč,         

ve Fryčovicích 400 Kč, v Kozlovicích 492 Kč, v Čeladné          

300 Kč a v Bílé se dokonce neplatí nic?  

 

Opoziční zastupitel Viktor Fiala navrhl, aby se platilo 500         

Kč na osobu. To bylo zásadně zamítnuto s odvoláním         

na chataře, kteří jsou prý toho příčinou. Proč tedy nestanoví          

obec pro chataře adekvátní částku, aniž bychom to museli         

dotovat my, trvale bydlící občané Ostravice? 

 Dále jsem byl nemile překvapen, když jeden ze zúčastněných         

občanů vznesl dotaz na možnost úlevy pro rodiny s více dětmi.           

Odpověď zněla po „Kalouskovsku“ – všem rovně. Tomu tedy říká          

obec podpora rodinám s dětmi. Je to velmi krátkodobé         

a alibistické uvažování. Jsem zvědavý, kdo bude vydělávat na naše          

důchody. 

 

Dovolím si malou polemiku: Může u vedení obce vzniknout snaha          

o snížení ceny za odpad, když rodina pana starosty tyto služby           

provozuje? Můj selský rozum říká NE!  

 

Na obecním webu, ani na úřední desce jsem zatím nezaznamenal          

žádnou aktivitu obce směřující k optimalizaci nákladů na odvoz         

odpadů, např. novým výběrovým řízením na dodavatele služby. 

 

Rád bych všechny čtenáře ujistil, že nemám ani ty nejmenší          

ambice angažovat se v jakémkoliv politickém hnutí a už vůbec ne           

v Ostravici, protože jak prohlásil můj otec, politika je největší          

svinstvo a já bych k tomu jen doplnil, je smutné, že špinavé            

praktiky vrcholné politiky se nám vkradly do vesnice. 

 

Na závěr bych chtěl říci, že bych si přál, aby podání ruky (alespoň             

na vesnici) mělo stejnou váhu jako psaná smlouva. 

 

Občan nespokojený s momentálně vládnoucí garniturou,  

Zdeněk Chovančák (redakčně kráceno) 

Názor: Potřebujeme jasný investiční plán  
Ostravice neví, jak utrácí svoje peníze. Respektive ví, kdo je          

utratil a za co. Zpětně. Víme ale, co se plánuje na rok 2016 a              

další? Nevíme. Proč to nevíme? Protože obec neinvestuje        

dle investičního plánu. Anebo investuje, ale navenek to tak         

nevypadá. 

 

Co si pod názvem investiční plán lze představit?        

Ve zjednodušené formě může jít o seznam úkolů pro obecní          

úřad, kde je napsáno, co se bude dělat, kdy se to bude dělat,             

kolik to bude stát a kdo je odpovědná osoba. 

 

Jak lze tento plán sestavit? Za základní nástroj považuji         

veřejnou diskusi. Každý občan obce má určitou představu,        

co by se dalo v obci zlepšit, co mu v obci chybí, nebo kam se               

mají upírat zraky odpovědných, jde jenom o to, naslouchat         

těmto hlasům. Hlasováním zastupitelstva je pak možné       

rozhodovat o zařazení investiční akce do plánu tak, aby byla          

realistická časově, finančně a s důrazem na důležitost akce. 

 Shrňme si to: Investiční plánování se skládá ze sběru požadavků          

a nápadů, jejich ocenění, prioritizace a zařazení do plánu.         

To všechno v pravidelných intervalech, například pololetně. Tolik        

k teorii, praxe v Ostravici je jiná. 

 

Dle vyjádření obecního úřadu, ke dni vydání tohoto čísla obec          

nemá schválený investiční plán na volební období 2014-2018. Ke         

schválení snad dojde tento rok, uvědomme si ale, že se blížíme           

polovině volebního období. 

 

Absenci plánování výdajů považuji za významnou překážku       

rozvoje obce, která se časem neblaze projeví na chodu a vzhledu           

obce samotné. Nejsem si jist, jestli je současná situace způsobena          

neochotou takové plánování realizovat, neschopností nebo      

dokonce záměrem neplánovat a utrácet dle toho, co se naskytne.          

Anebo takový plán existuje, akorát se s ním příliš nepracuje nebo           

se neprezentuje. Rád bych se pletl, ale poslední plán pochází z           

roku 2011. Tak nebo tak, obec strádá. 

Michal Stankay 

Kamerový systém v provozu 
V prosinci byl do provozu uveden Městský kamerový        

dohledový systém (MKDS). Součástí MKDS jsou prozatím       

4 kamery, a to jedna při vjezdu do obce od Frýdlantu, jedna            

od Hamer, jedna snímá železniční přejezd u Hotelu Freud         

a poslední snímá  centrum  obce  ve směru  od mostu přes 

 Ostravici k vlakovému nádraží. MKDS byl financován zčásti        

z obecních prostředků a zčásti pomocí eurodotací. Dle vyjádření         

starosty jsme první obcí v okolí, která uvedla podobný systém          

do provozu. Do budoucna se počítá s jeho rozšířením. 

Michal Stankay 
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Z obecní kroniky 
Můžeme si pamatovat to, co jsme zažili my, nebo to, co nám            

vyprávěli rodiče nebo naši předkové. Tyto zkušenosti,       

ať dobré, nebo i ty špatné, by měly sloužit jako poučka pro            

budoucí generace. Mnohdy se tak však neděje a často se          

stává, že vymýšlíme již vymyšlené, místo toho, abychom se         

poučili z historie. 

 

Podívejme se tedy do historie obce Ostravice tak daleké,         

že jediným zdrojem může být kronika. V tomto případě to          

bude, jak jinak, kronika obecní, tehdy nazývaná „Pamětní        

kniha“. Ostravice má několik dílů kroniky a díky šikovnosti         

a zvídavosti našich kronikářů a předků je mnohdy psaná         

zpětně a zaznamenává tak paměti tehdy žijících       

ostravičanů. 

 

Kroniku číslo 1 začal psát řídící učitel Antonín Košacký a          

čím jiným by mohla obecní kronika začít, než osvobozením         

a vyhlášením samostatného Československa roku 1918. 

 

Bylo zapsáno: Tomuto dni „osvobození našeho“ budiž       

věnován první list pamětní knihy obce Ostravice, neboť        

nebýti jeho, zajisté dosud by se tato kniha nezakládala. 28.          

října 1918 prohlásili naši politikové v Národním       

shromáždění, seskupeni veřejně, samostatný stát     

Československo a první zákon o jeho zřízení, byl sdělen         

telegraficky všem úřadům a obcím.  

 Do naší obce došel okružní telegram po 9. hodině a byl hned            

občanům právě v kalendáři školy „u kostela“ přítomným        

u soupisu oznámen, soupis ihned přerušen, prapory vyvěšeny        

- vyhlášen byl státní svátek. Pisatel této kroniky se svým          

zástupcem starosty spěchal oznámit tuto radostnou novinu       

na lesní úřad a pilu. Znovu a znovu spíjeli jsme se poselstvím            

svobody, druh druhu četl z rozzářeného oka radost nad všechny          

radosti. Ne, nám nebylo třeba dáti rozkaz „prapory ven!“.         

Kde se vzaly, tu se vzaly a třepetaly se ve svěžím podzimním            

vzduchu a lahodily oku souladem barev, té barvy světla a barvy           

krve - červené a bílé - do nichž se mísil trojzouk blankyt            

slovanské trikolory. 

 

Řídící učitel Košacký, dne 14. prosince 1925 do pamětní knihy          

zapsal: „Zvolen byv kronikářem, věnoval jsem první list        

významnému dni našeho osvobození a v dalšímchci dle sil svých           

a dle pravdy zaznamenati vše důležité pro paměť budoucím“. 

 

Proberme se postupně zajímavými pasážemi ostravické kroniky,       

tak jak je pro nás pan řídící zaznamenal. Ihned vzápětí po vzniku            

Československa se kronika věnuje vzniku osady Beskyd, ale o tom          

až příště. 

Čerpáno z Obecní kroniky 

uložené v Okresním archivu ve Frýdku-Místku. 

Tomáš Kokeš 

 

 

 

Šťastný nový rok 
Vážení spoluobčané, doufáme, že jste prožili vánoční svátky        

plné radosti a pohody v kruhu svých nejbližších. Do roku          

2016 Vám přejeme mnoho úspěchů v osobním životě        

i v práci, mnoho radostí a málo starostí. 

Redakce 

 

 

 

 

  O čem budeme psát dále 
● Jaké příležitosti a rizika s sebou nese případná výstavba         

nové radnice? Jaké jsou alternativy? 

● Jak to bylo s křižovatkou u Freuda? 

● … a další 
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