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Obec v šanonu aneb Jedna dlouhá noční šichta 

Zatím jsem se na obec jako takovou díval jen „zvenčí”, jako           

každý jiný občan. Po svém nástupu do funkce místostarosty obce          

Ostravice jsem však velice rychle začal tušit, že začít naplno          

pracovat nebude zase až tak jednoduché. První indicií byly         

počítače starosty a místostarosty, které byly téměř bez jakýchkoliv         

dokumentů. Nic z toho, na čem bývalý starosta a místostostarosta          

v minulých letech ve svých agendách pracovali, v jejich počítačích        

nebylo. Situaci ještě „zpříjemnilo”, když pracovnice sekretariátu       

obecního úřadu, snad shodou okolností, nastoupila      

na nemocenskou. Takže bylo práce opravdu nad hlavu. A když         

k tomu přidáme také skutečnost, že ještě před nástupem nového         

vedení do funkce byl rozvázán pracovní poměr s pracovnicí         

investičního odboru, nebylo nad čím jásat.  

Předání funkcí starosty a místostarosty proběhlo „čistě       

a hladce”. Šanony s písemnostmi, seřazeny jako vojáci do řady,         

byly sečteny a byl zaznamenán jejich počet. Obsahem se nikdo          

nezabýval, a tak bylo za hodinu hotovo, poněvadž co není          

v počítači, jako by dnes nebylo. Abychom tedy mohli konečně         

začít pracovat, bylo nutné rychle přepsat alespoň jednací řád rady          

obce. 

Jednou z mála dobrých zpráv bylo, že obec má počítačové          

vybavení schopné s obecními daty pracovat. Horší, a to podstatně,          

to už ale bylo s organizací tohoto systému, se zálohami dat           

a s absencí digitální databáze hotových projektů, smluv      

a objednávek. Tohle bylo nezbytné napravit a tak se v současné          

době dělá hodně práce, která bohužel není vidět.  

To vše se událo v „nejkratších dnech” roku a tak to na nás             

působilo spíše jako jedna souvislá noční šichta, za tmy do práce,           

za tmy z práce. Seznamování se se systémem práce a fungováním           

úřadu je ale zdárně za námi, pracovníci obecního úřadu nám vše           

trpělivě vysvětlili a byli při našich prvních krůčcích na obci          

nápomocni. Za to jim patří velký dík. 

Tomáš Kokeš 

Nové internetové stránky obce 

Nezbytný prvek komunikace obce s veřejností jsou internetové        

stránky. Jedná se o prvek tzv. dálkového přístupu. Proto je velmi           

důležité, aby měla obec jejich správu pevně pod kontrolou         

zejména proto, že je tímto prostřednictvím provozována       

i elektronická podatelna.  

Jak se ukázalo, obec doposud systém pod kontrolu zase až tak           

neměla, neboť hodně funkcí bylo jen v kompetenci provozovatele         

webu. Firma poskytující tuto službu projevila jisté známky        

pasivity a nekomunikace, ruku v ruce se značnými finančními        

požadavky na cenu „dodávané“ služby. Nezbylo tedy jiného        

řešení, než realizovat nové internetové stránky.  

Dodnes není jasné, zda firma registrující si obecní internetové         

adresy sama na sebe předá obci tyto tzv. domény (informační          

centrum, kompostéry Ostravice, společně bez hranic). Jedno       

štěstí v tomto „neštěstí” však máme, že hlavní doménu         

www.obec-ostravice.cz, kterou registroval ještě předminulý     

starosta Ing. Dobrozemský, nám nikdo nevezme, je totiž        

registrována na naši obec, za což Ing. Dobrozemskému patří velký         

dík. Vše co se v tomto ohledu dělo poté, co pan Dobrozemský            

odešel v roce 2008 z postu starosty obce, už vypadá, jako by obci             

nepatřilo, i přesto, že to vše obec platila. 

Říká se, že co vás nezabije, to vás posílí, a proto i závěr toho              

článku bude pozitivní. Nové internetové stránky splňující       

zákonné požadavky na přístupnost a elektronickou podatelnu       

jsou hotovy. Spolupráce s firmou, jenž si účtovala za úpravy          

internetových stránek nemalé částky, které ani řádně       

neodůvodnila, je již minulostí. Nově pracujeme na přeložení       

elektronické spisové služby ze serverů ORP Frýdlant       

nad Ostravicí na servery naší obce. Všechna data tedy již budeme          

mít pod kontrolu my, Ostravičané. 

Tomáš Kokeš 

Blíže k občanům díky technologiím 

Obec chce být občanům blíže, proto začala s občany         

komunikovat rovněž prostřednictvím systému    

www.ostravice.mobilnirozhlas.cz. Prostřednictvím této   

komunikační brány, která je k dispozici nejen jako web, ale také          

jako aplikace pro mobilní telefony, mohou občané hlásit poruchy         

a přijímat zprávy od obce, a to i obyčejnou SMSkou. Není tedy           

vůbec potřeba mít počítač či tzv. chytrý telefon.  

Doporučujeme proto nejen všem rezidentům obce Ostravice,       

ale i chatařům, se do systému mobilního rozhlasu zaregistrovat. 

A to hlavní na závěr. Řekněte prosím o mobilním rozhlasu         

také svým sousedům a známým, poněvadž prostřednictvím       

mobilní aplikace nahrané v telefonu můžete na obecní úřad         

nahlásit závady na komunikacích nebo v odpadovém       

hospodářství, aniž byste museli na úřad chodit nebo telefonovat.         

Informace bude automaticky poslána obecnímu úřadu a ten se již          

postará o vyřešení. 

Přeji krásné léto a samé dobré zprávy :)  
Tomáš Kokeš 
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Revize smluv 

S blížícím se koncem roku 2018 bylo před expirací několik          

smluv a bylo nutné jejich platnost prodloužit pro další rok. Šlo           

zejména o smlouvu na dodávku energií a o smlouvu na telefonní           

služby.  

Díky tomu, že se cena silové elektřiny bez daní a poplatků           

nepřehoupla přes limit veřejné zakázky malého rozsahu, ani přes         

limit obecní směrnice na zadávání veřejných zakázek malého        

rozsahu potřebný pro projednání v zastupitelstvu, provedla výběr        

dodavatele jen rada obce, a to výběrem ze dvou nabídek. Byla to           

sice práce na rychlo a těsně před koncem roku, ale podařilo se            

cenu silové elektřiny alespoň trochu snížit. 

Tomáš Kokeš 

Co udělá Ostravice, když sníh zasype jí silnice? 

Jako každoročně, vyjely pluhy a sypač. Technika pro tyto         

služby pro zimní sezónu 2018/2019 byla vybrána již v létě 2018          

ještě bývalým vedením obce. Nebylo tedy moc možností v sezoně          

2018/2019 něco upravit. Nicméně po seznámení se s interním         

fungováním zimní údržby již víme, jak bychom ji pro příští zimu           

mohli vylepšit.  

Již dnes je jasné, že zásadních změn dozná plán zimní údržby           

především v oblasti dojezdových časů. Zejména v Sepetné je třeba          

dojezd upravit na nejkratší možný časový interval. Tato        

komunikace bude v příští sezoně v plánu zimní údržby nově          

přesunuta prioritně na první místo, poněvadž bylo nelogické,        

že takto problematický úsek byl v minulosti v plánu zimní údržby          

až na místě druhém.  

Nedělejme si však iluze, že pak bude vše dokonalé. Vždy          

se bohužel najde někdo, kdo nebude respektovat příkazovou       

dopravní značku sněhové řetězy a nevyhnutelně tak způsobí další         

kolaps dopravy v Sepetné. S tím ale bohužel obec nic nezmůže.           

Budeme se tedy alespoň snažit být na místě s pluhem a posypem            

co nejdříve. Bylo by ideální mít všude vypluženo a posypáno          

už v 7 hodin ráno, to je však zatím spíše přáním z říše snů. 

Tomáš Kokeš 

1,5milionové roční náklady kluziště omezují budoucí investice 

Náklady kluziště jsou velké téma nejen proto, že se jedná          

o finanční hotovost, která reálně chybí jinde, ale také proto,         

že těchto cca 1,5 milionu Kč ročně, z hlediska spoluúčasti obce,          

snižuje možnost ucházet se o peníze v dotačních titulech.         

Při přibližné spoluúčasti ve výši cca 20 % totiž těchto 1,5 milionu           

Kč reálně snižuje investiční možnosti obce v ročním pohledu         

o cca 7,5 milionu Kč. Toto již je pořádný kostlivec ve skříni,        

se kterým se musí všichni Ostravičané vyrovnat. 

Tato investiční brzda, ve spojení s problémy, které každodenní         

zimní provoz a údržba kluziště přináší, značně omezuje efektivní         

fungování obce. Vyrovnávat se s ní bohužel budeme až do roku           

2024. 

Náklady - kluziště (zima 2018/2019) 

Instalace podružného elektroměru   54 922 Kč 

Pochůzné gumy    17 955 Kč 

Nůž na led a barel na vodu    31 411 Kč 

Řezačka ledu   48 182 Kč 

Faktura - spuštění   53 743 Kč 

Mzdy pracovníků 266 125 Kč 

Elektřina 241 461 Kč 

Voda   19 539 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY (zima 2018/2019)         733 338 Kč 

Příjmy - kluziště (zima 2018/2019) 

Kal. měsíc Počet dětí Počet dospělých Příjem Příjem z hokeje Celkem 

prosinec 2018 72 58 7 520 Kč 10 700 Kč 18 220 Kč 

leden 2019 152 103 14 320 Kč 29 900 Kč 44 220 Kč 

únor 2019 155 84 12 920 Kč 29 200 Kč 42 120 Kč 

březen 2019 16 13 1 680 Kč 3 800 Kč 5 480 Kč 

CELKEM 395 258 36 440 Kč 73 600 Kč 110 040 Kč 

Úvěr - kluziště 

splátky od pořízení do 20. 12. 2024 79 000 Kč/měsíc 83 kal. měsíců    6 557 000 Kč 

poslední splátka 43 000 Kč    1 kal. měsíc         43 000 Kč 

CELKOVÝ ÚVĚR 84 kal. měsíců 6 600 000 Kč 

Tomáš Kokeš 
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Kdo dělá na kluzišti, nemůže být jinde  

Zimní znovuzprovoznění kluziště, které obec stálo hromadu       

peněz, zejména po dalších investicích do elektropřípojky       

a nákupu pochozích gum a fólií, bylo téměř nutností, a to také           

proto, že reálné náklady lze zjistit jen provozem. Bohužel má ale          

obec jen omezené možnosti co do počtu svých pracovníků a tak           

zde platí, že zaměstnanci obce zároveň s obsluhou kluziště         

provádějí také údržbu obce. 

Takže nastane-li sněhová kalamita, pracovníci věnující se       

kluzišti musí s využitím všech sil pracovat najednou na dvou          

frontách - jednak musí udržovat obecní chodníky a dále musí         

udržovat v provozu také kluziště, abychom alespoň něco málo         

vybrali na vstupném. Tuto skutečnost bude nutné do příští zimy         

vyřešit a měla by nad tím vzniknout širší diskuze, poněvadž jiným           

způsobem, než navýšením počtu zaměstnanců či dobrovolníků,      

nebude možné na sto procent udržovat chodníky a zároveň         

i kluziště. Vše je bohužel spojeno s dalšími výdaji.  

Co bude dále s kluzištěm, by tedy měli řešit všichni          

zastupitelé, poněvadž přijatý úvěr se musí platit i v létě, když           

se nebruslí. 

Tomáš Kokeš 

Most u základní školy 

Po zvážení několika variant nového mostu je jasno. Přestože        

bývalé vedení obce „laškovalo” s myšlenkou, že bude levnější řešit         

věc jinak, než bylo původně plánováno, a to z důvodu nákladnosti        

monolitické mostní konstrukce, nová rada obce nakonec       

rozhodla, že projekt dokončí podle původního plánu.  

Toto rozhodnutí padlo zejména proto, že údajně levnější        

varianta řešení se nakonec ukázala jako ještě dražší, a navíc čas           

pro vyprojektování nové varianty, výběr dodavatele a zároveň       

zahájení stavby v termínu do léta 2019, v havarijním režimu,          

to vše by bylo přinejmenším nereálné.  

Dále bylo třeba zohlednit také délkový rozsah stavby        

a hloubkové a délkové usazení prefabrikátů, což tuto údajně        

levnější variantu ještě více prodražilo. A to nepočítaje další výdaje          

na projekt potřebný pro vydání stavebního povolení, nájemné        

za dopravní značení a panely zabezpečující provizorní přejezdu       

potoka.  

V současné době se pro stavbu mostu řeší vydání stavebního          

povolení. Obec je připravena soutěžit dodavatele stavby a jakmile         

frýdlantský stavební úřad vydá povolení stavby, bude konečně        

možné pustit se do stavby. 

Most je již zbourán a tak není možné na stavbu nového využít            

dotace z nových dotačních programů pro obce do 3 000 obyvatel.         

Bude bohužel nutné stavět jej z vlastních prostředků. Věřme tedy,          

že přípravy stavby pokročily do poslední fáze a že se co nevidět           

začne stavět.  

Tomáš Kokeš 

Svazek obcí Čistá Odra 

Ve Svazku obcí Čistá Odra (SOČO) zasedli za obec Ostravici          

nový zástupci, radní RNDr. Miroslav Hůrka a zastupitel        

Ing. Luděk Mrkva. Chvíli trvalo, než své zástupce ve svazku zvolil          

také Frýdlant nad Ostravicí a tak projednávání a schvalování         

rozpočtu SOČO pro rok 2019 skončilo rozpočtovým provizoriem. 

Bilanční ztráta svazku ve výši 2 miliony Kč za rok 2018 vedla            

k diskuzi o budoucnosti a rovněž k požadavku ostravických        

zástupců na vyšší obezřetnost při hospodaření a vytvoření        

střednědobého finančního plánu. 

Předsedou svazku byl na přelomu roku opakovaně zvolen        

Mgr. David Pavliska a řady zaměstnanců posílil nový provozní         

elektrikář.  

V březnu odešel ze svazku ředitel Zbyněk Hudeček. Poté svůj          

pracovní poměr zrušil i nově nastoupivší provozní elektrikář.        

A vzápětí na to na svou funkci rezignoval také předseda svazku          

Mgr. David Pavliska. Březen 2019 byl tedy pro Svazek obcí Čistá           

Odra mírně “turbulentní”.  

Nyní tedy svazek obcí řídí zástupce obce Ostravice radní         

RNDr. Miroslav Hůrka, jako jeho nově zvolený předseda. Věřme,         

že se svého úkolu, spolu s dalším ostravickým zástupcem         

Ing. Luďkem Mrkvou, zhostí se vší vážností a přejme jim mnoho          

úspěchů v boji s každoročně se opakujícími provozními ztrátami        

svazku.  

Tomáš Kokeš 

Bude kolaudace, bez dalších investic? 

Jak jste si v minulosti možná všimli, již několik let vyvolávala           

stavba chodníku naproti prodejny Modré Labutě, „u zmrzliny”,        

diskuze obecního zastupitelstva, poněvadž přechod pro chodce       

byl vybudován jinde, než kde jej původně zastupitelstvo schválilo.         

Přechod tedy není u nádraží, ale téměř až u restaurace U Tkáčů. 

Nově je třeba zajistit, aby byly pozemky pod stavbou chodníku          

ve vlastnictví obce. 

A aby toho nebylo málo, bylo zjištěno, že za účelem kolaudace         

chodníku, jej bude muset obec ještě přestavět. Stavba totiž nebyla          

postavena v souladu s projektem schváleným ve stavebním řízení.         

Konkrétně se jedná o snížené obrubníky u vjezdu k bytovému          

domu č. p. 600, ty budou muset být v úseku vjezdu přestavěny.  

Jak to vše dopadne a kolik to vše ještě bude stát, se zatím neví,              

obec však již pracuje na tom, aby obecní 2milionová investice          

stála na obecním pozemku, byla provozně bezpečná, byla také         

řádně zkolaudována a sloužila veřejnosti. 

Tomáš Kokeš 
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Investiční plán 

Alfou a omegou transparentního fungování obce je investiční        

plán. V investičním plánu, který noví zástupci obce “zdědili”         

po minulém vedení, zcela chybělo mnoho projektů a potvrdilo se,         

že se často investovalo i mimo investiční plán. V současné době          

tedy obec pracuje na tom, aby se v investičním plánu objevily také           

ty investice, které byly částečně rozpracovány již v minulosti,        

například v podobě projektových příprav. 

Domnívám se, že je nutné mít jasný a transparentní investiční          

plán, tzn. investiční plán, ve kterém budou zavedeny všechny         

investice. Je třeba, aby se investičním plánem zabývalo        

zastupitelstvo a nastavilo priority projektů. Základ vidím       

v opravách chodníků, rozvoji inženýrských sítí, vodovodů      

a kanalizace, opravách havarijního stavu obecního majetku atd. 

Je jasné, že se vždy objeví nějaká nečekaná investice. Jako          

třeba aktuálně nutnost přestavby budovy pošty z důvodu        

požadovaného zmenšení prostor Českou poštou užívaných.      

Ve spojení s nezájmem lékárnických firem provozovat      

na Ostravici lékárnu se rovněž naskytla otázka jiného využití        

prostor budovy, například pro potřeby obecního úřadu.  

Rada obce tedy již rozhodla a pověřila mne vypracováním         

studie využitelnosti budovy. I nadále by však mělo být         

pamatováno alespoň na tzv. výdejnů léků, pro případ, že by se ji           

přece jen někdo rozhodl na Ostravici provozovat. 

Ať už to bude jakkoliv, myslím si, že prioritou by měla být            

práce se stávajícím potenciálem obecních budov, tak aby tyto byly          

efektivně využity a nenacházely se v nevyhovujícím, či dokonce         

v havarijním stavu. 

Tomáš Kokeš 

Otevírací doba sběrného dvora od 1.4.2019 

Na jaře všichni Ostravičané, jakožto rezidenti, ale také chataři         

uklízejí. Proto obec Ostravice zavedla novou otevírací dobu        

sběrného dvora.  

Od 1. 4. 2019 je možné ukládat na sběrný dvůr odpady           

od úterý do neděle v době od 13. do 17. hodiny. Nedělní           

otevírací doba byla zavedena také proto, aby chataři odjíždějící         

ze svých nemovitostí v tento den mohli odvézt své odpady přímo          

na sběrný dvůr. Snad to pomůže lepšímu roztřídění odpadů        

a nepřeplňování kontejnerů rozmístěných po obci.  

Prosím proto občany a chataře, aby do kontejnerů na směsný          

komunální odpad ukládali opravdu jen směsný komunální odpad        

a velkoobjemové odpady odváželi přímo na sběrný dvůr.  

Předem děkuji, Tomáš Kokeš 

Z obecní kroniky 

Plavení dříví (z exkursního průvodce o sjezdu 1931 - napsal Jan Bernatzik, arcibiskupský lesní rada v Ostravici) 

Doprava po vodě 

Polesí ostravické protéká řeka Ostravice a Čeladnice,       

do nichž ústí dlouhé vedlejší potoky. Do Ostravice - vzniklé         

spojením potoků Černé s Bílou, vlévá se potok Velký, tvořící          

hranici mezi revírem Huti a Samčankou, a potok Červík, který          

protéká revírem Samčanka. Potok Černá rozhraničuje revír       

Baraní od státních lesů ve Slezsku; potok Bílá pramení nedaleko          

hranice obce Horní Bečvy a přibírá v Mezivodí potok Lučovec.          

Řeka Čeladnice proudí revírem Čeladnou a Podolankami,       

přibírá v revíře podolanském jako nejvýznačnější potok       

Megurku a Deščanku a vlévá se v Nové Dědině u Frýdlantu           

do Ostravice. 

Poněvadž Zadní hory vykazují ročně až 1400 mm vodních         

srážek, je polesí bohaté na vodní cesty, jichž bylo také v dávných            

dobách používáno k plavení dřeva. Původně se plavilo palivo         

až do Frýdlantu k železárnám, které palivo v milířích pálily         

na dřevěné uhlí pro své účely. Když byla později na Ostravici          

poblíž Osmeku postavena pila, plavily se po řece Ostravici         

i klády, avšak pouze při vysoké vodě.  

Na řece Čeladnici také původně plavilo se palivo        

až do Frýdlantu, ale když v r. 1796 byly postaveny na Čeladné          

nové hutě, odplavovalo se palivo většinou až po tyto,         

kde se zmilířovalo. 

V kterém roce plávka započala, nelze zjistiti, jelikož teprve         

v r. 1855 zdejší polesí odděleno administrativně od Hukvaldů,        

kde byly všechny úřady; ve zdejším úřadě v archívu není         

o začátku plávky žádných poznámek. 

První úřední povolení k plávce obdržel lesní úřad výnosem         

ministerstva vnitra z 21. III. 1839, č. 2413. Jest však jisto,           

že se již dříve plavilo, o čemž svědčí řád pro hospodaření lesem          

z r. 1754, neboť jiné dopravní možnosti nebylo.  

Další povolení je z 19. I. 1857, č. 28762, na dobu 30 let,         

tedy do 1886.  

Poslední povolení uděleno výnosem min. zemědělství      

ze dne 30. I. 1926, č. 79437 - XVI, má platnost do konce r. 1933. 

Plavební zařízení 

Na každém významnějším potoku zřízena nádržka, z nichž        

2 obdržely jméno toho arcibiskupa, za něhož byly postaveny 

- Maxův klaus       - dle arc. Maximiliána  (1836 - 1853) 

- Bedřichův splav - dle arc. Fürstenberga (1853 - 1893) 

Jinak nádrže pojmenovány dle potoka, na kterém ležely.        

Stávaly: 

nádržka „Černaklaus” s obsahem 14 500 m3 

nádržka „Maxklaus” s obsahem 15 400 m3 
nádržka „Čurabkaklaus” s obsahem  5 200 m3 
nádržka „Bedřichův klaus” s obsahem  6 200 m3 
nádržka „Lučovec” s obsahem  5 800 m3 
nádržka „Červík” s obsahem  3 800 m3 
nádržka „Panska” s obsahem  5 100 m3 
nádržka „Břestový” s obsahem  4 600 m3 

 

nádržka „Velký” s obsahem  4 500 m3 
nádržka „Blato” s obsahem  6 500 m3 

Čerpáno z Obecní kroniky, 

uložené v Okresním archivu ve Frýdku-Místku 
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