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30. dubna se na hřišti ve Lhotě jako tradičně slétly opět 
čarodějnice. Bylo se na co dívat. Děvčata předváděla krko-
lomné výkruty, přemety a couvačky na svých košťátkách. 
Ale i přes statistiky nehodovosti a loňské domluvy předsed-
kyně čarodějnic bylo zase zjištěno, že čarodějnice si rády líz-
nou něčeho ostřejšího před letem na košťátku, což dokázala 

i kontrolní namátková dechová zkouška. Týká se to hlav-
ně těch postarších, které před letem požily skořicový likér, 
pampeliškový nektar s řasou z Okluky a různé jiné druhy 
povzbuzovadel. Všechny takové čarodějnice vyplatila pěti 
ranami na zadek fi rma „Oprava údržba košťat“.

Pokračování na str. 2

Děvčata si připravila košťata
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Zprávy z radnice (Rada obce)

Zápis z jednání RO dne 10.3.2008 v Ostrožské Lhotě

1. Kontrola usnesení
Vodní nádrž na k.ú. obce - Dne 11.3.2008 proběhne jed-
nání zainteresovaných stran k otázce vodní nádrže v k. ú. 
Ostr. Lhota, která je v ÚP Zlínského kraje.

2. Výpověď nájmu – výdejna léků
RO obdržela výpověď z nájmu výdejny léků od Mgr. 
Navrátilové ke dni 31.3.2008.
Usnesení: RO schvaluje oznámení záměru na pronájem 
prostorů výdejny léků čp. 500

3. Obnova kulturní památky
Usnesení: RO doporučuje zajistit dotaci na obnovu kul-
turní památky – sochy sv. Jana – zjistit možnosti a další 
informace pro provedení údržby této sochy.

4. Program jednání ZO
- jednání proběhne 31.3.2008
- RO projednala a navrhla program jednání ZO

Zápis z jednání RO dne 25.3.2008 v Ostrožské Lhotě

1. Pronájem výdejny léků
Usnesení: RO schvaluje pronájem výdejny léků pro fi rmu 
Josef Vojtek – Kino-Export 687 52 Korytná 382. Doba 
nájmu od 1.4.2008

2. Žádost o dotaci – Diakonie ČCE
Usnesení: RO schvaluje příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro 
středisko Cesta – Diakonie ČCE, Na Stavidle 1266, 686 01 
Uherské Hradiště.

3. Servisní služby – fi rmy Otis, a.s.
Usnesení: RO schvaluje navýšení předložené ceny servis-
ních služeb fi rmy Otis, a.s.

Dokončení ze str. 1
Pozdravit nás přišly i nejmladší čarodějničky z DDM 

Pastelka z Uherského Ostrohu a předvedly nám skladbu 
aerobiku „Maličký krokodýl“ ve slušivých dresech. 

Samozřejmě se i soutěžilo o miss čarodějničku a také 
o nejsympatičtější čarodějničku. Titul   miss čarodějnička 
si odnesla  Markétka Jurásková a jako druhá se umístila 
Radka Žajdlíková. Boj těchto dvou čarodějnic byl opravdu 
úporný a rozhodla malá chybička v závěrečné soutěži. Obě 
čarodějničky si odnesly balíček s čarodějnickými potřeba-
mi a sladkou odměnu od COŠ. 

Také boj o nejsympatičtější čarodějničku byl velmi 
napínavý, protože soutěžily všechny čarodějnice a měly 
za úkol posbírat od přihlížejících co nejvíce pravých bot. 

V jednu chvíli to na hřišti vypadalo jako v rybníce, pro-
tože lidé postávali na jedné noze jako čápi. Titul ukořistila 
s počtem 16 ks pravých bot Aneta Anischová.

Všichni soutěžící si odnesli sladké odměny a medaile.
Pořadatelem bylo jako tradičně COŠ a sponzorem byl 

pan Pavel Pavlík – hostinec na hřišti.
Centrum Otevřená škola děkuje všem čarodějnicím 

za vzornou účast a reprezentaci čarodějnického spol-
ku, přihlížejícím za povzbuzování  a účast při soutěžích, 
panu Pavlíkovi za sponzorství, Vlaďce Morávkové a dětem 
z DDM Pastelka za předvedenou skladbu.

Moje milá děvčata za rok zas oprášíme košťata..... už se 
na vás těším

Čestná předsedkyně svazu čarodějnic Eva Zajícová

Zápis z jednání RO dne 29.4.2008 v Ostrožské Lhotě

1. Žádost o prodej pozemku v PZ pro zřízení foto-
voltaické elektrárny 
- přítomen p. Mléčka – jednatel fi rmy SOLINVEST 
s. r. o., která žádá o prodej
- jedná se o zbývající neobsazenou část pr. zóny
Rada obce předběžně souhlasí se záměrem vybudování 
fotovoltické elektrárny na p. č. 290/11, výměra 14548 m2 
v pr. zóně. Tento souhlas se vydává pro další jednání s dis-
tributorem energie a staveb. úřadem.
Konečné rozhodnutí o prodeji pozemku pro tyto účely 
bude projednáno v zastupitelstvu obce.

2. Kontrola usnesení z min. jednání
- smlouva o auditu na r. 2008

3. Úkoly ze zasedání ZO – závěry FV
- RO schvaluje zvýšení ceny Obecního zpravodaje na 10,- 
Kč/ks
- doporučení FV týkající se ZŠ budou projednány 
s ředitelstvím ZŠ

4. Žádost o změnu náj. smlouvy na byt č. p. 67
– žádá p. K. Milošová – změna týkající se vazby nájmu 
bytu na vyučování na místní ZŠ. RO souhlasí se změnou 
náj. smlouvy s p. Karlou Milošovou a pověřuje JUDr. Jež-
kovou a starostu s dopracováním smlouvy.

5. Hospodaření k 31.3.2008
RO byla seznámena s hospodařením obce k 31.3.2008

6. Žádost o umístění pergoly u provozovny pohostinství 
na č. p. 67
RO souhlasí s umístěním pergoly z horní strany budovy 
dle nákresu. Projednat na stav. úřadě, zde je třeba ohlášení 
či povolení stavby.
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7. Stav prací a zajišťování dotací
- společná zařízení z KPÚ
- sjezd do pr. zóny – obec obdržela rozhodnutí o možnosti 
zřídit hosp. sjezd do prům. zóny
- dotace na rekonstrukci MŠ a SH – předběžné informace 
podal starosta.

Zápis z jednání RO dne 20. 5. 2008 v Ostrožské Lhotě

1. Rekonstrukce MŠ – změna rozpočtu
Obec ofi ciálně obdržela dotaci na rekonstrukci MŠ.
Bude vyhlášeno výb. řízení na dodavatele.
RO schvaluje, aby byl organizací výb. řízení pověřen Ing. 
Karel Hozík, Zlín, který je oprávněn vykonávat tuto čin-
nost – cena za službu 10.000,- Kč
RO souhlasí s oslovením fi rem:
 JAVORNÍM CZ Štítná n. V.
 STAVEKO s. r. o.
 St. spol. Kněždub
 STAK – D Domanín
 DOSTAV – Kunovjánek
RO projednala možné změny rozpočtu z důvodu dofi nan-
cování akce rekonstrukce MŠ z ob. rozpočtu. 

ad 1. - Kontrola usnesení
a) starostou byla předložena fi n. rozvaha k využití zbylé 
části pr. zóny.
b) RO schvaluje smlouvu o provedení přezkoumání hos-
podaření za r. 2008 s Ing. L. Burešovou.
c) Bývalým nájemcem pohostinství – V. Remešem – byl 
uznán závazek vůči obci. 
d) Vyjádření ZŠ k závěrům FV.
e) Smlouva o nájmu bytu.
f) Hospodaření obce k 31.3.2008 – RO bere na vědomí 
zprávu o hospodaření obce k 31.3.2008
g) Prodej č. p. 3979/24 – byl předložen návrh kupní 
smlouvy. Prodej bude projednán Zastupitelstvem obce.

2. Žádost M. Šuránek – umístění fotočlánků na výrob. 
hale v pr. zóně. 
RO souhlasí s umístěním fotovolt. článků na výr. hale 
p. Šuránka v pr. zóně. Tento souhlas se vydává pro E.O.N. 

Zápis z jednání RO dne 2.6.2008 v Ostrožské Lhotě

l. Kontrola usnesení
- fi nancování opravy MŠ – prodej pozemku, hodnotící 
komise
Chystají se podklady pro vyřízení úvěru a prodej pozem-
ku par.č. 290/ 11 v PZ. 
Usnesení: RO odsouhlasila složení hodnotící komise pro 
posuzování nabídek na veřejnou zakázku „Obnova MŠ 
v Ostr. Lhotě“.

2. Rekonstrukce sportovní haly
Žádost na MF o dotace na rekonstrukci ve výši 6 mil. Kč.
Předložen zpracovaný návrh projektu opravy za cca 9 mil. 
Kč (včetně DPH).
Usnesení: Návrh rozsahu prací bude upraven tak, aby 
byla cena snížena na částku do 6 mil. Kč bez DPH (např. 
neprovedením některých navržených stavebních pra-
cí). RO schvaluje návrh zhotovitelů na tuto akci v pořadí 
č. 1-5 (seznam je v příloze)

3. Pronájem obecního bytu č. 252
Byt se uvolní během týdne (byt po pí. Galečkové). 
Usnesení: RO zatím pozastavuje pronájem bytu v č. p. 
252. V případě zájmu bude obsazen stomatologem, který 
by pracoval na místním zdrav. středisku
Prověřit u VZP možnost uzavření smlouvy s novým sto-
matologem, poté případně podat inzerát na obsazení 
místa.

4. Soulad KPÚ a ÚP
RO byla informována o tom, že minulý týden proběh-
lo jednání za účelem koordinace návrhů KPÚ a ÚP 
obce.

5. Jednání ZO
Přítomní byli seznámeni s návrhem programu ZO, termín 
zasedání 20.6.2008 v 19,00 hod.

6. Diskuse
RO byl předložen návrh na prodej podíl. listů - zatím část, 
během 3-4 měsíců bude nutné prodat všechny (fi nanco-
vání ČOV)

Zápis z jednání RO dne 16.6.2008 v Ostrožské Lhotě

1. Výsledky výběrového řízení na obnovu MŠ
Usnesení: Rada obce schvaluje výsledky výběrového řízení 
na veřejnou zakázku „Obnova mateřské školy Ostrožská 
Lhota“.
Na základě doporučení hodnotící komise schvaluje rada 
obce jako dodavatele zakázky fi rmu Javorník – CZ – PLUS 
s.r.o. Štítná nad Vláří.

2. Výběrové řízení na akci – Rekonstrukce sportovní 
haly Ostr. Lhota 501
Usnesení: Rada obce schvaluje mandátní smlouvu s Ing. 
Karlem Hozíkem k zajištění výběrového řízení na tuto 
akci
Rada obce schvaluje zadávací podmínky k výběrovému 
řízení na tuto akci
RO schvaluje složení hodnotící komise k výběru zhotovi-
tele, seznam členů je v příloze.

3. Darovací smlouvy
Usnesení: RO přijímá na základě darovacích smluv dar od 
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Ing. L.Burešové ve výši 3 000,- Kč a od fi rmy ERONSER-
VIS, s.r.o. ve výši 2 000,- Kč.
RO schvaluje dle čl. 2 darovacích smluv poskytnutí přija-
tých darů pro kulturní účely, na akci KAKTUZ 2008.

4. Výpověď nájmu stomatologické ordinace čp. 500 
– MUDr. D. Jurásek
MUDr. D.Jurásek předal výpověď nájmu nebytových pro-
stor – zubní ordinace k 30.9.20008
Usnesení: RO bere na vědomí výpověď nájmu nebytových 
prostor – zubní ordinace - k 30.9.20008

Postup a příprava prací v obci
Jsme v polovině roku a je možná krátká rekapitulace. 

Mimo ČOV, která fi nišuje a bude se otvírat pravděpodob-
ně 26. září  byla polovina roku především věnována pří-
pravě akcí, které jsou dále podrobněji rozvedeny. Začně-
me tedy informací nejdůležitější.

Čistírna odpadních vod (ČOV)
Byly dokončeny práce na kanalizačních sběračích. 

Chybí provést pouze podchod pod tokem Okluky Na Pla-
ci. Na vlastní ČOV jsou provedeny všechny hlavní zemní 
práce včetně nádrží,. Hotová je i provozní budova, kde 
probíhá montáž technologie. V červenci začnou práce na 
úpravách venkovního prostoru. V srpnu bude provedena 
přístupová komunikace v kříbských zahradách v šířce 4 m 
+ 0,5 m krajnice v délce přes 600 m. Souběžně se provádí 
i přepojování septiků a jímek na vyvážení tak, aby do kon-
ce září byly všechny přepojeny. Obec bude občanům hra-
dit pouze vlastní přepojení septiků i když si občané samo-
zřejmě mohou provést opravy rozvodů i mimo septiky. 
V rámci rozpočtu má obec prostředky na jedno přepojení 
ve výši do 1500 Kč. Věřím, že po přečtení celého článku 
o připravovaných akcích občané budou mít lepší předsta-
vu o současných fi nančních možnostech obce. V rozpočtu 
byly kráceny běžné výdaje o téměř 1 milion korun. Pro-
středky je třeba zajistit především o opravu mateřské ško-
ly a sportovní haly kde jsou zajištěny dotace a obec musí 
zbylé prostředky dofi nancovat.

Za poslední tři měsíce ( mimo červen) byly provedeny 
na ČOV následující práce:

Objekt SO 01 kanalizace
Měsíci březnu  byl proveden protlak na sběrači C včet-

ně kontrolní šachty.V měsíci dubnu byl dokončen sběrač 
C a průběžně jsou prováděny přípojky jednotlivých nemo-
vitostí. V měsíci květnu odbočky DN 400/200

Objekt SO 03 – ČOV
SO – 03.2. Provozní budova
V měsících dubnu a květnu jsou prováděny práce na 

provozní budově – hrubá stavba
SO – 03.3. Mechanické předčištění – lapák písku
V měsíci květnu byly z poloviny provedeny práce na 

této jednotce
SO – 03.5. Měření množství odpadních vod
V měsíci květnu byly provedeny kompletní práce na 

objektu
Stavební objekt SO – 03.6. Uskladňovací nádrž kalu
V měsíci březnu bylo prováděno bednění, armování 

a betonáž, v dubnu byl proveden nátěr přípravkem Anti-
kon a zkoušky těsnosti.

Stavební objekt SO – 03.7. Jímka na fugát
V měsíci březnu bylo provedeno bednění, armování 

a betonáž, v dubnu byl proveden nátěr přípravkem Anti-
kon a v květnu zkoušky těsnosti.

SO – 03.8. Trubní rozvody v ČOV
V měsíci květnu byly prováděny zemní práce, zpevně-

ní potoka a spojná šachta
Objekt SO – 05 Vodovodní přípojka
Byly provedeny kompletní práce mimo vodoměrnou 

šachtu
Objekt PS - 01 - Technologie
V měsíci květnu byly provedeny práce na provzdušňo-

vání a rozvodech potrubí
Skutečné čerpání a hrazení nákladů  03 – 05/ 2008
18. Fa č. 2800133 - 993 125,00 Kč - březen 08
Úhrady: 278 075,00 Kč vlastní podíl + pozastávka 

– obec – běžný účet
  715 050,00 Kč  dotace SFŽP – uhrazeno 

19.5. 2008
19. Fa č. 2800194 - 1 498 943,00 Kč - duben 08
Úhrady: 419 704,00 Kč vlastní podíl + pozastávka 

– obec – běžný účet
  1 079 239,00 Kč dotace SFŽP - uhrazeno 

4.6. 2008
20. Fa č. 2800282 - 2 418 497,00 Kč - květen 08
Úhrady: 677 179,00 Kč vlastní podíl + pozastávka 

– obec – běžný účet
  1 741 318,00 Kč  zasláno na SFŽP
Zbývá prostavět asi 10 mil. Kč. ( 2,5 mil. Kč / měsíc)

Práce na podchodu pod Oklukou
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Rekonstrukce mateřské školy
Obec obdržela dotaci na rekonstrukci budovy mateř-

ské školy, hospodářského pavilonu a spojovacího krčku.
Oprava bude provedena od 17.7. do 30.09.2008. Práce na 
výměně oken a dveří proběhnou v době od 17.7. do 15.8. 
2008, tak, aby provoz byl minimálně narušen. Informa-
ce poskytne vedení ZŠ a MŠ. Žádám rodiče, aby po dobu 
prací více dohlíželi na své děti a zamezili případnému zra-
nění.

Původní předpoklad při podání žádosti na vlastní 
fi nancování obce byl ve výši 1,2 mil. Kč. Ze státního fondu 
byla přiznána menší podpora a obec musí dofi nancovat 
tuto akci částkou 2,5 mil. Kč. I z tohoto důvodu bylo nut-
né , aby zastupitelstvo na svém zasedání 20.6. 2008 přija-
lo usnesení ( viz. dále) jednak prodat zbytek průmyslové 
zóny o výměře 14 546 m2 za částku 2,9 mil. Kč a současně 
přijmout i úvěr ve výši 2,9 mil. Kč. Na dofi nancování MŠ 
a sportovní haly ( další článek) bude použita pouze jedna 
z těchto variant. Při rozhodování byly zvažovány i obě 
možnosti využití zbytku PZ. Jednak varianta kdy by byla 
zóna ponechána pro podnikatelské využití( nutnost vybu-
dovat inženýrské sítě) a dále pouhý prodej pozemku.

VARIANTA 1. - PRO PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ
A) Náklady na inženýrské sítě, které musí obec vybu-

dovat
a) Sjezd z komunikace III/4991 - 300 000 Kč
b) Vodovodní rozvody, délka 160 m x 3020 Kč/m2:

483 000 Kč
c) Výtlačná kanalizace, délka 160 m x 3020 Kč/ m2: 

483 000 Kč
d) Rozvody plynu – regulační stanice 1/2 nákladů:

750 000 Kč
   – potrubí - 300 m x 1850 Kč/m2: 

555 000 Kč
e) Rozvody NN – délka 200 m x 1920 Kč/m2: 307 000 Kč*
f) Přeložka VN: 410 000 Kč 
Celkem náklady na inž. sítě pro připojení pozemku: 

3 288 000 Kč 
B) Zisk z prodeje pozemku – zájemci jsou ochotni hra-

dit 150Kč/ m2

- 14 546 m2 x 150 Kč/m2: 2 182 000 Kč
- případný odpočet plochy výhledového trojúhelníku: 

182 000 Kč
Zisk z prodeje pozemku: 2 000 000 Kč
Dofi nancování inž. sítí ze strany obce 3 288 000 – 

2 000 000 Kč: 1 288 000 Kč
VARIANTA 2. - PRODEJ PRO FOTOVOLTAICKOU 

ELEKTRÁRNU – 200 Kč/ m2

A) Zisk z prodeje pozemku  14 546 m2 x 200 Kč/m2: 
2 909 000 Kč

Využití - dofi nancování rekonstrukce MŠ: 1 600 000 Kč 
 - dofi nancování rekonstrukce SH: 1 200 000 Kč 
ROZDÍL VARIANTY 1 A 2  (1 288 000 + 2 909 000): 

4 197 000 Kč
Poznámka:
*V případě, že bude nutné budovat nový transformátor 

( reálné na 80%) bude potřebná částka 500 000 Kč a vyšší.
K realizaci opravy MŠ a SH bylo třeba buď schválit 

a realizovat prodej pozemku parc.č. 290/ 11 nebo přijmout 
úvěr. Pro r. 2009 je s ředitelstvím silnic dohodnuta oprava 
průtahu přes obec. Podíl obce, který je nutné vložit bude 
ve výši 3  mil. Kč ( bez chodníku, který se provede doda-
tečně.) 

Dále bude nutné dofi nancovat dvě částí chybějící kana-
lizace, která není součástí ČOV. Je třeba. nechat zpracovat 
PD na další akci – zateplení základní školy. V r. 2009 je 
možné znovu žádat o podporu na zateplení. Na tyto akce 
nebude mít obec vlastní fi nanční prostředky. I proto, aby 
se nepřiměřeně nezadlužovala bylo rozhodnuto prodat 
pozemek v PZ a chválený úvěr bude použit v případě prů-
tahů s prodejem pozemku.

Současná MŠ před rekonstrukcí

Oprava sportovní haly (SH)
V lednu si obec podávala žádost na ministerstvo fi nan-

cí o poskytnutí dotace ve výši 5, 982 mil. Kč na rekon-
strukci haly. Je zpracována dokumentace na výměnu oken, 
zateplení objektu,  vnitřní opravy sociálního zařízení. 
V proběhnutém výběrovém řízení byla stanovena částka 
na opravu ve výši 7,2 mil. Kč. Předpoklad započetí prací 
je stanoven na 1.8. a ukončení 30.11.2008. O fi nancování 
akce jsou informace v článku o MŠ.

Současná SH
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Komplexní pozemkové úpravy na katastru obce 
(KPÚ) a územní plán obce ( ÚP)

V měsíci květnu proběhlo jednání mezi zpracovate-
li KPÚ a ÚP. Bylo velmi nutné uzavřít dohodu o dalším 
postupu prací na obou akcích. Oba doklady se zpracováva-
jí současně, což je určitě výhoda, ale současně byla zjištěna 
skutečnost, že zákonná ustanovení, která řeší jednotlivá 
zpracování nejsou úplně v souladu. Došlo však ke vzá-
jemné dohodě a na obou dokumentech se opět intenzivně 
pracuje. I touto formou děkuji všem za vstřícný přístup. 

Řešení parku Na Placi
Na realizaci této akce byly podány dvě žádosti. Žádost 

s rozsahem prací ve výši 400 tis. Kč na krajský úřad 
a žádost s rozsahem prací 6 mil Kč do Regionálního ope-
račního programu Střední Morava. Žádost na Zlínský kraj 
byla úspěšná a letos je možné na úpravě provést práce za 
400 tisíc korun. Žádost do operačního programu bude 
rozhodnuta 16. července. V případě neúspěchu se realizu-
je dotace kraje a v případě úspěch se bude v r. 2008 a 2009 
budovat park a hřiště za 6 mil. Kč s 10% ní účastí obce.. 

Antonín Jelének, starosta obce

Usnesení ze zasedání ZO Ostrožská Lhota dne 20.6. 2008
Čís. j. 02/ZO/08
ZASTUPITELSTVO OBCE OSTROŽSKÁ LHOTA:
I. Bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitel-

stva
2. Zprávu o činnosti RO od posledního zasedání zastu-

pitelstva
3. Zprávu o stavu prací  na akci ,,Ostrožská Lhota – 

kanalizace a ČOV“
4. Informace o výstavbě areálu fi rmy Ekospar 
5. Výroční zprávu za školní rok 2006 – 2007 před-

loženou ředitelem ZŠ a MŠ O. Lhota
6. Obsah programu strategického plánu Leader MAS 

Horňácko a Ostrožsko na období 2007 – 2013 s názvem 
,,Návrat ke kořenům lidové kultury, služeb a řemesel“

II. Schvaluje
1. Program zasedání zastupitelstva obce dne 20.6. 

2008
2. Splacení dlužné částky ve výši 39 621,50 Kč z proná-

jmu pohostinství ,, Na Obecním“dle splátkového kalendá-
ře, který s dlužníkem projedná rada obce.

Termín ukončení splátek 31.12.2008.
3. Na základě žádosti ředitele ZŠ převod fi nančních 

prostředků v rozpočtu ZŠ z analytického účtu 501 – 39 
spotřeba materiálu do fondu reprodukce majetku v částce 
31 596 Kč.

4. Prodej pozemku parc. č. 290/11 o výměře 14 546 
m2, orná půda, v k.ú. Ostrožská Lhota. Cena pozemku 
200 Kč/m2. Kupujícím je fi rma Solinvest, s. r. o., Uherské 
Hradiště.

5. Prodej části pozemku parc. č. 3979/24 nově ozna-
čenou jako parc.č. 3979/29 o výměře 213 m2, ostatní 
plocha, tak jak je oddělena geometrickým plánem číslo 
353 – 0/ 2007, paní Miladě Bajgartové, 687 23 Ostrožská 
Lhota 276, za podmínek stanovených v kupní smlouvě, 
která je přílohou usnesení.

6. Prodej pozemků Zlínskému kraji: 
parc.č. 11031, výměra 1522 m2, ostatní plocha, parc. č. 

11126, výměra 8 m2, ostatní plocha, parc. č. 10784, výměra 
32 m2, ostatní plocha, parc. č. 10778, výměra 22 m2, ostatní 
plocha, parc. č. 10 779, výměra 22 m2, ostatní plocha, parc. 

č. 11125, výměra 35 m2, ostatní plocha, parc. č. 11130, 
výměra 5108 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Ostrožská Nová 
Ves. Cena pozemků 40 Kč/ m2.

7. Rekonstrukci objektu mateřské školy dle projek-
tu ,,Obnova mateřské školy Ostrožská Lhota“ v rozsahu 
schválené podpory. Zhotovitel díla – Javorník – CZ – Plus, 
s.r.o. Štítná nad Vláří 414

8. Uzavření úvěrové smlouvy číslo 0226805469 s Čes-
kou spořitelnou, a.s, jejímž předmětem je poskytnutí dlou-
hodobého investiční  úvěru ve výši 2 900 tis Kč na dofi -
nancování vlastních zdrojů na akcích „Obnova mateřské 
školy Ostrožská Lhota“ (cca 2,4 mil Kč) a „Rekonstrukce 
sportovní haly Ostrožská lhota 501“ (cca 0,5 mil Kč) se 
splatností 10 let, zajištěného budoucími rozpočtovými 
příjmy obce a blankosměnkou obce, které bude vyplněna 
dle příslušné smlouvy o vyplňovacím právu směnečném. 
Úroková sazba pevná ve výši 5,52 % p.a.

9. Rekonstrukci objektu sportovní haly dle projek-
tu ,, Rekonstrukce sportovní haly Ostrožská Lhota 501“ 
v rozsahu schválené dotace. Zhotovitel díla dle výběrové-
ho řízení

10. Upravený seznam pomístních názvů jednotlivých 
tratí na k.ú. obce. Seznam je    součástí KPÚ a je přílohou 
usnesení.  

11. Členství obce Ostrožská Lhota v Místní akční sku-
pině Horňácko a Ostrožsko, o.s.

12. Zařazení obce do územní působnosti Místní akční 
skupiny Horňácko a Ostrožsko, o.s.

13. Změnu rozpočtu č. 2 pro r. 2008 ve znění, které je 
přílohou usnesení.

14. Záměr prodeje části parc. č. 4178/5, celková výmě-
ra 1909 m2, ostatní plocha a části parc.č. 173/ 2, celková 
výměra 982 m2, ostatní plocha, v obci a k. ú. Ostrožská 
Lhota.

III. Potvrzuje
1. Zákonné zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. 

č. 290/ 11 o výměře 14 546  m2,orná půda v k.ú. Ostrožská 
Lhota v době od 22.6. 2005 do 16.7. 2005

2. Zákonné zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. 
č. 3979/ 24 o výměře cca 330 m2, ostatní plocha, v k.ú. 
Ostrožská Lhota v době od 26.9. 2007 do 12.10. 2007
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Naši noví občánci

Alena Šimčíková
Viktor Hájek
Markéta Pavlíková
Gabriela Rochová
Barbora Chudíková

Naši jubilanti

95 let
Marie Machová

Společenská kronika

3. Zákonné zveřejnění záměru prodeje obecních 
pozemků: parc.č. 11031, výměra 1522 m2, ostatní plocha, 
parc. č.11126, výměra 8 m2, ostatní plocha, parc.č. 10784, 
výměra 32 m2, ostatní plocha, parc.č. 10778, výměra 22 
m2, ostatní plocha, parc.č. 10 779, výměra 22 m2, ostat-
ní plocha, parc.č. 11125,  výměra 35 m2, ostatní plocha, 
parc.č. 11130,  výměra 5108 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. 
Ostrožská Nová Ves v době od 2.4. 2008 do 18.4. 2008

4. Obec má vlastní fi nanční prostředky na fi nancová-
ní akce ,,Obnova mateřské školy Ostrožská Lhota“ a má 
schválené přijetí úvěru ( bod II/ 8), jako cizího zdroje na 
tuto akci.

5. Obec má vlastní fi nanční prostředky na fi nancování 
akce ,,Rekonstrukce sportovní haly Ostrožská Lhota 501“ 
schváleným přijetím úvěru ( bod II/ 8)

IV. Pověřuje
1. Účetní OÚ úpravou smluv o poskytování příspěvků 

obce  organizacím.
2. RO projednáním a uzavřením splátkového kalendá-

ře na úhradu dlužné částky z pronájmu pohostinství ,,Na 
Obecním“

3. RO dopracováním kupní smlouvy na prodej pozem-
ku parc. č. 3979/29

4. Starostu obce zastupováním obce v Místní akční 
skupině Horňácko a Ostrožsko, o.s.

V. Souhlasí
1. Se zprávou kontrolního výboru o zaúčtování pří-

spěvku obce u příjemců dotací
Antonín Jelének, starosta obce

Josef Lopata, místostarosta obce

Uzavřené sňatky

Tomáš Matuštík
Tereza Maňáková

Stanislav Kaňa
Radmila Zemková

Odešli z našich řad

František Ludvík
Marie Křiváková
Anna Žajdlíková
Josef Bachan
František Bartoš

50 let společného manželství

Antonín a Anastázie Ambrozovi

55 let společného manželství

Josef a Milada Filípkovi
Josef  a Ludmila Maluškovi
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Strava a zdraví
ve zralém věku

Pohádková babička

Tak se jmenovala beseda, kte-
rou pro nás uspořádala paní Milena 
Dominiková koncem letošního úno-
ra.Všichni přítomní se dověděli hod-
ně zajímavého o správném stravování  
nejen seniorů, o vlivu stravy na naše 
zdraví. Paní Dominiková dlouho 
a trpělivě odpovídala na nejrůznější 
dotazy, vysvětlovala i ochotně pora-
dila.

Tím jsme v Centru Otevřená ško-
la zahájili cyklus přednášek  na různá 
zdravotní témata pro naše občany.
Vždy jednou na jaře a na podzim 
pozveme do naší obce odborníka 
z různých lékařských disciplín. Věří-
me, že rádi využijete  tuto nabídku 
a přijdete mezi nás.

Už se stalo tradicí na konci první-
ho pololetí školního roku - poslední-
ho ledna- že za našimi dětmi z 1. až 
3. třídy přijde pohádková babička. Po 
pololetním vysvědčení si donesou děti 
do knihovny spacáky, svačinky, oblí-
benou hračku a hlavně dobrou náladu. 
Po zabydlení většinou jdeme vem hle-
dat poklad, koulovat se, najít strašidlo, 
plnit různé úkoly. Po návratu do tepla 
knihovny se všichni těší ,kteráže to 
tentokrát babička bude.Dokonce jed-
nou přišel i pohádkový dědeček. Ten 
měl u dětí ohromný úspěch a ani ho 

nechtěly pustit domů. Každá babička 
si přinese plný košíček hezkých pohá-
dek a dlouho, dlouho do noci čte, nebo 
vypráví. Později si mohou všichni ješ-
tě hrát, soutěžit, nebo si jen tak špitat 
při baterkách. Většinou pozdě v noci 
usnou poslední vytrvalci. Pro všech-
ny je to malé noční dobrodružství bez 
rodičů, na které se zase příště těší.

Letos přijde za malými čtenáři 
pohádková babička i na konci škol-
ního roku, protože letos v lednu bylo 
hodně dětí nemocných a nemohly za 
babičkou přijít.

Upozornění našim čtenářům na prázdninový provoz knihovny
knihovna je otevřená do 13. července 2008
zavřená od 14. července do 31. srpna 2008
pravidelný provoz začně od 1. září 2008

Čistírna odpadních vod

Vážení občané,
obec v současné době dokončuje čistírnu odpadních 

vod (ČOV). Na fi nancování akce byla zajištěna dotace 
ze Státního fondu životního prostředí ve výši 32 mil. Kč 
a ze Zlínského kraje ve výši 4 mil. Kč. Dotace za státního 
fondu je vázána na splnění daného množství zlikvidova-
ných odpadních látek. Pro splnění těchto kriterií je nutné 
provést přepojení všech septiků a jímek na vyvážení tak, 
aby přestaly být funkční a splašky odcházely přímo na 
ČOV. V případě, že nebudeme dosahovat předepsaných 
hodnot může být  dotace krácena. Počítejme spolu: 1% 
z 32 000 000 Kč je 320 000 Kč. V případě, že by napří-
klad byla dotace krácena o 5% bude obec chudší o 5 x 
320 000 = 1 600 000 Kč. V současné době je přepojeno 
asi 200  rodinných domů. Zbývá přepojit asi 300 domů 
do 30. září než začne zkušební provoz. Obracím se na 
Vás s žádostí o vstřícný přístup, aby mohly být přepojeny 
i všechny ostatní septiky. Obec nemá jiné možnosti jak při-
spět na přepojování septiků než 1 500 Kč na jeden dům. 

V současné době fi nancujeme opravu mateřské školy. 
Zajistili jsme dotaci 3,9 mil. Kč a vlastní prostředky jsou 
ve výši 2,6 mil. Kč. Od 1.8. 2008 má začít rekonstrukce 
sportovní haly. Dotace z ministerstva fi nancí je před-
pokládána ve výši 5,9 mil. Kč a podíl obce 1,3 mil. Kč. 
Zastupitelstvo obce zkrátilo výdaje obce na běžný provoz 
o 900 000 Kč, schválilo prodej pozemku v PZ, aby bylo 

možné obě akce uskutečnit. V příštím roce je přislíbena 
oprava průtahu silnice obcí. Ředitelství silnic bude hra-
dit asi 10 mil. Kč a obec asi 3 mil. Kč.

Do roku 2013 je možné čerpat dotace z evropských 
fondů. Všichni se shodují, že po r. 2013 bude velmi těžké 
zajistit dotace v takové výši. Zatím čerpáme na opravu 
MŠ a v lednu 2009 chceme požádat o dotaci na zateplení 
a výměnu oken v základní škole. Podíl obce bude odha-
dem asi 2 – 3 mil. Kč, dotace by mohla být asi 5 mil. Kč 
Všichni jistě chceme zajistit maximum dotací a přitom 
nezadlužit neúnosně obec.

Z výše uvedeného je zřejmé, že k prostředkům, které 
vložila (či vloží) obec do uvedených akcí, včetně ČOV, tj. 
4 mil. + 2,6 mil + 1,3 mil. + 3 mil. bylo (bude) zajištěno 
dalších - 36 mil. Kč + 3,9 mil. Kč + 5,9 mil. Kč + 10 mil. 
Kč + 5 mil. Kč, celkem tedy 60,8 mil. Kč

Myslíte, že nepřepojení septiků (a případné krácení 
dotace z fondu) je ten nejlepší způsob jak přispět k roz-
voji obce? 

Na jednání Mikroregion Ostrožsko se probírají 
i záměry jednotlivých obcí a měst k jejich dalšímu roz-
voji. Nikdo nechce zůstávat pozadu za ostatními. Určitě 
je tomu tak i u nás.

Všem, kteří situaci pochopí předem děkuji.
Antonín Jelének,

starosta obce

Přepojení septiků
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Základní škola

Poprvé s kamerou 
V Centru Otevřená škola  se poprvé sešla skupinka nadšenců, která chce zachytit hledáčkem kamery (pro upřesně-

ní fi nance na kameru COŠ získalo z grantu od Nadace děti-kultura-sport) dění v Ostrožské Lhotě a jejím okolí. Radu 
a pomoc nám přislíbil Radek Bartoníček, který byl nadšený, že se ve Lhotě našlo pár „bláznů“ jako je on sám.

Centrum Otevřená škola by však rádo přivítalo i další zájemce, ať už z řad žáků základní školy, nebo dospělých, kteří 
by měli zájem pracovat v této „fi lmařské skupince“.

Hlavním cílem bude záznam aktuálních událostí, různých zajímavých akcí ze všech oblastí našeho života, rozhovory 
se staršími spoluobčany z naší obce i okolí, záznam mluveného slova, stylů oblečení apod.  A hlavně pak uchování těchto 
dokumentů pro další generace.

Koho tato možnost vyzkoušet si na vlastní kůži „reportérskou“ práci oslovila, může se přihlásit u Josefa Lopaty, Dědi-
na č.p. 77 nebo Evy Zajícové, Kříb 266.

Den otevřených dveří

Do Hostýnských kopců se vyda-
ly děti z 1. – 4. třídy základní školy, 
kde strávily 4 dny školy v přírodě. 
Původní únorový termín byl z důvo-
du nedostatku sněhu přesunut na 
konec dubna. V krásném okolí Rusa-
vy si všichni opravdu užili nejen pěk-
ného počasí, ale především plno her, 
soutěží, putování a zážitků, které jim 
připravily p. uč. S. Bočková, M. Hat-
láková, E. Martyčáková, D. Uhrová 

a J. Štěpánová. Děti si vyzkoušely 
svou paměť a znalosti během různých 
soutěží, svou fyzickou kondici pomě-
řily během sportovní miniolympiády 
a celodenního výšlapu na Hostýn a na 
závěr pobytu si zatančily při maškar-
ním reji. Spolu s diplomy, medailemi 
a odměnami si všichni odvezli domů 
vlastnoručně zdobené tričko a pěkné 
zážitky.

Eva Martyčáková

Vernisáž výstavy výtvarných prací v ZŠ 
Ostrožská Lhota

Ve středu 7. května 2008 proběh-
la v ZŠ Ostrožská Lhota slavnostní 
vernisáž výtvarných prací žáků spo-
jená s vyhlášením výsledků výtvar-
né soutěže na téma „Člověk“. Do 
letošního ročníku bylo zapojeno 14 
škol z celé republiky, soutěžilo se ve 
třech věkových kategoriích – výkresy 
a prostorové práce. Pozvání na ver-
nisáž přijali Ing.Josef Botek, tajem-
ník MÚ v Uh. Hradišti, pan Anto-
nín Jelének, starosta obce Ostrožská 
Lhota, p. Alena Kapustová, zástup-
kyně Centra Otevřená 
škola, p. Miroslav Reif 
a celou akci vedl Mgr. 
Tomáš Mlčoch, ředitel 
ZŠ Ostrožská Lhota. 
Po krátkých proslovech 
všech hostů následova-
lo hudební vystoupení 
žáků 5. třídy a taneč-
ního kroužku. Každý 
autor oceněné práce 
si odnesl diplom, věc-

nou cenu a byl odměněn bouřlivým 
potleskem všech přítomných žáků. 
Po malém občerstvení, které připra-
vily děti z kroužku vaření, si všich-
ni mohli prohlédnout vyzdobe-
nou školu, plnou výtvarných prací 
malých umělců.

Všem školám děkujeme za účast, 
dětem i učitelům přejeme hodně 
úspěchů těšíme se na další spolu-
práci.

Irena Kapustová,
Eva Martyčáková

Zcela nezvykle byla druhou májovou 
neděli otevřena místní škola. To proto, že 
pedagogové spolu s žáky připravili pro 
veřejnost historicky první Den Otevře-
ných Dveří. K vidění toho bylo oprav-
du hodně – výstava výtvarných prací, 
vystoupení žáků 1. stupně, chemické 
a fyzikální pokusy, prezentace sportov-
ních úspěchů a akcí školy, ochutnávka 
cukroví, biologické sbírky, interaktivní 
tabule, AZ kvíz, historie v pověstech, 
minidílna. 

Součástí akce byla také výstava řez-
bářských prací p. Ladislava Pavlase 
z Uherského Ostrohu.

Aktivity a činnost základní školy 
můžete stále sledovat na našich interne-
tových stránkách: www.zsol.cz.

Eva Martyčáková

Škola v přírodě – Rusava 2008
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Školní výlet páťáků se vydařil
Na dva dny jsme mohli zapomenout na školu a věno-

vat se mnohem příjemnější činnosti. Ochotní rodiče nás 
ve středu ráno vyložili na vlakovém nádraží v Ostrožské 

Nové Vsi a naše dobrodružství mohlo začít. Ve Strážnici 
jsme se projeli po Baťově kanálu a poté jsme pokračovali 
do cílového místa – na Radějov. Čekala na nás spousta her 
a soutěží, navečer jsme si vyrobili krásná trička pomocí 
savování. Den uběhl jako voda a my už jsme se těšili na 
večerní posezení u táboráku, kde jsme dostali poslední 
úkol středečního dne.Tím byla výroba drobného dárečku 
pro kamarády. Paní učitelka třídní spolu s paní učitelkou 
Martyčákovou pro nás připravily keramické korálky, kte-
ré jsme si navlékly na sňůrku. Ve čtvrtek jsme podnikli 
výstup na rozhlednu Travičná a pak jsme se mohli na sala-
ši seznámit s tím, jak dříve žilo na vesnici. Po příjemné les-
ní cestě jsme seběhli do Radějova na skvělý oběd v jídelně 
místní základní školy. Zbývala už jen cesta domů a těšení 
na další společnou akci. (cyklovýlet do muzea v Uherském 
Hradišti, do hvězdárny ve Veselí nad Moravou a na dračí 
lodě do Ostrožské Nové Vsi).

Irena Kapustová, třídní učitelka

Volejbalový turnaj učitelů a žáků
Čtvrteční odpoledne 12. června 

bylo vyhrazeno pro členy volejbalo-
vého kroužku při ZŠ v Ostrožské Lho-
tě. Na antukových kurtech se konalo 
závěrečné volejbalové utkání našich 
nejstarších – deváťáků. Proti nim se 
tentokrát postavili silní soupeři - uči-
telé, jejichž barvy hálila také trenér-
ka mládeže Jitka Štěpánová a mladá 
posila z Ostrožské Nové Vsi Adéla 
Polloczková. Dalšími členy týmu byli  
Tomáš Mlčoch, Eva Martyčáková, 
Marta Straková a Irena Kapustová. 
Skvěle povzbuzovala třídní učitelka 
devítky Ivana Polloczková.

Po rozpačitém úvodu ze strany 
kantorů za stavu 5:0 pro žáky zmobi-
lizovali učitelé všechny své síly, začali 
postupně dorovná-
vat a nakonec strh-
li vítězství na svou 
stranu. Je třeba říct, 
že s některými servi-
sy deváťáků bylo vel-
mi těžké si poradit, 
ale touha po vítěz-
ství byla obrovská 
a tak si nakonec uči-
telé na své konto při-
psali 4 vítězné sety. 

Sportovní odpoledne jsme společně 
ukončili opékáním špekáčků.

Irena Kapustová

Ve čtvrtek 12.června se páťáci vydali na tradiční Vlas-
tivědný cyklistický výjezd. Letos směřoval do Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti na výukový program Za bra-
nami středověkého města, ve kterém paní PhDr. Blanka 
Rašticová seznamovala žáky s významnými událostmi 
v dějinách Uherského Hradiště v 13. – 18. století, významný-

Vlastivědný cyklistický výjezd
mi památkami i unikátními předměty z muzejních fondů.

Doprava na kolech umožnila cestou zastávky na pojídá-
ní zmrzliny a plnění soutěžních úkolů z vlastivědy (zvítězila 
skupina G, druhá byla skupina M a třetí V). T.M.
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Lhotský proud
Již po osmé se letos uskuteční pěší pouť na Vele-

hrad. Každý rok se připojují další desítky poutníků 
z celé naší vlasti. (např. Vranov nad Dyjí, Nový Jičín, Levý 
Hradec,…)

Vychází vždy v 8 proudech ze všech světových stran, 
aby se na Velehradě spojili v mohutnou řeku vděčnosti za 
Slovo života, které k nám odtamtud přišlo.

Mottem všech poutí je: „Radost pro všechen lid“ (Lk 
2, 10)

Záměrem je, aby tato pouť byla jako tenkrát v Betlémě, 
radostí pro všechey, stejně jak zní její motto. A to jak pro 
poutníky, tak i pro ty, kdo se s nimi setkají. Organizátoři 
si také přejí, aby se k nim přidávaly další proudy poutníků 
i z jiných míst naší vlasti, ale i ze zahraničí. Zvláště ze Slo-
venska a ostatních slovanských zemí. 

Nyní zbystřete svou pozornost!!
Letos by se ve dnech 22. – 23. srpna 2008 vytvořil nový 

proud z Ostrožské Lhoty.
Kdy vyrazíme? V pátek 22.srpna 2008 (čas bude ještě 

upřesněn)
Co s sebou? Spacák, karimatku, jídlo na celou pouť 

(v případě potřeby se zavazadla dopraví hromadně až na 
místo nocování)

Trasa: 
1. den: Ostr. Lhota – Sv. Klimentek
 Sv. Klimentek – Buchlovice 
2. den: Buchlovice – Velehrad 
Společný program všech proudů:
• pátek ve 14:00 hod. sraz všech poutníku na Svatém 

Klimentku
(poté odchod na místa přenocování –Buchlovice)
• sobota v 8:00 hod. se vyrazí z Buchlovic na Vele-

hrad 
• v 11:00 hod. sraz všech na Velehradě a obnova 

zasvěcení národa Panně Marii na nádvoří
• ve 12:00 hod. mše svatá v bazilice, káže P. Ludvík 

Bradáč, pěší poutník
Zváni jsou malí, větší, velcí i starší… Zkrátka všichni!
Pro lepší přehlednost bude dobré, když svoji účast 

potvrdíte u: Moniky Mazurkové
mobil: 608 314 251
Více na: www.fatym.com 
http://www.maticevelehradska.cz/dokument/VIII-pesi 
pout-87/

Zde také naleznete potřebné informace, pokud se roz-
hodnete jít jiným (delším) proudem!

Příští rok zde můžeš být i ty!Nejstarší účastník posledního úseku pouti, pan 
Jaromír Páč, který se zúčastníl i do dnešního roku 
poslední pouti na Svatý Hostýn ze Lhoty v roce 1948

Sobotní vítání posledních poutníků
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Pomozte odstranit bílá místa na archeologické mapě Ostrožské Lhoty
Těchto pár řádků začnu výrokem Jana Amose Komen-

ského. 
„Kdo chce býti člověkem, musí viděti nejen to, co mu 

leží pod nohama, ale musí se ohlednout za tím co již pře-
šlo, aby se učil z minulosti pro budoucnost“.

Konec citátu.
Tento citát neztratil ze své aktuálnosti ani teď. Někte-

ré lidi,těch není hodně,zajímá jen budoucnost, co bude 
za rok za dva, deset, dvacet let. Značná část lidí a těch je 
bohužel většima žije, jen přítomností. Nad vším jen máv-
nou rukou. Nezajímá je co bylo, ani co bude! Říkají, „Jaksi 
bylo jaksi bude, co by jsme  se starali necháme to koňovi“. 
Já vím je to řečeno dost naivně, ale je to tak. Přesto jsou 
ještě lidé, kteří se rádi ohlíží co již proběhlo a patří historii. 
Ve stručnosti řečeno, počínaje současnou Českou repub-
likou, přes socialistické Československo, protektorátem 
Čechy a Morava, 2 sv. válka, krátký úsek Československé 
samostatnosti, 1 sv. válka, říše Rakouskouherská, Třiceti-
letá válka, Bílá hora, České království, Přemyslovci, Velká 
Morava, stěhování národů, římská doba, doba železná, 
doba bronzová, kamenná atd. zpět do minulosti,kdo se 
chce něco dozvědět o této době , tomu stačí zajít v Uher-

ském Hradišti do okresního archívu a tam si najde co 
potřebuje. 

Tak to funguje jen do určitého úseku dějin. Co bylo 
před tím je možné se dozvědět v muzeích v archeologic-
kých sbírkách, ty však nejsou pro zmapování celého území 
dostačující.Ve Slováckém muzeu, v archeologickém oddě-
lení visela mapa okresu se všemi obcemi (tato je v součas-
né době v depozitáři) a na ní byly zaznamenány všechna 
zjištěná pravěká osídlení.   Na této mapě okolí Ostrožské 
Lhoty bylo až na dvě výjimky téměř prázdné což se ve sku-
tečnosti nezakládá na pravdě.Území kolem naší obce bylo 
v pravěku hojně osídleno,jen je potřeba to dokázat. 

Pro pravěké období žádný archiv neexistuje, ten je 
ukryt ještě z velké části v zemi. A objevuje se jen náhodné 
při polních pracích, sázení stromků, kopání základů, skle-
pů atd. Stačí jen málo. Trochu pozornosti při této činnosti 
a když najdete střep, zlomek nádoby neobvyklý kámen, 
odhodit ho na bok a upozornit na to Martina Dufk u Hájek 
č. 235  a ing. Miroslava Páče Školní č. 127 Jaromíra Páče 
č. 350. Upozornění na každou takovou maličkost, pomůže 
zmapovat pravěké osídlení v katastru naší obce. 

Jaromír Páč

572 15 13 83, 602 89 20 60 
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Kompletnost elektrozařízení
Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma
Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje 

se již nemusejí stát odpadem, ale tzv. zpětně odebíraným 
elektrozařízením. Občané je mohou zcela zdarma ode-
vzdat v místech zpětného odběru, která jsou vytvářena ve 
sběrných dvorech obcí, v rámci mobilních svozů či přímo 
v prodejnách „elektro“ mohou „vyměnit starý za nový“ při 
nákupu modernějšího domácího pomocníka. 

V případě využití jedné z výše uvedených možností se 
zpětně odebraný výrobek stává odpadem až ve chvíli pře-
dání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy 
do rukou specializované recyklační fi rmy.

„Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané elektrozaří-
zení pocházející z domácností je takové elektrozařízení, 
které svým stavem odpovídá výrobku s ukončenou život-
ností bez bližšího určení důvodu,“ vysvětluje Ing. Roman 
Tvrzník, generální ředitel společnosti Elektrowin, která 
má zpětný odběr některých domácích spotřebičů na sta-
rosti. 

„Stejně jednoznačně lze určit, že takovým elektro-
zařízením není výrobek, který již prošel jakoukoli fází 
‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy činností, která je záko-
nem určena pouze osobám s příslušnými oprávněními. 
Takové elektrozařízení musí být posuzováno jako odpad 
a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro zpětný 
odběr elektrozařízení,“ dodává. Nekompletní spotřebiče 
jsou tedy považovány za odpad a náklady spojené s jejich 
recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně se tedy 
promítají do poplatku za odpady. 

Co je kompletní zařízení
Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a účelu 

použití dělí do deseti skupin, ze kterých výrobci defi no-
vali jejich kompletnost. Kritériem je popis užití elektrické 
energie, který poskytuje také základní návod pro posou-
zení, zda „elektrozařízení“ splňuje defi nici pro zpětný 
odběr, nebo je pro svou zásadní nekompletnost pouhým 
odpadem, byť se zbytky kovů, plastů a dalších ostatních 
materiálů vhodných k dalšímu užití a zpracování. Každé 
elektrozařízení je tedy tvořeno určitým typem soustrojí 
komponentů a nosné konstrukce a toto spojení také výro-
bek určuje.

Zatímco mraznička bez zásuvek je stále mrazničkou 
a sběrný dvůr je povinen ji převzít bezplatně, stejná mraz-
nička s vymontovaným kompresorem je již posuzována 
jako odpad, za jehož odevzdání musí občan zaplatit, mini-
málně prostřednictvím poplatku obcí za odpady. Ani jeho 
odhození na černou skládku ho této povinnosti nezbaví, 
obec je opět nucena za vlastní prostředky takovou skládku 
uklidit. I tyto náklady se do výše poplatku za odpad pro-
mítají. 

Jak se kompletnost posuzuje
Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je spojením 

motoru, hnané části (převodovka, buben) a nosné kon-
strukce s pláštěm. Do této skupiny patří např. odstředivky 
prádla, ventilátory, mixéry, vysavače, šicí stroje, zahradní 
sekačky, brusky, pily, hoblíky a vrtačky.

Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, fritézy, varné 
konvice či elektrické pájky se řadí mezi tzv. tepelná elek-
trická zařízení. Aby byl přístroj kompletní, musí obsaho-
vat systém tvorby tepla (topné těleso), nosnou konstrukci 
a zařízení umožňující získanou tepelnou energii využít 
– tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu.

Kombinace výrobku užívající k podpoře své funkce 
oba druhy energie, tedy mechanickou i tepelnou, je ve své 
podstatě stejně jednoduchá. U většiny těchto výrobků lze 
stanovit jejich mechanický a tepelný základní charakter. 
Patří sem pračky, myčky, vysoušeče vlasů, teplovzdušné 
ventilátory či horkovzdušné páječky. Stejně jako u před-
chozích dvou skupin, i zde je zařízení tvořeno motorem, 
hnanou částí (buben, hlavní čerpadlo) a skříní či pláštěm 
spotřebiče. 

Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení k chlazení 
a mrazení, tvořená soustrojím motor/kompresor, chladicí 
okruh, nosná konstrukce.

Poslední skupinu s obecným názvem „jiné“ tvoří elek-
trozařízení, která ke své funkci využívají indukce. Náleží 
sem svařovací přístroje, nerotační holicí strojky, mik-
rovlnné trouby a indukční plotny. U těchto zařízení lze 
identifi kovat komponenty pouze dva – indukční zdroj 
a nosnou konstrukci.

Uvedené komponenty představují jednoduchý roz-
lišovací klíč, podle něhož lze rozeznat zpětně odebrané 
zařízení od běžného odpadu. Pro využití výhod kolektiv-
ního systému je třeba spotřebiče do míst zpětného odběru 
odevzdat kompletní, tedy se všemi základními součást-
mi. Zjednodušeně řečeno, pokud si občan vymontuje 
před předáním do sběrného dvora z ledničky kompresor, 
nejenže poškodí životní prostředí, protože uniká freon 
a olej, ale navíc zatěžuje rozpočet obce a ve fi nále za tako-
vouto ledničku zaplatí nejen on, ale i jeho spoluobčané!

Na místo zpětného odběru lze bezplatně odevzdat jen 
kompletní vysloužilý elektrospotřebič. Zejména lednice 
obsahují ve svých komponentech nebezpečné látky a jejich 
neodbornou demontáží ohrožujete nejen životní prostředí, 
ale i své zdraví.
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