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Vážení spoluobčané, 

v posledních týdnech jsme měli spoustu příležitostí, si společně užít 

adventní čas a vyplnit čekání na vánoční zázrak. Viděli jsme zářící oči 

našich dětí a vnoučat, když se v tmavém podvečeru rozsvítil vánoční 

stromeček u obecního úřadu. Tiskli jsme k sobě ty nejmenší, kteří se 

lehce chvěli strachem, když se k nim v sále kulturního domu blížil Mikuláš 

se svou družinou. Příjemně jsme si popovídali se sousedy u naší „obecní“ 

domácí zabíjačky. Měli jsme zkrátka spoustu příležitostí, kde se osobně 

setkat a mít pocit, že někam patříme. 

Ze všech těchto akcí se staly příjemné tradice, které pro nás mají každý 

rok své kouzlo. Jejich příprava si sice vyžádá spoustu energie a času, ale 

pokud se vše vydaří a vidíme, že za námi rádi přicházíte, stojí všechno 

naše vynaložené úsilí určitě za to. Protože ten, kdo obdarovává, může 

mít radost teprve v okamžiku, kdy obdarovaný jeho dar správně ocení. 

A pro nás je takovým oceněním právě vaše hojná účast na akcích, 

na které se každoročně vracíte. Děkuji vám za vaši podporu a hlavně 

děkuji svým kolegům ze zastupitelstva, bez kterých by se tyto akce 

nemohly prakticky uskutečnit. Budu velmi rád, když se všichni stejně 

aktivně zapojíte i v příštím roce. 

Je před námi rok s osmičkou na konci, v kalendáři se bude psát číslovka 

2018. Je to rok, kdy si připomeneme 100 let vzniku Československa, ale 

i další důležitá výročí historických událostí v dějinách České republiky, 

tzv. „osmičkové roky“. Zároveň se v příštím roce budou konat dvoje 

volby. Hned na začátku roku, 12. – 13. ledna 2018, vás zveme k volbám 

prezidenta České republiky. V říjnu se pak uskuteční volby 

do zastupitelstev obcí. 

Ale ještě než do toho nového roku vstoupíme, budeme mít u nás 

v Ostratě několik příležitostí, jak se zase na chvíli setkat, podat si ruce, 

pobavit se, a třeba i zhodnotit uplynulé měsíce. Přijďte za námi 
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pro betlémské světlo do naší kapličky. Budeme vás čekat v neděli 24. 12. 

od 14:00 do 15:00 hodin. Nebo přijměte pozvání na vánoční vigilii 

u kapličky, kterou jako obvykle na Štědrý večer bude sloužit otec 

František Sedláček. Začátek je ve 20:00 hodin. Možná si spolu zazpíváme 

i pár koled. A nakonec se můžeme všichni pobavit na Předsilvestrovské 

zábavě 29. prosince od 19:30 hodin v kulturním domě. Budu rád, když se 

s vámi osobně setkám a popřejeme si do nového roku. Nyní to udělám 

alespoň prostřednictvím tohoto zpravodaje. 

Milí přátelé, sousedé, spoluobčané, přeji vám v roce 2018 hodně štěstí, 

zdraví a radosti! 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 

 

SOUHRN USNESENÍ Z DEVATENÁCTÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE  

1. LISTOPADU 2017 

 

USNESENÍ Č. 19. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Ing. Ludmilu 

Šmeidlerovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Radka Hudečka 

za ověřovatele.  

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno 

 

USNESENÍ Č. 19. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program 

zasedání dle zveřejněného návrhu doplněného o bod č. 8 – „Projednání 

aktuálního stavu připravenosti Krizového plánu obce“.  

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno 

 

USNESENÍ Č. 19. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění 
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distribuční soustavy mezi obcí Ostrata a E. On Distribuce, a.s. – stavby 

Ostrata, paní Juříková, kabelové vedení NN – a výši jednorázové úhrady 

6.900,- Kč.  

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno. 

 

USNESENÍ Č. 19. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo nabídku 

na možnost bydlení v Komunitním centru a tuto bere na vědomí.  

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno 

 

USNESENÍ Č. 19. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost pana 

Pavla Mahďáka, bytem Ostrata 67, a souhlasí s vybudováním 

přístupového chodníku k domu č. p. 42 přes obecní pozemek p. č. 81/21. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno. 

 

USNESENÍ Č. 19. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

návrh na vrácení dotace na mikroprojekt CZ/FMP.04/0141 v celkové výši 

7.612 EUR, tj. asi 195 tis. Kč. Starostovi ukládá dohodnout postup 

a způsob provedení.  

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno. 

 

USNESENÍ Č. 19. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

záměr na bezplatný pronájem přiloženým plánkem vymezené obecní 

parcely 339/1 na 10 let s opcí panu Ing. Jaroslavovi Janošovi, bytem 

Ostrata 141, panu Pavlovi Boďovi, bytem Ostrata 152 a panu 

Ing. Bohumilovi Sládkovi, bytem Ostrata 140. Jmenovaní se zavazují 

pečovat o pořádek ve vymezeném prostoru žlebu dle plánku. Budou 

respektovat právo vstupu na pozemek při naplňování potřeb vlastníka 

pozemku – obce Ostrata.  

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno. 
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USNESENÍ Č. 19. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo stav a uložení 

Krizového plánu, složení krizového štábu, přehled možných rizik 

a konstatuje, že není nutné provádět v této dokumentaci změny.  

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno. 

 

USNESENÍ Č. 19. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo vyúčtování 

nákladů na odpady a příjmů z poplatků od občanů za rok 2016 

a schvaluje zachování poplatku za soustřeďování, svoz a likvidaci odpadů 

na rok 2018 na 400 Kč/osoba/rok.  

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno. 

 

SOUHRN USNESENÍ Z DVACÁTÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE  

6. PROSINCE 2017 

 

USNESENÍ Č. 20. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanku 

Juříkovou Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Radka 

Hudečka za ověřovatele.  

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno 

 

USNESENÍ Č. 20. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program 

zasedání dle zveřejněného návrhu doplněného o bod č. 7 – Projednání 

návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu za roky 2014 - 2017  

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno 

 

USNESENÍ Č. 20. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

návrh Rozpočtu obce na rok 2018. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný 

se zařazením nespecifikovaných rezerv. Celkové příjmy a výdaje jsou 

na částce 5 493 100 Kč.  

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno 
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USNESENÍ Č. 20. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

návrh výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020. Rozpočtové výhledy jsou 

ustaveny jako vyrovnané se zařazením nespecifikovaných rezerv. 

Celkové částky příjmů a výdajů jsou na hodnotě 5 588 823 

a 5 752 163 Kč.  

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno 

 

USNESENÍ Č. 20. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo ustanovení 

vládního nařízení č. 318/2017 Sb. o stanovení výše odměn zastupitelů 

a rozhodlo, že výše odměn pro zbytek funkčního období tohoto 

zastupitelstva zůstane na stávající úrovni až do skončení tohoto 

volebního období. Výjimka je u p. Hudečka, kde výše měsíční odměny 

byla sjednána na 0 Kč.  

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno 

 

USNESENÍ Č. 20. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

ceník pro návrh Smlouvy o poplatcích za provoz systému shromažďování, 

sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

pro provozovny podnikatelských subjektů a firem v katastru obce 

Ostrata a ukládá starostovi sjednat s jednotlivými podnikatelskými 

subjekty písemné uzavření smluv do 28. 2. 2018.  

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno 

 

USNESENÍ Č. 20. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh Zprávy 

o uplatňování územního plánu Ostrata za uplynulé období roků 2014 – 

2017 bez připomínek.  

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0   Schváleno 

 

 



OBEC OSTRATA 

7 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Výzva k ohleduplnosti, hlavně v zimním období 

První citelnější projev letošní zimy a sněhové nadílky máme již za sebou 

a s tím i první negativní zkušenosti s podmínkami pro provádění zimní 

údržby komunikací. Věřte, že opravdu není jednoduché přesné vedení 

radlice traktoru v úzkém prostoru mezi obrubníkem a odstaveným 

autem. Hrozí poškození traktoru i překážky, např. zmíněného vozidla. 

Totéž hrozí i při čištění chodníků frézou, která váží téměř 200 kg a její 

vedení je značně fyzicky náročné při každé změně směru, zejména 

při najíždění na chodník nebo sjíždění. A to neberu v potaz platné 

dopravní předpisy, které striktně hovoří při odstavení vozidla 

o zachování jízdního pruhu o minimální šířce 3 m a o zákazu parkování 

na chodnících a veřejných zelených plochách. 

Děkujeme za pochopení a za odpovědný přístup. 

Obec Ostrata 

 

Zástupci obcí mikroregionu Slušovicko se budou vzdělávat 

Když se loni v polovině dubna podávala žádost o podporu projektu 

s názvem „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu 

Slušovicko“, nikdo nedokázal ve velkém množství projektů odhadnout 

jeho šance na úspěch. Po roce hodnocení přišla radostná zpráva, že 

projekt bude z Operačního programu Zaměstnanost podpořen v celém 

svém rozsahu. 

Realizace projektu byla zahájena 1. srpna 2017 a celý projekt bude 

ukončen 31. července 2019. Hlavním cílem je zvyšování kvalifikace 

starostů, zastupitelů a zaměstnanců úřadů obcí DSO Mikroregionu 

Slušovicko, a to prostřednictvím vzdělávacích a výcvikových programů. 
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Ty budou zaměřeny např. na správu obecního majetku, finanční řízení 

obce, ochranu osobních údajů, komunikační a prezentační dovednosti, 

informační a komunikační technologie nebo na chod úřadů a jiné. 

Výstupy ze seminářů (vč. prezentací) budou k dispozici na stránkách 

Mikroregionu Slušovicko – www.mikroregion-slusovicko.cz (sekce 

realizované projekty). 

 

INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

 SDH OSTRATA 

Ostratské 

hody  

Tak jako každý rok 

se i letos v rámci 

hodových oslav 

v naší obci 

uskutečnilo tradiční 

„vodění berana“. 

Ten byl letošní rok 

zapůjčen od pana 

Mazala. O organizaci této akce se starají místní hasiči ve spolupráci se 

členy dechové kapely Javořina. Tato akce zabere celý sobotní den, neboť 

obejít všechna stavení v obci s kapelou a popřát všem krásné hodové 

svátky není za chvilku, zvláště když se u každého musí ochutnat něco 

na zub a samozřejmě i něco k zahřátí. Počasí bylo letos moudré, přes 

ranní přeháňku už vydrželo celý den bez srážek a tak se celá trasa dala 

realizovat bez jakéhokoliv přerušení. Patří se tady poděkovat všem 

účastníkům této akce za jejich účast a taky Aničce a Mirkovi Juříkovým 
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za přípravu a vydání stravy při obědě a večeři. Věřím, že tato akce 

povznesla hodovou náladu našich občanů při těchto oslavách. 

Pavel Mahďák, 

starosta SDH 

 

Drakiáda 

Na začátku 

listopadu 

zorganizovaly 

vedoucí mladých 

hasičů drakiádu. 

Sice bylo počasí 

pro pouštění draků přívětivé, ale bohužel kvůli zákazu vstupu 

do extravilánů obce, se musela drakiáda uskutečnit na louce u „žlebu“. 

A tady moc nefoukalo. Každopádně se všichni příchozí pokusili draka 

vypustit a za snahu, ale i za vzhled draka dostaly děti balíčky sladkostí 

a diplom. Doufáme, že příští rok se akce zopakuje a uvidíme se na ní 

ve větším počtu  
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Pozvánka  

Rádi bychom vás i vaše 
známé pozvali 
na Předsilvestrovskou 
zábavu, která se letos 
uskuteční v pátek 29. 
prosince. Přijďte se 
za námi pobavit a popřát 
si s ostatními vše nejlepší 
do nového roku.  

 

 

 

 Myslivci  

Ať vám v novém roce vše vychází, 

duši ani srdci nic neschází, 

svět se v nádhernou pohádku změní, 

ve které nic špatného není. 

Za myslivecký spolek Ostřice přeje hospodář Bc. Miroslav Juřík 
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 Místní akční skupina ČČK 

Jako již tradičně rozdávaly členky Místní skupiny ČČK vánoční balíčky 

našim spoluobčanům nad 75 let. Tímto vánočním dárkem společně 

popřály pohodové vánoce místní složky (OÚ, SDH a MS ČČK) celkem 27 

seniorům. 
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Uskutečněné akce 

 Setkání důchodců se zastupiteli 

Ze sdělovacích prostředků do nás hustí ze všech stran, jak populace 

stárne a za chvíli nebude na důchody. I tak nebyly na místě i obavy, že 

na letošním setkání s důchodci z naší obce budeme mít problém 

s přípravou a organizací. I když důchodců už máme k dnešnímu dni 89! 

TJ. z celkového aktuálního počtu obyvatel 403 už 22 %! 

 

Při osobním předávání pozvánek přislíbilo účast 37 důchodců, někteří 

s jistou mírou neurčitosti, což vždy znamená v reálu ještě nižší skutečná 

účast. V pátek 29. září v 17:00 h jsme byli mile překvapeni, že sliby byly 

naplněny. Zúčastnilo se celkem 38 našich spoluobčanů – důchodců, 

vlastně se starostou 39. Zahájení mohlo proběhnout bez velkého 

odkladu. Starosta po přivítání a poděkování za přijetí pozvání shrnul 

zásadní problémy, kterými se zabývalo zastupitelstvo obce, a změny 
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v obci za dobu od posledního setkání a nastínil, co nás čeká v dohledné 

době v posledním roce tohoto funkčního období. Poté všichni povstáním 

a symbolickou minutou ticha uctili památku našich zesnulých 

spoluobčanů. 

Po krátké 

organizační 

informaci 

a popřání příjemné 

zábavy se ujal 

svého úkolu 

hudebník pan 

Šubík, kterého už 

známe z mnoha 

našich minulých 

setkání. 

I z fotografií je zřejmé, že si bylo o čem popovídat a zavtipkovat. Došlo 

i na tanec a zpěv, jak to na podobných akcích má být. Příjemnou vsuvkou 

bylo podání večeře, kterou tentokrát přivezl a s našimi děvčaty servíroval 

pracovník Motorestu 

Zádveřice. Datovým 

projektorem byly 

po celý průběh večera 

promítány na stěnu 

fotografie 

z posledního setkání 

v r. 2016, 

ze společenských akcí, 

z hasičských soutěží 

a z novinek v obci. 
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Z prvních reakcí odcházejících návštěvníků byla zřejmá spokojenost 

s prostředím i s průběhem setkání, což pořadatele vždy potěší. 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 

 Divadlo – Ševcovská pohádka 

Když jsme se rozcházeli po březnovém představení pohádky Bajaja, slíbili 

jsme si, že se u divadla pro děti sejdeme určitě znovu. V neděli 

26. listopadu se to podařilo u Ševcovské pohádky. Hru nacvičili 

a s nadšením předvedli členové ochotnického divadla Studio T ze Zlína. 

Těsně před 16. hodinou se překvapivě rychle zaplnily židle na parketu 

i pod balkonem. Chytrost ševcovy ženy a pekelné hříčky děti očividně 

zaujaly, a hlavně, že jako ve správné pohádce, zvítězilo dobro. 

Děti i doprovázející rodiče či zkušenější příbuzní určitě nelitovali 

návštěvy. Při závěrečné děkovačce vyzvali herce k opakovanému nástupu 

na jeviště dlouhotrvajícím potleskem. 

Je zřejmé, že o tento druh zábavy je zájem, proto budeme 

i v následujícím roce v organizaci divadelních představení pro děti 

pokračovat. 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 
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 Rozsvícení stromečku 

První neděle adventní byla v Ostratě příležitostí k potvrzení „mladé“ 

tradice setkání občanů a občánků u slavnostního rozsvícení stromku 

před obecním úřadem. I přes nepříjemně studené počasí a občasné 

sněžení se po 16. hodině rychle zaplnil prostor před úřadem, rychle se 

zaplnila i dílnička 

vytvořená v zasedačce 

natěšenými dětmi. 

Rodiče se mohli zahřát 

výborným svařákem 

nebo čajem, děti 

neztratily elán ani 

po zhruba 90 minutách 

usilovné práce 

v dílničce.  



OBEC OSTRATA 

16 
 

V půl šesté přivítal starosta všechny přítomné a krátce připomněl, co 

znamená adventní čas. Pak s elánem sobě vlastním nastoupily děti 

z hasičského sboru před 

garáž požární zbrojnice, 

aby předvedly, co se 

naučily pod vedením 

paní Alenky Čmelákové. 

S kytarovým 

doprovodem Vanesky 

Bednaříkové 

a flétničkou Sandry 

Štelcové zazpívaly 

sborově krásnou píseň, za což sklidily bouřlivý potlesk. Krátkým vstupem 

se připojili i členové hudební skupiny Náš pozdní sběr, kteří 

za doprovodu kytary přednesli 4 vokální písně s vánoční tématikou. 

Dětem mezi tím byly rozdány svítící čelenky a svítící růžky a vše bylo 

završeno rozsvícením vánočního stromu asi v 18 hodin. Na závěr starosta 

poděkoval všem za účast, účinkujícím za přednes, pořadatelům 

za přípravu a organizaci a všem občanům popřál klidný a spokojený 

adventní čas a krásné svátky v rodinném kruhu. Pozváním na vánoční 

vigilii u kapličky, která se bude konat ve 20:00 h dne 24. 12. 2017, akci 

oficiálně ukončil. 

Ing. Miroslav Gargulák, 

starosta 
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foto: http://hornipodrevnicko.cz/clanky/item/foto-rozsveceni-vanocniho-stromu-v-

ostrate 

 Zabijačkový kotlík 

Zabíjačky odjakživa patřily ke koloritu venkova. Ne jinak tomu bylo 

na Valašsku. Dnes už zřídka objevíte čuníka ve chlívku, na ty skutečné 

valašské zabíjačky se už jen vzpomíná. Pro připomenutí atmosféry a chutí 

některých typických produktů jsme před dvěma lety a pak každý rok 

začátkem prosince zorganizovali akci Zabijačkový kotlík. Zájemci si mohli 

zakoupit za symbolickou cenu polívku, vařené i pečené maso se zelím 

a s chlebem. V sobotu 9. 12. tak bylo na terase u sálu kulturního domu už 
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od rána rušno při přípravě a vaření nakoupeného vepřového masa a zelí. 

Přípravě šéfoval místostarosta pan Arnošt Horák, pomáhali mu 

především paní Ing. Ludmila Šmeidlerová, Ing. Vladimír Divilek a pan 

Zdeněk Juřík. Vše vyvrcholilo zahájením prodeje v půl dvanácté. Protože 

bylo venku poměrně chladno, přišlo vhod i malé občerstvení ve formě 

svařeného vína, pro lepší trávení bylo k dispozici i sudové pivo, 

a samozřejmě také nealko. Nebyly citelné dlouhé řady jako v minulých 

letech, ale zřejmě i vlivem počasí se zájemci trousili postupně až téměř 

do 14:30 h, kdy byl prodej ukončen s konstatováním, že až na malé 

zbytky vařeného masa je vše vyprodáno. A jestli chutnalo? To můžete 

dopovědět Vy, co jste okusili. 
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 Mikulášské odpoledne 

V sobotu 9. prosince pokračoval program v sále kulturního domu 

po Zabíjačkovém kotlíku Mikulášskou nadílkou. Po rychlém úklidu jsme 

spolu s organizačním štábem z řad dobrovolných hasičů vše připravovali 

na příchod a okamžité zapojení dětí. Vše vypuklo v 15:15 h oficiálním 

přivítáním dětí i dospělého doprovodu a svého se ujaly organizátorky 

p. Hanka Juříková Florová, paní Alenka Čmeláková, paní Anička Juříková 

(vlastně obě) a moderátorka paní Světlana Divilková. Děti se bavily, 

rodiče předpokládám také, a se zaplněným sálem byli spokojeni 

i pořadatelé. Vhod přišlo připravené občerstvení, nadýchané věnečky 

věnované paní Hánělovou i věhlasné Liduščiny palačinky. Troufám si říci, 

že Mikuláš a jeho družina děti vytrhli ze zaujetí pro hry a zábavu. Ale 

určitě to nebylo zklamání, příchod byl očekáván už od půl páté, takže 

čtvrt hodiny napětí tu už pracovalo. Většina dětí Mikuláše, anděly 

i hrozivě vypadajícího čerta vítala s nadšením, ale našli se i takoví, co 
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zmizeli pod stolem nebo v úkrytu u maminky. Když Mikuláš vyzval děti 

ke krátkému vystoupení s písničkou nebo básničkou a výkony začal 

odměňovat dárkovými balíčky, ostych zmizel. Rozdaných 45 balíčků 

v Ostratě, to zatím nepamatujeme. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, co se podíleli na přípravě i vlastní 

organizaci a Vám všem, co jste přispěli svou účastí k jedinečnosti akce. 
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 Fotosoutěž na facebooku 

První prosincový víkend jsme na facebookové skupině Ostrata vyhlásili 

fotosoutěž s tématem Zimní Ostrata. Moc děkujeme všem, kteří se 

do soutěže zapojili. Všechny zúčastněné jsme odměnili a doufáme, že 

do příští soutěže se zapojí ještě více lidí. Na prvním místě se tentokrát 

umístil Petr Kašpárek ml., jehož fotka je na úvodní straně zpravodaje 

(horní). Zveřejňujeme i některé další soutěžní fotografie. Gratulujeme  
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Termíny svozu 

Svoz SKO – 4. 1, 7. 1, 31. 1., 14. 2., 28. 2. 

Svoz plastů – 3. 1., 30. 1., 27. 2., 4. 4. 

Svoz skla – 12. 1., 23. 2., 23. 3. 

Svoz nebezpečného odpadu – 21. 3., 19. 9. 

Svoz velkoobjemového odpadu – 22. 3., 20. 9. 

 

Seznam všech termínů pro rok 2018 dostanete vytištěný do svých 

schránek. 

  

 

Pozvánky  

 

 24. 12. – Vigilie u ostratské kapličky od 20:00  
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 29. 12. Předsilvestrovská zábava od 19:30 v kulturním domě 

v Ostratě 

 31. 12. Silvestrovský punč na Janově hoře od 11 hodin 

 31. 12. Silvestrovský ohňostroj Slušovice 21:00 

 21. 1. Dětský karneval s Pavlem Novákem, Trnava, tělocvična školy 

od 14 hodin 

 17. 2. Ples nadačního fondu pro podporu a rozvoj Slušovic, uvádí 

Olga Lounová, od 19 hodin  

 

Více pozvánek a informací na www.hornipdrevnicko.cz. 

 

Pozvánky farnosti: 

 26. prosince – od 15 hodin koncert pěveckého sboru Radost, Štípa 

 28. prosince – vánoční besídka dětí od 16 hodin 

 31. prosince – silvestrovské koledování na Mariánském náměstí 

od 18 hodin 

 1. ledna – od 15 do 18 hodin Varhanní hudba 

 

ZAJÍMAVOSTI O VÁNOCÍCH 

 Všichni křesťané Vánoce neslaví, například v 17. století byly 

v Anglii a některých amerických koloniích Vánoce kvůli možnému 

pohanskému původu zakázány; podobně některé novodobé 
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skupiny vycházející z křesťanství Vánoce neslaví ani dnes, například 

Svědci Jehovovi. Přímo z Bible totiž nelze slavení Vánoc obhájit. 

 Dárky. S nošením dárků je to složité, promítají se do něj pradávné 

zvyky. V některých německých zemích je nosí jako u nás Ježíšek – 

Kristkind, ale na severu Německa už rozdává dárky 

Weihnachtsmann, divoký muž který má rezaté vlasy i fousy 

a cestuje na divokém větru, v Anglii „Otec Vánoce“, ale například 

v Dánsku skřítkové - nisserové, ve Švédsku po večeři přichází 

nadělovat dárky dědeček Jultomten (Vánoční muž) za pomoci 

skřítků Julnissarů, ale taky vánoční kozel. 

 Tradiční zvyky. Vánoční zvyky jako líbání pod jmelím, rozkrajování 

jablek nebo pouštění ořechových lodiček jsou pěkně staré – 

naznačuje to pradávná tradice spojená se jmelím. Již Keltové jmelí 

považovali za posvátnou rostlinu, která léčí a odstraňuje 

neplodnost. Zvyk líbat se pod jmelím zřejmě souvisí s tím, že 

Germáni spojovali jmelí s plodností. 

 Na vánoce se původně stromeček zavěšoval vzhůru nohama. 

 Vánoční pochoutka v Grónsku je Alka naložená po dobu půl roku 

v tulení kůži, kde hnije. 

 V předvánočních nákupech je každou vteřinu prodáno 28 sad 

stavebnice LEGO. 

 Týden před vánoci je, podle dat Facebooku, nejpopulárnější týden 

pro rozchody. 

 Před krůtou bylo tradiční vánoční jídlo v Anglii prasečí hlava 

s hořčicí. 

 V Japonsku je typickým jídlem podávaným na vánoce kuře z KFC. 

http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-anglii
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-japonsku
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 V Řecku, Itálii, Španělsku a Německu mají pracovníci pracující 

v tento svátek, nárok na mzdu ve výši měsíčního přijmu. 

 První píseň zazpívaná a vysílaná z vesmíru byla 16. 12. 1965 vánoční 

song Jingle Bells. Interpreti byli američtí kosmonauti projektu 

Gemini 6, Tom Stafford a Wally Schirra. 

 Na Novém Zélandu jsou na vánoční svátky zakázané televizní 

reklamy. 

Zdroj: http://internetweek.cz/zajimavosti/10-zajimavosti-o-vanocich,  

http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-vanocich 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Jubilanti pro rok 2018 

Rychterová Jiřina  č. p. 94 26. 1. 1923  95 let 

Březík Miroslav   č. p. 62 16. 12. 1938  80 let 

Navrátilová Jarmila  č. p. 46 27. 2. 1943  75 let 

Kolář Vladimír   č. p. 119 15. 4. 1943  75 let 

Čuřík Josef    č. p. 101 1. 3. 1948   70 let 

Bobálová Eva   č. p. 15 1. 10. 1948  70 let 

Šarmanová Věra  č. p. 51 4. 10. 1948  70 let 

 
KONTAKTY: 
Ing. Miroslav Gargulák, starosta: tel. 577 914 903, 736 489 733 
Arnošt Horák, místostarosta: tel. 604 369 899 
e-mail: obec@ostrata.cz 

http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-italii
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-nemecku
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-penezich
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-vesmiru

