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Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým týdnem patří „odlet 

zvonů do Říma“. Při Gloria na Zelený čtvrtek se naposledy 

rozezní zvony a varhany, které umlknou až do Velikonoční 

vigilie. Místo zvonů se používají dřevěné řehtačky 

a klapače. 
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Vážení spoluobčané,  

nechtěl bych se pouštět do diskusí o strašení klimatickými změnami, 

skleníkovém efektu a tání ledovců. Ale v tuto roční dobu pamatuji 

i teplejší počasí. I tak, jaro je tu a s ním radost z prvních jarních květů, 

ale i starosti o zahrádky a zahrady, abychom si zajistili jednak, aby byly 

pohledné, ale také aby přinesly nějaký užitek, třeba dobré trnky.  

Mezitím zkusíme zorganizovat pár akcí, zejména pro děti, kde i my 

dospělí se rádi přidáme. V dubnu to bude v sálu kulturního domu 

loutkové divadlo a balonkový klaun. V květnu pak Den rodiny venku 

na Výletišti. Na konec května je připraven, především pro odrostlejší, 

Ostratský pivní festival s bohatým doprovodným kulturním programem. 

Na přelom června a července připravujeme pro děti rozloučení se školním 

rokem. V červenci nás hasiči pozvou na Pouť sv. Anny. Všichni, kdo 

mají zájem pomoci nebo se jen zúčastnit, jsou vítáni.  

Jak to známe, jaro a léto utečou rychle, a co potom? No přeci volby, 

volby do obecních zastupitelstev. Cvičně si přijdeme k volbám vlastně už 

v květnu, to se bude volit senátor za odstoupivšího pana Čubu. Ty 

pro obec neméně důležité, vlastně důležitější, se budou konat počátkem 

října.  Zatím je to jen připomenutí. Přípravy začnou asi v červnu.  

Víc Vás nechci zdržovat u čtení, abyste si při jarních pracích mohli 

dosyta užít těch prvních jarních slunečních paprsků a svěžího jarního 

vzduchu. A samozřejmě, aby Vaše zahrada i celá Ostrata byly zase hezké.  

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 

 

SOUHRN USNESENÍ Z DVACÁTÉHOPRVNÍHO 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE  

28. ÚNORA 2018 

USNESENÍ Č. 21. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo 

Mgr. Hanku Juříkovou Florovou  za zapisovatelku a Zdeňka Juříka 

a Radka Hudečka za ověřovatele. 
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Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 21. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje 

program zasedání dle zveřejněného návrhu doplněného o body: 

Projednání zprávy kontrolního výboru a Projednání Zprávy 

o svobodném přístupu k informacím za rok 2017. 

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

USNESENÍ Č. 21. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje návrh Rozpočtového opatření na rok 2017 a 2018. Tento 

vychází z aktuálních znalostí o vývoji příjmů a nákladů obce 

na daná období. 

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

USNESENÍ Č. 21. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá starostovi 

zorganizovat schůzku zastupitelstva k projednání stanovisek 

a doporučení podaných v průběhu připomínkového řízení k návrhu 

Zprávy o uplatňování územního plánu obce Ostraty s paní 

Surovcovou, pověřenou pracovnicí odboru ÚP MMZ.  

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

USNESENÍ Č. 21. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje návrh složení inventarizační komise a termín ukončení 

inventarizace. Komise bude pracovat ve složení: předseda 

Ing. Ludmila Šmeidlerová a člen Ing. Vladimír Divilek. Ukládá 

předsedovi inventarizační komise inventarizaci provést 

a zpracováním zprávy ukončit do 15. 3. 2018. Závěry inventarizace 

předložit k projednání na příštím zasedání OZ. 

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

USNESENÍ Č. 21. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje návrh na změnu složení krizového štábu obce. Paní Janu 

Andrýskovou nahradí paní Ivana Langerová. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  Schváleno 
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USNESENÍ Č. 21. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč Společnosti 

přátel hradu Lukova jako náš příspěvek na obnovu obvodové hradby 

významné regionální kulturní památky. 

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

USNESENÍ Č. 21. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4000 Kč ZO 

Českého svazu včelařů ve Slušovicích na rozvoj činnosti 

organizace, kde jsou členy i občané obce Ostrata. 

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

USNESENÍ Č. 21. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 69/2 o výměře 27 m
2
 

panu Leoši Manovi, bytem Ostrata 64, za cenu 105,- Kč/m
2
. 

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

USNESENÍ Č. 21. 10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje záměr na pronájem pozemku p. č. 492 o výměře 

6158 m
2
 Spolku myslivců z Ostraty za symbolickou korunu za rok. 

Protihodnotou bude péče myslivců o louku a přilehlý prostor a její 

ochranu před poškozováním terénu nebo vegetace.  

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

USNESENÍ Č. 21. 11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje záměr na odkup pozemku p. č. 174 o výměře 467 m
2
 

od pánů Milána a Milana Matulových, bytem Ostrata 26 za účelem 

vybudování průchodu mezi místní komunikací na záhumení a silnicí 

III. tř. 4913 za cenu do 105,- Kč/m
2
.  

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

USNESENÍ Č. 21. 12: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

obdržené cenové nabídky na provedení fasády budovy obecního 

úřadu a hasičské zbrojnice. Vzhledem k nejnižší ceně v cenové 
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nabídce při srovnatelné technologii provedení byla vybrána nabídka 

pana Miroslava Březiny. Nabídnutá cena je 273 560 Kč. Starostovi 

ukládá doplnit jednoznačné stanovisko zhotovitelů k DPH. 

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

USNESENÍ Č. 21. 13: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

zprávu kontrolního výboru a ukládá starostovi dokončit jednání 

o zapojení podnikatelských subjektů do obecního systému 

soustřeďování, sběru, svozu a likvidace odpadů v prodlouženém 

termínu do 30. 4. 2018. 

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

USNESENÍ Č. 21. 14: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schválilo zprávu o svobodném přístupu k informacím dle zákona 

106/1999 Sb., kterou předložil Ing. Miroslav Gargulák. 

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

USNESENÍ Č. 21. 15: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Ostrata 

a statutárním městem Zlínem o přenesení veškeré působnosti 

na úseku přestupků svěřenou účinnými právními předpisy orgánům 

obce na orgány statutárního města Zlína. Pověřuje starostu 

podpisem smlouvy v zastoupení obce. 

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

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Informace k omezení pohybu osob mimo zastavěná území 

obce 

V souvislosti s opatřeními a nařízeními Okresní veterinární správy 

k likvidaci Afrického moru prasat stále platí zákaz pohybu osob po polích 

a v lesích  mimo obec.  Volný pohyb je možný pouze po silnicích. Při 

vycházkách se psem musí být vždy použito vodítka!  
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Platí a bude platit, že osoby s oprávněnými požadavky na výjimky 

pro vstup na dotčená území mají možnost požádat obecní úřad o vydání 

písemného povolení, kterým se musí při kontrolách prokázat.  

Protože se množí dotazy na dobu platnosti 

těchto zákazů, byl učiněn dotaz na okresní 

veterinární správu. Odpovědí asi spoluobčany 

moc nepotěšíme. Bylo jednoznačně řečeno, že 

konečnou dobu trvání těchto omezení nelze 

dnes odhadnout, jisté je jen to, že pokud 

nedojde ke zhoršení situace s africkým  

morem, lze očekávat zrušení zákazů 

a omezení nejdříve za 2 roky. Po celou tuto 

dobu budou zpřísněny kontroly osob 

pohybujících se na polích a v lesích jednak 

Policií ČR, ale zvláštní oprávnění mají také 

pověření členové mysliveckých sdružení. 

Ti mají právo osoby legitimovat a povinnost 

přestupky hlásit na Okresní veterinární správu k dalšímu řízení. Tyto 

kontroly se mají zpřísnit, stejně jako sankce za porušování. 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 

Práce v obci 

Ukázalo se nám hezky a je to již poznat i na dění v obci. Občané začali 

uklízet zahrádky, což znamená, že jsme instalovali kontejnery 

na bioodpad na již tradičních místech jak u nás v obci, tak v obcích, které 

s námi uzavřely smlouvy na svoz bioodpadu pro naši kompostárnu.  

Jak jste si mohli všimnout, začíná být rušno i u budovy obecního úřadu, 

kde začalo růst lešení pro stavební firmu, která bude opravovat fasádu 

obecního úřadu. Zakázku bude provádět firma Miroslav Březina 

ze Zlína.   

Naši pracovníci se přes zimu věnovali práci v lese, kde jsme těžili stromy 

napadené kůrovcem. Dřevo bylo prodáno firmě Valašsko kloboucká lesní 

a firmě Pila Ostrata. Dále se za příznivého počasí dodělávaly vnitřní 
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zednické práce v budově technického zázemí  v areálu bývalého družstva. 

Bude se i pokračovat 

na dokončení přístupového 

chodníku ke dřevostavbě 

na Výletišti.   

Máme za sebou také sběr 

velkoobjemového 

a nebezpečného odpadu. 

O sběr železa se postarají 

naši dobrovolní hasiči 

v termínu, který bude 

zveřejněn na známých 

místech.  

Toto je malý výčet prací, které se uskutečnili v zimních měsících. 

V dalším období se zaměříme na údržbu zeleně v obci, které je opravdu 

hodně a k údržbě obecního majetku a zařízení.  

Arnošt Horák, 

místostarosta 

 

 

 

 

 

 

Říjnové volby 

V průběhu října proběhnou volby do zastupitelstva obce. Zvažte prosím 

svou kandidaturu. Informace o konkrétních termínech odevzdání 

kandidátních listin zatím neznáme. Jakmile je budeme vědět, vyvěsíme 

na fb, webu i úřední desce. Z informačního servisu ministerstva vnitra je 
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zatím jasné, že kandidát musí mít min. 18 let, trvalé bydliště v obci, 

do jejíhož zastupitelstva se hlásí a musí mít české občanství. Noví 

kandidáti a nová sdružení musí mít podepsanou petici a to cca třiceti 

občany. 

Uskutečněné akce 

 Štědrovečerní obřad u kapličky 

Na štědrý večer se v Ostratě stalo už tradicí setkání u kapličky ve 20:00 

a účast na mluvené mši. Vánoční hudba z reproduktorů a především zvon 

kapličky to ještě připomenuly. Obvykle úvod vytvoří vystoupení malé 

skupiny muzikantů s dechovými nástroji, letos ale dostaly přednost jejich 

rodiny. Proto je nahradili paní Jana Hudečková a starosta, kteří s kytarou 

zazpívali pár koled. Otec František Sedláček se pak ujal sloužení krátké 

mše slova – vigílie. Závěrem zazněla společně zpívaná koleda, Narodil se 

Kristus pán, k Vánocům už trvale patřící Purpura a tři krátké skladby 

pro zobcovou flétnu v podání Elišky Červenkové. Shromáždění ukončil 

starosta poděkováním otci Františkovi, účinkujícím, zvukařům i všem 

zúčastněným a přáním požehnaných svátků a všeho nejlepšího do nového 

roku. 

Než se účastníci rozešli do svých domovů, ještě si vzájemně stačili krátce 

popovídat, okoštovat tu letošní pálenku a ještě si popřát k svátkům 

a k novému roku.  

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 

 Předsilvestrovská zábava 

Sbor dobrovolných hasičů v Ostratě uspořádal v pátek 29. prosince 

Předsilvestrovskou taneční zábavu v sále kulturního domu. O hudební 

doprovod se postarala kapela Náš pozdní sběr. Účastníků nebylo zrovna 

moc, což je kupodivu trend poslední doby, kdy je účast na hasičských 

akcích slabší. Přesto si myslím, že se akce přítomným líbila a patří se 

poděkovat všem hasičům, kteří se na přípravě a průběhu zábavy podíleli 

a obecnímu úřadu za příspěvek do tomboly. 

Pavel Mahďák, starosta SDH 
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 Koblihy 

Pozvánka byla zveřejněna na obchodě i na internetu už od 1. února, 

připomínání v místním rozhlase skončilo až 10. února půl hodiny 

před otevřením sálu. 

Koblížky extra kvality 

byly za sobotní 

dopoledne „vyrobeny“  

ze 30-i dávek, k tomu 

milosti.  

Očekávání se naplnilo 

ještě před stanovenou 14. 

hodinou, kdy velké 

skupiny především 

ze Hvozdné a okolí 

začaly plnit sál. Jako 

v minulosti, k radosti 

pořádajících děvčat 

z Místní skupiny 

Červeného kříže, 

zakrátko zbylo už jen pár 

bavorských vdolků. 

U horkého čaje, kávy 

nebo svařáku se 

dalo i snadno 

zapomenout na chladné 

počasí, které bylo v tu 

dobu venku. 

 

Závěrem lze konstatovat, 

že Koblížkové odpoledne se i tentokrát vydařilo. Spokojeni byli 

pořadatelé i hosté.  

 

Ing. Miroslav Gargulák 
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 Košt slivovice 

 

Takřka v rodinném kruhu, alespoň podle počtu účastníků, proběhl letošní 

3. ročník obnoveného ostratského koštu slivovice. V pátek 2. března 

v 18:00 bylo všech přihlášených 10 pěstitelů za hodnotícími stoly. 

 

I tak 10 vzorků v 1. kole a dalších 5 vzorků v kole finálovém byla slušná 

dávka pro netrénované. Ale průběžné zakusování pečiva, sýru, klobásy 

a v neposlední řadě zapojení do malého kvízu – to vše způsobilo, že čas 

uběhl velmi rychle a došlo na předávání pohárů za výsledky v soutěži. 

Pohár za 3. místo obdržel Mirek Valerián, za druhé místo převzal pohár 

Bc. Mirek Juřík a za první místo obdržel pohár i pohár putovní pan 

Zdeněk Juřík. Následovalo ještě dlouhé hodnocení a diskutování, ale 

na výsledcích koštu ani potažmo na dění v obci to i tak, jak doufám, nic 

nezměnilo.  

Miroslav Gargulák 

 



OBEC OSTRATA 

12 
 

 

 Košíky Rudník 

Už pár týdnů dopředu pronikala informace o termínu konání setkání 

košíkářů v Rudníku v sobotu 17. března. Následovalo vyvěšení plakátů 

a výzvy v místním rozhlase s pozváním k účasti. Objednán s předstihem 

byl i autobus. Ovšem ještě 4 dny před konáním to vypadalo, že autobus 

může být zrušen a celá návštěva setkání se vejde do osobního auta.  Ale 

až do pátečního večera se ještě podařilo skupinu doplnit na 18 účastníků. 

Autobus s kapacitou 19+ řidič vyrazil krátce po 8. hodině. V Rudníku 

jsme okamžitě navázali na zahajovací ceremoniál a pak se vše odvíjelo 

podle již zažitého scénáře. Prohlídka expozice, diskuse s košíkáři, 

přivítání s přáteli z Rudníka a z Morkovic a sledování jako obvykle 

hodnotného a zajímavého kulturního programu. Hostitelé se o nás vzorně 

starali, jídla i občerstvení určitě nechybělo. Rudník má proti Ostratě jen 

něco málo přes dvojnásobek obyvatel, ale v sále kulturního domu to 

vypadalo na střed většího města – stále bylo plno, hosté průběžně 

odcházeli a noví přicházeli. Na první pohled je zřejmé, že tradice 

košíkářství je zde na Myjavě opravdu hluboce zakořeněna, je pro lidi 

něčím, co patří neodlučně k jejich životu.   

Den v Rudníku utíká nějak rychleji než doma. Večer se přiblížil rychle 

a v 18 hodin jsme vyrazili k Ostratě. Po pěkném zážitku z návštěvy jsme 

se rozešli do svých domovů ještě před 20. hodinou. 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 
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 Košíky Ostrata 

Sobota 24. března byla již dlouho dopředu rezervována pro pořádání již 

9. setkání košíkářů v Ostratě. Bylo to pouze jeden týden po Rudníku, 

takže byly na místě obavy z nižší účasti. Na druhé straně převážila snaha 

stihnout setkání  do Velikonoc. Obojí se projevilo – nižší účast přátel 

z Rudníku a z Morkovic, ale potěšil nás neočekávaný zvýšený zájem 

našich občanů, návštěvníků z okolních obcí i z krajského města. 

Předvádějících pletařů bylo celkem 7, u jednoho stolu se bylo možné 

přiučit vytváření velikonočních dekorací. Zájem návštěvníků poutala také 

ukázka práce Aničky Juříkové s rytím dekorací do kovových destiček, 

nožů a do rohoviny – do dančího paroží. A dokonalé prostředí pro setkání 

usilovně pomáhala dotvářet cimbálová muzika Korečnica. Potěšila nás 
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také návštěva kandidátů na blížící se doplňkové volby do senátu. Paní 

Michaela Blahová, která se postarala o propagaci akce ve Zlíně a o účast 

štábu regionální televize Slovácko a o pozvání hejtmana zlínského kraje 

pana Jiřího Čunka. Druhým kandidátem na senátora, který se přišel 

občanům představit, byl pan Radomír Rafaja.  Oba využili příležitosti se 

setkat s budoucími voliči a diskutovat o aktuálních potřebách 

a očekáváních občanů, budoucích voličů. Hejtman pan Čunek přijel těsně 

před polednem a vydržel téměř 2 hodiny. Stačil si popovídat se všemi 

řemeslníky, prohlédnout a ohodnotit expozici výrobků přihlášených 

do soutěže o nejatraktivnější pletařský výrobek i si podiskutovat s dalšími 

účastníky. Příjemným zpestřením byla hudební vystoupení Vanesky 

Bednaříkové a Elišky Červenkové. Vaneska za doprovodu dědy, 

p. Plachého, zahrála na kytaru a zazpívala píseň Kdyby tady byla taková 

panenka. Eliška zase na zobcovou flétnu nabídla několik populárních 

písní. Všem patří uznání za přípravu vystoupení a nádherný přednes.   

 

Celkové hodnocení nechám na těch, kdo se zúčastnili a objektivně 

posoudili. Rád ale vyzvedávám přístup kolegů zastupitelů a zastupitelek, 

členek Místní skupiny Červeného kříže za významnou pomoc 

při přípravě setkání, za darované sladké a slané domácí pečivo 

pro občerstvení hostů a také za aktivní náročnou pomoc při vlastním 

konání akce. Všem upřímné děkuji.  
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Rád připomínám také sponzory setkání – podnik Continental Barum, 

s.r.o., Rojak s.r.o. Ostrata, Elkoplast s.r.o., Jolanu a Radka Hudečkovi 

a Arnošta Horáka. Všem také děkuji.  

Věřím, že hosté ze setkání odcházeli s dobrými dojmy. Společně budeme 

zase přemýšlet, co a jak příště zdokonalit, zatraktivnit. Jako motivaci 

můžeme využít i setkání košíkářů v Morkovicích – Slížanech, které se 

bude konat 23. června. Pozvání zaznělo v sobotu z úst starosty obce 

Morkovice – Slížany pana Mgr. Pavla Horáka. Autobus budeme 

zajišťovat.  

Miroslav Gargulák, starosta  
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Blížící se akce 

 Loutkové divadlo 

V neděli 15. dubna 

odpoledne od 15:00 h se 

bude v sále kulturního 

domu konat představení 

loutkového divadla – 

pohádka „Pták Ohnivák“. 

Volným pokračováním 

bude program 

„Balonkového klauna“.  

Program je určen především dětem, ale pobaví se určitě i jejich 

doprovody. Je připraveno občerstvení i populární Liduščiny palačinky. 

Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni. 
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INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

                                                                                                                                

 

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 Termíny akcí roku 2018 

 

 Sobota 28. dubna – Hasičská pouť Hostýn 

 Sobota 5. května – Sběr železného odpadu v obci 

 Neděle 6. května – Hasičská pouť Provodov 

 Neděle 13. května – Dětský den pro rodinu 

 Sobota 26. května – Pohárová soutěž Klečůvka 

 Sobota 9. června – Pohárová soutěž Ostrata 

 Sobota 30. června – Pohárová soutěž Lůžkovice 

 Sobota 21. července – Pohárová soutěž Lípa 

 Sobota 28. července – Taneční zábava sv. Anny 

 Neděle 29. července – Slavnostní mše sv. u místní kapličky 

 Sobota 4. srpna – Pohárová soutěž Želechovice Paseky 

 Sobota 15. srpna – Pohárová soutěž Želechovice 

 Sobota 27. října – Hodová akce Vodění berana 

 Sobota 8. prosince – Mikulášská besídka 

 Sobota 29. prosince – Předsilvestrovská taneční zábava 
 

 

 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

 

 Tříkrálová sbírka 
Letos se v naší obci vybrala částka 15 079 Kč. 

Všem, kteří přispěli, děkujeme.  

 

 Pozvánka farnosti 
Tak jako v uplynulých letech i letos budou bývat v naší kapličce májové 

pobožnosti a to v úterý a pátek od 19 hodin. V úterý 29. května bude 

májová pobožnost spojená se mší svatou. 

Za farníky Jan Zbořil 
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Termíny svozu 

Svoz SKO – 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6. atd.  

Svoz plastů – 1. 5., 29. 5., 3. 7. atd. 

Svoz skla – 20. 4., 18. 5., 15. 6., 27. 7. atd. 

Svoz nebezpečného odpadu – 19. 9. 

Svoz velkoobjemového odpadu – 20. 9.  
 

Pozvánky  

 O Palečkovi – divadlo, dům kultury Vizovice, 18. 4. v 9:00 hodin, 

vstupné 50 Kč 

 Zabijačka – divadelní parodie z Ubla, dům kultury Vizovice, 20. 4. 

od 19:00 

 Cestopisná přednáška Indie – dům kultury Vizovice, kavárna, 24. 4. 

v 17:00 

 Odpusť, Natašo! – divadlo Hvozdná, premiéra 27. 4. v 19:30, 

nevhodné pro děti do 12 let 

 Coursingové závody – Revika Vizovice, 5. 5. od 9:30 

 Vizovický farmářský trh – Vizovice Masarykovo náměstí, 12. 5. od 

9:00 

 

Více pozvánek a informací na www.hornipdrevnicko.cz. 

DOTAZNÍK 

Tentokrát jsme si pro dotazník do prvního letošního zpravodaje vybrali 

starostu místních hasičů pana Pavla Mahďáka. 

1. Co jste vystudoval? 

Po neúspěšném ročním studiu na stavební průmyslovce ve Zlíně 

jsem v roce 1985 přešel na učiliště ve Vyškově, kde jsem se vyučil 

v oboru izolatér a následně jsem si doplnil vzdělání dvouletou nástavbou 

ukončenou maturitní zkouškou. 
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2. Čím se živíte? 

Samozřejmě prací. Po vojně jsem pracoval u firmy, u které jsem se 

vyučil, následně jsem pár let pracoval v oboru jako živnostník a to 

většinou po stavbách v Praze a okolí. V roce 1997 jsem nastoupil 

do firmy Lesko-velkoobchod nápojů, ve které působím do této doby nyní 

ve funkci směnového vedoucího a to v areálu skladu firmy v Lípě. 

3. Jak dlouho děláte starostu SDH a co tato práce obnáší? 

Funkci starosty SDH vykonávám od roku 1998, letos tedy 20. 

sezónu. Co tato práce obnáší? Především moto všech hasičů "Bohu ku cti, 

bližnímu ku pomoci". Hlavním krédem všech hasičů je především pomoci 

při nenadálých událostech, ať už jsou to požáry, záplavy, dopravní 

komplikace apod. Patříme k menším sborům a menším jednotkám, takže 

se v nějaké velké míře těchto akcí neúčastníme samozřejmě vyjma 

událostí v nejbližším okolí. Ve své činnosti se věnujeme soutěžním 

aktivitám našich členů a to jak mužů, tak především žáků. Ti se také 

účastní různých soutěží a tím se učí disciplín užitečných i pro běžný 

život. Výraznou měrou se podílíme na kulturních akcích v naší obci a to 

většinou těch tradičních, které založili naši dědové a jejich otcové. Takže 

má práce obnáší i přípravu a realizaci těchto akcí. 

4. Dříve jste byl v zastupitelstvu, uvažujete, že budete 

kandidovat znovu? 

Ano, v minulosti jsem byl členem zastupitelstva a i v minulých 

volbách jsem kandidoval, bohužel i přes velký počet hlasů jsem se 

do zastupitelstva nedostal a to z důvodu účasti na spodní části kandidátní 

listiny. Jestli budu znovu kandidovat, budu ještě zvažovat, ono účast 

v zastupitelstvu je zodpovědná je jí potřeba vynaložit zejména hodně 

času. A skloubit zaměstnání, práci okolo chalupy, činnost v hasičském 

sboru a ještě v obci je někdy nadlidský výkon. 

 

5. Jak hodnotíte práci současného zastupitelstva? 

Jak již jsem zmínil, v zastupitelstvu jsem působil, a proto mám 

přehled o náročnosti tohoto uskupení. Proto si nesmírně vážím práce 
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výrazné většiny zastupitelstva spolu se starostou obce. Myslím si, že když 

se ohlédneme, tak je činnost obce zřetelná na každém kroku, ať už jsou 

pro nás některé věci zcela běžné. Fungují služby občanům, jako je sběr 

veškerého odpadu, především bio. Je určitě poznat, že se tyto produkty 

nepálí, jak tomu bývalo na každé zahradě. Dále je to oprava obecního 

úřadu a hasičské zbrojnice a bylo by určitě hodně na co odpovídat. 

6. Pokud byste mohl v obci něco změnit, co by to bylo? 

 Říká se, že v každé obci by měl být svatostánek a hospoda. 

Kapličku u nás máme a hospodu také. Jen se v ní schází obrovské 

minimum místních obyvatel a přitom to známe všichni, jak to 

na vesnicích chodívalo a chodí dodnes. Kdokoliv něco potřeboval, šel 

do hospody, ať už něco zbudovat nebo jenom poradit. I když je dneska 

doba internetu, kde si dokážete obrovskou fůru informací zjistit, přesto 

tady v Ostratě chybí místo, kde by se lidé sešli a řešili každodenní starosti 

a problémy. 

7. Jak hodnotíte současný společenský život obce? 

 Myslím si, že na to, jak jsme velká obec, se u nás dá společensky žít 

po celý rok. Stačí si hodit na papír všechny kulturní a sportovní akce, 

které během roku proběhnou. Nechci je tady vyjmenovávat, zmíním asi tu 

největší a to Pivní festival pořádaný Jirkou Januškou a Arnoštem 

Horákem. Každopádně bych řekl, že není měsíce v roce, kdy by se 

v Ostratě něco nekonalo. Smutné je, že se na těchto akcích pořádaných 

obcí, hasiči, myslivci nebo Červeným křížem schází menší část místních 

obyvatel. 

8. Kdyby Vám zlatá rybka mohla splnit jedno přání, co by to 

bylo?  

Samozřejmě zdraví pro sebe, rodinné příslušníky a prakticky 

pro všechny, protože když slouží zdraví, dají se překonat všechny 

překážky a problémy, člověk může pracovat  a veselit se ze života. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Jubilanti roku 2018 

Rychterová Jiřina   26. 1. 1923  95 let Ostrata 94 

 

Navrátilová Jarmila  27. 2. 1943  75 let Ostrata 46 

 

Čuřík Josef   1. 3. 1948   70 let Ostrata 101 

 

Kolář Vladimír   15. 4. 1943  75 let Ostrata 119 

 

Bobálová Eva    1. 10. 1948  70 let Ostrata 15 

 

Šarmanová Věra  4. 10. 1948  70 let Ostrata 51 

 

Březík Miroslav           16. 12. 1938  80 let Ostrata 62 
 

Upozornění: Kdo nechce být v příštích číslech uváděn ve společenské rubrice, nahlaste svůj nesouhlas na obecním 

úřadě. 

 

Narození 

Mia Šmeidlerová, 9. března 2018, Ostrata 66 

 

 

 

KONTAKTY: 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta: tel. 577 914 903, 

736 489 733 

Arnošt Horák, místostarosta: tel. 604 369 899 

e-mail: obec@ostrata.cz 

 


