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Vážení spoluobčané,  

s nástupem letošního léta začíná zase kolotoč s přípravou voleb 

do zastupitelstev obcí a měst. Ty čtyři poslední roky utekly jako voda, 

alespoň mám ten pocit. Z počátku to vypadalo, že se konce snad ani nedá 

ve zdraví dožít, ale jak říkají klasici, čas léčí.  Určitě by se našli takoví, 

co by práci starosty i zastupitelů zvládli od začátku do konce 

bez problémů a líp, ale k tomu jsou tu právě volby. 

Vlastně si uvědomuji, že mám poslední příležitost sdělit ve Zpravodaji 

své postřehy, příští Zpravodaj vyjde asi až po volbách. Proto si dovolím 

shrnout stručný průřez činnosti současného zastupitelstva od listopadu 

roku 2014 dosud. Takže to nebude úvodník, ale asi takový sloupek 

samochvály – nevím, jak se tomu vyhnout. 

Právě jsem vzpomněl Zpravodaj – jako jeden z nejvhodnějších způsobů 

předávání informací o dění v obci byl od prvního okamžiku ustavení 

zastupitelstva prioritou. Když k tomu zmíníme udržování webových 

stránek obce a zveřejňování aktuálních zpráv a důležitých informací 

na informační tabuli, v místním rozhlase a na facebooku, myslím, že víc 

pro informovanost veřejnosti udělat nelze. Vlastně, možná ano: udělat 

pořádný průšvih a jsme v celostátních sdělovacích prostředcích. 

Prvním cílem po volbách bylo dořešit rozpracované projekty z minulého 

období, především administračně. To se vcelku podařilo i přes 

začátečnické problémy. Museli jsme ale hned řešit i zprovoznění 

technologie kompostárny, což nebylo možné bez zvětšení prostoru 

a zpevněné manipulační plochy kompostárny. Sezóna 2015 byla zahájena 

včas a podařilo se naplnit první kompostovací vaky. Byly uzavřeny 

smlouvy s okolními vesnicemi a naplněna funkce komunitní 

kompostárny. Hned v závěru roku 2015 jsme však museli řešit vyřazení 

stěžejního stroje – drtící a homogenizační jednotky ZAGO, když dosud 

neznámý pachatel zcizil 2 hydraulické válce, řídící jednotku a kardan 
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pohonu v celkové ceně odhadnuté dodavatelem stroje na cca 100 tisíc Kč. 

Určitě mu to pomohlo ke štěstí. Trvalo pak celou zimu, než se podařilo 

chybějící součástky zajistit a stroj na sezónu 2016 připravit k používání. 

A cena? Nakonec něco přes 70 tisíc Kč. 

Dalším úkolem bylo řešit projekt rekonstrukce a zateplení budovy 

obecního úřadu. Projekt byl už přihlášen, dokonce přiznána dotace, ale 

realizace byla v minulosti několikrát odložena. Byla upravena 

dokumentace podle novelizovaných norem a provedeno výběrové řízení 

na dodavatele, ale po konzultaci s odborníkem na technologie 

rekonstrukce staveb bylo od projektu odstoupeno. Ve vlastní režii jsme 

museli nejdříve provést odvodnění základů budov obecního úřadu 

a hasičské zbrojnice. Pak byla zhotovena nová střešní konstrukce 

a plechová krytina na hasičské zbrojnici. Protože jsme chtěli dostat 

pod střechu nový hasičský minibus VW Crafter a nový vozík s potřebami 

pro výjezd, byla zabudována nová vrata a nová podlaha ve zbrojnici. Dále 

byla provedena výměna oken v obou křídlech a výměna dveří 

do klubovny hasičů. Letos jsme se konečně dočkali i nové fasády. Ale 

rekonstrukce pokračuje, tentokrát uvnitř. Původní obklady stěn z roku 

1973 v zasedačce jsou nahrazeny klasickými omítkami, stropy 

v zasedačce, v kuchyňce a na chodbě byly demontovány a budou tvořeny 

novými sádrokartonovými šablonami. Po dokončení a vybavení místností 

bude vhodný prostor nejen ke schůzování, ale i k menším oslavám. 

Ke komfortu by měla přispět i rekonstrukce sociálního zařízení. Už 

před poslední zimou byl vyměněn 25 let starý plynový kotel za nový, 

kondenzační, který by měl mít hospodárnější provoz. 

Palčivým problémem obce bylo uložení dříve nakoupené techniky 

k dotačním projektům kompostárna, svozová technika a snížení prašnosti 

– nákladní vůz, 2 traktory, kolový smykový nakladač, kontejnery 

a nesené nářadí. Dlouhodobý pobyt na nechráněných prostorách 

a rozmary počasí na životnosti určitě nepřidávaly. Podařilo se nám koupit 

vcelku výhodně objekt bývalé vodárny na bývalé farmě v Ostratě 
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i s přilehlou zpevněnou plochou. Postupně jsme provedli stavební úpravy 

v budově k naplnění účelu využití, venkovní prostor jsme oplotili a navíc 

jsme vybudovali dřevěný, z části uzamykatelný, přístavek o rozměrech 

cca 17 x 6 m. Naši pracovníci v budově získali i sociální zázemí – sprchu, 

WC a navíc pěknou dílnu pro drobné svépomocné opravy. Technika je 

zde nyní zabezpečena proti povětrnosti i nenechavcům. 

Pro údržbu zeleně jsme nákladem 300 tisíc Kč zakoupili nové moderní 

sekačky, které by měly usnadnit a urychlit sekací práce a ušetřený čas 

využít na konstruktivnější aktivity. 

V roce 2016 jsme se rozhodli provést opravu místní komunikace 

ve východní části obce. Z důvodu nedostupnosti dotace jsme volili 

nízkonákladovou variantu. To se neukázalo jako nejšťastnější řešení, ale 

můžeme slíbit, že stav průběžně monitorujeme a budeme napravovat 

při zjištění závažnějších závad. 

Pro ukládání kontejneru na bioodpad v dolní části obce bylo dříve 

využíváno parkoviště a v okolí se stav nedal nazvat pořádkem. Proto byl 

okolní prostor upraven, byla vybudována nová zpevněná odstavná plocha. 

Na výletišti a ve dřevostavbě, kde jsou konány společenské i rodinné akce 

s vyšším počtem účastníků byla do začátku roku 2017 využívána voda 

ze studny. Její kvalita se ale zjevně zhoršovala, a abychom předešli 

nebezpečí hromadné infekce, vybudovali jsme přípojku vody z veřejného 

vodovodu. 

K i tak nekompletnímu výčtu aktivit by ještě mělo být uvedeno 

vybudování altánu nad žlebem a renovace parket v sále kulturního domu. 

Docela složitým úkolem se hned v úvodu volebního období ukázalo 

vysazení lesa na místě dřívější mýtní těžby, kterému muselo předcházet 

vyčištění prostoru od zbytků po těžbě a vybudování oplocenky. 

Věřím, že alespoň někteří občané se těší na pokračování programů 

přeshraniční spolupráce i po skončení doby udržitelnosti. Máme v plánu 

v tom stále pokračovat i přes skutečnost, že z důvodů administrativních 
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pochybení ve vyřizování a financování projektů z minulosti jsme byli 

nuceni vrátit nemalé prostředky z dotace.  

Po celou dobu se snažíme organizovat společenský život v obci a k tomu 

zapojit co nejširší veřejnost. Především pro děti jsme začali pravidelně 

organizovat divadelní představení pohádek, oblibu si získává také 

slavnostní rozsvěcování vánočního stromu u obecního úřadu 

i organizování dětského dne. K tomu podporujeme spolupráci se všemi 

spolky, které v obci vyvíjí činnost. Pochvalu zaslouží hasiči, místní 

skupina Červeného kříže a co je potěšující, v poslední době výrazně 

vzrostla aktivita spolku myslivců z Ostraty.  

V práci úřadu bylo třeba zajistit průkaznější vedení účetnictví ve všech 

částech – finanční, majetkové, mzdové a účtování poplatků a pronájmů. 

K tomu jsme pořídili účetní program KEO, který je v současné době 

s přispěním nové účetní již komplexně využíván. Ještě máme co 

zlepšovat, jenže ono to nejde vždy zrovna jednoduše. Dobrou zprávou 

také je, že k dnešnímu dni máme zůstatek na účtech 7,1 milionu Kč, když 

jsme začínali s imaginárními 2,9 miliony Kč, se skutečností jen asi 

170 tisíc Kč. 

Hodnotit práci jednotlivých zastupitelů se vyhnu, protože by to bylo jen 

subjektivní. Z mého pohledu fungovalo zastupitelstvo jako celek dobře. 

To, co se nám podařilo vyřešit, vybudovat a zorganizovat pro občany 

za dobu naší činnosti mě dává pocit uspokojení, úspěšného období. Ale 

vlastní obrázek si musí stejně udělat každý občan sám vycházeje ze svého 

pohledu, ze svých zkušeností a porovnání.  

Musím připomenout, že bez našich pracovníků, dnes už zaměstnanců 

obce, bychom asi nebyli schopni udržet současný pořádek v obci ani 

provést stavební opravy či udržovat les. Provádění těchto prací 

dodavatelsky by mohlo být pro obec finančně neudržitelné. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, co přispěli k chodu obce radou, 

kritikou i osobní či věcnou pomocí. Spoluobčanům, jejichž oprávněná 
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očekávání jsme nenaplnili, pak přeji, aby se tak dostálo po blížících se 

volbách od nového zastupitelstva. 

Všem děkuji za důvěru. 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 

 

SOUHRN USNESENÍ Z DVACÁTÉHODRUHÉHO 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE  

16. KVĚTNA 2018 

USNESENÍ Č. 22. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo 

Mgr. Hanku Juříkovou Florovou  za zapisovatelku a Ing. Vladimíra 

Divilka  a Radka Hudečka za ověřovatele. 

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

USNESENÍ Č. 22. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje 

program zasedání dle zveřejněného návrhu doplněného o body: 

Zpráva o výsledku inventarizace a Volba přísedícího soudce 

Okresního soudu ve Zlíně. 

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

USNESENÍ Č. 22. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje návrhy Rozpočtového opatření č. 2 a 3 na rok 2018. 

Tento vychází z aktuálních znalostí o vývoji příjmů a nákladů obce 

a metodických pokynů na daná období. 

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

USNESENÍ Č. 22. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a bere 

na vědomí Zprávu o výsledku inventarizace a ukládá starostovi 

zajistit realizaci doporučených opatření. 

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

USNESENÍ Č. 22. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata bere na vědomí 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. 
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Ukládá starostovi zajistit realizaci doporučených opatření k nápravě 

zjištěných nedostatků, o výsledku informovat kontrolní orgán. 

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

USNESENÍ Č. 22. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje Roční účetní uzávěrku s výhradou. 

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

USNESENÍ Č. 22. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata dne 16. 5. 2018 

a) projednalo v souladu s ustanovením § 6, odst. 5 písm. e) 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb Zprávu o uplatňování 

Územního plánu Ostrata v uplynulém období 2013-2017 

b) schvaluje v souladu s ustanovením § 55, odst. 1 ve spojení 

s ustanovením § 47, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

Zprávu o uplatňování Územního plánu Ostrata v uplynulém 

období, včetně pokynů pro zpracování návrhu změny Územního 

plánu Ostrata 

c) stanovuje v souladu s ustanovením § 56 stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb prodloužení lhůty, která je považována za průtahy 

při pořizování územního plánu, na 3 roky 

d) ukládá starostovi po schválení Zprávy zajistit zpracování návrhu 

změny Územního plánu Ostrata  

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

USNESENÍ Č. 22. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost 

o poskytnutí finančního daru Domu seniorů Lukov a schválilo 

poskytnutí daru ve výši 5000 Kč. 

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

USNESENÍ Č. 22. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost 

o poskytnutí finančního daru spolku SK Hvozdná jako příspěvku 

na činnost pro práci s mládeží z Ostraty. Vzhledem k tomu, že 

za poslední roky příspěvek nebyl požadován, schválilo poskytnutí 

daru ve výši 10.000 Kč. 
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Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 22. 10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

žádost o poskytnutí finančního daru jako příspěvku na pořádání 

Pivního festivalu v Ostratě pořadateli p. Horákovi Arnoštovi 

a schválilo poskytnutí daru ve výši 7000 Kč. Protihodnotou bude 

možnost bezplatné návštěvy pátečního programu pro občany 

Ostraty. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1  Schváleno 

USNESENÍ Č. 22. 11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

informaci o technickém stavu zařízení pro údržbu travních porostů 

a schvaluje návrh na pořízení nového křovinořezu, nové parkové 

sekačky a zahradního traktoru. Jako dodavatele z předložených 

nabídek schválilo Leopolda Janského. Ukládá starostovi vystavit 

objednávku na uvedená zařízení. 

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

USNESENÍ Č. 22. 12: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje záměr na pronájem pozemku p. č. 258 o rozloze 2198 

m
2
 p. Josefu Mahďákovi, bytem Ostrata 67, na dobu neurčitou 

s možností výpovědi s ročním nájmem 100 Kč.  

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

USNESENÍ Č. 22. 13: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 386 o rozloze 301 m
2
 

manželům Janě a Martinovi Hudečkovým, bytem Ostrata 112, 

za cenu 105,- Kč/m
2
.  

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

USNESENÍ Č. 22. 14: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

žádost p. Stanislavy Kobylíkové a Jaroslava Červenky o odkup 

obecního pozemku p. č. 434. S prodejem pozemku nesouhlasí.  

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  Schváleno 
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USNESENÍ Č. 22. 15: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

žádost p. Plaché Boženy, bytem Ostrata 18, a p. Bednaříkové 

Moniky, bytem Ostrata 145, a schvaluje záměr prodeje obecního 

pozemku p. č. 124 o výměře 97 m
2
 za cenu 105,- Kč/m

2
  

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1  Schváleno 

USNESENÍ Č. 22. 16: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními 

stranami: obec Ostrata, společnost GasNet, s.r.o. a Jolanou 

a Radkem Hudečkovými na právo zřídit a provozovat na služebném 

pozemku p. č. 345 plynárenské zařízení a právo vstupu na pozemek 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami 

a provozováním plynárenského zařízení s jednorázovou úplatou 

obci Ostrata 500,- Kč. S návrhem smlouvy souhlasí a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

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

USNESENÍ Č. 22. 17: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními 

stranami : obec Ostrata, společnost GasNet, s.r.o. a Jolanou 

a Radkem Hudečkovými na právo zřídit a provozovat na služebném 

pozemku p.č. 359 plynárenské zařízení a právo vstupu na pozemek 

v souvislosti  se zřízením, stavebními úpravami, opravami 

a provozováním plynárenského zařízení s jednorázovou úplatou 

obci Ostrata 500,- Kč. S návrhem smlouvy souhlasí a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

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

USNESENÍ Č. 22. 18: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schválilo návrh smlouvy o výpůjčce štěpkovače Timberwolf 

TW160 mezi Mikroregionem Slušovicko a obcí Ostrata a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy za obec Ostrata. 

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

USNESENÍ Č. 22. 19: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schválilo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Ostrata mezi Mikroregionem Slušovicko a obcí 
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Ostrata ve výši 476.961,10 Kč. Dotace bude obci vrácena ve výši 

do 85 % z této částky po vyúčtování z OPŽP. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu podpisem smlouvy za obec Ostrata. 

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

USNESENÍ Č. 22. 20: Obecní zastupitelstvo obce Ostrata zvolilo 

do funkce přísedícího soudce Okresního soudu ve Zlíně pana 

Leopolda Kunora, nar. 22. 9. 1951, bytem Ostrata 93. 

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

 

SOUHRN USNESENÍ Z DVACÁTÉHOTŘETÍHO 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE  

9. ČERVENCE 2018 

USNESENÍ Č. 23. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo 

Mgr. Hanku Juříkovou Florovou  za zapisovatelku a Ing. Vladimíra 

Divilka a Radka Hudečka za ověřovatele. 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 23. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje 

program zasedání dle zveřejněného návrhu zkráceného o bod č. 3 – 

Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2018. 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 23. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh 

na změnu počtu zastupitelů a pro příští volební období schvaluje 

změnu počtu zastupitelů na 9. Ukládá starostovi zajistit vyřízení 

změny v odboru kanceláře primátora statutárního města Zlína 

v termínu do 12. 7. 2018. 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  Schváleno 
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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! Poslední 

nakažené prase bylo nalezeno 21. dubna 2018. Od tohoto dne běží 

dvouleté období zákazu do lesa. 

Práce v obci – interiér zasedací místnosti OÚ 
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Obecní nařízení 

Obec provozuje pro občany včetně dětí vybrané služby a občanskou 

vybavenost. Teď mám na mysli svoz tříděného odpadu a dětské hřiště.  

Ale, bohužel, se nám stále nedaří přimět některé, aby respektovali 

nejzákladnější požadavky na smysluplné využívání.    

Co patří do odpadu barevného skla, je znázorněno na všech kontejnerech, 

Výslovně je tam uvedeno, co tam nepatří. Pro připomenutí: do kontejneru 

na sklo nepatří  zrcadla, akvária, autoskla apod. Přesto se u kontejnerů 

pravidelně tyto produkty povalují a nezmizí, ani když jsou kontejnery 

odváženy. Pracovníci Technických služeb je prostě nevezmou. Takové 

odpady totiž patří do velkoobjemových a nebezpečných odpadů.   

Už několik let obec přistavuje pro občany kontejnery na rostlinný odpad. 

Obecně s tím nejsou velké problémy, ale v posledním roce došlo 

ke změně v tom, že do kontejneru by se měla dávat jen tráva a jiné 

rostlinné odpady a větve se dávají do vyhrazeného prostoru mimo 

kontejnery. Jen připomínám, že v žádném případě nesmí být ani 

do kontejneru ani 

na hromady větví přidávány 

pařezy, velké kusy dřeva 

nebo díly z dřevotřísky.  

Kontejnery na papír 

a lepenku by neměly 

obsahovat nic jiného. 

V poslední době se tam 

objevuje např. pěnový 

polystyrén. Ten patří 

do plastů nebo 

velkoobjemového odpadu.  

Na dětské hřiště jsme instalovali už vloni trampolínu, protože se ukázalo, 

že je o ni zájem. Jenže zájem se změnil v neřízenou likvidaci skupinami 

dětí. Napřed byla roztrhána ochranná síť. Byla zakoupena nová. Poté byl 

zničen ochranný prstenec kryjící pružiny. Koupili jsme nový. V květnu 

tohoto roku byly pokřiveny ocelové tyčky držící ochranné sítě a jedna tyč 
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byla zlomena do ostrého zlomu, hrozilo zranění.  Proto jsme museli 

trampolínu demontovat a uložit do skladu. Hmotná škoda určitě není 

žádoucí, ale horší je riziko zranění pro děti, které si ho neuvědomují. 

A to, ani když vylézají na konstrukci a střechy stánků na výletišti.    

Říjnové volby 

Volby do obecních zastupitelstev proběhnou 5. a 6. října 2018. Zvažte 

prosím svou kandidaturu. Kandidátky i s peticí musí být odevzdány 

do 31. července do 16 hodin na příslušném úřadě. Za obec Ostrata je 

odevzdávejte panu Tomáši Langovi na magistrátu města Zlína. Sdružení 

kandidátů potřebuje 29 podpisů. Více informací a předlohy najdete na: 

https://www.irozhlas.cz/volby/komunalni-volby-2018  

Masáže a sauna 

Není žádným tajemstvím, že v suterénu budovy kulturního domu byla 

zbudována sauna, která ale dosud prakticky nebyla využita. Dosavadní 

pokusy o oživení nebyly nikdy dotaženy do konce, zejména proto, že se 

nepodařilo najít zájemce o zajištění pravidelného provozu, správce.  

Nedávno oslovila obec paní Věra Němcová s požadavkem na prostor 

pro masážní salon. Obec v současné době žádný vhodný prostor 

nevlastní, ale bylo nabídnuto zvážit vhodnost využití právě místností, kde 

je dnes sauna. Jedná se o malou šatnu, odpočinkovou místnost, kabinu 

sauny a příslušenství – sprchové kouty a toalety. Paní Němcová nabídku 

po zvážení přijala a je připravena s provozem začít od 1. srpna tohoto 

roku.  

Obec k tomu v době do termínu otevření zajistí drobné úpravy – síťky 

do oken, plné zprovoznění sprch a toalet, opravu malby stěn a kalkulaci 

nájmu. Budeme se snažit vše zorganizovat tak, aby cena služeb byla 

dostupná jak pro nájemkyni, tak aby i finální cena pro zákazníky byla 

zajímavá.  

K přesné otevírací době a způsobu rezervace termínů budou ještě vydány 

informace na internetu, v rozhlase, na vývěsce a formou letáků. Nezbývá 

než věřit, že vše klapne a o nabízené služby občané projeví zájem. 

https://www.irozhlas.cz/volby/komunalni-volby-2018
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Fotosoutěž Jaro v Ostratě 

Fotka, která se umístila na prvním místě, je na přední straně zpravodaje. 
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Uskutečněné akce 

 Loutkové divadlo 

Slunečné nedělní odpoledne 15. dubna lákalo spíše k procházkám nebo 

ke grilování, ale loutkové divadlo tu není každý den. Proto v odpoledním 

programu mnoha dětí, rodičů i prarodičů dostala přednost návštěva sálu 

místního 

kulturního 

domu. A ti co 

přišli, určitě 

nelitovali. 

Osobité 

provedení 

pohádky 

O ptáku 

Ohniváku 

a lišce Ryšce, 

jak ho umí 

podat pan 

Daniel 

Taraba, si 

získalo děti, a troufnu si říci, že i ty dříve 

narozené, od prvního okamžiku. Pohádka 

měla spád a nikdo ani nepostřehl, že první 

hodina programu byla za námi. Po krátké 

přestávce, kdy děti měly možnost doplnit 

potřebnou energii vychutnáním párku 

v rohlíku z bezplatné nabídky od pana 

Arnošta Horáka, palačinek z kuchyně 

paní Lidušky Šmeidlerové a naplněním 

pitného režimu, program pokračoval 

představením balonkového klauna 

doplněného o ukázky žonglování i  se 

zapojením nahodile vybraných dětí 

a rodičů. Byla i legrace a navíc si děti 

podle svého přání mohly nechat zhotovit 
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figurky zvířat, květiny, meče i pistole. Dovolím si konstatovat, že 

všechny děti odcházely do svých domovů spokojené a bohatší o kulturní 

zážitek trošku se vymykající dnešnímu přetechnizovanému světu, světu 

mobilů, tabletů, počítačů a televizorů.   

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 

 Zahradní slavnost 

V neděli 13. května 2018 se uskutečnil již 9. ročník této slavnosti a to 

ve spolupráci Centra pro rodinu Vizovice o. s., obce Ostrata a Sboru 

dobrovolných hasičů Ostrata. Nesmíme ale také zapomenout na všechny 

dobrovolníky, kteří zajišťovali aktivity na jednotlivých stanovištích.  

Začátek byl naplánován v 14:30 hodin a krásné slunečné počasí nám 

organizátorům i účastníkům napovídalo, že by akce mohla zdárně 

proběhnout a všichni si mohli užít nádherné „letní“ odpoledne.  

Což se také potvrdilo. Slavnosti se zúčastnilo v odhadu 230 dětí, které 

plnily různé úkoly a vyzkoušely si své zručnosti a dovednosti v tvořivé 

dílně. Také prověřily své fyzické schopnosti při střelbě z luku a obřího 

praku. A odvahu při sáhnutí do nádoby s „neznámým“ obsahem. 
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Celé odpoledne bylo proloženo bohatým kulturním programem. 

Vystoupil zde soubor Vizovjánek, zumbička a mažoretky z Kašavy. 

O dobrou náladu se postarali pánové se skupiny 4FO3BAND, kteří svým 

nasazením a úžasnými rytmy rozvlnili nejednoho posluchače.  

Na závěr byla opět Bublináda klauna Bublína, který všechny, jak děti, tak 

i dospělé diváky pobavil a vtáhnul do děje svého příběhu.  

K dobré zábavě také patří dobré jídlo a pití. Troufám si říci, že dobré, 

protože všechno bylo snězeno i vypito, což nebývá úplně obvyklé.  

Na výběr byly skvělé grilované klobásky a párky v rohlíku od manželů 

Juříkových. Já jsem připravila cca 250 palačinek. Ve stánku, kde byly 

k dispozici nápoje, také obsluhující hasiči, hlásili, že mají vyprodáno.  

Celým odpolednem vládla příjemná rodinná atmosféra, že se lidé jen 

pomalu ubírali ke svým domovům.  

Tímto bych chtěla poděkovat starostovi obce Ostrata Ing. Miroslavovi 

Gargulákovi, za poskytnutí areálu výletiště k uskutečnění akce. Velké 

poděkování patří paní Haně Puype a jejím kolegyním z Centra pro rodinu 

Vizovice, které připravily aktivity na jednotlivých stanovištích a zajistily 

program. Dále děkuji portálu Horní Podřevnicko za propagaci, a pořízení 

fotoreportáže panu Petrovi Jaroňovi.  

Děkuji všem dobrovolným hasičům pod vedením Pavla Mahďáka, kteří 

obsluhovali u stánků s jídlem a pitím, a také všem dobrovolníkům 

a pomocníkům kteří přiložili ruku k dílu.  

A v neposlední řadě děkuji všem účastníkům za vytvoření pohodové 

atmosféry.   

         Ing. Ludmila Šmeidlerová  

za obec Ostrata i SDH Ostrata 
 

 O pohár obce Ostrata 

V sobotu 9. června se v Ostratě uskutečnil XVIII. ročník hasičské soutěže 

„O pohár obce Ostrata“. Jako vždy v místní části Žleb a již několik let je 
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začátek stanoven na 15:00 hod. Letošního ročníku se účastnily 2 družstva 

žen a to z Lípy a Jasenné, v kategorii mužů nastoupily družstva Ostrata, 

Želechovice, Lípa, Klečůvka, Jaroslavice, Lůžkovice a  Želechovice –

Paseky. Samotné přípravy probíhaly už od rána, kdy je nutno navozit 

lavice, altány, lednice pro chlazení nápojů a uchování potravin, vytyčení 

trasy, zapojení elektronické časomíry a další a další věci nutné 

k hladkému průběhu celé akce.  

Co se týká celkových výsledků, vítězství si v kategorii žen odvezlo 

družstvo žen Lípy a družstvo mužů Želechovic-Pasek. Našemu družstvu 

se útok nezdařil, nebylo to ale z důvodu chyby soutěžících, ale selhala 

nám technika, konkrétně rozdělovač. Ale i to patří k soutěžím, bohužel 

takovou závadu nikdo nevidí dopředu. 

Dovolte mi poděkovat všem hasičům i nehasičům, kteří se podíleli 

na přípravě a průběhu celé akce, kde vše klaplo, jak mělo, nedošlo 

k žádnému zádrhelu, nedošlo k žádnému zranění soutěžících, ani našich 

nejmladších žáků, kteří na závěr celé akce ukázali i svůj útok a předvedli 

všem, že se také cosi naučili a hlavně je to baví a mají pro tuto činnost 

zápal. 

Děkuji obecnímu úřadu v Ostratě za podporu a pomoc při přípravě této 

akce, manželům Sládkovým za připojení k elektrické síti, Miroslavu 

Švubovi za zajištění ozvučení této soutěže a dovoluji si Vás pozvat zase 

za rok na další tedy již 19. ročník. 

Pavel Mahďák, starosta SDH 

 Morkovské hody 

 

Doba udržitelnosti přeshraničního projektu k obnově košíkářského 

řemesla již uplynula, ale společné přátelské akce dodnes vydržely. Také 

letos jsme obdrželi pozvání a na sobotu 23. 6. jsme zorganizovali zájezd. 

Nakonec se ale přihlásilo jen 6 občanů. Z Rudníku tentokrát přijelo také 

málo,  jen 17 lidí. Ovšem slavnostnímu charakteru, kvalitě programu 

Morkovických hodů a péči pořadatelů o hosty se nedalo nic vytknout. 

Po příjemně strávené sobotě jsme se v podvečer vrátili domů 
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s konstatováním, že je škoda, že o takovou akci není mezi občany větší 

zájem. 

Miroslav Gargulák 

 

 Prázdninové odpoledne 

V letošním roce jsme o myslivcích slyšeli víc než dost, především jsou 

spojováni se stále trvajícím zákazem vycházek do lesa a do přírody. 

V minulém týdnu ale všemi dostupnými prostředky vybízeli zejména 

mladé rodiny s dětmi k odpolednímu nedělnímu „výletu“ do areálu 

ostratského výletiště, kde byl připraven bohatý program pro děti i jejich 

doprovody. Počasí, propagace akce a pak i lákavá hudební kulisa 

s dětskými melodiemi přispěly k nebývalé návštěvě. Od 14 hodin byly 

v permanenci všechny nabízené atrakce – kolotoč, střelnice, skákací hrad 

i připravené zručnostní soutěže. V oddychových chvilkách lákali 

pořadatelé děti na Liduščiny palačinky, párky v rohlíku (věnoval 

p. Arnošt Horák), na opékání špekáčků nad ohněm a oblíbenou cukrovou 
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vatu. Dospělí měli možnost ochutnat výtečný zvěřinový guláš. Příjemnou 

odpočinkovou náladu završilo bleskové sbírání bonbonů spadlých z nebe 

a losování nejen zvěřinové tomboly. Děti prožívaly losování, všichni pak 

hráčskou nervozitu a ti šťastní radost z výhry. Věřím, že všichni 

účastníci, malí i velcí, odcházeli po 18. hodině spokojeni. Poděkování 

za pečlivou přípravu i organizaci patří pořádajícímu spolku Myslivci 

Ostrata, zastupitelům i sponzorům.  
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Blížící se akce 

 Sv. Anna 

Rádi bychom vás všechny pozvali na taneční zábavu u příležitosti svátku 

svaté Anny. Akce se uskuteční v sobotu 28. července u místní 

dřevostavby. K tanci a poslechu zahraje skupina Cindy rock. Více 
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informací najdete na plakátech a fb. Akce je spolufinancována 

programem přeshraniční spolupráce. 

 

 

INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

                                                                                                                                

 

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 Soutěže muži 

o GP 8. okrsku Klečůvka – 1. místo 

o GP 8. okrsku Ostrata – 6. místo 

o GP 8. okrsku Lůžkovice – 2. Místo 

o Okrsková soutěž Štípa – 2. místo  

 

 Štípský beránek 

Naši mladí hasiči se zúčastnili na konci dubna soutěže požární 

všestrannosti O pohár štípského beránka.  

Jako každý rok byla 3 km trať náročná na terén a plná nelehkých úkolů, 

se kterými se poprali i ti nejmenší v přípravce.  V kategorii mladších žáků 

se naše družstvo umístilo 25. z 28, starší 10. z 27 družstev. 

V květnu se starší 

družstvo předvedlo 

na okrskové soutěži 

ve Štípě, kde získali 

krásné bronzové 

medaile. 
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V Ostratě 9. června se 

celý tým stal 

závěrečnou tečkou 

na konci soutěže. 

Předvedli útok 

a osvěžili vodou 

diváky. 

Všem zúčastněným 

gratulujeme 

a za přípravu 

děkujeme Aleně 

Čmelákové, Anně 

Juříkové ml. a Hance 

Juříkové Florové. 

Anna Juříková, Dis, vedoucí mladých hasičů 

 Kytičky 

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky Kytiček proti rakovině. Letos se 

u nás vybrala prozatím rekordní suma 4500 Kč. 

 

 Soutěže TFA 

Jako již tradičně, přinášíme výsledky soutěží TFA našeho hasiče Petra 

Kašpárka. Zároveň mu moc gratulujeme ke krásným výsledkům. 

o 19. května – soutěž Doubrava Rozhledna – třetí místo a postup 

na republiku 

o 9. červen – soutěž Nejsilnější hasič přežije, Slavičín – druhé 

místo 

o 9. červen – soutěž Železný hasič – čtvrté místo 

o 14. červen – MČR středních škol v Dubnu – Petr se stal 

vícemistrem ČR středních škol v TFA a zároveň se umístil 

na třetím místě v kategorii muži 

o 24. červen – 2. Kolo Vsacké ligy TFA v Jarcové, první místo 

ve své kategorii a druhé celkově 

o 7. červenec – soutěž Velké Karlovice, druhé místo 
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 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

V kalendáři pro rezervaci srubu na pátek 6. 7. Bylo uvedeno: “Táborák 

MS ČK“. Členky červeného kříže nenechaly nic náhodě a akci pečlivě 

připravily i pro případ špatného počasí. Pár kapek sice spadlo, ale 

špekáčky na ohni se podařily a na terase dřevostavby to pozvaným 

návštěvníkům nevadilo. A že se jich sešlo více než 30, to bylo příjemným 

překvapením.  Jídla a pití bylo dost, a živá zábava vydržela až 

do pozdních večerních hodin.  

Ing. Miroslav Gargulák 
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 Pozvánky farnosti 
o 29. 7. Pouť svaté Anny u kapličky v Ostratě v 8:30. Průvod se 

povede už od kulturního domu, protože interiér obecního 

úřadu je v rekonstrukci 

o Pouť Štípa – 9. 9. účastní se biskup Nuzík 
 

 

Termíny svozu 

Svoz SKO – 1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9. atd.  

Svoz plastů – 31. 7., 28. 8., 2. 10. atd. 

Svoz skla – 27. 7., 24. 8., 21. 9. atd. 

Svoz nebezpečného odpadu – 19. 9. 

Svoz velkoobjemového odpadu – 20. 9.  
 

Pozvánky  

 Dostihový den – 29. července od 13:00, Slušovice 

 Červená Karkulka – 19. srpna od 17:00, areál Lovka Hvozdná 

 Vězeň na druhé avenue – 22. září od 19:00 Slušovice nová 

sokolovna 

 

Více pozvánek a informací na www.hornipdrevnicko.cz. 

STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY 

Vyprávění pana Ing. Stanislava Hrazdiry o událostech roku 1945 (v té 

době ještě žil na Březové). Tři tečky znamenají vynechání části příběhu.  

„Poslední dubnovou sobotu v roce 1945 jsme přijeli z práce domů a už 

jsme věděli, že po neděli nepojedeme do práce, neboť střelba z fronty 

byla velmi blízká…Na silnicích byl omezen civilní provoz, neboť byly 

stále větší přesuny vojsk, transporty německé a maďarské. Letecké 

bombardování bylo stále častější (takřka každou hodinu) a blížící se 

frontu bylo slyšet stále zřetelněji a to jak dělostřeleckou palbu tak 

z kulometu a později i z pušek…V úterý k večeru se počasí zhoršilo 

a později stále pršelo. V noci jsme měli hlídky, aby se předešlo 
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zbytečným škodám na majetcích a také pro ochranu občanů. Rodiny byly 

odstěhovány a spaly převážně ve sklepích. Brzy ráno ve čtvrtek 5. května 

po velkém dešti obloha se zase uklidnila. Už při rozednívání bylo slyšet 

blízkou střelbu z děl a kulometů. Byli jsme to převážně my mladí 

vrstevníci, kterým nesmělo nic uniknout…Abychom lépe viděli, vylezli 

jsme na věž školy a pozorovali jsme postup sovětských vojsk 

do Slušovic. Ředitel školy Emil Vosmanský jak to zpozoroval, že jsme na 

věži, sehnál nás a velmi nám vynadal. Věž je pozorovatelná z velké dálky 

a každý pohyb na věži je signálem pro odstřelování. Také se tak stalo. 

Po odchodu z věže začala dělostřelecká palba sovětských vojáků 

od Rakov. První rána spadla za věž do Divilové zahrady a zbořila okraj 

stodoly. Druhá rána byla přesně mířena přímo do věže školy, kde 

před třemi minutami jsme byli my…Občerstveni a posíleni jsme šli 

vyčistit horní konec Březové od němců. Šli jsme na záhumení 

přes Skybovu zahradu. Na zahradě 

za Čubovým byli schováni němci, 

kteří začali střílet ze samopalů 

a utíkali pryč k březině. My se ukryli 

a střelbu opětovali. Stříleli jsme, 

palba byla mohutná, ale málo účinná. 

Žádného z němců jsme netrefili. Byli 

na dostřel, docela blízko, ale my 

jsme neuměli střílet a ani pušku si 

neuměli seřídit na vzdálenost 

pro střelbu. Přesto jsme německé 

vojáky hnali až do lesa Semena 

a Březiny kde se ukryli. Někteří 

přešli na veselskou stranu 

přes potůček Ostratku, ukryli se 

a pak začali do nás pálit z kulometu. 

Po pětiminutové palbě z kulometu 

a krátké pomlce ozvala se palba 

z děla od Osmeku ze Hvozdné. My 

se rychle otočili a vraceli se přískoky 

po mokré příkopě podle dílové cesty 

k Březové. První rána z děla padla 

asi 50 m za nás, ale další padaly 
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přesně mezi nás. Měli jsme veliké štěstí, že jsme neutrpěli žádné nějaké 

zranění. Přiblížili jsme se k prvnímu domku (Hrazdirovému) a němci 

stále z děla pálili a odstřelovali celý horní konec Březové. Dělostřelecká 

palba umlkla a my jsme pozorovali, jak se němečtí vojáci stahují zpátky 

na Březovou…Osvobození oslavovala obec Březová v dopoledních 

hodinách. Březovští občané přichystali slavnostní přivítání vojákům 

i z toho mála co ještě měli. Odpoledne se chystali na další pochod 

a k večeru vyrazili polní cestou přes Hranice, Březinu k Ostratě 

a Ostrátkami na Hvozdnou. Hlavní směr postupu byl přes Březinu a vedl 

jej sovětský kapitán, střední postavy, klidný a rozvážný. Hovořil s námi 

pomalu po rusky a také lámavou češtinou. Ptal se nás, zda máme 

dokonalé znalosti terénu směrem na Ostratu, a požádal nás, abychom šli 

s nimi do Ostraty, nejkratší cestou…Přišli jsme do Ostraty kolem 7. 

hodiny večerní. Ostrata, ale byla osvobozena v 5 hodin sovětskými 

a československými vojáky postupujícími od Hrobic z Boří. Ve večerních 

hodinách na návsi nebylo ani človíčka. Pozastavili jsme se na mostku, 

který byl pod Jakubjákovým, u nynější horní zastávky. Velitel šel 

k Hercikům č. 1, ale tam bylo uzamčeno. Po hlasitém zaklepání vešel 

František Hercik starý neslyšící pán. Domluva s kapitánem rusko-česky 

a Hercikem byla nemožná. Při hlasitém domlouvání vyšel ze sousedního 

domku od Stiborů osmnáctiletý mladík, který nám vysvětlil, že pan 

Hercik neslyší a podal veliteli potřebné informace. My březovjané jsme 

se s velitelem a ruskými vojáky rozloučili a hledali v Ostratě ubytování. 

Znali jsme ze školy Mazalovy spolužáky (Frantu a Jaru) a proto, že to 

bylo nejbližší stavení, šli jsme tam… Časně ráno o pěti hodinách byl 

budíček. Po malé hygieně a snídani, kterou nám dali Mazalovi, šli jsme se 

přihlásit jako dobrovolníci do československé armády. Velitelství 

českoslov. vojáků bylo u Rychtrů č. 58… Po dohodě s ostatními vojáky 

jsme byli přijati. Společně s nimi jsme také vyrazili po šesté hodině 

z Ostraty. Bylo nás kolem třiceti, vojáci převážně národnosti slovenské… 

Pod Ostratou u kříže nasedli všichni do nákladních aut a odjížděli 

na Hvozdnou…“ 

 

Další střípky z kroniky opíšeme i v příštím zpravodaji. 
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DOTAZNÍK 

Tentokrát jsme si pro dotazník vybrali novou pracovnici místního 

obecního úřadu paní Ivanu Langerovou. 

1. Co jste vystudovala?  
Devět let jsem navštěvovala Základní školu ve Štípě. Poté jsem 

nastoupila na Střední průmyslovou školu ve Zlíně, kde jsem vystudovala 

obor ekonomické lyceum. Před mateřskou dovolenou jsem pracovala jako 

bankovní poradce v České spořitelně. Účetnictví mě provázelo po celou 

dobu mé mateřské dovolené, kdy 

jsem se mu po úspěšném 

absolvování půlročního kurzu 

věnovala.  

 

2. Odkud pocházíte?  
Pocházím z vedlejší vesnice 

Hvozdná, kde žijeme s naší 

čtyřletou dcerou Aničkou.   

 

3. Jaké jsou vaše koníčky?  
Můj největší koníček je má dcera 

Anička, která mně vyplňuje většinu 

volného času. Jelikož nás nebaví 

trávit čas doma, hodně výletujeme 

a dovolenkujeme. Ráda si zajdu 

s přáteli posedět na skleničku.  Občas vyrazím na kolečkové brusle či 

kolo.  

 

4. Co máte u nás na obci na starosti?  
Na obci se starám převážně o chod obce. Mám na starosti veškerou 

administrativu, evidenci obyvatel a převážnou část mé pracovní doby 

vyplňuje účetnictví obce. 

 

5. Jak hodnotíte práci zastupitelstva?  

Myslím si, že práce v zastupitelstvu je náročná. Nejnáročnější je skloubit 

pracovní a soukromý čas s časem, kterým se zastupitelé věnují obci.  
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Jelikož jsem u Vás na úřadě od 1. listopadu 2017, tak není v mé 

kompetenci hodnotit, zda zastupitelstvo pracuje dobře nebo špatně. Za mě 

můžu říct, že se mně se zastupitelstvem obce spolupracuje dobře 

a vycházíme si vstříc.  

 

6. Co byste v Ostratě změnila? 

Jak jsem se již zmínila, jsem v Ostratě jen chvíli na to, abych mohla něco 

na Ostratě měnit. Přesto, když jsem do Ostraty přišla, bylo pro mě vedení 

účetnictví chaotické a zastaralé. Proto jsem se zaměřila na změnu hlavně 

v této oblasti, aby vše bylo přehledné a dobře se zde pracovalo. Podařilo 

se mě dosáhnout plné funkčnosti personálního a majetkového modulu, 

které byly využívány jen z malé části. Nejbližší cíl je dotažení spisového 

a skartačního řádu a spisové služby dle současných pravidel. 

 

7. Co naopak se vám na Ostratě líbí? 

V Ostratě se mně líbí, že se zde pořádá spousta společenských akcí.  

Většinu těchto akcí navštěvujeme.  Ať už jsou akce pořádané pro děti tak 

i pro dospělé, např. pivní festival.  A také když je potřeba, ráda 

vypomůžu. 

 

8. Kdybyste si mohla vybrat jakékoliv místo na světě, na kterém 

byste pracovala, kde by to bylo? A proč? 

Jelikož mám ráda léto, slunce, pláž, moře, tak kdybych měla žít někde 

jinde než u nás, tak bych si vybrala nějakou krásnou pláž a tam bych 

určitě nepracovala 😊.  
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Narození 

Hana Raiskupová, Ostrata 94, narozena 1. 5. 2018 

 

Lukáš Čmelák, Ostrata 109, narozen 21. 5. 2018 

 

Matyáš Trnka, Ostrata 47, narozen 16. 7. 2018 
 

 

  

 

 

 

Vzpomínáme 

Vlasta Manová, Ostrata 64, zemřela 16. 4. 2018 

Ondřej Háněl, Ostrata 21, zemřel 19. 7. 2018 

Vůle osudu byla silnější než naše nejvroucnější přání… 

 

KONTAKTY: 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta: tel. 577 914 903, 736 489 733 

Arnošt Horák, místostarosta: tel. 604 369 899 

e-mail: obec@ostrata.cz 
 
 

Upozorňujeme, že účastí na akci pořádané zastupitelstvem Ostraty nebo jakýmkoliv spolkem z Ostraty, 

souhlasíte se zveřejněním fotek pořízených z této akce, na webu, fb a ve zpravodaji. Děkujeme 

LUKÁŠEK 

MATYÁŠEK 

mailto:obec@ostrata.cz

