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Vážení spoluobčané,
máme tady podzim, hrající všemi barvami, lákající k vycházkám
a k pouštění draků. Po letošní úrodě bude i dostatečná zásoba slivovice,
takže žádný strach ze zimy.
No a mezitím v obci v poklidu proběhly volby do zastupitelstva na další 4
roky. Za všechny kandidáty, ale hlavně za ty zvolené, všem, kteří nám
dali hlasy, děkujeme. Děkujeme za důvěru, s níž budeme hospodařit
v obci s vědomím závazku a odpovědnosti. Protože zastupitelstvo tvoří
jen 2 noví členové, ale 7 pokračuje z minulého období, bereme to jako
výraz spokojenosti s dosavadní prací a budeme se snažit i nová očekávání
postupně v rámci daných možností zase naplňovat.
Určitě si vybavujete moje vyjádření, že už nebudu pokračovat na postu
starosty. Nevěřil jsem, že mi dáte ve volbách takový impuls, musel jsem
to přehodnotit a kandidaturu na starostu od zastupitelů znovu přijmout.
Když bude sloužit zdraví, rád se toho zhostím. Musím ale připomenout,
že zásluha na tom, co se povedlo, není jen na starostovi. V našem případě
v denní práci fungoval dobře tandem s místostarostou Arnoštem Horákem
podpořený zastupiteli. Věřím, že tento princip bude pokračovat i nadále
a že se nám bude dařit naši obec a podmínky k životu v ní dále
zvelebovat. Spoléháme i na Vaše náměty.
Ing. Miroslav Gargulák, starosta
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SOUHRN USNESENÍ Z DVACÁTÉHOČTVRTÉHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE
19. ZÁŘÍ 2018
USNESENÍ Č. 24. 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. 24. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje
program zasedání dle zveřejněného návrhu.
Pro:8, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 24. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo
a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4/2018. Ukládá
starostovi zajistit zveřejnění schváleného rozpočtového opatření
na úřední desce.
Pro:8, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 24. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo
a schvaluje záměr prodeje části parcely č. 345 o ploše cca 1,5 m2
do SJM Kateřiny a Sebastiána Bautových. Pokud v průběhu
zveřejnění nebudou vzneseny připomínky nebo jiné nároky, bude
na náklady p. Miroslava Švuba provedeno zaměření skutečného
stavu a na základě nového geometrického plánu bude vypracována
kupní smlouva. Prodejní cena bude 105 Kč/m2.
Pro:8, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 24. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo výběr
dodavatele na zpracování Změny územního plánu č. 1 a schvaluje
zadat zakázku firmě Alfinvest, s.r.o.. Ukládá starostovi uzavřít
s firmou smlouvu o dílo s cenou za zpracování 126 tis. Kč vč. DPH.
Pro:7, proti:0, zdržel se:1

Schváleno
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SOUHRN USNESENÍ Z PRVNÍHO USTANOVUJÍCÍHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE
24. ŘÍJNA 2018
USNESENÍ Č. 1.1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo
Mgr. Hanu Juříkovou Florovou za zapisovatelku a Radka Hudečka
a Ing. Vladimíra Divilka za ověřovatele.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 1.2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program
zasedání dle návrhu doplněného o bod: Volba zástupců
do Mikroregionu a do MAS.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 1.3: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo, že obec
Ostrata bude mít jednoho neuvolněného místostarostu.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 1.4: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo, že obec
Ostrata bude mít podle § 84 odst. 2 zákona o obcích jednoho
uvolněného starostu.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 1.5: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo způsob
volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno
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USNESENÍ Č. 1.6: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo
za starostu obce Ostrata pana Ing. Miroslava Garguláka.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 1.7: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo
za místostarostu obce Ostrata pana Arnošta Horáka.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 1.8: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo počet
členů každého výboru 3.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 1.9: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo do funkce
předsedů výborů:
- Finanční výbor – Ing. Ludmila Šmeidlerová
- Kontrolní výbor – Mgr. Hana Juříková Florová
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 1.10: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo členy
výborů:
- Finanční výbor – Ing. Vladimír Divilek, Pavel Mahďák
- Kontrolní výbor – Ing. Bohumil Plachý, Zdeněk Juřík
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 1.11: Zastupitelstvo obce Ostrata stanovuje odměny
zastupitelů podle § 72 zákona o obcích a § 84 odst. 2 písmena n)
ve výši: 22 134 Kč pro místostarostu, 2 459 Kč pro předsedu
výboru, 2 049 Kč pro člena výboru a 1 230 Kč pro člena
zastupitelstva bez funkce. Současně pro pana Radka Hudečka
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schvaluje odměnu ve výši 0 Kč – na jeho žádost. Tato úprava
odměn nabývá platnosti dnem 1. 11. 2018.
Pro:8, proti:0, zdržel se:1.

Schváleno

USNESENÍ Č. 1.12: Zastupitelstvo obce Ostrata zvolilo jako
zástupce obce do orgánů Mikroregionu Slušovicko starostu
Ing. Garguláka a místostarostu Arnošta Horáka.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

USNESENÍ Č. 1.13: Zastupitelstvo obce Ostrata zvolilo
za zástupce do MAS starostu Ing. Miroslava Garguláka.
Pro:9, proti:0, zdržel se:0.

Schváleno

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace k omezení pohybu osob mimo zastavěná území
obce

Omezení vstupu do extravilánu stále platí!

Nařízením Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj ze dne 1. 10. 2018 byla
ukončena mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy –
afrického moru prasat ve Zlínském kraji, stanovená v čl. 3 odst. 5
Nařízení SVS ze dne 11. 9. 2017.
Bohužel, i některé krajské a regionální instituce pochopily toto nařízení
špatně a způsobily nejednotnost výkladu, proto bylo vydáno KVS toto
prohlášení:
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Dobrý den,
vzhledem k tomu, že zákaz vstupu a pohybu nepovolaných osob
do extravilánů obcí kvůli africkému moru prasat zatím nebyl zrušen,
žádáme tímto příslušné obecní úřady, aby neodstraňovaly výstražné
označení zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob, které tam
umístila Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský
kraj (dále je „KVSZ“)
Nařízením KVSZ č. j. SVS/2018/115465-Z ze dne 1.10.2018 byla totiž
ukončena pouze mimořádná veterinární opatření, která byla stanovena
v čl. 3 odstavci 5 pod písmeny a) a b) Nařízení SVS pod č. j.
SVS/2017/108438-Z ze dne 11. 9. 2017 vyhlášena za účelem udržování
výstražného označení zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob do
honiteb ve vymezeném území a za účelem udržování funkčnosti
elektrických ohradníků instalovaných podle Rozhodnutí hejtmana č. 1
ze dne 31. 7. 2017.
Z nově vydaného Nařízení SVS pod č. j. SVS/2018/115465-Z, které
nabylo účinnosti dne 1. 10. 2018, vyplývá, že péčí Zlínského kraje mají
být odstraněny instalované elektrické ohradníky a že informační tabule
k zákazu vstupu zůstanou na místě, neboť tyto jsou od 29. 8. 2017
obměňovány a udržovány péčí Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj.
S pozdravem
MVDr. Milan Krpec
vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj
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Práce v obci

V letošním roce jsme se zaměřili na rekonstrukci obecního úřadu, který si
to jistě za ta léta zasloužil.
Z jara byla opravena fasáda OÚ, po té byla zrekonstruována zasedací
místnost. Byly strženy staré kazetové obklady, udělány nové omítky,
kazetové stropy, nové rozvody elektroinstalace včetně svítidel, nově
položená podlahovina a zakoupeny stoly a židle. Rekonstrukcí prošla
i přilehlá kuchyňka, kde byly taktéž opraveny omítky, stropy a podlaha,
elektroinstalace, rozvody vody. Byla pořízena nová kuchyňská linka
včetně vybavení (talíře, příbory, hrnky, sklo apod.) pro cca 30 osob. Sál
budou moct využívat občané obce pro menší oslavy nebo obecní akce.
Informace k pronájmu Vám budou sděleny v kanceláři účetní obecního
úřadu.
V příštím roce
bychom chtěli
rekonstrukci
dokončit novou
pokládkou dlažby
na schodišti
a v prostoru vstupu
a rekonstrukcí
sociálního zařízení.
Tyto práce jsou
naplánovány
na měsíce leden –
únor 2019, což znamená omezení možnosti pronájmu sálu pro soukromé
akce.
V letošním roce byly opraveny i komunikace kolem Hudečkového
a Mazalového a dále částečně cesta k Velíkové. Samozřejmostí je údržba
obecní zeleně a práce v obecním lese. Té bylo letos víc než dost, neboť
8
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nás, tak jako celou republiku, postihla kalamita kůrovce. Na příkaz
lesního správce jsme byli nuceni vytěžit do současnosti cca 150 kubíků
smrkového dřeva. Něco se podařilo prodat na další zpracování a zbytek
byl prodán na palivo pro naše občany. Další těžba bude pokračovat
v příštích dnech, což značí další možnosti palivového dřeva na prodej
pro občany.
Kontejnery na bioodpad plánujeme ponechat do konce měsíce října,
v případě příznivého počasí zvážíme prodloužení doby sběru bioodpadu.
Informace bude zveřejněna na obvyklých místech.

Arnošt Horák, místostarosta
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Zasedací místnost nad hasičskou zbrojnicí si můžete pronajmout
na oslavu nebo jinou akci pro maximálně 35 lidí. Ceník:
základní cena 1 250,- (od 1. května do 30. září) plus praní ubrusů,
utěrek a případné škody
základní cena 1 500,- (od 1. října do 30. dubna) plus praní ubrusů,
utěrek a případné škody

Výsledky voleb

Volby do obecních zastupitelstev proběhly 5. a 6. října 2018. Výsledky
v naší obci jsou takové:
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Pan Ing. Petr Langer v pondělí 8. října odstoupil. Místo něj se
zastupitelem stal pan Ing. Bohumil Plachý (70 hlasů). Do zastupitelstva
se nedostal pan Mahďák Petr (63 hlasů), paní Monika Bednaříková
(37 hlasů) a pan Tomáš Mana (34 hlasů).
Masáže a sauna

Od 12. října je v provozu sauna v multifunkčním domě v Ostratě. Její
správkyní se stala paní Němcová. Více o provozu viz obrázek.
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Dětské hřiště

Už jsme několikrát
vzpomínali dětské
hřiště, které bylo
vybudováno
za výletištěm.
Na naši obec je
prakticky dostačující,
přesto jsme měli
v úmyslu nabídku
herních prvků
postupně rozšířit
a v případě nutné
potřeby obnovit.
Po nedobré
zkušenosti
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s trampolínou, kterou děti (určitě ne ty nejmenší) úmyslně poničily,
máme další příklad vandalského chování. Podle charakteru zlomu (viz
fotografie) na dřevěné konstrukci zábradlí přechodové lávky u konstrukce
domku se skluzavkou musela být k tomu využita poměrně velká síla
a prudký ráz zřejmě vyvolaný už vzrostlejším dítětem. V kritickém
okamžiku bylo na hřišti podle kusých informací více dětí, některé údajně
slyšely, že se něco zlomilo, ale když se otočily, už tam nikdo nebyl.
Obvyklý scénář. A zase funguje. Však obec to zase opraví. Asi nezbude
jiné řešení než na hřiště instalovat kamery. A rozšiřování hřiště si asi
rozmyslíme.

Nové webové stránky

Během měsíce října jsme spustili nové webové stránky. Adresa zůstává
stejná: www.ostrata.cz. Pokud budete chtít, podívejte se 
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Uskutečněné akce
 Výlet svaté Anny

Pro Ostratčany byl v minulosti svátek sv. Anny pomalu stejně významný
jako hody nebo Vánoce. Většina obyvatel, malých i velkých, se spolu
s rodinnými návštěvami v neděli dopoledne zúčastnila mše a odpoledne
se sešla na výletě, který pořádal sbor hasičů.
Ta první část, účast na mši, nyní u místní kapličky, je stále
neodmyslitelnou součástí oslavy a účast je velmi dobrá. Ale o účast
na zábavě zájem zůstává jen velmi malý. Kdo ví, jak lidi přimět k účasti,
poraďte.
Letos oslavy začaly v sobotu právě zábavou a přes velmi příznivé počasí
se zúčastnilo jen asi 80 hostů. Kapela se snažila, a nutno říci úspěšně,
o vytvoření té správné nálady. V programu zaujala i hodnotná tombola.
Hasiči připravili obvyklou nabídku jídla a občerstvení. Ukončení akce
až kolem 2. hodiny ranní svědčí o tom, že se přítomným zábava líbila.
V neděli ráno o půl deváté se ozvaly první tóny dechovky, která
provázela průvod novokněze Pavla Barbořáka a jeho družiny ministrantů
s početnou skupinou ostratských dobrovolných hasičů a pár občanů
Ostraty od obecního úřadu ke kapličce. Tam se připojili k čekajícím
občanům, farníkům a mše mohla začít. Hudební doprovod při mši
poskytli dechová kapela a varhaník pan Přívara se scholou ze Hvozdné.
Po obřadu následovalo krátké představení osoby otce Pavla, který je
rodákem z blízké Trnavy a kněžství studoval v Polsku. Vysvěcen
na kněze byl letos v červnu. Pak otec Pavel vyzval přítomné, aby
ve čtyřstupu přistupovali před kapličku, kde jim udělil novokněžské
požehnání. Následoval zase průvod, tentokrát zpět k obecnímu úřadu.
Vhod přišlo i malé občerstvení s vlčnovskými vdolečky.
Ing. Miroslav Gargulák, starosta
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 Setkání zastupitelů s důchodci

V pátek 21. září se po roce konalo v sále kulturního domu pravidelné
setkání zastupitelů s důchodci. Počet pozvaných dosáhl už 91, ale
na účasti se to, bohužel, neprojevilo. V sále a na presenční listině jsme
napočítali pouze 31 spoluobčanů.
Krátce po 17. hodině
starosta přivítal
účastníky a stručně
představil, co se v obci
podařilo udělat
za poslední období,
seznámil účastníky
s programem večera.
Po dobré večeři byla
připravena zábava.
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Hudební doprovod zajistil po celý
průběh večera pan Petr
Hochmajer. Krátce po 19. hodině
zahájil své vystoupení iluzionista
pan Jiří Hadaš. Do svých kouzel
zapojoval postupně i vybrané
účastníky. Při pohledu do sálu
bylo vidět, že se všichni po celou
dobu jeho 40minutového
programu dobře baví. Pak už byla
jen volná zábava při hudbě,
zpěvu, pivu a dobrém vínku.
Došlo i na tanec, ale nutno říci, že
jen občas.
Jsem přesvědčen, že ti, kdo přijali
pozvání, prožili s námi příjemný
večer.
Ing. Miroslav Gargulák, starosta
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 Lampiónový průvod

Nenápadný plakátek na obchodě, na facebooku, na obecní nástěnce
a opakované hlášení místního rozhlasu vyzývaly k účasti na nedělní
podvečerní lampiónový průvod spojený s dílničkou pro děti, s opékáním
špekáčků a zamykáním studánky u kapličky. Dosud v obci neověřená
akce. S obavami jsme vyhlíželi v neděli odpoledne, kdo se odváží
v chladném počasí s malými dětmi do neznáma. Před 17. hodinou už bylo
jasné, že účast vyzkouší akceschopnost pořadatelů – museli jsme
dokoupit špekáčky a pečivo i pamlsky na ceny do závěrečného hledání
pokladů. Vhod přišel horký čaj a těsno bylo neustále i u ohně při opékání
špekáčků. V dílničce se děti těšily z krásně nazdobených škrabošek,
skleněných malovaných lucerniček a z nových tvářiček s výrazy kočiček,
motýlů, tygříků apod. V nastalém víření bylo obtížné spočítat dětské
účastníky, v každém případě to bylo více jak 40 dětí, dále nespočet rodičů
a prarodičů. Vždyť průvod takové délky, nemluvím jen o lampiónovém,
tady už dlouho nebyl. Hledání pokladů – stříbrných koulí – s baterkou,
a jejich výměna za pamlsky, to bylo vyvrcholení programu, který strašně
rychle uběhl. Nebýt pondělního vstávání do školy, určitě by se mohlo se
započatým večerem ještě pokračovat.
Zdá se, že všichni našli pro sebe na nové aktivitě něco zajímavého
a zřejmě se při ní i dobře cítili.
Pořadatelům děkujeme za nasazení, se kterým vše bravurně zvládli, Vám
všem účastníkům za to, že jste přijali pozvání a ukázali, že se stále umíme
společně bavit.
Ing. Miroslav Gargulák, starosta
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Blížící se akce

O přesném začátku následujících akcí budeme informovat na úřední
desce, webu a facebooku.
 Rozsvěcování stromečku

Rádi bychom vás pozvali na již tradiční rozsvěcování stromečku
u obecního úřadu. Rozsvěcování proběhne první adventní neděli
2. prosince. Pro děti bude připravena dílnička, sladkosti a malý dárek.
K občerstvení pak Liduščiny palačinky, ochutnávka vánočního cukroví,
čaj a svařák. Přijďte s námi načerpat vánoční atmosféru.
 Zabijačka

V sobotu 8. prosince proběhne v sále a na terase kulturního domu prodej
zabijačky.
 Mikulášské odpoledne

Mikulášské odpoledne stejně jako v minulých letech naváže na dopolední
zabijačku a proběhne tedy odpoledne 8. prosince v sále kulturního domu.
 Štědrovečerní vigilie u kapličky

INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN
 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 Soutěže muži
o GP 8. okrsku Lípa – 5. místo
o GP 8. okrsku Želechovice Paseky – 2. místo
o GP 8. okrsku Želechovice nad Dřevnicí – 2. místo
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 Soutěže TFA
- V sobotu 22. září se
konal poslední závod
Vsacké ligy TFA.
Závod probíhal v
Jasence, kde se také
konalo celkové
vyhlášení ligy. Umístil
jsem se na 3. místě
a také si odvážím
3. místo za celkové
hodnocení ligy pro rok
2018.
- Mistrovství České
Republiky TFA mám
za sebou. Pocity mám
velice smíšené, ale byla
to pro mě čest
reprezentovat Zlínský
kraj. 1. úsek jsem
rozběhl dobře, ale
při motání hadice nastala komplikace, která mě stála cenné sekundy. 2.
úsek, který byl nejtěžší, jsem zvládl bez chyb. 3 úsek mi sedl a taky byl
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z toho 5. nejrychlejší čas. 4. úsek byly schody do věže místního kostela,
které mi daly dost zabrat, nohám už se nechtělo, ale zvládl jsem to až
do cíle.
Ze 40 závodníků v mé kategorii jsem obsadil 20. místo, za které jsem rád.
Petr Kašpárek ml.
 SDH upozorňuje, že se letos nebude konat předsilvestrovská
zábava.
Termíny svozu

Svoz SKO – 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12.
Svoz plastů – 27. 11.
Svoz skla – 16. 11., 14. 12.
Pozvánky

 Lampiónový průvod – 2. listopadu od 17:00, Slušovice
 Dostihový den – 4. listopadu od 13:00, Slušovice
 Strašidelná stezka zámeckým parkem – 9. listopadu od 17:30,
Vizovice, zámecký park
 Adventní koncert – 9. prosince od 19 hodin, Slušovice, nová
sokolovna
Více pozvánek a informací na www.hornipodrevnicko.cz.
STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY
Vyprávění pana Ing. Stanislava Hrazdiry z ostratské kroniky z roku 1985.
Tři tečky znamenají vynechání části příběhu.
„Květnové dny byly u nás přivítány upraveným prostranstvím obce
a vkusnou výzdobou rodinných domků a veřejných budov. Na oslavy
1. května odjíždí občané do Gottwaldova, kde se zúčastňují průvodu
za podnik, kde pracují.
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Oslavy 40ého osvobození naší obce Ostraty – nynější čtvrti města
Gottwaldova byly zvláště velmi pěkné.
Byla neděle 5. května 1985, 16:30 hodin. Místním rozhlasem
z magnetofonové pásky byla vysílána improvizovaná střelba z kulometů
a děl. Zpočátku slabá, tak jak to bylo před 40i lety, když se přibližovala
fronta. Střelba byla zesilována až do maxima a pak přesně v 17 hodin
umlkla a začala hrát hudba našeho armádního sboru.
Dále následoval program oslav
- Básničky našich Pionýrů
- Proslov ke 40ému výročí přednesl předseda NF Josef Kučera
- Kladení věnců k pomníku padlých
- Odjezd delegace na hrob padlých ruských vojáků do Hvozdné.
Po oslavě jako vždy jsme si zasedli staří pamětníci a při šálku kávy a čaje
vzpomínali, jak každý z nás prožíval tyto pamětní dny… Tím více si
vážím nynějšího mírového života, o který se nyní stále bojuje, mezi
masami tábora míru a války.“
Další střípky z kroniky opíšeme i v příštím zpravodaji.
DOTAZNÍK
Tentokrát jsme si pro dotazník vybrali člena místního hasičského sboru
a účastníka soutěží TFA Petra Kašpárka ml.
1. Momentálně studujete nebo pracujete?
Studuji na Střední průmyslové škole polytechnické - maturitní ročník.
2. Kdy a proč jste se přihlásil do sboru dobrovolných hasičů?
Bylo to v roce 2006, kdy jsem se zúčastnil prvního tréninku. K hasičům
mě dovedla rodina a tak pokračuji v rodinné tradici 
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3. Jak jste se dozvěděl o soutěžích TFA?
Viděl jsem na internetu pár videí z tohoto závodu a zaujalo mě to natolik,
že jsem to chtěl vyzkoušet.
4. Popište nám soutěže TFA.
TFA je zkratkou z anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší
hasič přežije a je názvem nejtěžších hasičských soutěží, které svými
podmínkami simulují práci hasiče při zásahu. Hasič je ustrojen
do kompletního zásahového obleku včetně obuvi, rukavic a přilby
a s nasazeným aktivním dýchacím přístrojem.
Zdolává se trať s překážkami, která je velmi fyzicky i technicky náročná
(převracení 120kg pneumatiky, transport 80kg figuríny, překonání 2-3m
bariéry, motání a roztahování hadic, výběh schodiště, …)
5. Jaký je váš největší úspěch?
Za úspěch považuji každý dokončený závod.
Letos jsem se stal vicemistrem ČR středních škol, zároveň jsem také
získal dvě celková 3. místa ve Zlínské a Vsetínské lize.
Během letošní sezóny jsem se kvalifikoval na mistrovství ČR, které se
konalo začátkem října v Domažlicích.
6. Stíháte ještě nějaké jiné koníčky? Pokud ano jaké…
Ano, závodím také v požárním sportu. Dále hraji aktivně fotbal, a když je
čas, rád se projíždím na motorce.
7. Jaké povolání je vaše vysněné?
Chtěl bych být profesionální hasič 
8. Líbí se vám sportovní a kulturní život v Ostratě? Je něco co
byste změnil?
Se sportovním i kulturním děním jsem spokojen, jen je škoda, že zde
nemáme multifunkční hřiště.
29

OBEC OSTRATA

9. Pokud byste si mohl udělat den úplného volna, jak byste ho
strávil? 
Volný den bych určitě strávil se svou rodinou a přítelkyní, na které
nemám bohužel tolik času, co bych chtěl.

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.
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