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Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku,
období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného
očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba
rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou
postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování.
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Vážení spoluobčané,
v neděli 2. prosince jsme společně vstoupili do období adventu
slavnostním rozsvícením stromu v centru obce. Nyní si užíváme
předvánoční období se všemi příjemnými stránkami i „povinnostmi“,
jako je gruntování. Asi v tom nejsem sám, jen se mi zdá, že ten čas je
stále citelněji nedostatkovým artiklem. Snad někteří namítnou, že je to
věkem. Jsem přesvědčen, že to není pravda. Ale blížící se rodinná idylka
u štědrovečerního stolu a u vánočního stromečku umožní určitě všem
na ten kvalt zapomenout a užít si slavnostní náladu i radost z dárků
obdržených i darovaných. Zkusme si také najít čas na duchovno,
k setkání u kapličky, které začíná 24. 12. ve 20 hodin. Vigílii bude jako
obvykle sloužit otec František Sedláček.
S blížícím se novým rokem 2019 nás čeká zase spousta práce
ve společném zájmu na postupném zvelebování obce a dotváření
podmínek pro dobré soužití. Proto mi dovolte, abych při této příležitosti
poděkoval zastupitelům i Vám, co jste nám v tom jakkoliv pomáhali
v minulém roce a abych mohl vyslovit přesvědčení, že vydržíme v dobré
spolupráci i v roce nastávajícím. Do nového roku přeji všem občanům
a jejich rodinám hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Ing. Miroslav Gargulák, starosta
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SOUHRN USNESENÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE
13. PROSINCE 2018
USNESENÍ Č. 1. 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. 1. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program
zasedání dle zveřejněného návrhu.
Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 1. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo
a schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu.
Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 1. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo
a schvaluje Rozpočet obce na rok 2019 podle předloženého návrhu.
Ukládá starostovi schválený rozpočet zveřejnit na úřední desce.
Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 1. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo
a schvaluje Rozpočtový výhled obce na roky 2020-2021 podle
předloženého návrhu. Ukládá starostovi schválený rozpočtový
výhled zveřejnit na úřední desce.
Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 1. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje
předloženou Smlouvu o dílo s ateliérem Alfinvest na zpracování
Změny č. 1 územního plánu Ostrata za celkovou cenu 126 000 Kč.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 1. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo
a schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo č. 53/713/03/40
a pověřuje starostu jeho podpisem.
Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 1. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo cenové
nabídky na výměnu 62 ks svítidel veřejného osvětlení a rozhodlo
pověřit realizací firmu pana Karla Řiháka. Jako variantu zvolilo
tělesa LED Street light s příkonem 24 W.
Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 1. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo cenové
nabídky na instalaci bezpečnostní signalizace s prostorovými čidly
a rozhodlo pověřit realizací firmu Integra VD Zlín s nabídkovou
cenou 21 766 Kč.
Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 1.10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo cenové
nabídky na instalaci bezpečnostních kamer v prostorách technického
zázemí, výletiště a dětského hřiště. Schvaluje vybudování systému
s celkovými náklady 27 804 Kč pro technické zázemí a 49 993 Kč
pro výletiště a dětské hřiště.
Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 1. 11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo
informaci o příjmech a výdajích na soustřeďování, svoz a likvidaci
komunálních odpadů za rok 2017 a rozhodlo poplatek pro rok 2019
neměnit, zachovat výši 400 Kč na občana a rok.
Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Schváleno
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USNESENÍ Č. 1. 12: Zastupitelstvo obce Ostrata ukládá komisi
připravit a provést inventarizaci majetku nejpozději do 15. 2. 2019,
zprávu o výsledku předložit pak na nejbližším zasedání.
Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 1. 13: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo
a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT014330049666/001 mezi obcí Ostrata a E.ON Distribuce, a.s. včetně
výše jednorázové úhrady 6 900 Kč.
Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Africký mor prasat

Zákaz vstupu do lesa byl v naší obci i v jejím
okolí zrušen. Více informací, podané
veterinární správou, naleznete na webových
stránkách obce Ostrata.
iRaiting obce Ostrata

Na začátku listopadu Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
ohodnotila hospodaření obcí České republiky. Obec Ostrata získala za rok
2017 druhý nejvyšší stupeň hodnocení a to B+. Toto nadprůměrné
hodnocení jsme získali i v roce 2015 a 2016. Stejné hodnocení získalo
v naší kategorii (200 – 500 obyvatel) ve Zlínském kraji pouze deset obcí.
Ratingové hodnocení vypovídá spravedlivě o tom, v jaké je obec celkové
finanční kondici. Posuzuje se míra závislosti obce na úvěrech a dotacích,
aktivita obce při uskutečňování svého poslání a schopnost financovat své
investiční záměry z vlastních prostředků.
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Je to výpočet, který se pro každou obec počítá stejně podle postupů
používaných v bankách. Do výpočtu nezasahuje žádný subjektivní názor
jednotlivce, komise nebo poroty. Používají se rozpočtové a účetní
ukazatele za dva roky a výsledky se ještě porovnávají s ostatními obcemi.
Výsledkem je ratingový stupeň.
Dobrý ratingový stupeň je signálem pro veřejnost, že služby obyvatelům
jsou bezpečně financovány a vedení obce hospodaří zodpovědně. To se
navíc bezpečně potvrdí, jestliže se rating obce rok od roku zlepšuje.
Více informací můžete získat zde:
https://www.informaceoobcich.cz/detaily-obci/

Informace MAS

(Mas Vizovicko a Slušovicko je obecně
prospěšná společnost, která vznikla v roce
2007 jako občanské sdružení. Mas vyhlašuje
pro své členy (což Ostrata je) různé dotační
tituly a projekty.)
Projekt přeshraniční spolupráce “Vidiek bez hraníc”
Čtyři místní akční skupiny (za ČR: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
a MAS Moravský kras z.s.; za SR: MAS Vršatec a Kopaničiarsky región
– miestná akčná skupina) realizovaly od 1. srpna 2017 do konce října
2018 projekt spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Česká
republika s názvem „Vidiek bez hraníc“. Hlavními aktivitami projektu
byly čtyři dvoudenní vzdělávací setkání za rovnoměrné účasti zástupců
všech zapojených MAS.
Součástí všech setkání byly především bloky přednášek a seminářů
s ukázkami dobré praxe, workshopy, setkání s místními producenty
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či různé exkurze. Každý partner měl přiděleno jedno z témat, na které se
při těchto setkáních zaměřil. Byla to problematika získávání finančních
prostředků na projekty spolupráce, komunitní život v obcích, marketing
regionálních výrobků a propagace kulturního a přírodního dědictví.
V rámci projektu byla vytvořena sada propagačních publikací a databáze
projektových záměrů.
Projekt umožnil výměnu zkušeností v oblasti rozvoje venkova mezi
jednotlivými partnery, navázání nových kontaktů a podpořil další
spolupráci.
Ing. Pavel Elšík
Integrovaný regionální operační program
První výzva MAS, která byla vyhlášena v rámci IROP byla zaměřena na
podporu rozvoje komunitních center. Žadatelé budou moci do 31. 12.
2018 podat projekty, které se zabývají výstavbou nebo rekonstrukcí
objektů vhodných k setkávání členů komunity a k realizaci sociálních,
vzdělávacích, volnočasových aktivit nebo kulturních a zájmových akcí.
Celkem je v této výzvě připraveno 2 223 750 Kč a výše dotace činí 95% z
celkových způsobilých výdajů.
Druhá výzva, kterou MAS vyhlásila je zaměřena na zlepšení
infrastruktury v MŠ, ZŠ a organizacích věnující se zájmovému,
neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání. Budou podpořeny projekty
zaměřené například na zřízení či rekonstrukci odborných učeben,
budování bezbariérovosti nebo zlepšení připojení k internetu. Žádosti je
možné podávat do 31. 3. 2019 a k rozdělení je nachystáno 4 892 000 Kč.
Ing. Pavel Elšík
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Vigílie

Jako již tradičně vás všechny zveme na štědrovečerní vigilii k místní
kapličce. Sloužit ji bude otec František Sedláček a začne ve 20:00.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálovou sbírku zlínská Charita
pořádá od roku 2000. Za ta léta
pomáhala nejčastěji v regionu, kde
byly finanční prostředky
vykoledovány, a to především
za podpory obcí a farností. Charita
Zlín žádá o opětovnou podporu
u největší dobrovolnické aktivity
v naší zemi, jíž Tříkrálová sbírka je,
tentokrát s letopočtem 2019, která bude v naší oblasti, děkanát Vizovice a
Zlín (část), probíhat ve dnech 2.- 6.ledna 2019.

Uskutečněné akce
 Adventní jarmark mikroregionu Slušovicko
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 Rozsvěcování vánočního stromu

Stalo se v Ostratě
už tradicí, že se
občané
a především děti
setkají v podvečer
první adventní
neděle
před obecním
úřadem.
Vyvrcholením
setkání je
rozsvícení
Vánočního stromu, ale tomu také letos předcházela dílnička, kde děti
s maminkami, babičkami a také se šikovnými tatínky vytvářely ozdoby
na stromek nebo jiné vánoční dekorace. Děvčata z místní skupiny
Červeného kříže tentokrát ignorovala ochranu zdraví spoluobčanů
a zaútočila na jejich zdravé proporce spoustou napečeného vánočního
9
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cukroví. Ani ženská část od zastupitelů nezůstala pozadu a sortiment ještě
narostl. Nakonec nechyběly ani chleby s ovarem. A protože po zákuskách
v krku vysychá a venku bylo docela chladno, přišel vhod horký čaj
a svařák. I něco na rozpuštění tuků. Bylo vidět, že v dědině je stále o čem
diskutovat, hlavně když je s kým, a samozřejmě také při čem. Potěšitelné
je, že se nás sešlo dost a mohlo být určitě i víc nebýt krátkých vstupů
deště. Děti obdržely vznášející se svítící balonky, které zvýraznily
zvláštní ráz večera. Krátce před šestou starosta uvedl první část krátké
kulturní vložky. Děvčata a kluci z nejmladších hasičů velice poutavě
zazpívali tři koledy, které s nimi nacvičila paní Alenka Čmeláková.
Doprovodem na kytaru, zobcovou flétnu a klávesy sborový zpěv jistily
Vaneska Bednaříková, Sandra Štelcová a Eliška Červenková. Po ovacích
posluchačů si připravili krátké vystoupení paní Jana Hudečková
se starostou. S kytarovým doprovodem zazpívali 3 známé náladové písně.
A nyní už nic nebránilo rozsvícení stromu, které provedl pan Arnošt
Horák. Starosta popřál spoluobčanům klidné a spokojené prožití doby
adventní,
poděkoval
za účast a vybídl
k setrvání
při neformálním
pokračování.
Akci
i přes rozmary
počasí
považujeme
za úspěšnou.
Poděkování patří
všem, co se podíleli na přípravě, to je zastupitelům, paní Alence
Čmelákové a účinkujícím, panu Martinovi Čmelákovi za ozvučení,
slečně Aničce Juříkové, paní Monice Bednaříkové, děvčatům
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z Červeného kříže i všem, co přispěli na místě k úspěšnému průběhu
a výsledku.
Ing. Miroslav Gargulák, starosta
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 Zabijačkový kotlík

Vesnice a zabíjačka -to vždy patřilo k sobě. Nebudeme rozebírat všechny
souvislosti, ale ve finále to byla vždy příležitost pro setkání rodiny
a přátel u dobrého jídla a pití. Trochu nám v tom udělala pořádek změna
životního stylu na vesnici, trochu doktoři a teoretici zdravého stravování,
trochu unie a tak začíná být pojem zabíjačka pro mladší generace jako
něco exotického. Proto, jako v poslední době každý rok, také letos obec
pořádala akci Zabíjačkový kotlík. Termín připadl na sobotu 8. prosince.
S obavami jsme sledovali předpovědi počasí, protože déšť by k pohodě
určitě nepřispěl. Místostarosta Arnošt Horák už dva dny předem
připravoval tlačenky, jitrnice a klobásy, které byly nově v nabídce.
Vaření a pečení stejně jako vaření zelí bylo už úkolem řezníka a štábu
pomocníků z řad zastupitelů na sobotní dopoledne. Na terase kulturního
domu bylo živo už od časných ranních hodin a vymýšlely se scénáře
pro případ nepřízně počasí. O to větší radost měli všichni z prvních
slunečních paprsků, které nakonec scenérii osvěcovaly po celé dopoledne.
Už po 11. hodině se objevili první zákazníci – občané, kteří nabízené
speciality okusili a většinou i nakoupili pro nepřítomnou část rodiny.
Už před 13. hodinou byly vyprodány tlačenky a jitrnice, pečené a vařené
maso vydrželo téměř do 14. hodiny. To asi i proto, že se nabízené
produkty řezníkovi povedly a zákazníkům chutnaly. No a důležité bylo
pochopitelně také zázemí se zásobením nápojů a tradičními palačinkami.
Vždyť vždycky platilo, že nejlepší na zabíjačce jsou buchty.
Ing. Miroslav Gargulák, starosta
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 Mikulášská besídka
Byl to ale nápor na sobotu. Sotva byl u konce zabíjačkový kotlík, začaly
přípravy sálu na další program – tentokráte pro nejmladší. Mikulášská
nadílka s programem pro děti všech věkových skupin začala v 15 hodin.
Děti se mohly vyhrát
v dílničce, nechat si
„vylepšit“ obličej
malováním, zapojit
se do her a soutěží
moderovaných paní
Mgr. Světlanou
Divilkovou. Nějak to
ale rychle uteklo a v
17 hodin nadšené
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výrazy u některých jedinců pozvolně bledly. To když v sále zhasla
světla, nahradily je jen prskavky, a Světlanka ohlásila příchod čerta, jak
jinak – i s andělem a Mikulášem. A pochopitelně s dárkovými balíčky,
které byly dětem vydávány po odříkání básničky nebo odzpívání krátké
písničky. No a pak už jen společné foto s Mikulášovou družinou a hajdy
na kutě. A nyní zas dlouhé čekání a nuda, než přijdou Vánoce. Nebo to
vidíte jinak?
Myslím, že děti budou souhlasit, když pochválím děvčata ze sboru
dobrovolných hasičů a zastupitele, kteří akci připravili a na místě také
pomohli organizovat.
Ing. Miroslav Gargulák
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Plánované akce:





Koblihové odpoledne – začátek března
Košt slivovice – březen
Divadlo pro děti – jaro
Výstava řemesel v Ostratě

O dnech konání těchto akcí budete včas informováni.
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INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN
 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 Termíny akcí roku 2019
 Sobota 19. ledna – Výroční hasičská schůze v sále KD
 Sobota 9. února – Hasičský ples ve Hvozdné, cena vstupenky
je 100 Kč. Už teď je možné si je zakoupit u pana Pavla
Mahďáka. K tanci a poslechu hraje skupina AZ Band.
 Hody 2018
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 PF

 Myslivci Ostrata
Na Vánoce pokoj v duši,
štěstí, které nic neruší,
v novém roce hodně síly,
abyste zdrávi dlouho žili.
Za myslivce z Ostraty přeje hospodář Bc. Miroslav Juřík
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 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2019 přeje
MS ČČK

Termíny svozu pro rok 2019

Svoz SKO – 3. 1., 16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2. atd.
Svoz plastů – 2. 1., 29. 1., 26. 2. atd.
Svoz skla – 25. 1., 22. 2., 22. 3., 19. 4. atd.
Svoz nebezpečného odpadu – 27. 3.
Svoz velkoobjemového odpadu – 28. 3.
Pozvánky

 9. Farní ples – 12. ledna 2019 od 19 hodin, sokolovna Slušovice,
cena lístku 250 Kč
 Zdeněk Izer – Na plný coole – 17. ledna 2019 od 19 hodin, Vizovice
kulturní centrum, cena lístku 320 Kč
 34. Valašský bál ve Vizovicích – 19. ledna 2019 od 19 hodin,
Vizovice sokolovna
 Městský ples – 19. ledna 2019 od 19 hodin, Sokolovna Slušovice,
k tanci a poslechu hraje skupina Kosovci a cimbálová muzika Réva,
vstupné 250 Kč
 Společenský ples mikroregionu Slušovicko – 26. ledna 2019 od
19:30, Slušovice sokolovna
 Ples nadačního fondu pro podporu a rozvoj Slušovic – 2. února
2019 od 19 hodin, sokolovna Slušovice
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Více pozvánek a informací na www.hornipdrevnicko.cz.

STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY
Počasí roku 1987
Poklidný život našich občanů vyjadřovalo také počasí. Konec roku 1986
byl provázen mírnými mrazy do -10°C. Vánoce byly bílé
s deseticentimetrovou pokrývkou sněhu. Sníh napadl 20. prosince
a vydržel stále až do konce března. Novoroční školní prázdniny měly děti
radostné a vyjadřovaly spokojenou náladu mládeže ve svátcích
novoročních.
V lednu se teplota pohybovala od -10 do -35 °C s nočními mrazy,
a v horských oblastech byly mrazy až -40°C. Kruté mrazy vydržely
do konce února. V posledním únorovém týdnu vystoupila teplota až
na +2°C, ale noční mrazy byly stále -15 až
-25°C. Počátkem března se znovu vyjasnilo a zase bylo pěkné mrazivé
počasí. Noční mrazy přesahovaly stále -25°C. Tak nízké březnové teploty
nebyly zaznamenány od roku 1720, podle záznamů rozhlasu a televize.
Po 20. březnu stoupla teplota přes den na +2°C a v noci byly stále mrazy 10°C. Koncem března napadlo přes 15 cm sněhu. Počasí bylo převážně
sychravé se sněhovými přeháňkami. Počátkem jara až do června bylo
pěkné počasí. Počátkem léta nastalo prudké oteplení s bouřkami…. Velká
zima a také povodně poškodily osevní porosty a proto některé musely být
znovu osety. Příznivé jarní podmínky pro vzrůst obilovin vynahradily
vzniklé škody, a proto konečná úroda obilovin byla dobrá. Velmi špatně
přezimovaly ovocné stromy… Švestky, kterým se u nás vždy dařilo,
a byly základní surovinou pro pálení domácí trnkové slivovice, prosychají
a jejich úroda se rok od roku zmenšuje. Značná část stromů je napadena
virovou chorobou „Šárkou“. Na listech se objevují žluté skvrny, plody
narostou malé a na jejich povrchu jsou propadlé skvrny. Ztrácejí cukr
a chuť a předčasně opadávají. Bojuje se proti této nemoci pouze tím, že se
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stromy vykácejí i s kořeny a několik roků se ponechá půda k vyléčení.
Pokud nedojde k důslednému řešení a likvidaci všech napadených
stromů, chorobu nezlikvidujeme a můžeme se dočkat po roce 2000, že
švestkové slivovice nebude a také povidla a švestky na koláčích.
DOTAZNÍK
Tentokrát jsme si pro dotazník do posledního letošního zpravodaje
vybrali paní Alenu Čmelákovou, vedoucí mládeže SDH Ostrata.
1. Co jste vystudovala?
Chtěla jsem jít na pedagogickou
školu, ale rodina mi to vymluvila, a
tak jsem na střední škole absolvovala
obor hotelnictví a turismus. Protože
jsem ale z rodinných důvodů musela
na studium vysoké školy zůstat ve
Zlíně, v oboru jsem nepokračovala a
šla na Univerzitu Tomáše Bati, kde
jsem vystudovala Anglický jazyk pro
manažerskou praxi. Hotelnictví se to
dotýká okrajově, turismu už vůbec,
ale byla to velmi zajímavá zkušenost.
2. Odkud pocházíte a jak dlouho
žijete v Ostratě?
Jsem tak trochu všudezdejší. Tatínek je z malé vesnice v severozápadních
Čechách, maminka ze Zlína a tak jsem napůl „Čecháček“ (občasným
„hele“ nebo „polívka“ zlobím manžela) a napůl Moravák. Dědeček je
navíc z krásné Strážnice, takže to vše dohromady mi dalo lásku k životu
na vesnici a k folkloru. V Ostratě žiji asi třetím rokem a je mi tu krásně.
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3. Nyní jste na rodičovské dovolené, jaké bylo vaše zaměstnání
předtím?
Při studiu jsem pracovala jako lektor anglického jazyka, těsně po vysoké
škole jako zástupce ředitele jedné zlínské jazykové školy přidružené
k překladatelské agentuře. Tam ale jazyková škola moc neprosperovala,
takže jim brzo dva zaměstnanci byli moc a tak jsem se dostala zpět na
svou alma mater – na Univerzitě Tomáše Bati jsem pracovala jako
asistentka rektora.
4. Jaké jsou vaše koníčky?
Už zmíněný folklor, zpívání i poslech hudby, čtení, anglický jazyk.
Manžel mne přivedl k dobrovolným hasičům, pájení a práci na autech :-)
To poslední zásadně pod jeho dohledem, ale snad o to více mne to baví.
5. V naší obci momentálně vedete společně s Aničkou Juříkovou
mladé hasiče. V čem tato práce spočívá?
Setkáváme se s dětmi jednou až dvakrát za 14 dní, připravujeme pro ně
aktivity, převážně je tedy připravujeme na soutěže v uzlování a v požární
všestrannosti. To představuje znalost zdravovědy, topografických a
hasičských značek, fyzickou zdatnost, … Je toho docela dost, co děti
musí zvládnout – nejznámější je tu asi Štípský beránek – a pokaždé znovu
děti obdivuji, že to zvládnou. Konkrétně na „Beránkovi“ už jen uběhnout
danou trasu je dost náročný úkol a k tomu ještě plnění úkolů – prostě
klobouk dolů před nimi.
6. Jak hodnotíte práci zastupitelstva?
Zažila jsem tu už dvoje volby, v jedněch jsem už jako obyvatel Ostraty
mohla volit. Mohu tedy myslím posoudit, že se práce zastupitelstva hodně
zlepšila. Líbí se mi transparentnost činnosti zastupitelstva i to, jak zvládli
problémy z minulých let – věřím, že to nebylo ani trochu jednoduché.
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7. Co byste v Ostratě změnila?
Teď mne asi nic nenapadne, ale jestli si vzpomenu, hodím do schránky na
Úřadě připomínku :-)
8. Co naopak se vám na Ostratě líbí?
Že jsou si tu všichni tak nějak blíž. Od svých asi 12 let jsem říkala, že
jednou chci žít na vesnici. Ve městě je velká anonymita – je to na jednu
stranu výhoda, na druhou je to škoda. Ve městě se vám nestane, že jdete
po ulici a někdo na vás z okna zavolá, abyste šli na „kalíšek“ nebo aby
vám někdo sám od sebe šel pomoci, když vás vidí před domem kopat
zmrzlou zem, protože vám někde prasklo kus potrubí a vy nevíte kde…
To můžete zažít jen na dobré vesnici.
9. Kdybyste si mohla vybrat jak strávit den, jak by to bylo?
S manželem a synem na výletě. Zní to určitě jako hrozné klišé, ale kvůli
přestavbě domu a manželovu podnikání nám na výlety čas nezbývá –
pokud nepočítáme nákup v supermarketu – takže už se na něco takového
moc těším.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti roku 2019
9. 2.

Jan Zbořil

75 let

12.3.

Ludmila Krajčová

90 let

25.3.

Josef Mahďák

75 let

20.5.

Josef Kalivoda

80 let

2.6.

Josef Svačina

80 let
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1.7.

Jiřina Valeriánová

85 let

20.7.

Eliška Svačinová

70 let

26.7.

Drahomíra Vajíková

70 let

6.8.

Vlasta Orságová

70 let

22.8.

Ing. Bohumil Sládek

75 let

25.8.

Josefa Hudečková

80 let

31.10.

Ing. Miroslav Gargulák

70 let

10.11.

Ludmila Kuželová

75 let

21.11.

Miroslava Kolářová

75 let

22.11.

Milán Matula

80 let

17.12.

Ludmila Bobálová

70 let

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

Zemřelí

Marie Sluštíková, Ostrata 20, zemřela 2. 12. 2018

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