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1/2019 

   

 
Důležitou součástí svátků jara je výzdoba. S jarním příchodem chceme přivítat 

znovuzrození sil a radostné očekávání, a tak bychom neměli zapomenout trochu 
vyzdobit náš domov. Ať už zvolíte proutky vrby, mašle, kraslice nebo jarní kvítka, vše by 

mělo symbolizovat jaro. Už v historii lidé vítali jaro výzdobou, vysypávali ornamenty 
na zápraží pomocí hrnku či květináče a písku či vody, nebo zdobili okna květinovými 

vzory s pomocí seříznutého mýdla. 
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Vážení spoluobčané,  

prostřednictvím Zpravodaje se potkáváme vlastně v tomto roce 
poprvé. Věřím, že alespoň to, co přímo můžeme ovlivnit, se vyvíjí 
podle představ a předsevzetí. Obec se probouzí ze zimní ponuré 
nálady do jarní omlazující a veselejší. Už nám to oznámily první květy 
na zahrádkách i ve volné přírodě. Právě probíhají úpravy obecní 
okrasné zeleně, aby zase mohly být ozdobou vesnice. Ožívá i dětské 
hřiště, které chceme v letošním roce obohatit o nové herní prvky, ale 
především o nový přístupový můstek, který nám umožní přístup 
techniky pro údržbu prostoru za potokem. Můžeme tak dokončit 
chodník ze zámkové dlažby pro pohodlný přístup ke srubu 
i v případě špatného počasí. Když shrneme všechny aspekty 
současného zpřístupnění a vybavení srubu, pak se nabízí srub využít 
především pro občerstvení pro občany obce, zatím v průběhu letních 
měsíců. Má to ale hned několik háčků:  

- Jak se vypořádat s legislativou, hygienou apod.  

- Jak kombinovat pronájem dřevostavby  k pohostinské činnosti 
s tradičními akcemi konanými na výletišti (pivní festival, pouť 
sv. Anny) a s pronájmy občanů k rodinným oslavám?  

- Kdo se nabídne jako provozovatel? Zájemci, se mohou přihlásit 
na obci, podrobnosti budou předmětem vyjednávání.   

Jestliže se vypořádáme s překážkami a nabídka této služby se setká 
se zájmem, budeme pokračovat v dobudování srubu – zateplení, 
vytápění, apod..   Cítím, že důstojné místo pro příležitostné setkání 
sousedů a přátel k posezení u piva, skleničky vína či jen u kávy nebo 
limonády, v obci chybí. Při tom krásný prostor srubu je v průběhu 
roku využit minimálně.  

Chceme také pokračovat ve zlepšení stavu místních komunikací, 
chodníků, jednáme o opravě páteřní komunikace se Správou silnic 
Zlínského kraje.   
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V tomto Zpravodaji a v nejbližší době různými cestami Vás budeme 
informovat, a hlavně zapojovat, do nového systému třídění odpadu. 
Cílem je snížení objemu netříděného odpadu, což by se mělo projevit 
i na výši poplatků u jednotlivých rodin.   

V oblasti veřejného života navážeme pořádáním nebo spoluúčastí 
na tradiční akce jako jsou Setkání košíkářů,  Zahradní slavnosti, 
Ostratský pivní festival, Dětský den, Pouť sv. Anny, divadlo pro děti, 
setkání důchodců, lampionový průvod, rozsvěcování vánočního 
stromu, Zabíjačkový kotlík, Mikulášské odpoledne a další. Jsme 
otevřeni novým námětům a připomínkám ke zlepšení stavu v obci, 
ve službách, v kultuře, v rámci reálných možností personálních, 
technických a finančních. Forma uplatnění námětů i připomínek je 
nejlépe účastí na zasedáních zastupitelstva, případně písemný vzkaz 
do stříbrné schránky u OÚ, mailem nebo osobně na obecním úřadě.   

Těším se na pokračující spolupráci s Vámi.  

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 

 

SOUHRN USNESENÍ Z DRUHÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE  

6. BŘEZNA 2019 

USNESENÍ Č. 2. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo 
Mgr. Hanku Juříkovou Florovou  za zapisovatelku a 
Ing. Vladimíra Divilka  a Radka Hudečka za ověřovatele. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 2. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje 
program zasedání dle zveřejněného návrhu rozšířeného o bod: 
Projednání a schválení smluv na zřízení věcného břemene 
na obecní pozemky. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 
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USNESENÍ Č. 2. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 
a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého návrhu. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 2. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 
a schvaluje výroční zprávu za rok 2018 o poskytování informací 
dle § 18 zákona 106/1999 Sb.  

Pro:9, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 2. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata pověřuje pana 
Ing. Miroslava Garguláka ke spolupráci s pořizovatelem územně 
plánovací dokumentace, tj. s Magistrátem města Zlína, 
oddělením prostorového plánování, střediskem územního 
plánování ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 
odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst.1 a § 67 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů , a po dobu celého 
volebního období. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 2. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 
žádosti o příspěvky a schválilo jejich poskytnutí v následující 
podobě:  

- Český svaz včelařů, ZO Slušovice                                       4 000 Kč 
- Spolek přátel hradu Lukova                                                 5 000 Kč 
- Arnošt Horák, pořadatel Ostratského pivního festivalu              

7 000 Kč 
 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 2. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 
Zprávu o výsledku inventarizace majetku obce za rok 2019, 
souhlasí s doporučenými opatřeními a s návrhy na vyřazení 
opotřebeného majetku. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 
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USNESENÍ Č. 2. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 
informaci o vývoji míry inflace za roky 2016-2018 a schvaluje 
navýšení sazby nájmu v obecních bytech od 1. 7. 2019 
ze současných 54,00 Kč/ m2 na 56,86 Kč/ m2. Ukládá starostovi 
v tomto smyslu upravit smluvní podmínky s nájemníky na další 
období. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 2. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 
a schvaluje Smlouvu o zavedení, provozování a koordinaci 
Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství 
mezi obcí Ostrata a společností ISNO IT s.r.o., a to na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 2. 10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 
a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 
9900088134_3/VB mezi obcí Ostrata, GasNet s.r.o. a Monikou 
Hudečkovou včetně výše jednorázové úhrady 500 Kč. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

USNESENÍ Č. 2. 11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 
a schvaluje Smlouvu č. 1030051081/002 o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene mezi obcí Ostrata a E.ON Distribuce, 
a.s. včetně výše jednorázové úhrady 1300 Kč. 

Pro:9, proti:0, zdržel se:0  Schváleno 

 

ZAPLATÍŠ, KOLIK VYTŘÍDÍŠ 

Milí spoluobčané, 

jak jste si již jistě všimli, naše obec se vždy snaží jít s dobou, proto 
jsme se rozhodli, že je potřeba udělat v oblasti odpadů další kroky. 
Navíc v souvislosti s připravovanou novelou zákona o odpadech, 
která předpokládá zdražování poplatku za skládkování 
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komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 2030 nebude 
u nás možno skládkovat využitelný odpad, je zřejmé že se 
v následujících letech, při současném způsobu nakládání s odpadem, 
nevyhneme navýšení poplatku za odpady. Pro vaši informaci, základ 
poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2018 
činil 500 Kč za tunu, přičemž do roku 2030 se pravděpodobně 
vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč za tunu. Naštěstí se 
před zdražováním dá bránit poctivějším tříděním odpadu. 

 
Nechceme se s takovou situací smířit, a proto se zastupitelstvo 
rozhodlo řešit nepříznivou situaci v odpadovém hospodářství 
zavedením Motivačního a evidenčního systému pro odpadové 
hospodářství (tzv. MESOH). Evidencí a dostatečnou motivací vás, 
občanů, by se mělo docílit optimalizace odpadového hospodářství 
obce. Tento systém už je zaveden a osvědčil se v desítkách obcí. 

 

Co se změní? 

Současný pytlový sběr plastů bude rozšířen o sběr 
papíru. Dále každá domácnost obdrží čárové kódy, 
které vždy na visačku k úvazku pytle nalepí a 
zaměstnanci svozové firmy poté pytel odvezou přímo od domu. 
Na základě této evidence bude mít obec přesné informace o tom, kdo 
se zapojil do třídění odpadů a na základě toho bude 
moci zapojeným občanům ulevit z poplatku za 
odpady (možná až 70 % z celkové částky).  

 

Sledovat budeme také směsný odpad 
z popelnic, abychom měli kontrolu nad tím, 
kolik směsného odpadu se v naší obci 
ve skutečnosti vyprodukuje. Popelnice budou 
označeny permanentním čárovým kódem, 
jehož nalepení zajistí obec. Evidencí 
popelnic na směsný komunální odpad se 
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budeme snažit docílit efektivnějšího svozu odpadů a obec bude mít 
přesné informace o množství odpadu, které na území obce reálně 
vzniklo.  

Na webu www.mojeodpadky.cz bude každé domácnosti vytvořený 
odpadový účet, kde bude moci každý sledovat své výsledky 
ve třídění odpadů. Přihlašovací údaje do svého odpadového účtu 
obdrží každá domácnost společně s úvodními informacemi během 
dubna 2019.  

Start systému je předběžně naplánovaný na 1. 5. 2019, všechny 
potřebné informace obdrží každá domácnost v průběhu dubna. 
Pro další informace můžete také kontaktovat provozovatele 
systému na stránkách www.mojeodpadky.cz. 

Děkujeme, že třídíte!                                        

S pozdravem, vedení obce Ostrata 

POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO MORKOVIC 

Obecní zastupitelstvo pořádá v sobotu 22. června zájezd do obce 
Morkovice – Slížany. Koná se zde tradiční výstava košíkářského 
řemesla. Pokud máte zájem jet, přihlaste se na obecním úřadě 
do pondělí 17. 6. 2019. 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 

Letošní ročník veřejné sbírky Ligy proti rakovině 
Praha, proběhne ve středu 15. května 2019. Jako každý 
rok i letos se do této akce zapojí i obec Ostrata. Kytičky 
budou prodávat místní hasiči, kteří budou chodit dům 
od domu. Hlavním tématem letošní sbírky jsou 
nádorová onemocnění plic. Barva kytičky bude 
meruňková a její minimální prodejní cena je 20 Kč. Více 
informací můžete získat 
na https://www.denprotirakovine.cz/letosni-sbirka/. 
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Uskutečněné akce 

 Koblihové odpoledne 

Letošní koblížkové odpoledne připadlo na sobotu 2. března. Trochu 
nezvykle se příprava přestěhovala do prostorů kulturního domu, 
protože na obecním úřadě probíhaly stavební úpravy. S obvyklou 
spolehlivostí a přesností bylo koblížkové odpoledne připraveno 
k zahájení na 14,30 h. Počasí nic moc, poměrně chladno, takže obavy 
o návštěvnost.   

Z počátku žádný nával, jako bývá obvykle, ale plynulý proud hostů 
měl dokonalý efekt – průběžně téměř plný sál a brzy vše vyprodáno.   

Zase jedna zdařilá akce žen z místní skupiny Červeného kříže, 
za kterou patří uznání od nás všech.   
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 Košt slivovice 

Páteční večer 15. března byl tím očekávaným vyvrcholením 
sousedských „sporů“ o to, kdo má lepší slivovici. 4. ročník koštu 
O pohár starosty byl tou pravou příležitostí diskuse ukončit. A jak se 
to povedlo?  

Ke koštu bylo přihlášeno celkem 20 vzorků. Hodnotilo 18 porotců – 
dodavatelů  

vzorků. Hodnotilo se 
vždy stupnicí od 1 
(nejhorší) do 5 
(nejlepší). Sčítací 
komisi tvořily 
Ing. Liduška 
Šmeidlerová a Alenka 
Juříková. Hodnotilo se 
dvoukolově, 
do druhého kola 
postoupilo 8 vzorků 
s nejvyšším součtem 
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bodů z hodnocení. Druhé kolo bylo hodnoceno zcela samostatně 
a z něho vyplynulo konečné pořadí.  

 

Třetí místo získala slivovice p. Antonína Šmeidlera, druhé místo 
slivovice p. Zdeňka Juříka a putovní pohár za nejlépe hodnocenou 
slivovici získal Ing. Jakub Šmeidler. (To složení sčítací komise je 
opravdu 
náhodné 
a nesouvisí 
s konečným 
pořadím, 
protože 
na to dozíral 
místostarosta 
p. Arnošt 
Horák).  

Vysokou 
účastí, úrovní 
zábavy včetně  
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doprovodného programu a zejména kvalitou slivovice u přihlášených 
vzorků patřil tento ročník určitě k vydařeným. Myslím, že se letos 
nemusí za svou slivovici nikdo před sousedy stydět. No ale pohárové 
slivovice mají vždy konkurenční výhodu. Tak všem na zdraví!  

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 

 

 Divadlo pro děti a balonkový klaun 

Nedělní odpoledne 17. března bylo prosluněné a provoněné jarní 
náladou. Kdyby nebyla neděle, věřím, že většina sousedů by tento čas 
využila na zahradách a zahrádkách. No ale v neděli se na vesnici 
nedělá, takže neděle vylákala k vycházkám s dětma nebo s vnoučaty 
spojené s návštěvou vyhlášeného loutkového divadla a balónkového 
klauna. Představení se konalo v sále kulturního domu od 16. hodiny. 
No vlastně v 16 hodin ještě stále přicházeli noví návštěvníci, takže 
pořadatelé museli do připraveného hlediště přidat židle. Loutkař pan 
Daniel Taraba si písničkami, vyprávěním i vkládanými prvky cvičení 
s dětma dovedl udržet pozornost dětí, zajímavé bylo sledovat 
i přítomné rodiče. Pohádku o Šípkové Růžence v takovém podání si 
budou děti pamatovat určitě lépe než ze současných médií. 

O přestávce přišly vhod 
Liduščiny palačinky 
a nabídka občerstvení. 
A balónkový klaun? 
Po ukázkách žonglování 
s míčky, kroužky 
a kužely si i vybrané 
děti vyzkoušely točení 
talířů na tyči,  a nutno 
říci úspěšně. Pak 
následovalo očekávané 
tvoření pejsků, kočiček, 

medvídků, pistolí, mečů, květin a jiných výtvorů z dlouhých balonků. 
Po příjemně stráveném podvečeru se děti i s doprovody rozcházeli 
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obohaceni o nevšední kulturní zážitek a všechny také s dárkem 
od balonkového klauna.   

Pro pořadatele byla 
odměnou nebývale 
početná návštěva 
a spokojenost dětí, 
vyjádřená úsměvy 
na dětských tvářičkách 
v průběhu představení 
i při odchodu ze sálu. Už 
se těšíme na další 
společnou akci. 
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 Výstava košíkářského řemesla  

V sobotu 30. března ráno se přihlášení účastníci zájezdu setkali 
u obecního úřadu a krátce po půl osmé vyrazil autobus řízený 
p. Josefem Mahďákem směrem na Rudník. Vycházející slunce a jasná 
obloha je vždy předzvěstí krásného dne, a taky že jo. Naši rudničtí 
přátelé nás vřele uvítali a uvedli nás do prostorů svého kulturního 
domu, kde byla tradiční výstavka soutěžních výrobků košíkářů 
a v hlavním sále pak ukázky pletařského řemesla a po celý den 
průvodní kulturní program.  Slavnostní atmosféru setkání 
podmalovávaly po celý den nám známé melodie cimbálové muziky 
Korečnica. Slavnostní ráz jako vždy podtrhl slavnostní nástup 
a oficiální zahájení, kde vystoupili čestní hosté z regionálních orgánů 
i z patronátních obcí. Po představení jednotlivých zúčastněných 
pletařů už naběhl známý režim. Pořadatelé připravili lákavé 
občerstvení, před kulturním domem byl nabízen guláš, držková 
polévka, grilované klobásy, horká medovina a další místní speciality. 
Sledování programu, přátelské diskuse, dobrá nálada – tak by se dalo 
charakterizovat toto prostředí. K tomu venku nádherné počasí, které 
vyzývalo k procházkám po pěkné slovenské obci. Čas odjezdu se 
nebývale rychle přiblížil, v 18 h jsme se rozloučili s pozornými 
hostiteli a vydali jsme se spokojení, odpočinutí, k domovu.  

Pro ostratské zastupitele tím začal týden usilovných příprav setkání 
v Ostratě, které bylo plánováno na 6. dubna. A také uspořádáno. 
Takže zase principiálně stejný scénář, jen trochu ve skromnější 
podobě. Podpořit nás přijelo 23 hostů z Rudníka a 10 hostů 
z Morkovic. Slavnostní ráz, nám připomnělo nádherné vystoupení 
dětského folklorního souboru Vonička, kde tančí i Gábinka Horáková 
z naší obce. Tanec doprovázela cimbálová muzika Paléska, ta hostům 
vyhrávala po celý den. Jen to počasí. Chladno a z rána déšť. Ale 
i taková drobnost se dá s dobrými přáteli a při dobré náladě 
překonat. Dovolím si po vyslechnutí názorů našich skvělých hostů 
konstatovat, že také naše setkání se vydařilo. Rád touto cestou děkuji 
všem zastupitelům, kteří pomohli při přípravě i ve vlastním průběhu 
setkání, zejména pak p. Arnoštovi Horákovi za přípravu dobrého 
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oběda a večeře pro hosty. Jen škoda, že ostratčané opět nezklamali, 
účast byla opravdu minimální.           

        

Co závěrem. Tak jako někteří návštěvníci i pořadatelé obou akcí 
vidíme, že počet i nápaditost exponátů na výstavce se pomalu vytrácí. 
Dalo by se říci, že s originálním nápadem už je schopný překvapit jen 
nám dobře známý Mirek Mareček, pan Cigánik nebo paní Kolláriková. 
Čím je to dáno, můžeme jen spekulovat. Inspirace není bezedná, 
uspěchanější doba také nepřeje časově náročnějším činnostem. I tak 
se vyhýbáme diskusím o ukončení těchto setkání, protože jsou 
důležitá jak pro zachovávání tradic, tak pro zachování a prohloubení 
osobních přátelství i obecného povědomí o přátelích na druhé straně 
hranic, v jiných národopisných oblastech. 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 
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Plánované akce: 

 Dětský den – pořádají místní myslivci, neděle 7. 7. 

 Výlet sv. Anny – pořádají hasiči, plánováno tentokrát na neděli 

s odpolednem věnovaným dětem 

 Táborák na ukončení prázdnin – pořádá SDH ve spolupráci s obcí 

O dnech konání těchto akcí budete včas informováni. 

 

INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

                                                                                                                                

 

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 Termíny soutěží roku 2019 

 

 Klečůvka                     sobota 25. května        15.00 hod. 
 Ostrata                          sobota 15. června         15.00 hod. 
 Lůžkovice                         sobota 29. června        10.00 hod. (!) 
 Paseky                               sobota 20. července    15.00 hod. 
 Lípa                                    sobota 27. července    15.00 hod. 
 Želechovice                     sobota 10. srpna           15.00 hod. 
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 Termíny ostatních akcí roku 2019 

 
 27. dubna – Hasičská pouť na svatý Hostýn, odjezd v 8:00 

ze zastávek, zájemci se prosím přihlaste u Pavla Mahďáka 
osobně nebo na tel.: 739 460 881 

 4. května – v dopoledních hodinách proběhne Sběr kovového 
odpadu 

 5. května – proběhne pouť na Provodov, odjezd v 9:00 
od zbrojnice, zájemci se opět přihlaste u Pavla Mahďáka  

 

 Myslivci Ostrata 

Dobrý den vážení spoluobčané. 

Jménem Mysliveckého spolku Ostřice a spolku Myslivci Ostrata Vám 
přeji příjemně prožité jarní měsíce a pohodové, blížící se svátky jara. 

I v letošním roce chceme přidat ruku k dílu s děním v naší obci. 
Budou to aktivity jak pracovní (brigády na úklid podél cest, budování 
nových zařízení aj.), tak kulturní (dětský den, myslivecké odpoledne 
aj.). 

Období jara se v myslivosti nese především v duchu úklidu a oprav 
mysliveckých zařízení, bilancování roku předchozího a také 
plánování roku nového (rok myslivecký totiž nekopíruje rok 
kalendářní, ale počítá se od 1. 4. do 31. 3. roku následujícího). 

Termínem bilancování je myšleno především zhodnocení úlovků. 
Při této příležitosti je každým rokem pořádána chovatelská 
přehlídka. V letošním roce tuto přehlídku pořádají kolegové ze spolku 
Březina Slušovice, kde bude pro návštěvníky kromě trofejí 
připraveno bohaté občerstvení a možnost zakoupení různého zboží 
a vybavení do přírody. Akce proběhne v Sokolovně ve Slušovicích 
ve dnech od 11. do 13. 5. 2019. 
 
V jarních měsících je také důležité myslet na ochranu zvěře, krajiny 
a lesa. Pro ochranu zvěře a především mláďat prezentujeme letáky 
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s upozorněním pro návštěvníky přírody, v době sečení travních 
porostů se snažíme mláďata aktivně vyhledat.  
 
Často nyní u silnic můžete spatřit řadu dřevěných kůlů s umístěnou 
aktivní látkou – jedná se o pachové ohradníky, kterými se snažíme 
zamezit srážkám zvěře s automobily. Pokud by Vás zajímalo číslo, 
kolik zvěře zahyne při takové dopravní nehodě, tak jen v měsíci 
březnu 2019 jsme řešili 16 případů. Je nutné si při jízdě automobilem 
uvědomit, že zvěř v tomto období více migruje a hledá své nové 
teritorium. 

Po celý rok platí zákonný zákaz 
volného pohybu psů ve volné 
krajině a v jarním období to 
platí dvojnásob. Volně 
pobíhající pes je porušením 
zákona a myslivecké stráže mají 
právo podniknout potřebné 
kroky k zamezení této aktivity. 

Všem Vám děkuji za trpělivost 
a pochopení postupů spojených 
s nákazou afrického moru 
prasat. Pro myslivecké 
organizace i státní instituty 
v zamořené oblasti to byly 2 
roky starostí, práce a problémů. 
Nicméně ČR se jako jediné zemi 
v Evropě podařilo nákazu 
eliminovat a nezbývá než 
doufat, že to bylo první 
a poslední setkání s touto 
nákazou. 

Děkuji Vám za přečtení tohoto článku. 

Na shledanou. 

Za MS Ostřice a ZS Myslivci Ostrata Miroslav Juřík 
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 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

 

 Tříkrálová sbírka 

Letos se v naší obci vybrala částka 
15 294 Kč. Všem, kteří přispěli, 
děkujeme. 

 

Termíny svozu pro rok 2019 

Svoz SKO – 25. 4., 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6. atd.  
Svoz plastů – 30. 4., 28. 5., 25. 6. atd. 
Svoz skla – 19. 4., 17. 5., 14. 6., 26. 7. atd. 
Svoz nebezpečného odpadu – 25. 9. 
Svoz velkoobjemového odpadu – 26. 9.  
 

Pozvánky  

 Vlčková fest – 27. dubna 2019 od 19 hodin, hospůdka Pod 
Rablinů, hraje Focus rock a Fleret, cena lístku 170 Kč 

 Výstava Marie Tlaskalová a Josef 
Kanar – malby a plastiky, dům 
kultury Vizovice, od 7. května  

 Den rodiny – 12. května v Ostratě 
 Vizovický farmářský trh – 

18. května 2019 od 9 hodin, 
Vizovice náměstí 

 Ostratský pivní festival – 7. – 8. 
června 2019  
 

Více pozvánek a informací na www.hornipdrevnicko.cz. 

Pozvánky 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 
28. května bude májová pobožnost spojená se mší svatou. 

http://www.hornipdrevnicko.cz/
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STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY 

Povodeň roku 1987 
26. června kolem 23. hodiny přišla velká bouřka a po půlnoci nastala 
průtrž mračen. O půl jedné vstoupla voda a roury hlavního sběrače 
a ani kanalizace nestačila vodu brát. Požárníci sirénou svolávali 
občany na ochranu majetků proti živlu vody. 
Na okraji vesnice pod Hrazdirovým vtéká potůček Ostrátka do 
hlavního sběrače, který nestačil vodu brát a tato přetékala přes cestu 
až ¾ m. Hercikovo pole a Hrazdirova zahrádka byla zatopena a toto 
bylo jako jedno veliké jezero. Voda vyvrátila plot a valila se přes 
zahradu a brala s sebou co se dalo. Tomaštíkova dřevěná šopka 
s králíky a slepicemi plavala a zastavila se až na oplocení zahrady. 
Florů sklípek byl také zaplavený. 
Ve vesnici od Horní autobusové zastávky tekla voda po cestě a místy 
až do výšky ¾ m. V domkách Josefa Mahďáka č. 67, Josefa Bednaříka 
č. 83, Vlasty Vyvlečkové č. 30, Josefa Mahďáka č. 32, Josefa Flory č. 38, 
Marie Kuželové č. 41, Miroslava Březíka č. 62, Vlastimila Horáčka č. 
82, Jiřího Horáka č. 59, byly zaplaveny sklepy a studny. Největší 
škody měli Holíkovi č. 65, Jugásovi č. 10 a Březíková č. 46, kteří měli 
vodu v domcích až do výšky ¾ m. 
Požárníci po celou neděli čistili studny pro pitnou vodu, odstraňovali 
bahno ze zaplavených domků a také ze silnice. Škoda touto povodní 
přesahovala v naší obci cca 1,5 mil Kčs. Následky po povodni se 
odstraňovaly až do konce roku. 
Živelná pohroma v naší obci byla velká, ale největší škody byly 
v Trnavě a Všemině kde spadlo za 1 hodinu kolem 10 cm vody. 
Záplavy v naší obci bývají vždy, kdy je na horním konci pod Bořím 
naseta kukuřice. V poli kde je naseta kukuřice, není takřka žádný 
porost, který by vodu zadržel a při takové průtrži velká voda bere 
s sebou ze svahů ornou půdu včetně kamení. Potůček před sběračem 
byl úplně zaplavený bahnem a kamením a pouze železné záchrany 
zabránily zanesení kanálu bahnem. Průtrž mračen trvala od jedné až 
do čtvrté hodiny a po celou dobu jsme čistili přívod do sběrače, 
abychom zabránili ještě větším škodám ve vesnici. 
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DOTAZNÍK 

V prvním letošním zpravodaji jsme vyzpovídali slečnu Moniku 

Langerovou. 

1. Co studujete? 
Studuji na Gymnáziu TGM ve Zlíně. 
Jsem zařazena do sportovní třídy, 
která se skládá z atletů, 
volejbalistů, házenkářů a plavců. 
Tento rok je pro mě posledním 
na této škole, jelikož mě v blízké 
době čeká maturita.  
 

2. Jak jste se k plavání 
dostala? 

K plavání mě přivedli rodiče, čistě 
proto, abych uměla plavat. Bavilo 
mě to a v plavecké přípravce jsem 
patřila mezi děti, kterým to šlo. 
Ve třetí třídě mi nabídli, zkusit se přihlásit do plavecké třídy. Úspěšně 
jsem zvládla talentové zkoušky a následující rok jsem nastoupila 
do sportovní třídy a začala plavat závodně. 
 

3. Popište nám vaše tréninky během jednoho týdne. 
Během týdne mám většinou 10 až 11 tréninků. Trénujeme každý den 
kromě neděle. Popsat všechny tréninkové dny, by bylo asi zbytečně 
zdlouhavé, můžu Vám ale popsat mé klasické pondělí. První fáze je 
ranní trénink, který začíná v 6:00 a má dvě hodiny, skládá se 
z krátkého protažení na suchu a hlavní části ve vodě. Po něm 
odcházím do školy, kde se většinu času snažím neusnout.  Ze školy 
mířím rovnou do posilovny, kde trávíme cca hodinu. Po posilovně 
následuje už jen hodinový lehčí trénink ve vodě.  
 

4. Jaké soutěže vás tento rok čekají? 
Jelikož tento rok maturuji a čekají mě jak písemné, tak praktické 
(talentové) přijímací zkoušky na vysokou školu, musela jsem 
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závodění v této sezóně lehce omezit. Stále ale trénuji a připravuji se 
hlavně na Mistrovství ČR, které bude probíhat koncem června 
v Českých Budějovicích. 
 

5. Jaká ocenění jste už získala? 
V kategorii dorost jsem se několikrát prosadila na medailových 
příčkách na Mistrovství ČR. Nyní jsem v kategorii OPEN, kde jsem se 
minulý rok umístila v mých disciplínách do 7. místa v domácím 
žebříčku. Minulý rok byl velmi úspěšný, co se štafet týče. V létě se 
nám jako prvnímu zlínskému družstvu podařilo získat titul mistrů ČR 
na 4x100m polohově mix. V zimě jsem byla členkou ženské štafety, se 
kterou jsme zvítězily na otevřeném Mistrovství Slovenské republiky 
na 4x50m polohově, na stejnou disciplínu jsme na domácím 
šampionátu braly bronz. Třešničkou bylo druhé místo na 4x50m 
polohově mix.  
 

6. Zbývá vám čas na jiné koníčky? Pokud ano, na jaké? 
Volného času je málo, ale když se nějaký najde, ráda ho strávím 
nad dobrou knížkou. V mezi-sezonní pauze s ostatními plavci rádi 
vyjedeme na výlet někam do přírody, což beru asi jako největší relax. 
 

7. Čím byste se jednou chtěla živit? Sportem nebo pomýšlíte 
na jinou kariéru? 

Bohužel je plavání sport, kterým se u nás může živit jen zlomek lidí. 
Ale ráda bych se v budoucnu živila něčím v okolí sportu. Chtěla bych 
jít studovat na Fakultu sportovních studií, takže u sportu nadále 
zůstanu. Nevadilo by mi, jednou se živit jako trenér. Ne jen u vody, ale 
i v posilovně. V posledních letech mě láká i profese nutričního 
specialisty... uvidíme, co budoucnost přinese.  
 

8. Jaký plavecký „sen“ byste si chtěla jednou splnit? 
Plavecký sen jako takový asi nemám, nyní si jen přeji, aby mě plavání 
bavilo i nadále a šlo skloubit se studiem na vysoké škole. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Jubilanti roku 2019 

9. 2.   Jan Zbořil    75 let 

25.3.  Josef Mahďák    75 let 

20.5.  Josef Kalivoda    80 let 

2.6.   Josef Svačina    80 let 

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 
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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 Březíková, zemřela 19. 12. 2018 ve věku 78 let  
 
Jiří Topič, zemřel 2. 1. 2019 ve věku 43 let  
 
Ludmila Krajčová, zemřela 23. 1. 2019 ve věku nedožitých 90 let  
 
Marie Holíková, zemřela 11. 3. 2019 ve věku nedožitých 94 let 
 

Narození 

Eva Kostihová, Ostrata 162, 

28. 1. 2019  

 

 

Věděli jste, že novorozenci mají od obce nárok na příspěvek 

5 000 Kč? Podmínkou je, že dítě musí mít trvalý pobyt v Ostratě.  Pak 

jen stačí donést rodný list dítěte a rodičův občanský průkaz na obecní 

úřad  

 

KONTAKTY: 

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

Arnošt Horák, místostarosta: tel. 604 369 899 

e-mail: obec@ostrata.cz 

 


