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Ještě sklidit poslední produkty ze zahrádky a zahrady, uspořádat fotky
a suvenýry z dovolené, případně zazimovat bazén. Letos odpadá starost
se švestkami, však loňské zásoby valašského všeléku zřejmě ještě na tuto
zimu vystačí. Ještě odložit něco pro muzikanty na hody, když už přijdou
k baráku. Ještě, že nemusíme chodit na ty hodové a jiné zábavy,
„naštěstí“ skoro žádné už v Ostratě nejsou.
Snažím se vymyslet něco, co by tento stav změnilo, ale nějak se nedaří.
Starousedlíci poukazují na nezájem nových obyvatel o dění v obci, ale
kde zmizeli ti dříve aktivní starousedlíci?
Minulý týden jsem se zúčastnil tematického zájezdu se starosty
mikroregionu do obcí na Vysočině, které uspěly v posledních 10 letech
v soutěži Vesnice roku. A bylo mi tak trochu smutno, že neumíme naše
občany získat, resp. nabudit na větší aktivitu, ke zlepšení společenského
života. Tyto obce mají od 200 do 830 občanů. Vůbec nejde o to, co kdo
a za kolik peněz či dotací má co postaveno, ale hodnotí se především
projevy činnosti a výsledky spolků, souborů, skupin občanů. Například
obec Křtiny, kterou hodně lidí zná jako poutní místo, má registrováno
830 občanů, má 21 fungujících spolků vyvíjejících veřejnou činnost. Jen
Junáků mají 140, dále 2 spolky hasičů, divadelní spolek, cyklistický
oddíl, různé sportovní oddíly, pěvecké a taneční soubory a podobně.
Nebo extrém – obec Heřmanov, která má 201 stálých obyvatel, kteří jsou
neskutečně aktivní. V roce prý pořádají kolem 50 veřejných tradičních
akcí. Na zábavy, koncerty, zelňačkobraní, buchtobraní, pouti s trhy apod.
se tu pravidelně schází až 500 návštěvníků, pochopitelně včetně těch
ze sousedních vesnic. Na vyhlašování výsledku soutěže vyjely
do Luhačovic 3 plné autobusy, tam uspořádali celou sérii vystoupení
přímo na kolonádě a ve městě. V obci mají takzvanou komunitní školu,
kde ne učitelé, ale nadšenci učí spoluobčany, mladé i starší, různým
dovednostem – od jazyků počínaje, přes šití, hru na hudební nástroje,
kreslení, aerobic, pečení, vaření, práci s počítačem, letní minitábory –
vše dobrovolně.
Jsem přesvědčen, že denně potkáváme v naší obci spoustu šikovných lidí,
kteří jsou schopni předat dál své dovednosti, jen k tomu ještě nenazrály
všechny okolnosti. Spouštěcí impuls. Snad se ho někdy podaří nalézt.
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Nejbližší veřejné akce budou lampionový průvod v sobotu 19. října
a rozsvěcování stromku v neděli 1. prosince. Kdo bude mít zájem, může
se už tam do programu přihlásit k vystoupení.
Ing. Miroslav Gargulák, starosta

SOUHRN USNESENÍ ZE ČTVRTÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE
4. ZÁŘÍ 2019
USNESENÍ Č. 4. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Ing. Ludmilu
Šmeidlerovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Radka
Hudečka za ověřovatele.
Pro:7, proti:0, zdržel se: 0

Schváleno

USNESENÍ Č. 4. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program
zasedání dle zveřejněného návrhu.
Pro:7, proti:0, zdržel se: 0

Schváleno

USNESENÍ Č. 4. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje pro provedení
opravy MK u dolní zastávky firmu Road ‚Medic s.r.o.
Pro:7, proti:0, zdržel se: 0

Schváleno

USNESENÍ Č. 4.4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje
návrh Rozpočtového opatření č. 3/2019.
Pro:7, proti:0, zdržel se: 0

Schváleno

3

OBEC OSTRATA

USNESENÍ Č. 4. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru a ukládá starostovi zrealizovat doporučené návrhy
na opatření.
Pro:7, proti:0, zdržel se: 0

Schváleno

USNESENÍ Č. 4. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo
a bez připomínek schvaluje novou OZV o místním poplatku ze psů
pod číslem 1/2019.
Pro:7, proti:0, zdržel se: 0

Schváleno

EFEKTIVNĚ VYUŽITÁ POPELNICE
Efektivně využitá popelnice je ve chvíli, kdy v ní nekončí odpad, který
lze odevzdat k opětovnému využití, tedy vytřídit. V efektivně využité
popelnici tedy nenajdete PLAST, PAPÍR, SKLO, PLECHOVKY,
POUŽITELNÝ
TEXTIL,
JEDLÉ
OLEJE
A
TUKY,
ELEKTORZAŘÍZENÍ, BIO ODPAD, STAVEBNÍ SUŤ, ZÁŘIVKY
apod.
Proč efektivně využívat popelnici?
 Pokud všechen odpad, který v domácnosti
máte, důkladně vytřídíte, můžete přistavovat
popelnici ke svozu méně často – např. 1x
za měsíc.
 Díky menší frekvenci přistavování popelnice
můžete získat více EKO bodů* a tím pádem
vyšší slevu z poplatku za odpad.
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 Efektivní využívání popelnic vede ke snížení prašnosti, spotřeby
pohonných hmot, opotřebování vozovky a také snížení produkce CO2.
 Za každý výsyp popelnice se platí! Efektivní svoz popelnic může tedy
vést k úspoře nákladů, které je možné promítnou do vyšších slev
z poplatku za odpad.

 Absence BIO odpadu v popelnici předchází zápachu z popelnice,
přítomnosti mikroorganismů a také předchází korozi plechových popelnic.

Co tedy patří do efektivně využité popelnice?
Do efektivně naplněné popelnice patří např.: popel z uhlí, použité
hygienické pomůcky (např. zubní nit, tampóny, vatové tyčinky,
vlhčené ubrousky atd.), běžné žárovky (NE – LED žárovky, zářivky
apod.), roztrhaný nepoužitelný textil a obuv, trus masožravých
zvířat, účtenky, sáčky z vysavačů, silně znečištěné obaly (mastný
papír apod.).
* Pro získání EKO bodů za efektivní využívání nádob a pytlů je nutné mít
vyplněný Odpadový dotazník a potvrzenou Inventuru stanoviště ve svém
odpadovém účtu. Přihlášení do odpadového účtu můžete provést na
www.mojeodpadky.cz. Případné dotazy můžete směřovat na e-mail:
kolektiv@mojeodpadky.cz.
V případě potřeby rádi poradíme i na obecním úřadě.
VÝZVA
Kdo by mohl a chtěl vystoupit s nějakým literárním nebo
hudebním vstupem na rozsvěcování stromku a při mši
u kapličky na štědrý večer, ozvěte se na obecním úřadu,
pokud možno do konce října.
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ČIPOVÁNÍ PSŮ
Jistě jste zaregistrovali ve sdělovacích
prostředcích, že od 1. 1. 2020 začne platit
zákon o povinném čipování psů. Nesplnění
povinnosti bude postihováno citelnými
pokutami. Čipování je nutné si dohodnout
s veterinářem.
STÁT PROTI ŽUMPÁM – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Od 1. ledna 2019 už platí novela vodního zákona, která má změnit
ledabylé nakládání s odpadní vodou. Majitelé domů mají povinnost, se
kontrolnímu orgánu, který nyní vzniká, prokázat doklady o likvidaci
(vývozu na čističku) odpadních vod v množství odpovídajícím spotřebě
domácnosti. Vodosprávní úřad při zjištění pochybení může uložit pokutu
až do výše sta tisíc korun.
ODPADY
Dle pořekadla " opakování je matka moudrosti " se opět vracíme k tématu
třídění odpadů.
Začnu u sběru barevného a bílého skla, které soustřeďujeme do
velkokapacitních kontejnerů, umístěných na třech místech v obci. Jak jste
si snad všichni všimli, mají tyto kontejnery určitou velikost vhazovacích
otvorů, kde není technicky možné vhodit například tabuli skla, což ovšem
neznamená, že tuto tabuli skla máme ponechat opřenou o kontejner.
Hrozí totiž její rozbití a nebezpečí úrazů pro okolo chodící občany,
zejména děti. Tyto tabule by měly být rozbity s největší opatrností doma,
například do kovového kýble a potom vysypány do kontejnerů. Že je
potřeba zvýšené opatrnosti při této činnosti, abychom předcházeli úrazu,
snad netřeba připomínat.
Bioodpad - dva velkokapacitní kontejnery v obci na listí, trávu, ovoce.
Do kontejneru nepatří pařezy a větve, pro které je vyhrazeno určené
místo.
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Na drobný domovní bioodpad slouží domácí kompostéry, které byly
zdarma dodány do vašich domácností. V případě, že nemáte tento
domovní kompostér, je možno si ho objednat na obecním úřadě.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

Papír - sběr papíru je řešen sběrem do velkokapacitních kontejnerů
a pytlovým sběrem. Tyto jsou zatím nepravidelně sváženy z důvodu
vyhodnocení četnosti svozu. Zatím to směřuje k výsledku jednou za šest
týdnů. Od nového roku budou mít tyto svozy pravidelný řád.
Plast - pytlový svoz, již lety osvědčený provoz, zajišťují Technické
služby Zlín.
Popelnice - zatím každých 14 dní. Jak jistě víte, jsou domovní popelnice
opatřeny čárovým kódem. Vyhodnocení svozu a četnost můžete sledovat
pod svým odpadovým účtem na www.mojeodpadky.cz.
Velkoobjemový odpad - 2 x ročně. Do velkoobjemového odpadu nepatří
např. plastové hračky, celé okna s výplní apod.
Nebezpečný odpad - 2x ročně. Nezaznamenali jsme při posledním sběru
problémy.
Železný odpad - 1x ročně zajišťují místní hasiči.
Arnošt Horák, místostarosta
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PRÁCE V OBCI
I letos jsme se snažili svépomocí o údržbu a opravy v obci. Podařilo se
nám dokončit chodník k dřevěnici na Výletišti. Opravili jsme chodník
u pomníku padlých, který ujížděl do příkopu a začal se rozpadat a taky
vstupy na chodníky, které měly vysoký schod. Jednak z důvodu, aby se
občanům na ně dobře vstupovalo a taky z důvodu, že uvažujeme
o přikoupení zametacího zařízení na sekačku Stiga, kterým by se
usnadnila zimní údržba chodníků. Nejvíce nás ovšem letos zaměstnávají
práce v lese, kde nám řádí kůrovec. Bylo vytěženo asi 280 kubíků dřeva,
převážně palivového, které bylo po většinu prodáno mezi občany naší
obce. Bohužel kalamita neustává, dle našeho lesního správce nás čeká
vytěžit dalších cca 500 kubíků. V případě zájmu o palivové dřevo se
můžete přihlásit na obecním úřadě. Letos byla dokončena i rekonstrukce
sociálního zařízení na obecním úřadě. V případě zájmu je možno
pronajmout si sál nad hasičskou zbrojnicí pro konání menších rodinných
oslav do 30i osob. Samozřejmostí jsou práce spojené s údržbou zeleně
a obecních pozemků.
Arnošt Horák, místostarosta
Uskutečněné akce
 Slavnosti svaté Anny

Ani se to nezdá, ale pamětníci připomínají, že se u kapličky v Ostratě
scházíme na svátek sv. Anny už 15 let. Asi by se slušelo připomenout
zásluhy těch, co se o výstavbu jakkoliv zasloužili. Ale i těch, co se
o kapličku a nejbližší okolí průběžně vzorně starají, jako jsou členky
místní skupiny Červeného kříže.
A když se k tomu ve správné datum přidá dobré počasí, a organizátorské
schopnosti našich hasičů, je z toho hned slavnostní den zahájený
pobožností ke sv. Anně právě u naší kapličky. Pro připomenutí ještě
zvonil na kapli zvon. Mši předcházel průvod od obecního úřadu vedený
dobrovolnými hasiči ve slavnostních uniformách a podpořený početnou
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dechovkou. U vyzdobené kapličky bylo připraveno pro účastníky mše
sezení ve stínu pod stany, připraven byl už i pan Přívara zajišťující
střídavě s dechovkou hudební doprovod a schola pod vedením p. Kočí.
Celkové ozvučení měl vzorně připraveno p. Martin Čmelák.
Mši celebroval otec František Sedláček. Před zahájením ještě všechny
farníky, hosty a otce Sedláčka přivítal starosta. Počet účastníků byl jako
vždy vysoký, takže
slavnostnímu rázu
opravdu
nic
nescházelo.
Po skončení ještě
starosta hasičů p.
Mahďák všechny
pozval
na
odpolední program
připravený od 15.
hodiny na výletišti.
Pak se průvod zase
vrátil od kapličky
k obecnímu úřadu,
kde bylo pro účastníky připraveno malé občerstvení.
Od 15. hodiny se nadějně zaplňoval prostor výletiště a všude bylo rušno
díky přítomnosti dětí. Kolotoč, skákací hrad, stánek se zmrzlinou,
malování na obličej,
to byla ta správná
lákadla. K tomu
kapela
Soaré
vytvářela potřebnou
kulisu. … No a nebýt
toho
deště,
žili
bychom
tam
spokojeně možná až
doteď.
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Ale tak už to někdy
bývá, že člověk
míní, příroda a pán
Bůh mění. A tak
jsme se kolem 19.
hodiny spokojeni,
ale
i
trošku
zklamáni,
rozešli
do svých domovů.
Asi tu rozehranou
partii ještě musíme
dokončit, jen je
otázkou, kdy.
Děkujeme všem pořadatelům i sponzorům a čekáme na pokyn.
Ing. Miroslav Gargulák

 Posezení u táboráku s gulášem a pivem
V sobotu dopoledne bylo z hřiště slyšet místo obvyklých projevů
hrajících se dětí motorovou pilu. Z připravené kulatiny postupně rostla
pyramida táboráku vyplněná roštím. Počasí sice nevypadalo moc vábně,
ale stále jsme věřili předpovědi, že po 15. hodině už nebude pršet.
Protože sedět u táboráku v dešti se jaksi nedoporučuje. Před polednem
přibyl na hřišti kotel s kuchařem – Arnoštem Horákem a nádech kouře
byl postupně nahrazován vůní připravovaného guláše. Jen to mrholení
kazilo náladu. Do 15. hodiny sice déšť ustal, ale některé potenciální
návštěvníky už to asi odradilo. I tak se pomalu začali nakonec návštěvníci
scházet a z pořadatelů – zastupitelů – začala opadat nervozita z neúspěchu
nové akce. Když pak kolem půl páté hosté ochutnali první guláš a jako
velmi zdařilý doporučili dalším, kteří už tvořili docela početný dav,
zavládla zcela spokojenost. Zájem byl i o připravené hry pro děti a přišlo
i na opékání špekáčků. A sluníčko pak jen završilo vydařené odpoledne.
Těch, co dočkali uhasnutí táboráku, už nezůstalo mnoho, ale snězený
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guláš, vyprodané občerstvení, to je pro pořadatele důvod ke spokojenosti.
Snad byli spokojeni i naši hosté a příště přijdou znovu.
Příští rok se budeme snažit, pochopitelně podle vývoje počasí, zvolit
dřívější termín. Táborák chceme pořádat vždy na ukončení prázdnin.
Třeba z toho bude další tradice.
Ing. Miroslav Gargulák
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 Posezení s důchodci
Už někdy po půli září byly rozdány pozvánky na setkání se zastupiteli
devadesáti důchodcům z naší obce. V pátek 4. října od 17 hodin se v sálu
kulturního domu začali skutečně scházet. Z informací při předávání
pozvánek jsme měli předběžnou představu, jaká asi bude účast, ale i tak
jsme byli zvědaví na skutečnost. Nakonec se sešlo 32 důchodců, což bylo
přeci jen víc než pořadatelů. Po celý večer provázel hudebním
doprovodem na klávesy a zpěvem populárních písní pan Šubík. Setkání
zahájil starosta přivítáním a stručnou informací o dění v obci od září
minulého roku a nástinem, co nás čeká v nejbližší budoucnosti. Památku
na 4 zesnulé spoluobčany seniory v posledním roce jsme si připomněli
symbolickou minutou ticha. Po dobré večeři, kterou jako obvykle
připravil místostarosta Arnošt Horák a po nezbytné kávičce následovalo
pěvecké vystoupení paní Jany Šmeidler. Přednes známých muzikálových
a filmových melodií se setkal u posluchačů s úspěchem a s uznáním.
Pozornosti neuniklo ani promítání fotografií dataprojektorem.
Ke zhlédnutí byly snímky z posledního setkání důchodců,
z lampionového průvodu, z rozsvěcování stromku, ze zabijačkového
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kotlíku, z Mikuláše, koblížků – zkrátka ze všech akcí proběhlých v tomto
období a fotky z budování a udržování obecního majetku.
Z ohlasů hostů při loučení jsme si jen potvrdili oprávněnost pocitu, že se
jim atmosféra setkání a program líbily, že stojí zato setkání nadále
organizovat bez ohledu na počet hostů. Protože ti, co skutečně přijdou, si
to zaslouží. Ukazují, že o obec a obecní dění mají i v seniorském věku
stále zájem.
Ing. Miroslav Gargulák, starosta

13

OBEC OSTRATA

14

OBEC OSTRATA

Plánované akce:





19. 10. – lampionový průvod
26. /27. 10 – Ostratské hody, vodění berana
1. 12. – rozsvěcování vánočního stromu
7. 12. – zabíjačkový kotlík a mikulášské odpoledne

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

 Termíny soutěží roku 2019
 Želechovice Paseky
 Želechovice nad Dřevnicí
 Celkové pořadí

4. Soutěž GP
5. Soutěž GP
SDH Ostrata
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 TFA
Dobrý den všem,
jeden z posledních závodů byl TFA v Jasence kde se zároveň konalo
i poslední kolo Vsacké ligy. V celkovém hodnocení ligy jsme 3 závodníci
bojovali o konečné 2. místo. I přes ranní kurz na nositele dýchací
techniky ve Zlíně u profesionálních hasičů jsem naštěstí tento závod stihl
a zaběhl jsem si pro 2. místo v soutěži, což pro mě znamenalo také
celkový triumf vícemistra Vsacké ligy. Letos mám absolvovaných pouze
11 závodů, přičemž jsem 7x stál na bedně vítězů. Mám před sebou ještě
cca 3 závody, po kterých se vrhnu do přípravy na nadcházející sezónu.
V příští sezóně mě bude čekat kvalifikace na MČR TFA. Zde bych se
chtěl opět kvalifikovat a zabojovat o co nejlepší výsledek.
Petr Kašpárek, člen SDH Ostrata
Peťovi děkujeme za výbornou reprezentaci naší obce a za to, že svůj
letošní soutěžní rok spojil se vzpomínkou na kamaráda Ondru Háněla.
Všechny soutěže odběhl v tričku z fotky. Děkujeme a přejeme hodně
štěstí v další sezoně.
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 MYSLIVECKÝ SPOLEK
Dobrý den vážení spoluobčané.
V podzimním čase se myslivecká pozornost upírá především k intenzivní
péči o zvěř. Proto v současné době můžete v lese vidět naplněné
zásobníky na jadrné krmivo a zásypy. Krmivo bývá doplněno
i minerálními látkami, léčivy, následně senem a letninou, které zvěři
zajistí dostatečnou tukovou zásobu nutnou k přežití zimy.
Nastupuje také doba společných honů.
Hon ve Štípě proběhne 9. 11. 2019 a v Kostelci 23. 11. 2019.
Datum honu v Ostratě je 7. 12. 2019. Pokud by si kdokoliv z Vás chtěl
udělat celodenní procházku jako honec, určitě budete vítáni.
S ohledem na bezpečnost doporučuji v uvedené soboty vynechat toulky
v přírodě.
Myslivci z Ostraty si pro Vás ještě v letošním roce chystají jedno
překvapení, ale nyní více neprozradím.
Děkuji za Váš čas a přeji příjemné podzimní chvíle.
Za MS Ostřice
Miroslav Juřík
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Termíny svozu pro rok 2019

Svoz SKO – 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.
Svoz plastů – 29. 10., 26. 11.
Svoz skla – 18. 10., 15. 11., 13. 12.
Pozvánky

 37. Velká slušovická steeplechase – 28. října 2019 od 11:30
 DNA Anna Polívková, Bolek Polívka – 22. listopadu od 19 hodin,
kulturní dům Vizovice, komedie, cena 500 – 650 Kč
 Čiperkové ve Vizovicích – 24. listopadu v 10:30, kulturní dům
Vizovice, cena 160 – 180 Kč na osobu (dítě do 1 roku zdarma)
Více pozvánek a informací na www.hornipdrevnicko.cz.

STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY
Zápis z ostratské kroniky z roku 1987, autor: pan Hrazdira.
Zdánlivě poklidný politický vývoj událostí ve světě se projevil také
na životě lidí v naší obci. Občané žijí klidněji a spokojeněji.
Do zaměstnání naši občané stále dojíždějí do Gottwaldova, ale větší část
pracujících je už zaměstnána v zemědělských družstvech (JZD). Družstva
se svou přidruženou výrobou nabízí zaměstnání k uspokojení všem
pracovníkům, ve všech profesích. Výdělky v družstvech JZD nejsou
zdaňovány, a proto průměrný čistý příjem pracovníka v JZD je větší než
v průmyslu. Průměrná mzda družstevníka se pohybuje od 2850 – 3000
Kčs/měsíc a dělníka v průmyslu od 2600 – 2800 Kčs/měsíc. Hektarové
výnosy obilovin v průměru se na okresu pohybují nad očekávání…
Jednotná zemědělská družstva velmi dobře hospodaří zásluhou
přidružených výrob a v některých oborech předčí i průmyslovou výrobu.
V tomto směru jsou velmi podnikaví v agrokombinátu JZD Slušovice,
kde jsou špičkové výdělky až několikrát násobné a jejich produktivita
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práce překračuje přes 400 000 Kčs na pracovníka. Proto investiční
výstavba Agro JZD Slušovice je proti ostatním družstvům
několikanásobná. Nové Dvory – Slušovice se stávají centrem tuzemských
i zahraničních návštěv. Dostihy jsou dostaveníčkem obchodních
manažerů a obdivovatelů JZD Slušovic. Zásluhou pokrokových metod
hospodaření se stává JZD Slušovice pojmem v naší republice a v oblasti
pokrokových řešení v biovýrobě překračují i hranice státu. Výstavba
Slušovic a okolí v rámci JZD výrazně mění tuto krajinu. Každým
měsícem přibývají nové stavby domů, obchody, nové cesty, velký skleník
pod Slušovicemi, nové průmyslové budovy pro výrobu počítačů,
v letošním roce se dokončil „areál zdraví“ ve Všemině. Slušovice jsou ve
výstavbě, ale okolní vesnice Březová, Hrobice, Veselá, Neubuz
zaostávají.
FOTOGALERIE
Od předešlého zpravodaje bychom vám chtěli přiblížit minulost Ostraty
pomocí fotek. Pokud byste měli fotografie ke zveřejnění, rádi si je od vás
vypůjčíme. Děkujeme

ROK 1986
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ROK 1986

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
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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.

Narození

Tobiáš Bauta, 15. 9. 2019, Ostrata 49

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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