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Časně bouřky z jara - vlhký rok před náma.
Mnoho chroustů na jaře předvídá úrodný rok.
Vylezou-li na jaře brzy z děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto.
Po prvním zahřmění fialky přestanou vonět.
Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa.
Časné jaro - mnoho vody, jarní deště - mnoho škody.
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Vážení spoluobčané,
potkáváme se prostřednictvím zpravodaje v tomto roce poprvé. Přesto, že
se již vehementně hlásí jaro o své místo a zahání zimní měsíce do pozadí,
nemůže být o dobré náladě řeč.
Rok 2020 se jistě zapíše do dějin jako smutně nezapomenutelný. Jak jistě
víte a sledujete z médií, ohrožuje nás, tak jako celý svět, pandemie viru
COVID – 19. Koronavir, projevující se jako chřipka, zmařil již tisíce
životů po celém světě. Česká republika, v době, kdy píšu tento článek,
zaznamenává ztrátu pěti lidských životů a přes tisícovku nakažených.
Úřad vlády České republiky vyhlásil nouzový stav na celém území České
republiky. Nouzový stav omezuje život občanů a nastavuje určitá pravidla
a doporučení. Doporučuje se, zejména seniorům, aby pokud možno, co
nejméně pobývali v rizikových místech jako jsou například supermarkety
nebo čekárny u lékaře. Je nařízeno nosit ochranné prostředky na zakrytí
nosu a úst. Doporučují se roušky, šály, ústenky a podobně. Všechna tato
nařízení a doporučení Vás milí spoluobčané žádáme plnit a dodržovat. Je
to v zájmu nás všech.
Jak je vám již jistě známo, ve vedení obce nastala změna. Na funkci
starosty po pěti letech rezignoval Ing. Miroslav Gargulák. Tímto bych
chtěl veřejně poděkovat Ing. Gargulákovi za jeho odvedenou práci
pro obec a její občany. Zejména začátky po volbách 2014 byly jistě velmi
perné a nezávidění hodné. Obec byla novému vedení předána ve velmi
dobré kondici a je na co navazovat. Novým starostou byl zvolen
dosavadní místostarosta Arnošt Horák, místostarostkou se stala
Ing. Ludmila Šmeidlerová. Ing. Gargulák zůstává i nadále členem
zastupitelstva obce.
Obec pod novým vedením naváže na práce, které byly již započaty
a bude se snažit nadále rozvíjet a zvelebovat naši obec. Budeme se
i nadále snažit udržet nebo podpořit tradiční akce v obci, pokud bude
možné jejich uskutečnění z důvodu situace v České republice a vývoji
pandemie COVID – 19. Nejsme totiž schopni říct, dokud budou různá
omezení z tohoto důvodu trvat. Co se týká obecních záležitostí, je
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před námi dotažení změny Územního plánu obce. 25. 3. 2020 bylo
naplánováno veřejné projednávání, které bylo zástupci Magistrátu města
z důvodu vyhlášení nouzového stavu odloženo na neurčito. Taky bychom
chtěli dotáhnout do konce výstavbu parkoviště u obecního úřadu, započít
s opravami technického zázemí v areálu bývalého družstva a podobně.
Drobným pracím a údržbě obecního majetku se budeme věnovat po celý
rok. Změna nastala i u zaměstnanců obce. Do důchodu odešel náš
zaměstnanec pan Jaromír Mahďák. I jemu náleží poděkování
za odvedenou práci pro obec. Na jeho místo byl přijat pan Pavel Pavlíček
z Lukova.
Milí spoluobčané, byli bychom rádi za vaši spolupráci s obecním úřadem.
Tuto spolupráci si představujeme Vaší účastí na veřejných zasedáních
obecního zastupitelstva, písemnými vzkazy, mailem nebo osobními
rozhovory. Jsme přichystáni Vám naslouchat a těšíme se na spolupráci
s Vámi.
Závěrem mi dovolte, abych Vám v této nelehké době popřál pevné nervy,
a ještě pevnější zdraví!!
Arnošt Horák, starosta

SOUHRN USNESENÍ Z ŠESTÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE
26. ÚNORA 2020
USNESENÍ Č. 6. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu
Juříkovou Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Radka
Hudečka za ověřovatele.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 6. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program
zasedání dle zveřejněného návrhu doplněného o Projednání výsledku
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inventarizace majetku za rok 2019, Schválení změny stanov
mikroregionu Slušovicko, Volba zástupců obce do svazku obcí
Mikroregionu Slušovicko a o bod Volba zástupce do Místní akční
skupiny (MAS) Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 6. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje
OZV č. 3/2020 o poplatcích ze psů. Poplatek na rok 2020 stanovuje
ve výši 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za rok za každého dalšího psa.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 6. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje
návrh Rozpočtového opatření č. 5/2019, jak byl předložen
a argumentován starostou.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 6. 5: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Výroční
zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 v obci Ostrata.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 6. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost
a schválilo příspěvek na činnost Českého svazu včelařů, ZO
ve Slušovicích ve výši 4000 Kč a na činnost Spolku přátel hradu Lukova
částku ve výši 5000 Kč.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
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USNESENÍ Č. 6. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo zprávu
o výsledku kontroly provedené kontrolním výborem. Bere na vědomí, že
nebyly shledány závady.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 6. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo zprávu
o výsledku inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2019 předloženou
předsedkyní komise. Ukládá starostovi zajistit provedení doporučených
změn v evidenci (umístnění) a doporučených vyřazení opotřebovaného
majetku.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 6. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo zprávu
o výsledku kontroly hospodaření obce předloženou předsedkyní
finančního výboru Ing. Šmeidlerovou. Ukládá starostovi zajistit realizaci
doporučení výboru specifikovaných ve zprávě.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 6. 10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost
Ing. Miroslava Garguláka o uvolnění z funkce starosty ke dni 26. 2. 2020
včetně žádosti o proplacení zbytku dovolené za rok 2020. Zastupitelstvo
žádost přijímá.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 6. 11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh
a schvaluje do funkce starosty pana Arnošta Horáka. Den nástupu
do funkce je stanoven na 26. 2. 2020.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 Schváleno
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USNESENÍ Č. 6. 12: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh
a schvaluje do funkce místostarosty paní Ing. Ludmilu Šmeidlerovou.
Den nástupu do funkce je stanoven na 26. 2. 2020.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 Schváleno

USNESENÍ Č. 6. 13: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh
a schvaluje do funkce zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace pana Arnošta Horáka.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 6. 14: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje
návrh nového složení krizového štábu obce Ostrata.
Předseda

Arnošt Horák

starosta

Ing. Ludmila Šmeidlerová

místostarosta

Ivana Langerová

účetní

Josef Bobál

velitel ZJ DPS

Ing. Bohumil Plachý

člen

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

USNESENÍ Č. 6. 15: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh
na změnu složení finančního výboru. Do funkce předsedy schvaluje
Ing. Vladimíra Divilka, novým členem stanovuje Mgr. Hanu Juříkovou
Florovou.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
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USNESENÍ Č. 6. 16: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo
předložený návrh na změnu stanov Mikroregionu Slušovicko.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 6. 17: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo
pro zastupování ve svazku obcí Mikroregionu Slušovicko Arnošta Horáka
a Ing. Ludmilu Šmeidlerovou.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 6. 18: Zastupitelstvo obce Ostrata pověřuje zastupováním
obce Ostrata v MAS Vizovicko a Slušovicko starostu Arnošta Horáka.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
SOUHRN USNESENÍ ZE SEDMÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE
11. BŘEZNA 2020
USNESENÍ Č. 7. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu
Juříkovou Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Radka
Hudečka za ověřovatele.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 7. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program
zasedání dle programu a doporučuje přidat body k projednání dle návrhu
starosty Arnošta Horáka.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 7. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo žádost
a schválilo příspěvek pro Domov seniorů v Lukově ve výši 5 000 Kč,
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dále pak schvaluje příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby
pro osoby se zdravotním postižením ve Fryštáku, příspěvková organizace,
ve výši 5 000 Kč.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 7. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo
odměnu podle § 72 zákona o obcích a § 84 odst. 2 písmena n)
pro zastupitele Ing. Garguláka ve výši 1230 Kč a předsedovi finanční
komise Ing. Divilkovi ve výši 2459 Kč.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 7. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo
odměnu podle § 72 zákona o obcích a § 84 odst. 2 písmena n)
pro neuvolněnou místostarostku Ing. Šmeidlerovou ve výši 13 000 Kč.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 Schváleno
USNESENÍ Č. 7. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata zveřejňuje záměr
o prodeji pozemků ve vlastnictví obce Ostrata par. č. 465/59, 465/76
a 465/19 o celkové výměře 573 m2 p. Josefu Bobálovi ml., č. p. 25
za cenu v místě a čase obvyklou.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno

USNESENÍ Č. 7. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata souhlasí se zakoupením
softwaru pro spisovou službu od firmy Alis spol. s r.o. za cenu 22 458 Kč
s ročním udržovacím poplatkem 6 183 Kč. Zároveň ukládá starostovi
vypovědět smlouvu s firmou Software602.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poděkování

Dovolte mi, abych poděkoval všem našim maminkám, babičkám
a dívkám, které se rozhodly šít nebo stříhat materiál na roušky pro naše
spoluobčany. Velice si ceníme Vašeho přístupu a pomoci!! Taktéž bych
chtěl poděkovat našim dětem, které nakreslily obrázky pro babičky
a dědečky z Domova seniorů v Lukově, kteří jsou momentálně uzavřeni
v domově, kde je nemohou navštívit jejich rodinní příslušníci z důvodu
vyhlášení nouzového stavu a zákazu návštěv. Obrázky jim udělaly velkou
radost!!
Poděkování patří i firmě Čmelák SA Zlín, Martin a Josef Čmelákovi,
kteří obci věnovali dezinfekční roztok (pro dezinfekci rukou a povrchů,
vyrobený na základě receptury doporučené WHO), který byl dodán
do všech domácností v obci.
Arnošt Horák, starosta
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Provoz obecního úřadu v době nouzového stavu

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky, došlo
ke změně v provozu obecního úřadu. Obecní úřad je pro veřejnost
uzavřen. Veškerá komunikace probíhá přes telefonní a elektronický
kontakt. V případě mimořádné situace lze dohodnout schůzku předem
telefonicky.
Kontakty:
- starosta Arnošt Horák: obec@ostrata.cz, 736 489 733, 577 914 903
- účetní paní Langerová:langerova@ostrata.cz, 736 489 734, 577 914 713

Práce v obci

Vzhledem k tomu,
že
nás
zima
netrápila přívaly
sněhu, byl průběh
zimních měsíců, co
se týče úklidu
a údržby obecních
komunikací
a chodníků,
až
nezvykle klidný.
Naši zaměstnanci
se věnovali údržbě
a opravám
techniky,
úklidu
a pálení klestí po těžbě dřeva v obecním lese a pracím na technickém
zázemí. Zazdívali okna, snižovali stropy. V lokalitě Hájků jsme začali
provádět práce na úklidu a čištění obecních pozemků podél potoka
Ostratky, které můžete sledovat při cestě směrem na Hvozdnou. Ještě je
v tomto místě dost práce, ale již je vidět, jak prostor pod cestou
prohlédl.
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Dále bychom rádi letos vybudovali u obecního úřadu parkoviště
a zrekonstruovali požární nádrž. Pracujeme s možností výstavby
kanalizace, naskytli se možnosti slušné spoluúčasti státu, ale tuto zprávu
berte pouze jako informativní, určitě ne jako jistou a rozhodnutou. Musí
se provést aktualizace původního projektu na stavbu kanalizace a další
úkony, dle kterých budeme teprve rozhodovat, jestli jsme schopni tuto
akci realizovat.
Toto by jen stručný přehled činností, které byly v poslední době
realizovány a realizují se.
Arnošt Horák, starosta

Informace občanům

Platby za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa uhraďte prosím
převodem na bankovní účet číslo: 1410558319/0800. Výši slevy zjistíte
na vašem odpadovém účtu na stránkách www.mojeodpadky.cz.
Upozorňujeme občany, že při výpočtu slevy za svoz komunálního
odpadu, je nutné zkontrolovat období pro výpočet slevy. Ve vašem
odpadovém účtu v pravém horním rohu je potřeba přepnout období
na rok 2019. Lhůta pro zaplacení poplatků je prodloužena do 15. dubna
2020.
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Po dobu trvání nouzového stavu nabízíme našim seniorům zajištění
dovozu základních potravin do jejich domovů. Objednávky si můžete
nahlásit v prodejně potravin u paní Hudečkové na telefonním čísle 603
948 926. Dále jsme schopni zajistit dovoz obědů nebo vyzvednutí
a dovoz léků. Obědy nutno objednávat den dopředu do 11:00 hod
na telefonním čísle 736 489 733. Jídelníček na aktuální týden bude
vyvěšen na úřední desce, nebo vám bude sdělen na výše uvedeném
telefonním čísle. Cena obědu 95 kč, včetně jednorázového přepravního
boxu.
Z důvodu zlepšení komunikace mezi obecním úřadem a občany nabízíme
občanům možnost zavedení vašich kontaktů do adresáře obce. Kdo má
zájem, může zaslat telefonní a mailovým kontakt na mail
langerova@ostrata.cz. Kontakty budou využity pouze pro potřeby
obecního úřadu, údaje nebudou poskytovány v žádném případě třetím
stranám.
Arnošt Horák, starosta
Odpady

Poplatek za svoz komunálního
odpadu byl pro rok 2020 stanoven
ve výši 500 kč na občana.
Bioodpad
sbíráme
do velkokapacitních
kontejnerů,
které jsou rozmístěny v obci na již
tradičních místech. Do kontejnerů
ukládáme pouze trávu, listí, slupky
od ovoce a zeleniny a podobně.
Do kontejneru nepatří větve, ani ty,
které jsou nastříhány na menší
kousky. Větve ukládáme na místa
k tomu určená.
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Komunální odpad se vyváží
v popelnicích jednou za 14
dní. Upozorňujeme občany,
aby popelnice k vývozu
přistavovali
pouze
plné.
Do popelnic nepatří bioodpad,
plechovky např. od piva,
nealko nápojů, konzerv apod.,
dále pak papír, plast a sklo.
Plast pytlujeme a značíme
čárovým
kódem,
vyváží
Technické služby Zlínsko.
UPOZORŇUJEME, že plast
musí být v pytlích, což
znamená, že pokud máte větší
kus plastu, musíte nařezat
nebo nalámat a vložit do pytlů.
Plast na volno Vám nebude
odebrán.
Papír můžeme třídit dvěma způsoby. Drobný papír pytlujeme, vyváží se
jednou za šest týdnů, značíme čárovým kódem a sbíráme eko body. Větší
papír jako krabice a podobně odevzdáváme do velkoobjemových
kontejnerů rozmístěných na tradičních místech.
Sklo sbíráme taktéž do velkoobjemových kontejnerů rozmístěných
na třech místech v obci. Upozorňujeme občany, že je zakázáno nechávat
odložené sklo u kontejnerů! Sklo, které neprojde otvory v nádobě, je
nutno doma rozbít na menší kusy a teprve potom vkládat do kontejneru.
Skladování skla u sběrných nádob bude bráno jako černá skládka!
V případě určení původce bude vyměřena patřičná sankce! V blízkosti
kontejnerů bude umístěna fotopast.
Plechovky od piva, nealko nápojů, konzervy a podobně plníme do pytlů
o obsahu 30 l, označujeme čárovým kódem a odevzdáváme každou první
středu v měsíci na obecním úřadě v čase 8:00 – 11:00 hod a 14:00 –
17:00 hod.
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Jedlé tuky a oleje plníme do PET lahví 1,5 l. PET láhev by měla být
naplněna maximálně ze 60-ti %. Tyto nádoby se taktéž značí čárovým
kódem a odevzdávají každou první středu v měsíci na obecním úřadě.
Kdo ještě nemá kódy na plechovky a jedlé tuky, může si je po telefonické
domluvě s účetní obce vyzvednout v dohodnutou dobu.
Železo – jeho sběr zajišťují v obci dobrovolní hasiči. O termínu svozu
budete informováni obvyklými způsoby.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad sbíráme svépomoci vlastní
technikou, prozatím 2x ročně.
Děkujeme, že třídíte.
Arnošt Horák, starosta
Uskutečněné akce
• Štědrovečerní obřad u kapličky

Jako každý rok jsme se setkali u místní kapličky na mluvené mši.
Na úvod nám večer zpříjemnil kytarista Libor Krčma a zpěvačky Jana
Šmeidler, Magda Mazalová a Iva Skřivánková. Po jejich krásném
vánočním vystoupení se ujal sloužení krátké mše slova – vigílie, otec
František Sedláček. Shromáždění ukončil starosta poděkováním otci
Františkovi, účinkujícím, zvukařům i všem zúčastněným a popřál všem
požehnané svátky a všechno nejlepší do nového roku.
Než se účastníci rozešli do svých domovů, ještě si vzájemně stačili krátce
popovídat, okoštovat pálenku a popřát si k svátkům a k novému roku.
• Myslivecké posezení

Na konci loňského roku převzal pořádání předsilvestrovské zábavy
spolek Myslivců z Ostraty. Mezi myslivci a místními občany bylo
prodáno 120 místenek, které zahrnovaly i večeři v podobě dančí roštěné
nebo pečeného divočáka se zelím. K tanci a poslechu zahrála skupina Náš
pozdní sběr a nechyběla ani bohatá tombola, jejímž vrcholem byla zhruba
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desítka cen v podobě divoké zvěře. Věříme, že se všichni zúčastnění
bavili, a že se všichni potkáme i na dalším ročníku této povedené akce.
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• Koblihové odpoledne

Jako tradičně se v sobotu 22. února konalo v Ostratě koblihové
odpoledne. Členky místní akční skupiny červeného kříže se už v 5:30
ráno sešly v kulturním domě, aby nasmažily koblihy, bavoráky a milosti,
tentokrát z třiceti dávek těsta. Protože se sešla již osvědčená skupina
cukrářek, měly už v 11 hodin hotovo. Domů si šly odpočinout jen
na krátký okamžik. Už ve 14:30 totiž začínal prodej sladkostí, ale taky
výborné škvarkové pomazánky nebo tlačenky. O skvělé akci svědčila
i velká řada nakupujících, která vznikla hned po otevření prodejního sálu.
Zhruba po 40 minutách byly všechny koblihy a milosti vyprodány. I když
počasí nebylo úplně ideální přišla si na cukroví početná skupina lidí
z naší vesnice i ze Hvozdné.
Děkujeme členkám MS – ČČK za uspořádání koblihového odpoledne
a těšíme se zase za rok.
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• Košt slivovice

Letošní již pátý ročník koštu slivovice se konal v pátek 6. března v sále
nad hasičskou zbrojnicí. Kvůli špatné úrodě soutěžilo pouze deset vzorků.
I tak věříme, že se akce povedla a všem zúčastněným se líbila.
17
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Hodnotilo se jako vždy stupnicí od 1 do 5 bodů, přičemž pět bodů je
nejlepší hodnocení. Soutěž probíhala dvoukolově. V základním kole byly
dvě přestávky, ve kterých byly pro čtveřice soutěžících připraveny vtipné
soutěže. Do druhého finálového kola postoupilo pět vzorků, které byly
náhodně promíchány a účastníci hodnotili na nové archy opět stupnicí
od jedné do pěti.
A jak to vše dopadlo? Pohár za třetí místo si odnesl zástupce obecní
slivovice, stříbrnou pozici obsadil Pavel Mahďák a první místo získala
slivovice Antonína Šmeidlera. Večer byl završen poznáváním vlastní
slivovice, kdy soutěžící musí poznat svoji pálenku mezi třemi vzorky.
Gratulujeme všem, kteří si ho poznali.
Všem moc děkujeme za účast i přípravu a těšíme se na další ročník. Snad
bude letos více ovoce a tím i více vzorků k hodnocení
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Blížící se akce

Přinášíme přehled předběžných termínů akcí, které v naší obci pořádají
jednotlivé složky. Bohužel teď nejsme schopni říct, které z nich se
opravdu uskuteční. O přesných termínech budete dále informováni
ve zpravodaji, na webu a facebooku obce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15. 3. – divadlo pana Taraby – kvůli nouzovému stavu zrušeno
4. 4. – košíkářská výstava – kvůli nouzovému stavu zrušeno
3. 5. – hasičská pouť Provodov
10./17. 5. – Zahradní slavnost
23. 5. – okrsková soutěž 7. okrsku ve Velíkové
13. 6. – pohárová soutěž Ostrata
14. 6. – Oslavy 115. výročí založení SDH Ostrata
4. 7. – Dětský den pořádaný myslivci
26. 7. – Oslavy sv. Anny
5. 9. – Setkání u guláše
11. 9. – Setkání důchodců
24. 10. – Vodění berana
20
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•
•
•
•

6. 11. – Lampionový průvod
29. 11. – Rozsvícení stromečku
5. 12. – Zabijačkový kotlík a mikulášská besídka
24. 12. – Vigílie u kapličky

INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN
❖ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Dobrý den,
za sbor dobrovolných hasičů nás letos čekalo pořádání oslav k našemu
výročí. Bohužel v tuto dobu nemůžeme říct, zda se jakékoliv akce z naší
strany budou organizovat. V případě potřeby vás budeme informovat
v dalším zpravodaji, na webu obci i facebooku.
Jediný termín, který už teď můžeme potvrdit je sběr železa, který v naší
obci proběhne v sobotu 16. května.
Všem přejeme pevné zdraví.
❖ MYSLIVCI OSTRATA

Dobrý den vážení spoluobčané.
Rád bych i já začal svůj článek veseleji, ale současná hrozba nákazy se
dotýká nás všech. Myslivecká činnost i činnost spolku samotného se
ze zimních měsíců, kdy je prioritou péče o zvěř, nyní přesunuje
do bilancování uplynulého roku a plánování roku nového.
Jarní měsíce znamenají určení plánu lovu jednotlivých druhů zvěře a také
naplánování různých akcí:
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- Členské schůze, chovatelské přehlídky, myslivecké výstavy apod.
Za aktuální situace musely být tyto akce buď zrušeny, nebo odsunuty
na neurčito.
V souvislosti s lovem bych vás rád upozornil na výskyt tzv. Aujeszkyho
choroby prasat
- Jedná se o virové onemocnění přenosné zejména na prasata, skot,
ovce, kozy, psy a kočky.
- U všech nakažených zvířat končí úhynem, vyjma prasat, které mohou
onemocnění přežít a vytvoří si protilátky
- Choroba není přenosná na člověka
- Doporučuji tedy majitelům psů, aby nenechávali bez dozoru volně
pobíhat psy v honitbě
a zabránili
přímému
kontaktu psa s divokým
prasetem, případně krví
(barvou),
tělesnými
tekutinami apod.
- Opatrnost je určitě
na místě, neboť poslední
případy úmrtí psa jsou
ze sousední
honitby
Vršava.
Jaro s sebou přináší
probouzení
přírody
a výskyt mláďat – zde opět
apeluji
na
chovatele
domácích mazlíčků, aby si
je hlídali, případně vůbec
nepouštěli. Mláďata nemají
absolutně žádnou šanci se
kočce, či psovi ubránit.
22
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Po úspěšném loňském ročníku bychom chtěli i letos uspořádat dětský
den, který je naplánován na začátek července (dle aktuální situace) a opět
by proběhl v areálu hřiště.
Děkuji vám za váš čas strávený přečtením a přeji všem hlavně pevné
zdraví.
Za MS Ostřice a ZS Myslivci Ostrata M. Juřík ml.

❖ ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

• Tříkrálová sbírka
Letos se v naší obci vybrala částka 13 780 Kč.
Všem, kteří přispěli, děkujeme.
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Termíny svozu

Svoz SKO – 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6. atd.
Svoz plastů – 21. 4., 19. 5., 16. 6. atd.
Svoz skla – 3. 4., 1. 5., 29. 5., 26. 6. atd.
Svoz nebezpečného odpadu – 23. 9.
Svoz velkoobjemového odpadu – 24. 9.
Svoz železa – 16. 5.

STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY
ROK 1988, část z textu pana Hrazdiry
Životní úroveň našich občanů nejlépe vyjadřují pěkně upravené domky
s moderně vybavenými domácnostmi a také nová výstavba rodinných
domků na horním konci vesnice.
Výdělky pracujících v průmyslu a také v zemědělství přesahují v průměru
3000 Kč za měsíc na osobu. Velký počet našich občanů je v důchodě –
nad 60 let a dostávají starobní důchod. Mezi těmito občany – důchodci, je
mnoho těch, kteří ještě pracují, a tak si vylepšují své finanční podmínky.
Jsou to převážně důchodci od 60 do 70 let. Starší nad 70 let mají nízké
důchody do 1000 Kč/měsíc, který jim postačuje pouze na základní životní
minimum. Těchto osamělých důchodců žije u nás celá desítka a je to
na těchto domácnostech znát. Domky mají zastaralé neopravované
a po čase zůstávají neobydlené.
Služby pro obyvatele u nás nejsou takřka žádné mimo prodejnu se
základními potravinami Jednou týdně k nám dojíždí pojízdná prodejna
s masem. Pohostinství Jednota bylo letos po jednoroční přestávce dáno
do provozu až po dlouhém jednání na Měst. NV a ONV Gottwaldov
s pomocí Lidové kontroly. Stále však zůstává nedořešený problém
Jednota LDS s majitelem budovy Horáčkem č. 39 o udržování budovy,
sociálního zařízení, vody a otopu.
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Lidové spotřební družstvo Jednota zásobovalo na okresu prodejny velmi
dobře až do roku 1978. Potom se zásobování zhoršovalo a v tomto roce
v obchodě stále něco chybí. Zdá se, že nenakupujeme, ale stále něco
sháníme…
S některým zbožím je to celostátní problém. Zvláště u průmyslových
výrobků nejsou zajištěny pro opravy náhradní díly.
Po provedených změnách na vedoucích místech v obchodě a také
ve veřejných funkcích na všech stupních řízení se situace v zásobování
o něco zlepšila.
FOTOGALERIE
Vítání občánků narozených v roce 1988 (budova OÚ)
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Focení v místní školce, cca polovina 90. let
OBEC OSTRATA

Hasičský branný běh, rok 2003
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti roku 2020
JARMILA

ČUŘÍKOVÁ

č. p

101

70 let

22. 1. 1950

JOSEF

HUDEČEK

č. p

61

85 let

4. 2. 1935

LUDMILA

VYVLEČKOVÁ

č. p

102

80 let

18. 2. 1940

ANNA

MAHĎÁKOVÁ

č. p

32

85 let

1. 3. 1935

JINDŘIŠKA

HORÁKOVÁ

č. p

59

75 let

22. 4. 1945

LUDMILA

MACHALÍČKOVÁ

č. p

134

70 let

4. 5. 1950

RŮŽENA

BEDNAŘÍKOVÁ

č. p

83

75 let

6. 5. 1945

ALOISIE

MAHĎÁKOVÁ

č. p

67

75 let

12. 5. 1945

JAROSLAV

VAŘÁK

č. p

37

90 let

9. 6. 1930

JIŘINA

LANGEROVÁ

č. p

81

80 let

16. 7. 1940

PETR

KUTĚJ

č. p

131

70 let

12. 8. 1950

MIROSLAV

HOLÍK

č. p

86

70 let

3. 9. 1950

LIBUŠE

ŠOŠOLÍKOVÁ

č. p

143

70 let

10. 11. 1950

FRANTIŠKA

MINAŘÍKOVÁ

č. p

90

75 let

15. 11. 1945

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

Denisa Obstová, 3. března 2020, Ostrata 147

Zemřelí

Daniel Řehák, 21. února 2020, Ostrata 39

KONTAKTY:
Arnošt Horák, starosta: tel. 736 489 733, tel. 577 914 903
Ing. Ludmila Šmeidlerová, místostarostka: tel. 724 209 518
e-mail: obec@ostrata.cz
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