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Pranostiky na dny v prosinci: 

13. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 

16. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny. 

17. O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru. 

21. O svatém Tomáši meluzína straší. 

23. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje. 

24. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný. 
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Vážení spoluobčané,  

ani se mi nechce věřit, že náš Zpravodaj vstupuje do 6. roku své 

existence. První číslo neslo název Podzim 2014, bylo vydáno v listopadu 

2014. To už bylo úvodníků. Ten jeden snad ještě zvládnu.  

V minulých dnech jsme vstoupili do období Adventu, období očekávání 

a příprav na  Vánoční svátky. A v klidu můžeme i hodnotit, co se 

povedlo, co příště doladit. Dovoluji si tvrdit, že máme za sebou zase 

jeden úspěšný rok. Podařilo se pár technických i společenských akcí. Jen 

namátkou: dokončení oprav budovy obecního úřadu, výměna světel 

veřejného osvětlení, dokončení dlážděného chodníku ke dřevostavbě, 

opravy místní komunikace za dolní zastávkou, oprava komunikace 

za Březíkovým, nový širší můstek na dětské hřiště, úprava nájezdů 

chodníků kolem hlavní cesty, výměna oken na budově technického 

zázemí na bývalé farmě družstva,  pokácení cca 500 m
3
 smrkového 

porostu napadeného kůrovcem v obecním lese apod.. Společenské akce 

jsme většinou prováděli ve spolupráci se spolkem hasičů, s místní 

skupinou Červeného kříže a s nově se rozvíjejícím spolkem myslivců. 

Nejúspěšnější byly ty zaměřené na děti. Vzpomenu jen poslední, 

rozsvěcování stromku, kde se tradičně schází početná skupina našich 

občanů, a myslím, že se s dětmi i dobře zabaví. O minulém víkendu jsme 

absolvovali Zabijačkový kotlík a Mikulášskou nadílku. Čeká nás ještě 

pobožnost u kapličky na Štědrý večer.  

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří jak svou účastí, 

někteří i přímou pomocí a ostatní alespoň trpělivostí přispěli k úspěšnému 

průběhu a úspěšnosti těchto stavebních i společenských akcí a pomáhají 

tak dotvářet lepší prostředí pro život v naší pěkné vesnici. Jen škoda, že 

dosud ještě spousta občanů nepochopila, že to děláme právě pro ně.  

Pomalu mi dochází, že únava a projevy postupujícího věku mi zdaleka 

nedovolují dělat to, co bych si představoval. Nechce se mi už 

do konfliktů, které k výkonu veřejné správy a k práci s lidmi ve vnějších 

i vnitřních vztazích neodmyslitelně patří. Navíc když mám pocit, že to 

stejně nikoho moc nezajímá, nikdo to nepotřebuje. Po 45 letech  
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zaměstnání a 5 letech starostování bych si chtěl dát do pořádku své 

osobní věci a konečně si najít čas pro své zájmy a třeba cestování, dokud 

mi to umožní zdraví. Výkon funkce chci ukončit v nejbližších asi 2 

měsících, ve kterých bych chtěl dotáhnout některé rozdělané záležitosti. 

Věřím, že zastupitelstvo najde rychle východisko z této situace 

a s mladistvým elánem, nebržděným mým konzervativním přístupem, 

dosáhne výraznějších výsledků.    

Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za podporu zastupitelstva 

a obecních spolků v uplynulém období a abych všem popřál příjemné 

prožití Vánočních svátků. 

Ing. Miroslav Gargulák, starosta 

 

SOUHRN USNESENÍ Z PÁTÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE  

4. PROSINCE 2019 

 

USNESENÍ Č. 5. 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. 5. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program 

zasedání dle zveřejněného návrhu doplněného o body 15 – 

Projednání záměru na výpůjčku pozemku p. č. 359 p. Radkovi 

Hudečkovi a 16 -  Projednání opravy místní komunikace a výběr 

dodavatele. Schvaluje také nahradit bod č. 13 – Záměr prodeje 

homogenizátoru ZAGO bodem Jmenování inventarizační komise.  

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

USNESENÍ Č. 5. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje OZV č. 1 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
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komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Ostrata a OZV č. 2/2020 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek na rok 2020, 

stanovuje ve výši 500 Kč na občana a rok. 

Pro:8, proti:0, zdržel se:1 Schváleno 

USNESENÍ Č. 5.4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a schvaluje návrh Rozpočtového opatření č. 4/2019, jak byl 

předložen a argumentován starostou.  

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

USNESENÍ Č. 5. 5: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 

Rozpočet obce na rok 2020 dle předloženého návrhu. Rozpočet je 

koncipován jako přebytkový, plánované příjmy jsou 6.434.300 Kč, 

plánované výdaje 5.826.801 Kč, plánovaný přebytek je 607.499 Kč. 

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

USNESENÍ Č. 5. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

a bez připomínek schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2021 - 2022. 

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

USNESENÍ Č. 5. 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. 5. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh 

na ukončení platnosti OZV obce Ostrata č. 3/2016 se závěrem, že 

ukončení platnosti k 31. 12. 2019 schvaluje. 

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

USNESENÍ Č. 5. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh 

smlouvy o sběru a likvidaci odpadu jedlých olejů a tuků s firmou 

Trafinoil a smlouvu schvaluje. Ukládá starostovi smlouvu za obec 
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Ostrata podepsat a zajistit zahájení spolupráce v termínu od 1. 1. 

2020. 

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

USNESENÍ Č. 5. 10: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh 

Smlouvy o dílo s firmou Deratex, spol. s r.o. na provádění 

celoplošné deratizace s cenou 14.520 Kč za rok. Souhlasí s platností 

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Ukládá starostovi 

smlouvu za obec podepsat. 

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

USNESENÍ Č. 5. 11: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh 

Dodatku č. 13 ke smlouvě o dílo č. 53/713/03/40 s TS Zlínsko. 

Ukládá starostovi Dodatek za obec Ostrata podepsat. 

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

USNESENÍ Č. 5. 12: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

důvodovou zprávu a návrh na proplacení poplatku za připojení 

elektřiny k obecním bytům současným nájemníkům. Souhlasí 

s návrhem a ukládá starostovi zajistit proplacení dle doložených 

dokladů a čestných prohlášení. 

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

USNESENÍ Č. 5. 13: Zastupitelstvo obce Ostrata ustanovuje 

inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku obce 

Ostrata za rok 2019, jako členy jmenuje Ing. Vladimíra Divilka 

a Pavla Mahďáka, předsedou jmenuje Ing. Ludmilu Šmeidlerovou. 

Současně ustanovené komisi ukládá inventarizaci dokončit 

do 28. 2. 2020 a o výsledku předložit zprávu na nejbližším 

následujícím zasedání. 

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

USNESENÍ Č. 5. 14: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo záměr 

na odkup pozemků v katastru obce Ostrata vedených na LV 186 

s celkovou plochou 11089 m
2
 a  návrh kupní smlouvy s firmou 

Agrofield Čejč s celkovou cenou 243.958 Kč. Souhlasí s nákupem 
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a ukládá starostovi smlouvu podepsat vč. návrhu na vklad 

do katastru  nemovitostí a převod vyřídit. 

Pro:8, proti:0, zdržel se:1 Schváleno 

USNESENÍ Č. 5. 15: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

problematiku  bezplatného pronájmu pozemku p. č. 359 

p. Radkovi Hudečkovi recipročně za bezplatné využívání soukromé 

odpadové jímky u jeho obchodu pro odpadové vody z obecního 

úřadu a z požární zbrojnice. Ukládá starostovi dořešit vztah 

uzavřením  smlouvy o výpůjčce. 

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

USNESENÍ Č. 5. 16: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo 

cenové nabídky na opravu místní komunikace a schvaluje 

pro realizaci firmu Eurovia CS, a.s. s nabídkovou cenou 

148.073 Kč.  

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

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Odpady 

 

Vážení občané, 

žádáme Vás o kontrolu Vašich odpadových účtů. Na internetových 

stránkách firmy www.mojeodpadky.cz je třeba se přihlásit pomocí 

přihlašovacího jména a hesla do odpadového účtu. Tyto údaje naleznete 

dole na vytištěných kódech. Zde prosím vyplňte odpadový dotazník 

a udělejte inventuru stanoviště, abyste dosáhli větší slevy za poplatek 

za komunální odpad. V případě problému s vyplněním formuláře můžete 

kontaktovat účetní obce pí. Langerovou na tel. čísle 736489734 nebo 

návštěvou obecního úřadu. Tyto odpadové účty je potřeba vyplnit 

nejpozději do 15. 12. 2019. V případě nedoplnění informací do systému 

nelze uplatnit slevu. 

http://www.mojeodpadky.cz/
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Poplatek za svoz komunálního odpadu pro příští rok byl stanoven 500,-kč 

na osobu. Správným tříděním odpadků můžete získat výraznou slevu. 

Důkazem, že to funguje, je jedna domácnost v naší obci, která dosahuje 

na slevu 168,-kč na osobu. To si myslím, že stojí opravdu za to. 

Do třídění odpadů se v naší obci zapojilo 81% domácností, což je velmi 

slušný výsledek v půlroční zkušební době. Cena jednoho bodu byla 

stanovena na 10,-kč. 

Do schránek vám byl doručen rozpis svozů odpadu pro příští rok, 

rozšířený o pevně dané termíny svozu papíru. Poslední svoz papíru 

v letošním roce bude ve středu 18. 12. 2019 od 7.00 hod. 

I nadále bychom na vás rádi apelovali, abyste nechali vyvážet pouze plné 

popelnice, protože i v příštím roce bude obci účtován poplatek za výsyp 

každé nádoby, který dozná od příštího roku navýšení o 4,-kč na popelnici. 

Děkujeme za spolupráci 

                                                                                                                      

Arnošt Horák, místostarosta 

 

 

 

Zimní údržba 

Nastalo nám zimní počasí a můžeme očekávat každým dnem sněhovou 

nadílku, která jistě udělá radost našim ratolestem, ale míň našim 

zaměstnancům, nastane čas zimní údržby. Žádáme tímto občany, aby 
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při parkování svých vozidel na obecních komunikacích, parkovali tak, 

aby bylo možné bezpečně a smysluplně provádět zimní údržbu. Údržba 

chodníku bude po stavebních úpravách na nich prováděna zametacím 

zařízením. Tady apeluji na občany, aby neparkovali na chodnících, což je 

jednak podle pravidel silničního provozu zakázáno a brání zimní údržbě. 

V neposlední řadě je potřeba brát v potaz i nebezpečí pro chodce. Zvláště 

děti, které chodí na zastávku autobusu. V případě, že budou auta parkovat 

na chodnících, budeme předávat k řešení Policii ČR. Věříme ovšem 

ve zdravý rozum našich spoluobčanů. 

Na závěr mi dovolte, abych zde poděkoval našim zaměstnancům za jejich 

práci pro obec.  

A taky mi dovolte, abych Vám popřál hezké a klidné Vánoce, dětem 

bohatého Ježíška a do Nového roku přeji hlavně pevné zdraví a rodinnou 

pohodu. 

                                                                                                                          

Arnošt Horák, místostarosta 

 

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 2020 

Tříkrálovou sbírku zlínská Charita 

pořádá od roku 2000. Za ta léta 

pomáhala nejčastěji v regionu, kde 

byly finanční prostředky 

vykoledovány, a to především 
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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 2020, která bude v naší oblasti, děkanát 

Vizovice a Zlín (část), probíhat na začátku ledna 2020. 

 

Uskutečněné akce 

 Lampionový průvod 

Po loňské úspěšné 

akci, jsme se rozhodli 

i letos zopakovat 

lampionový průvod 

naší obcí. Dopředu 

jsme všechny 

informovali pomocí 

plakátku, fb, webu 

i rozhlasu, aby 

o společné setkání 

nikdo nepřišel.  

Po zkušenosti 

z minulého roku, jsme 

průvod přesunuli na sobotní podvečer. Od pěti hodin byla pro děti 

i dospělé otevřená dílnička v dřevostavbě na hřišti. Všichni si mohli 

vyrobit lucerničky nebo Halloweenské závěsné ozdoby. Nechyběla ani 

Anička Juříková s oblíbeným kreslením na obličej.  I když jsme v začátku 

akce měli strach, že nás letos bude málo, byli jsme za chvíli mile 

překvapeni a dílnička i okolí dřevostavby se zaplnilo. Opět se sešlo 

zhruba 50 dětí a nespočet rodičů a prarodičů. Už před průvodem se mohli 

všichni přítomní posilnit ať už teplým nápojem nebo špekáčkem. 

Po setmění jsme se vydali na průvod naší obcí. Zastávku jsme si udělali 

u místní kapličky, kde děti pomocí básničky uzavřely studánku a ty 

odvážnější se mohly podívat na žabku a vytáhnout si sladkost z domečku 

pavouka. Poté jsme se sešli opět na hřišti, kde na závěr večera proběhlo 
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hledání pokladů (stříbrných koulí) s baterkou, a jejich výměna 

za pamlsky, to bylo vyvrcholení programu, který strašně rychle uběhl.  

Děkuji všem za pomoc při přípravě i průběhu celého dne. Doufám, že se 

příští rok setkáme minimálně ve stejném počtu jako letos. 
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 Hody v Ostratě 

Uplynul rok a naší obcí opět prošla chasa s dechovou kapelou. Družina se 

sešla už před osmou hodinou, aby stihla nazdobit beránka i sebe 

a muzikanti naladit nástroje. V osm hodin vyšel průvod čítající 10 

ostratčanů a 11 muzikantů po hlavní cestě směrem na Hvozdnou a dům 

od domu každému popřál veselé hody.  Poté jsme prošli východní 

záhumení a po obědě západní. Do cíle jsme se někteří dostali o půl sedmé 

večer. Domů v Ostratě přibývá a je stále více náročné dojít v pořádku až 

do konce. Každopádně děkujeme všem, že jste nám otevřeli a pohostili 

nás. Myslíme, že jsme u každého domu ochutnali nějakou dobrotu. Pokud 

náhodou ne, omlouváme se  

Příští rok naviděnou. 
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  Brigáda na sázení stromků 

Za sobotní dopoledne brigádníci zasadili 2200 ks sazenic. Děkujeme 
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 Adventní jarmark mikroregionu Slušovicko 

 

 

 Rozsvěcování vánočního stromu 

Stalo se už tradicí, že se na začátku adventu scházíme společně s občany 

Ostraty u rozsvěcování vánočního stromu u obecního úřadu. Ani letos 

tomu nebylo jinak a tak jsme s napětím očekávali, kolik se nás sejde. 

Dílnička pro děti i dospělé byla otevřena už od čtyř hodin a musím říci, 

že už v 16:15 byla zaplněna. Všichni si mohli vytvořit ozdoby 
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na stromeček ať už 

v podobě baněk 

nebo hvězd. Dále 

byla možnost si 

vytvořit sněhuláka 

nebo originální 

betlém. Mezitím se 

venku pouštěly 

koledy a lidé mohli 

ochutnat vánoční 

cukroví nebo 

nápoje. Dětem rozzářily oči svítící balonky, které jsme jim letos opět 

rozdávali. Samotnému rozsvěcení stromu předcházelo vystoupení dětí 

z místního hasičského sboru. Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili 

a spolu s dětmi písničky nacvičili. V 18 hodin byl stromek rozsvícen 

a následovala volná zábava. Otevřena zůstala dílnička i venkovní 

občerstvení. Doufáme, že se všem akce líbila, stejně jako nám a že se 

příští rok opět potkáme. 
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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.  Takže ani letos jsme nechtěli akci 

vynechat, a tak se v sobotu 7. prosince už v brzkých ranních hodinách 

začala terasa kulturního domu měnit na prodejní místo. Od 11:30 se zde 

vydávali nejrůznější zabijačkové speciality. Letos přišlo občanů Ostraty 

méně než v předešlých letech, přesto doufáme, že akci za rok 

zopakujeme.  
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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 vyřádit na stanovištích, které pro ně připravila paní 

Světlana Divilková s rodinou a poté si vyrobit třeba ozdobu na sklo nebo 

si nechat pokreslit obličej. Nějak to ale rychle uteklo a v 17 hodin 

nadšené výrazy u některých jedinců  pozvolně bledly. To když v sále 

zhasla světla, nahradily je jen prskavky, a do sálu přišel Mikuláš 

s andělem a čertem. Všechny děti statečně odříkaly básničku a za ni 

dostaly od anděla balíček se sladkostmi. Nechybělo ani společné foto 

s Mikulášskou družinou a pak už hajdy na kutě.  

Myslím, že děti budou souhlasit, když pochválím děvčata ze sboru 

dobrovolných hasičů a zastupitele, kteří akci připravili a na místě také 

pomohli organizovat.    
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Plánované akce: 

 Koblihové odpoledne – 22. února 2020 

 Košt slivovice – březen 

O dnech konání těchto akcí budete včas informováni. 

 

INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

                                                                                                                                

 

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 Termíny akcí roku 2020 

 

 Sobota 10. ledna – Výroční hasičská schůze 

 Sobota 25. Ledna – obsluha na plese Mikroregionu Slušovicko 

 Sobota 8. 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. 

 

    

 PF 
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 Myslivci Ostrata 

Hodně štěstí, lásky, zdraví, 

věcí, co vás nejvíc baví, 

úspěch, pohodu, spokojenost, 

zkrátka v novém roce všeho dost. 

Za myslivce z Ostraty přeje hospodář Bc. Miroslav Juřík 

 

 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

 

Příjemné prožití svátků vánočních, 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v novém roce 2020 přeje  

MS ČČK  

 

 

Termíny svozu pro rok 2020 

Svoz SKO – 2. 1., 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2. atd.  

Svoz plastů – 28. 1., 25. 2., 24. 3. atd. 

Svoz skla – 10. 1., 7. 2., 6. 3., 3. 4. atd. 

Svoz nebezpečného odpadu – 25. 3. 

Svoz velkoobjemového odpadu – 26. 3.  
 

Pozvánky  

 Adventní koncert – 15. prosince 2019 od 19 hodin, sokolovna 

Slušovice, cena lístku 70 Kč 

 Fleret a Zuzana Šuláková – tradiční vánoční koncert, 20. prosince 

2019 od 19 hodin, Vizovice kulturní centrum, cena lístku 280 Kč 
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 Karneval pro děti s Pavlem Novákem – 5. ledna 2020 od 15 hodin, 

Slušovice sokolovna 

 Novoroční koncert Petr Kolář – 10. ledna 2020 od 19 hodin, KD 

Vizovice  

 Městský ples v černobílé – 18. ledna 2020 od 19:30, Slušovice 

sokolovna  

 

Více pozvánek a informací na www.hornipdrevnicko.cz. 

 

STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY 

ROK 1988, část z textu pana Hrazdiry 

Klidný, takřka spokojený život lidí v tomto roce lze charakterizovat, jak 

u našich občanů, tak u lidí na celém světě. Neshody mezi jednotlivci, 

konflikty mezi národnostními skupinami ve světě je v dnešní době už 

normální projev života. Zásadní mezinárodní problémy se řeší dialogem 

mezi jednotlivými státy, dvoustranným politickým jednáním a 

nedosáhne-li se dohody, pak se daný problém řeší na mezinárodním fóru 

OSN. Tím se vylučují ozbrojené konflikty, což kladně přijímají všichni 

lidé na celém světě. 

Bouřlivý rozvoj v početní technice přinesl do průmyslu, zemědělství, 

ve vědě a do všech oblastí života velký pokrok. Automatizace se zavádí 

v dílnách na pracovištích, na všech stupních řízení a také do myšlení lidí. 

Toto se také projevuje na zvýšené úrovni života lidí. 

Lidé se mění. U mladých nastává problém využití volného času. 

Vybavené domácnosti novou technikou jsou přetechnizované 

(automatické pračky, mrazničky, vodárny, topení, bojlery na teplou vodu, 

auta a jiné) a na odstranění třeba i malé poruchy musí být přizván opravář 

specialista. Opravy se stávají velkým problémem rodiny a nejsou-li 

náhradní díly, na porouchané zařízení prodlužuje se doba opravy až 

na několik týdnů. Život se stává pohodným, málo fyzicky namáhavým, 

ale náročným na myšlení a nebezpečný na duševní stresy. Pro vztah mezi 

mužem a ženou je vytvořena takzvaná rovnoprávnost. Změnil se život 

http://www.hornipdrevnicko.cz/
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rodiny. Dříve něžná bytost – žena představitelka základu rodinného štěstí 

při výchově dětí a muž jako ekonomický garant a dirigent rodiny. Nyní 

žena ekonomicky na muži nezávislá a muž je z části zaměstnanec 

v domácnosti. Láska dvou mladých lidí je degradována na momentální 

užití biologických pohnutků a užití takzvaného štěstí, bez hlubšího 

citového zážitku. Taková láska je příčina až poloviny manželských 

rozvodů. Po rozchodu rodičů je narušena výchova dětí, které někdy už 

do zrodu nepoznaly mateřskou lásku. Labilní charakter mladého člověka 

a pak nepříliš dobrá společnost vychová poměrně mnoho špatných 

jedinců. Potěšitelné je, že v naší obci není rozvodů mnoho. Jsou čtyři 

rozvedené manželství. V městě Gottwaldově je až 35% rozvedených 

manželství a některé je vícekrát. 

 

FOTOGALERIE 

Tentokrát přinášíme fotografie od vás občanů. Děkujeme všem, kteří nám 

přispěli. 
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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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Zemřelí 

Miroslav Březík, zemřel 1. 11. 2019 ve věku nedožitých 81 let 

Alois Langer, zemřel 19. 11. 2019 ve věku 82 let 

 

 

 

 

 

KONTAKTY: 

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

Arnošt Horák, místostarosta: tel. 604 369 899 

e-mail: obec@ostrata.cz 

 


