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Milí spoluobčané,
pomalu se loučíme s letními měsíci a na řadu přichází čas plískanic
a chladnějšího počasí. Před přibližně třemi měsíci jsem se závěrem
úvodního slova ve zpravodaji loučil s přáním, abychom tuto nelehkou
dobu ve zdraví přežili a s nadějí, že druhá vlna koronaviru nás již
nepostihne. V těchto dnech se však zdá, že útok koronaviru se dramaticky
vrací a vláda České republiky opět uvažuje o zavedení nouzového stavu.
Budeme se zvýšeným zájmem sledovat jaká omezení nás budou čekat
a jaké dopady to bude mít na chod obce a jeho provoz. Jak jsem zmiňoval
v minulém čísle, byly dopady z první vlny poznat i na příjmech
z rozpočtového určení daní, kdy nám byla v jarních měsících vyplácena
částka do rozpočtu menší, ale kompenzačním balíčkem ve výši 1250 Kč
na občana obce, což činilo přibližně 511 tisíc korun, byla tato ztráta
dorovnána. Jaký bude vývoj příjmů do obecní kasy nelze v současné době
říct, vše se bude odvíjet od toho, jak ekonomika poběží a jestli druhou
vlnou koronaviru nebudou příjmy do rozpočtu státu dramaticky sníženy.
Dalším mým přáním bylo, abychom měli možnost se potkat na akcích
pořádaných našimi spolky. To se naštěstí podařilo, akce jako dětský den
s myslivci nebo Výlet sv. Anny se mohly uskutečnit bez omezení.
Myslím si, že byly vydařenými akcemi a je jen škoda, že účast místních
občanů není dle našich představ. Bohužel jsme museli z důvodu
zhoršující se situace a novými nařízeními zrušit plánované setkání našich
seniorů se zástupci obce. Velice nás tato skutečnost mrzí a budeme
doufat, že v příštím roce nám nic nezabrání v jeho uskutečnění. O dalších
plánovaných akcích jako vodění berana, rozsvěcování stromečku,
lampiónový průvod, zabijačkový kotlík a mikulášská besídka nebo
setkání u kapličky nejsme momentálně schopni říct v jaké podobě a jestli
vůbec proběhnou. Budeme vás však jistě dopředu informovat.
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Závěrem mi dovolte popřát vám hodně zdraví a rodinné pohody. Dávejte
na sebe pozor a dbejte zvýšené opatrnosti.
Arnošt Horák, starosta

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

Schváleno

USNESENÍ Č. 9. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program
zasedání dle programu a doporučuje přidat bod k projednání dle návrhu
starosty Arnošta Horáka a pana Daniela Krátkého.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 9. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje firmu Kaninga
s.r.o. – Projektování vodohospodářských staveb jako dodavatele
aktualizace projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV za cenu
1 315 875 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 9. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo
prodej obecního pozemku par. č. 589/4 o celkové výměře 133 m² paní
Mgr. Haně Juříkové Florové, bytem Ostrata č.p. 38 za cenu 105 Kč za m²
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Pro:5, proti:0, zdržel se:1 (zdržela se Mgr. Hana Juříková Florová)
Schváleno
USNESENÍ Č. 9. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo
prodej obecního pozemku par. č. 124 o celkové výměře 97 m² paní
Boženě Plaché, bytem č.p. 18 a paní Monice Bednaříkové, bytem Ostrata
č.p. 145 za cenu 105 Kč za m² a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy. Nabývající majitelé souhlasí se zřízením věcného břemene
ve prospěch obce Ostrata na vjezd a chůzi a údržbu inženýrských sítí
uložených na předmětném pozemku. Odůvodnění prodeje za nižší
nabídku, než nabídl pan Daniel Krátký je následující:
Předmětný pozemek par. č. 124 přímo navazuje na pozemky par. č 127/1
ve vlastnictví Boženy Plaché a pozemek par. č. 127/2 ve vlastnictví
Moniky Bednaříkové, které jsou žadatelkami o koupi předmětného
pozemku, přičemž tento pozemek zajišťuje jedinou přístupovou cestu
k jejich rodinným domům. Žadatelky Božena Plachá a Monika
Bednaříková na své náklady vystavěly cestu ze zámkové dlažby, která se
nachází na předmětném pozemku, tedy již do tohoto investovaly nemalé
finanční prostředky. S žadatelkami Boženou Plachou a Monikou
Bednaříkovou nikdy nebyly v obci problémy, tedy jsou důvěryhodné
občanky, které mají dobré vztahy se sousedy i s obcí. Na rozdíl od pana
Daniela Krátkého, který se ještě před započetím stavby domu dostal
do konfliktu téměř se všemi vlastníky okolních nemovitostí a je u něj tedy
větší riziko, že se v budoucnu bude snažit zamezit přístupu na předmětný
pozemek například žadatelkám o odkup či jejich návštěvám. Předmětný
pozemek par.č.124 přímo nesousedí s pozemkem ve vlastnictví pana
Daniela Krátkého, tedy odkup tohoto pozemku mu nezajistí přístupovou
cestu k jeho nemovitostem. Mezi předmětným pozemkem a p. č. 120/1
ve vlastnictví pana Daniela Krátkého se nachází ještě jeden pozemek
ve vlastnictví obce, a to par. č. 121 – zahrada. Pan Daniel Krátký má
případně možnost sjednat s budoucími vlastníky předmětného pozemku
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věcné břemeno v jeho prospěch, pokud s tím budou souhlasit. Stejně tak
jako pan Daniel Krátký v dopise avizuje, že zřídí věcné břemeno pro paní
Plachou a Bednaříkovou. Pro paní Plachou i Bednaříkovou se jedná
o jedinou přístupovou cestu k jejich domům, kdežto pan Daniel Krátký
má na své pozemky možnost přístupu i z druhé strany přes pozemky par.
č. 119/1 a par. č. 119/2, které jsou také v jeho vlastnictví, tedy, přes své
vlastní pozemky. Zájmem obce je zajistit prodejem přístup k již
existujícím rodinným domům, aby si vlastníci tuto přístupovou cestu
mohli již upravit a udržovat dle svých představ a na své náklady.
Poměřován je zájem dvou vlastníků rodinných domů paní Plaché a paní
Bednaříkové proti zájmu jednoho vlastníka pozemku, pana Daniela
Krátkého, u něhož není jisté, že stavba na pozemku skutečně vznikne.
Dosud není projekt ani stavební povolení. Současně žadatelky paní
Plachá a paní Bednaříková se již osvědčily ohledně péče o přístupovou
cestu, kdy tuto nejen vybudovaly na své náklady, ale na své náklady se
o ni také v současné době starají.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 9. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje záměr
na prodej obecního pozemku par. č. 138 o celkové výměře 13 m² panu
Ing. Miroslavu Gargulákovi za cenu 105 Kč za m².
Pro:6, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 9. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata se bude zabývat řešením
přístupu na pozemky par. č. 120/1 a 120/2 ve vlastnictví pana Daniela
Krátkého přes par. č. 121 v majetku obce jen v případě, že bude dodána
projektová dokumentace řešící umístění stavby, příjezdů, řešení
inženýrských sítí, odvod dešťové vody z pozemku a terénních úprav.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0

Schváleno
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SOUHRN USNESENÍ Z DESÁTÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE
1. ŘÍJNA 2020
USNESENÍ Č. 10. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu
Juříkovou Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Radka
Hudečka za ověřovatele.
Pro:8, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 10. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program
zasedání dle programu.
Pro:8, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 10. 3: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje nákup
pozemku par. č. 465/1 od p. Josefa Bobála ml., bytem Ostrata č.p.25
o výměře 524 m² za 24 Kč za m² a pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy.
Pro:8, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 10. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo
prodej obecního pozemku par. č. 138 o celkové výměře 13 m² panu Ing.
Miroslavovi Gargulákovi, bytem Ostrata, č.p. 98 za cenu 105 Kč za m²
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Pro:8, proti:0, zdržel se:0

Schváleno

USNESENÍ Č. 10. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje
rozpočtové opatření č.3/2020
Pro:8, proti:0, zdržel se:0

Schváleno
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Odpady

Jak jistě víte, otevřeli
jsme v červenci pro
naše občany sběrný
dvůr v areálu bývalé
kompostárny.
Jeho
návštěvnost se každou
otevřenou
sobotou
zvedá a občany je toto
zřízení sběrného dvoru velmi kladně hodnoceno, což nás těší. Je možnost
odevzdávat jak velkoobjemový odpad, tak i nebezpečný. V letošním roce
bude sběrný dvůr otevřen ještě 14.11.2020. Vždy od 8.00 – 11.00 hod.
V návaznosti na to jsme zrušili systém sběru dům od domu. Našim
seniorům, kteří nemají blízkého příbuzného, který by jim mohl případný
velkoobjemový odpad dopravit na sběrný dvůr, nabízíme odvoz tohoto
odpadu našimi zaměstnanci. V takovém případě se prosím obraťte
na obecní úřad.

Arnošt Horák, starosta
Vyhodnocení systému třídění odpadů

Vážení občané,
k 30. 9. 2020 skončilo období pro vyhodnocení slev na poplatku pro příští
rok, tzv. MESOH rok. Prosíme o kontrolu přidělených EKO bodů
a svezených odpadů, aby se předešlo případným nedorozuměním
při platbě poplatku za odpady.
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Na co je dobré se zaměřit?
1) Zkontrolujte si prosím v Inventuře stanoviště, zda máte uvedeny
všechny
osoby
a
zda
všechny
údaje
jsou
správné.
2) U domácností, které mají málo odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit
Odpadový dotazník a uvést v něm způsoby, jakými v dané domácnosti
dochází ke snižování produkce odpadů. Díky tomu systém začne sledovat
poměr mezi obslouženým objemem nádob a pytlů u tříděného
a u směsného odpadu.
3) Na nástěnce nebo v Hodnocení stanoviště je vhodné si zkontrolovat,
zda máte načtené všechny svezené pytle či popelnice. V případě potřeby
doplnění
záznamu
je
možné
se
obrátit
na
e-mail
kolektiv@mojeodpadky.cz.

Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do odpadového úču se můžete přihlásit prostřednictvím webu
www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO –
tyto údaje naleznete na archu s čárovými kódy, příp. získáte
na obecním/městském úřadě).
Upozorňujeme, že možnost uplatnit jakoukoliv reklamaci končí 30. 11.
2020. V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit na e-mail
kolektiv@mojeodpadky.cz.

S pozdravem kolektiv MOJE ODPADKY
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Práce v obci

V letošním roce nebyly prováděny žádné velké investiční akce, které by
byly vidět přímo v obci. Jedním z důvodů byla nejistota v příjmu financí,
kdy bylo od března po vypuknutí pandemie Covid -19 a vypnutí
ekonomiky strašeno ze všech stran, že může přijít propad v příjmu
pro obce až o 25 %. Tato hodnota se zatím nepotvrdila, reálným
propadem se zdá být 12 % z rozpočtového určení daní. I tak to pro naši
obec dělá přibližně 600 tisíc korun. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
odložit zřízení sportovně odpočinkového místa s prvky fitness strojů
v lokalitě Hájky na příští rok. Z dalších úkolů, které jsme si vytyčili bylo
dotažení převodu pozemku ve vlastnictví státu a na jeho místě vybudovat
parkoviště pro potřeby obecního úřadu. Momentálně je situace taková, že
čekáme na zasedání komise, která tento převod schvaluje.
Jak jste si jistě sami všimli, bylo toto léto poměrně dost deštivé, což se
projevilo na údržbě zeleně. Přijde mi, že naši chlapci nedělají nic jiného,
než že lítají po obci se sekačkami, křovinořezy apod. Sečení nám letos
zabírá poměrně dost času, ale s tím nic nenaděláme. Poděkování patří
těm, kteří údržbu obecní zeleně před svými domy provádí ve vlastní režii.
Velkou investicí, která ovšem není vidět, bude investice do aktualizace
projektové dokumentace na kanalizaci. Záměrně nepíši o čističce
odpadních vod, protože jsme se rozhodli odvod splaškové vody řešit
přečerpávací stanicí a napojení na kanalizaci v obci Hvozdná. Je finančně
méně nákladná jak investicí do výstavby, tak i následným provozem,
který by mohl být v případě čističky odpadních vod břemenem pro obecní
rozpočet. Další věcí je i podstatně složitější administrativa. Aktualizace
projektu vyjde na 1,38 mil korun. Žádná levná záležitost, ale vybudování
kanalizace nás nemine a vzhledem k tomu, že je jedna z posledních
možností dosáhnout na slušnou dotaci na vybudování této inženýrské sítě,
rozhodli jsme se pro přepracování projektu. Dalším důvodem je stále se
zpřísňující nařízení ohledně vypouštění splaškových vod, kdy máme
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na omezenou dobu výjimku, která bude končit v roce 2023. Tento faktor
je důležitý i pro občany, protože tyto nařízení budou tlačit obce
do kontrol domácností, zejména těch, která nemají ke svým
nemovitostem čističku odpadních vod a používají septiky či jímky
na vyvážení. Majitelé nemovitostí budou mít povinnost dokládat, jak
nakládají s tímto odpadem, to znamená četnost vývozů a uskladnění.
Uskladnění těchto odpadů je možné jen na specializovaných místech,
jako je například čistička odpadních vod, což obnáší nemalé finanční
náklady, které půjdou na vrub majitele nemovitosti. Pokud se
rozhodneme pro výstavbu kanalizace, máme po jejím dokončení
přislíbenou Ředitelstvím silnic Zlínského kraje generální opravu hlavní
komunikace. Dle nových norem bude šíře nové komunikace 6,5 metru,
což znamená jednak zvýšení bezpečnosti, ale taky navýšení parkových
ploch zeleně. Zúžením hlavní komunikace se taky nabízí možnost
výstavby nových chodníků, kde je norma na minimální šíři 1,5 m.
Po druhé straně vozovky by došlo k opravě obrubníků lemujících hlavní
komunikaci. Tato celková rekonstrukce bude taktéž jistě finančně velmi
nákladná, budeme však hledat cesty k dotačním titulům, které by nám to
pomohly spolufinancovat.
V těchto dnech ještě pracujeme na doplnění veřejného osvětlení, protože
změnou použitých světel ze sodíkových na ledková, se v určitých místech
snížil dosvit. V lokalitě Záhumenní jak západ, tak i východ je to dáno
taky tím, že brání větší svítivosti vzrostlé stromy. Jedná se o stromy, které
si občané vysadili ve většině na obecních pozemcích a ty stíní. Žádáme
tímto občany, kterých se to týká, aby stromy v těsné blízkosti sloupu
s veřejným osvětlením buď ořezali nebo odstranili úplně. Děkujeme
za pochopení. Musíme konstatovat, že i když byla investice do nového
osvětlení poměrně vysoká, přibližně 380 tisíc, úspora se již po prvním
roku projevila. Za minulé období 2019–2020 dělala úspora na spotřebě
elektrické energie cca 32 tisíc korun. Další úsporou je takřka nulová
investice do oprav, zejména výměna výbojek a servis, kde jsme ušetřili
taktéž nemalou částku.
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V zimních měsících se zaměříme na údržbu techniky, drobné opravy
budov a zimní údržbu.
Arnošt Horák, starosta

Prodej dřeva

I v letošním roce nabízíme prodej dřeva pro občany obce. Cena za m³ je
600 Kč i s dopravou. Dřevo bude dodáváno v metrových délkách.
Zájemci se můžou hlásit na obecním úřadě u účetní obce nebo na telefonu
577 914 713. Distribuce dřeva se bude provádět v měsících říjnu
a listopadu. V prvním kole se bude poskytovat 5 m³. V případě, že bude
dřeva dostatek, budeme výzvu opakovat.
Arnošt Horák, starosta

Kulturní dům – nabídka přivýdělku

Obecní úřad hledá na občasnou brigádu
zájemce o úklid v budově kulturního
domu v prostorách sálu. Podrobnější
informace vám budou poskytnuty na
obecním úřadu.

Oslava první zmínky o naší obci

V příštím roce uplyne 630 let od první zmínky o naší obci. Chtěli bychom
toto výročí nějakým způsobem oslavit a nějakou formou připomenout
historii obce našim spoluobčanům. Prosíme občany, kteří mají nějaký
dobový materiál, jako fotky, obrazy nebo i jiné předměty spojené s obcí
a byli by ochotni je poskytnout pro zveřejnění na vzpomínkové akci, aby
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je donesli na obecní úřad. Po skončení akce budou tyto předměty
vráceny. Děkujeme za spolupráci.

Pěstitelská pálenice u Krajčů v Ostratě zahájila sezónu
2020/21

Pěstitelská pálenice u Krajčů v Ostratě oznamuje zahájení sezóny
2020/21. Zájemci o vypálení ovocných kvasů si mohou sjednat termín
a vyzvednout přihlášky přímo na pálenici nebo dohodnout podrobnosti
na telefonu 602 583 308.
Pálení probíhá na moderní koloně vytápěné plynem. Obsah kotle je 160 l.

Český den proti rakovině

Letošní ročník veřejné sbírky Ligy proti rakovině
Praha, proběhl netradičně ve středu 30. září 2020.
V naší obci se vybralo 8316 Kč. Děkujeme všem, kteří
přispěli.
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Volby

Ve druhém kole senátních voleb bylo v naší obci volit z 338 voličů,
15,09 %. Ing. Tomáš Goláň získal 35 hlasů, MUDr. Pavel Stodůlka 16
hlasů.
13
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Uskutečněné akce
Myslivecký dětský den

Myslivecký dětský den byla po dlouhé době první akce, na které se mohl
sejít větší počet lidí. A tak toho pořadatelé využili a uspořádali
každoroční zábavné odpoledne pro děti. Sešlo se opravdu hodně
domácích i přespolních. Akce se uskutečnila v neděli 12. července.
Připraveny byly různé dovednostní soutěže, někteří si poprvé zastříleli
ze vzduchovky. Permanentní zájem byl také o kolotoč, o skákací hrad
a malování na obličej. Nebyla nouze ani o pochutiny, při náročných
výkonech šly na odbyt především párky v rohlíku, Liduščiny palačinky,
špekáčky opečené nad ohněm, a náročnější okusili i výborný zvěřinový
guláš a trhané kuřecí maso z „dílny Mirků Juříků“. A pochopitelně nebylo
opomenuto dodržování pitného režimu, vhod přišla například ledová tříšť.
Po překvapení z nebe následovalo vyvrcholení tahem tomboly.
Myslím, že pořadatelé i návštěvníci mohou být naprosto spokojeni. Děti
domů odcházely spokojené a unavené. Těšíme se na další ročník

14

OBEC OSTRATA

15

OBEC OSTRATA

16

OBEC OSTRATA

Výlet sv. Anny

V neděli 26. 7. ráno se uskutečnila slavnostní mše sv., kterou celebroval
správce farnosti Štípa a Hvozdná P. František Sedláček. Oslavy pak
pokračovaly odpoledne taneční zábavou na místním hřišti. Bohužel podle
předpovědi počasí mělo začít pršet, a tak se členové sboru rozhodli zrušit
živou kapelu a pouštěla se pouze reprodukovaná hudba. Akce se rozjela
výborně, pro děti byl připraven kolotoč, skákací hrad a malování
na obličej. Přeháňka opravdu přišla, naštěstí jen slabá, a tak mohla zábava
pokračovat. Nakonec jsme byli překvapeni kolik lidí se za námi přišlo
pobavit a doufáme, že se v příštím roce opět setkáme a tentokrát
i s kapelou.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce, návštěvníkům
za podporu, sponzorům za dary do tomboly a velké díky patří obecnímu
úřadu za finanční příspěvek.

Blížící se akce

Zatím bohužel nedokážeme říct, zda akce proběhnou a v jaké podobě.
O všem budete včas informováni na fb, webu a rozhlasem.
•
•
•
•

6. 11. – Lampionový průvod
29. 11. – Rozsvícení stromečku
5. 12. – Zabijačkový kotlík a mikulášská besídka
24. 12. – Vigílie u kapličky
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INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN
❖ MYSLIVCI OSTRATA

Vážení spoluobčané,
s příchodem podzimních a zimních dnů pro nás myslivce začíná doba
zvýšené péče o zvěř spojená s předkládáním krmiv a léčivých doplňků.
To, že se v lese máme chovat tiše je každému známá věc, ale já Vás chci
moc poprosit, abyste v tuto dobu omezili volný pohyb psů v přírodě. Zvěř
si v tomto období nabírá tukové zásoby na zimu a je pro ni velice
nebezpečné, pokud dojde ke zvýšenému a zbytečnému rušení na polích
a v lesích. Není výjimkou, že si zvěř při rychlém běhu "užene" zápal plic,
případně si ve vrstvě sněhu poraní běhy, což má za následek smutný
konec.
Především teď na podzim se u krajů cest a polí objevují vyhozená jablka,
která jsou pro zvěř velkým lákadlem, pro řidiče automobilů obrovské
riziko srážky se zvěří. Proto Vás moc prosím, pokud máte doma jablka
na vyhození oslovte kteréhokoliv myslivce, který určitě jablka neodmítne
a zvěři je předloží, tam kde nehrozí nebezpeční.
Dne 14.11. je naplánován hon v celém okolí Ostraty. Pokud by měl
kdokoliv z Vás chuť zažít atmosféru honu a udělat si hezkou sobotní
procházku jako honec, tak Vás mezi sebou rádi uvidíme.
Děkuji a na shledanou.
Za MS Ostřice Miroslav Juřík ml.
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❖ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,
blíží se nám termín každoročních oslav v naší obci císařských hodů, a to
v neděli 24. října. Je u nás již po několik desetiletí zvykem při příležitosti
těchto oslav, vždy v sobotu uspořádat tzv. Vodění berana, které si na svá
bedra berou členové našeho hasičského sboru. Je nám všem zcela jasné,
že díky mimořádným opatřením proti šíření nemoci Covid 19 se tato
tradice neuskuteční tak jako každý rok. Jak jistě všichni sledujete, je teď
situace taková, že se ve venkovních prostorech může sejít pouze 6 osob.
A to nám nedovoluje ani původní plán, kdy jsme se spolu se starostou
obce Arnoštem Horákem dohodli, že letošní rok pouze projdeme obcí bez
jakékoliv návštěvy občanů. Bohužel ani touto formou si nemůžeme tento
svátek připomenout a zpříjemnit. Ať už bude situace tak nebo jinak,
dovolte mi, abych Vám za všechny popřál krásné prožití těchto hodových
oslav v kruhu svých nejbližších a s přáním zachování přízně všem našim
členům hasičského sboru a obecnímu zastupitelstvu.
Pavel Mahďák
Starosta SDH Ostrata

Termíny svozu

Svoz SKO – 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 30. 12.
Svoz plastů – 20. 10., 17. 11., 22. 12.
Svoz skla – 13. 11., 11. 12.
Plechovky – odevzdávají se 1. středu v měsíci na OÚ
Jedlé oleje a tuky – odevzdávají se 1. středu v měsíci na OÚ, v plastové
láhvi o velikosti 1,5 l naplněné do 60 %, tuk do ní lijte přes sítko

19

OBEC OSTRATA

STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY
ROK 1989 v Československu, část textu z obecní kroniky
17. listopadu studenti uctili památku úmrtí Opletala zavražděného
nacisty. Po tomto shromáždění byli napadeni hrubým zákrokem policie
SNB, STB a také speciálními jednotkami „žlutých baretů“. Další dny
následovaly stávky vysokoškoláků, ke kterým se připojili herci v celé
republice Denně po zaměstnání od 16. – 18. hodiny byly konány protestní
shromáždění, které se rozšířily takřka na všechna města v Čechách,
na Moravě i Slovensku. V Praze na Václavském náměstí bývalo až 250
tisíc lidí. Této příležitosti se chopili studenti a umělci, také členové
Charty 77 a postižení občané z roku 1968, kteří se sdružili v hnutí OF –
občanské fórum. Každý večer probíhal dialog OF s občany, z kterého
vycházely požadavky na stranické vedení KSČ a vládu ČSSR. Dialog byl
prováděn velmi seriózně ze strany OF a také chování občanů
na shromáždění nepřekračovalo meze slušnosti. Taktéž už ze strany
policie nebyly dělány žádné násilné zásahy.
Revoluční nálada se rozšiřovala po celé republice a vyvrcholila
odstoupením z funkce gen. tajemníka ÚV-KSČ Miloše Jakeše koncem
listopadu a dalších předních funkcionářů. Po odstoupení stranických
funkcionářů vzdala funkci celá vláda.
Sestavením nové vlády byl pověřen prezidentem republiky starý předseda
Ladislav Adamec, který později tuto funkci vzdal. Funkci nového
předsedy vlády převzal zastupující místopředseda Marián Čalfa, který
ve spolupráci s politickými složkami a politickým hnutím OF u kulatého
stolu navrhl novou vládu. Po schválení parlamentem předložil nový
premiér prezidentu republiky ke schválení. Po schválení nové vlády
“vláda porozumění“, ještě téhož dne prezident dr. Gustav Husák se vzdal
na doporučení OF prezidentské funkce 5. 12. 1989, která byla
parlamentem schválena.
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Taktéž v parlamentu nastaly změny. Odstoupili diskreditovaní poslanci
a byli kooptováni noví. Do čela sněmovny jako předseda byl zvolen
veřejným hlasováním za přítomnosti televize Alexandr Dubček. Taktéž
veřejným hlasováním byl zvolen jednohlasně dne 29. 12. 1989 nový
prezident Václav Havel narozen 5. 10. 1936 v Praze – dramatik, účastník
Charty 77. Funkci prezidenta hodlá vykonávat do voleb a pak se chce
věnovat nadále dramatické činnosti, jak sám prohlásil.
Občanská fóra byla ustavena ve všech městech, ve všech podnicích, kde
současně probíhala likvidace stranických výborů KSČ a také jejich
majetků. OF také dohlíží při obsazování nových veřejných budov
a důležitých funkcí.
Koncem roku 1989 skončila stávka studentů a herců, ale život
na závodech a družstvech se teprve začíná formovat a připravovat
na organizaci tržního hospodářství.
Naše revoluce svobody ducha zapisuje světový primát, neboť si
nevyžádala žádné lidské oběti a také že byla provedena ve velmi krátké
době, proto je nazývána „sametovou revolucí“. Na takové politické
přeměny, které v Polsku a Maďarsku potřebovali dva roky v ČSSR tyto
polické změny byly provedeny za 5 týdnů.
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FOTOGALERIE
Vodění berana rok 2014 a 2015
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození

Tobias Juřík, 24. července 2020, Ostrata 166
Florian Raiskup, 23. září 2020, Ostrata 94
TOBIAS

FLORIAN

Zemřelí

Vladimír Kolář, 2. září 2020, Ostrata 119

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
26

