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Vážení spoluobčané,
prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce.
Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu.
Celý dům naplní vůně jehličí, purpury a vánočního cukroví. Ozdobený
stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které budou s napětím
očekávat dárky od Ježíška. Blíží se Vánoce. Nastává čas bilancování
a pro mnohé také čas přemýšlení o budoucnosti. Je pravda, že právě
uplynulý rok znamenal pro celou naši společnost i celý svět neskutečný
zásah do soukromí životů z důvodu pandemie koronaviru. Omezení
a restrikce, které nás po téměř celý letošní rok provázely nemají
dlouhodobě obdoby. Přesto bych chtěl říct, nenechme se vykolejit
strachem a nervozitou z neznámého. Nenechme se ani ovlivňovat názory
politických představitelů či médií. Ale využijme síly a hloubky vánoční
doby k oprášení lidství. Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost
budeme potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám tyto vlastnosti
nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít tu správnou cestu k nim.
Dělejme vše proto, abychom si mohli na konci roku 2021 říci, že jsme jej
prožili lépe, jako rok předcházející. A pojďme si taky uvnitř slíbit, že
nadcházející dny Vánoc se pokusíme trávit příjemně a pokusíme se, když
ne úplně vypnout, tak alespoň omezit naše myšlenky na stres a práci
a budeme více myslet na lidi kolem nás, ať už na ně máme jakýkoliv
názor. A pokud si dáváte předsevzetí, měla by obsahovat především úctu
k našim bližním a spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení
pro názory druhých a oproštění se od všech malicherností, které nám
znepříjemňují život. Věřím, že i v roce 2021 s plným nasazením, s vervou
a pevným zdravím uskutečníme naše společné i osobní cíle. Vážení
spoluobčané, milé děti, dámy a pánové přeji Vám a Vašim blízkým
jménem svým i jménem zastupitelů obce Ostrata z celého srdce krásné
prožití Vánoc, splnění všech Vašich přání a vše dobré v roce 2021.
Arnošt Horák, starosta
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SOUHRN USNESENÍ Z JEDENÁCTÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE
29. ŘÍJNA 2020
USNESENÍ Č. 11. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu
Juříkovou Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Radka
Hudečka za ověřovatele.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 11. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program
zasedání dle zveřejněného programu.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 11. 3: Zastupitelstvo obce projednalo cenové nabídky
na projektovou dokumentaci na komunikace a chodníky a schvaluje jako
dodavatele projektové dokumentace firmu Kaninga s.r.o. za cenu 482 790
Kč, vč. DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
USNESENÍ Č. 11. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje komisi
pro inventarizaci ve složení Ing. Vladimír Divilek, Ing. Ludmila
Šmeidlerová, Mgr. Hana Juříková Florová a Pavel Mahďák.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Schváleno
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SOUHRN USNESENÍ Z DVANÁCTÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE
17. PROSINCE 2020
USNESENÍ Č. 12. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu
Juříkovou Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Pavla
Mahďáka za ověřovatele.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno
USNESENÍ Č. 12. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program
zasedání dle programu.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno
USNESENÍ Č. 12. 3: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně
závaznou vyhlášku obce Ostrata č. 2/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno
USNESENÍ Č. 12. 4: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
Rozpočet obce na rok 2021 dle předloženého návrhu. Rozpočet je
koncipován jako schodkový, plánované příjmy jsou 6 636 500 Kč,
plánované výdaje 6 768 300 Kč, plánovaný schodek je 131 800 Kč.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno
USNESENÍ Č. 12. 5: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh
rozpočtového výhledu na roky 2022 – 2023.
Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno
USNESENÍ Č. 12. 6: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
rozpočtové opatření č. 4/2020.
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Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno
USNESENÍ Č. 12. 7: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr
prodeje obecního pozemku par. č. 20 o celkové výměře 63 m² za cenu
105 kč za m².
Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Odpady

V roce 2021 dojde k navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu
z částky 500 Kč na částku 600 Kč za osobu. Důvodem je celkové
navýšení ceny za svoz ze strany společnosti Technické služby Zlínsko.
Navyšuje se cena za ukládaní odpadků, zvýšení finanční rezervy,
zpřísnění podmínek pro ukládání určitých druhů odpadů apod. I přes
zvýšení ceny mají občané možnost tuto cenu eliminovat správným
a dobrým tříděním odpadů. Třídíme papír, plast, plechovky, jedlé tuky.
Za všechny tyto vytříděné komodity je možné sbírat eko body. Od ledna
roku 2021 dochází taktéž ke změně výpočtu slevy. Nově bude možné
získat maximální možnou slevu do výše 70 % z částky 600 Kč na osobu.
Cena eko bodu se stanovuje na 8 Kč. V letošním roce jsme otevřeli
sběrný dvůr v areálu bývalé kompostárny na velkoobjemový
a nebezpečný odpad. Návštěvnost dvora byla spoluobčany hojně
využívána. Sběrný dvůr bude v provozu i příští rok, provozní doba bude
uvedena v tabulce, která je přílohou tohoto zpravodaje.
V případě, že některý ze spoluobčanů nemá možnost
dopravit velkoobjemový odpad na sběrný dvůr,
obraťte se na obecní úřad, kde budeme tuto situaci
řešit.
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Společnost Technické služby Zlínsko, v rámci své pravidelné obnovy
techniky, zajišťuje svozy v naší obci novou svozovou technikou, která
na jedné straně zkvalitňuje systém svozů nádob vč. zpřesnění evidence
svozů a požadovaných údajů o svážených odpadech, na druhé straně
přináší i nové nároky na technický stav nádob 110, 120 a 240 l, u kterých
pokud nejsou v odpovídajícím stavu, může dojít k jejich nevysypání,
případně k jejich poškození. Za špatný technický stav jsou v této situaci
považovány chybějící nebo poškozené úchyty a deformace kovových
nádob 110 l, u plastových nádob 120 a 240 l pak především poškozený
nebo upravovaný límec těchto nádob. Majitelé nádob proto musí jejich
stav sledovat a v případě jejich špatného technického stavu si je vyměnit.
Z důvodu obnovy techniky bude možné od příštího roku sledovat počty
zdvihů a váhu popelnic. Tyto údaje budou načítány u všech domácností,
což nám ukáže, která domácnost dodržuje pravidlo o výsypu, tedy jestli
dává popelnici k výsypu dostatečně naplněnou.
Arnošt Horák, starosta
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Mobilní rozhlas

Od nového roku budeme spouštět pro občany službu Mobilní rozhlas,
díky kterému budete moc sledovat novinky, zprávy a informace z obce
na svém mobilním telefonu. Je k tomu potřeba provést registraci, a to přes
registrační formulář na adrese: ostrata.mobilnirozhlas.cz, nebo
registračním letákem, který je součástí aktuálního Zpravodaje, který
odevzdáte na obecním úřadě. Každá domácnost registruje jedno telefonní
číslo. Prosíme zájemce, kteří budou mít o službu zájem a registraci budou
chtít provést pomocí registračního letáku, aby nám tyto vyplněné letáky
dodali v měsíci lednu na obecní úřad. Předpokládaný zkušební provoz
plánujeme od února 2021.
Arnošt Horák, starosta

Výročí první zmínky o obci

Jak jsem informoval v minulém čísle Zpravodaje, v příštím roce to bude
630 let od první zmínky o obci. Chtěl bych Vás znovu požádat, pokud
máte doma nějaké předměty spojené s obcí, jako dobové fotografie nebo
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cokoliv co stojí za zmínku a připomenutí, buďte prosím tak laskaví
a zapůjčte je pro potřeby zveřejnění v brožuře, která se připravuje
k tomuto výročí. Vámi zapůjčené podklady vám budou po zapracování
do publikace vráceny. Děkujeme za spolupráci.
Arnošt Horák, starosta

Rok v obci

Vzhledem k situaci, která nás provází téměř celým letošním rokem
způsobenou pandemií koronaviru, se život v obci sice nezastavil, ale
v každém případě k určitým omezením došlo. Nejvíce se to dotklo
obecních akcí, které jsme nebyli schopni uspořádat. Jednak divadlo
pro děti, spoluúčast při akci na oslavách Dne matek, setkání seniorů
se zástupci obce, lampiónový průvod, rozsvěcování stromečku,
Mikulášská besídka. Zabijačkový kotlík, který jsme uspořádali v sobotu
12.12.2020 byl, zdá se, na delší dobu poslední akcí, kterou se nám
podařilo uskutečnit. I přes omezení, která tuto událost provázela, věříme,
že byla z vaší strany kladně přijatá. Ani každoroční Štědrovečerní vigilii
se nám bohužel nepodaří uskutečnit. Přiznám se, že mě tato situace
netěší. Jediným letošním zpestřením léta byla alespoň akce Výlet
sv. Anny pořádaná hasiči a dětský den, o který se postarali místní
myslivci. Myslím, že obě akce byly slušně navštíveny a zejména děti si je
užily. Jak bude vypadat příští rok, je opravdu ve hvězdách. Budeme věřit,
že se boj s pandemií podaří zvládnout v co nejkratší době a budeme mít
možnost se opět setkávat na akcích pořádaných obcí, nebo spolky z naší
obce bez různých omezení a restrikcí.
Arnošt Horák, starosta
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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.

Pronájem pozemku

Obec Ostrata nabízí do dlouhodobého pronájmu pozemek v lokalitě
Drahy, par.č.584. Plocha k pronájmu cca 7000 m². Podrobnější informace
vám podá starosta obce na tel.: 736 489 733

Obecní PF
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Uskutečněné akce
Zabíjačkový kotlík

Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli akce může nebo nemůže
proběhnout. Nakonec za určitých zpřísněných podmínek se zabíjačkový
kotlík uspořádal. A jsme za to moc rádi. Prodej specialit s sebou byl
plánovaný od 11:30, ale už deset minut před tímto časem vznikala
několikametrová řada. Což nás moc potěšilo a doba prodeje rychle
utíkala. Nakonec se za hodinu a půl skoro všechno prodalo, zbylo jen
trochu vařeného masa. A protože, jsme letos nemohli uspořádat
Mikulášskou besídku, mohly si děti pro balíček přijít sem na zabíjačku.
Jsme rádi, že i tohoto děti využily a přišly. Doufáme, že vám všem
chutnalo a příští rok se uvidíme při této akci znovu.
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INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN
❖ MYSLIVCI OSTRATA

Do nového roku
pohodu na každém kroku.
Ať vaše přání se splní,
oko slzu neuroní
a když, tak jen slzu štěstí,
mějte se celý rok hezky.
Za myslivce z Ostraty přeje hospodář Bc. Miroslav Juřík

❖ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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Přáníčka, která vytvořily děti ze sboru dobrovolných hasičů pro seniory
z naší obce. Všem přejeme pohodové Vánoce.

❖ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ČČK OSTRATA

Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2021 přeje
MS ČČK
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Termíny svozu pro rok 2021

Svoz SKO – 5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3.
Svoz plastů – 25. 1., 22. 2., 22. 3.
Svoz skla – 8. 1., 5. 2., 5. 3.
Svoz papíru – 27. 1., 10. 3., 21. 4.
Sběrný dvůr (areál bývalé kompostárny) – 10. 4., 15. 5., 12. 6.
Jedlé oleje, tuky a plechovky – 6. 1., 3. 2., 3. 3.
Jedlé oleje a tuky – odevzdávají se v době úředních hodin na OÚ
v plastové láhvi o velikosti 1,5 l naplněné do 60 %, tuk do ní lijte přes
sítko
STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY
ROK 1990 v Ostratě, část textu z obecní kroniky
Pohostinství – s velkou radostí, hlavně mužů, bylo otevřeno a převzato
do soukromého užívání Romanem Bednaříkem č. 83, synovec majitele
budovy Vlastimila Horáčka. Po předání od Jednoty hostinec vyspravili,
dali pěkné záclony, vyčistili trubky od piva, aby mělo správnou chuť
a slavnostně zahájili provoz. Od předání novému hospodskému je
pravidelně denně otevřeno od 16:00 hodin do 21:00 hodin a někdy podle
potřeby ještě déle. Obsluha uspokojuje i ty náročné zákazníky a pivo si
pochvalují i staří pivaři. Schází se zde mladí a také dříve narození
k družnému pobavení při kulečníku, partičce mariáše a někdy se rozchází
hospodáři i se zpěvem.
Prodejna zboží Jednota – byla pravidelně otevřena až do listopadu, kdy
byl vedoucím Novotný Zdeněk ze Hvozdné. Občané až na malé výjimky
v zásobování byli spokojeni. Zboží, cukr, mouka, brambory, jedlé oleje,
prášky na praní byly v celém státě z nepochopitelných důvodů jako
nedostatkové a pak byly postupně zdražovány, včetně masa, a to až
o 100 %. Nespokojenost lidí byla velká, hlavně důchodců, kteří mají malé
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důchody. Politický vývoj nasvědčoval ještě k dalšímu zdražování, a to
nejen potravin, ale i ostatních průmyslových výrobků počátkem roku
1991. V listopadu po odchodu Novotného do důchodu, Jednota
na prodejnu nikoho nedala a jednou týdně do vesnice dojížděla pojízdná
prodejna. Po novém roce přestala dojíždět i tato prodejna a až
po nepokojích občanů poslala k nám Jednota prodavače z trestu. Ten si
dělal prodejní dobu, jak mu to vyhovovalo, a tak to trvalo přes celý leden.
Čekalo se zda si někdo koupí tuto prodejnu a nebo si ji vezme
do ekonomického pronájmu.
Svobodné podnikání – pustilo kořeny také u nás a jako samostatní
podnikatelé se zapsali do rejstříku na ONV ve Zlíně:
• Jiří Horák – jako podnikatel „Guma – Kovo“, zavedl si výrobu
na lisování gumových cumlů pro krmení telat…
• Ing. Ladislav Krajča ml. ze Slušovic si upravil u svých rodičů dílnu
ze chlévů v domku č. 13. Lisují obaly na zubní pasty…Ve
Slušovicích mají ještě výrobu věšáků na prádlo
• Ing. arch. Stanislav Hrazdira – vypracovává projekty rodinných
domků stavebníkům, včetně stavebního dozoru

FOTOGALERIE
Fotografie z roku 2019
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti roku 2021

Sládková Marie

Ostrata 140

75 let

4.2.1946

Vyvlečka Josef

Ostrata 102

85 let

13.3.1936

Tomaštík Pavel

Ostrata 97

70 let

20.3.1951

Šmeidlerová Aloisie

Ostrata 48

75 let

8.4.1946

Starý Jaroslav

Ostrata 1

70 let

16.4.1951

Florová Marie

Ostrata 38

90 let

22.6.1931

Pavlová Anna

Ostrata 1

70 let

2.7.1951

Pátek Václav

Ostrata 70

70 let

3.8.1951

Holíková Marie

Ostrata 86

70 let

6.9.1951

Zbořilová Marie

Ostrata 85

75 let

8.9.1946

Pospíšilová Anna

Ostrata 1

70 let

17.9.1951

Kunor Leopold

Ostrata 93

70 let

22.9.1951

Vrána Václav

Ostrata 105

70 let

23.9.1951

Červenková Jana

Ostrata 21

70 let

25.9.1951

Řeháková Vlastimila

Ostrata 39

75 let

29.9.1946

Juříková Ludmila

Ostrata 55

80 let

13.11.1941

Šošolík Jan

Ostrata 143

70 let

17.11.1951

Sluštík František

Ostrata 96

70 let

4.12.1951

Hovadík Přemek

Ostrata 78

70 let

12.12.1951
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Upozornění: Kdo nechce být v příštích číslech uváděn ve společenské rubrice, nahlaste svůj
nesouhlas na obecním úřadě.

Narození

Železník Tadeáš, 11. listopadu 2020, Ostrata 12
Vránová Emma, 20. listopadu 2020, Ostrata 137

Zemřelí

Navrátil Jaroslav, 23. října 2020, Ostrata 46

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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