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Vážení a milí spoluobčané, 

 

v květnu se konečně začala uvolňovat proti covidová opatření, více dětí 

zamířilo do školy či na hřiště, konečně se můžeme důstojně najíst 

v restauracích a snad už se konečně pomalu vrátíme k normálnímu životu, 

který nám koronavirus tak nemilosrdně hatil. I v naší obci bychom se chtěli 

vrátit co možná nejvíce k normálu, což v našem případě znamená převážně 

možnost pořádání kulturně společenských aktivit. Doufáme, že se potkáme 

již bez omezení na dětském dni, který plánují místní myslivci či oslavách 

sv. Anny, nebo na asi nejvýznamnější akci letošního roku, a to na oslavách 

630 let od první zmínky o naší obci. Současně si připomeneme výročí 20 

let samostatné obce a loňské výročí 115 let od založení Sboru 

dobrovolných hasičů v naší obci, které se z důvodu pandemie koronaviru 

nemohlo řádně oslavit. V září je plánován gulášový festival, dále 

lampiónový průvod a v předvánočním čase rozsvěcování vánočního 

stromečku, zabijačkový kotlík, Mikulášská besídka a vánoční vigilie u naší 

kapličky. A taky se těšíme na setkání s našimi seniory, které jsme pro 

známé důvody nemohli v loňském roce uskutečnit. Výčet akcí není zrovna 

malý, proto budeme doufat, že nám ji nezhatí zásah vyšší moci. Věříme, že 

budou pro vás tyto plánované akce milým zpestřením letošního roku 

a sejdeme se při nich v co největším počtu. Přeji vám hezké prožití 

letošního léta, šťastné návraty z dovolených a těšíme se na shledání 

při různých kulturně společenských akcích v naší obci. 

 

Arnošt Horák, starosta 
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SOUHRN USNESENÍ ZE ČTRNÁCTÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE 

31. KVĚTNA 2021 

 

USNESENÍ Č. 14. 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. 14. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program 

zasedání dle programu.  

Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 14. 3: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 

rozpočtové opatření 2/2021.  

Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 14. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a bere 

na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce Ostrata za rok 2020 

a ukládá starostovi zpracovat a do 15 dnů odeslat na oddělení kontroly 

hospodaření Zlínského kraje návrh na opatření k řešení zjištěných 

nedostatků při přezkumu hospodaření obce Ostrata za rok 2020.  

Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 14. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad.  

Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 
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USNESENÍ Č. 14. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje pro konání 

svatebních obřadů v obci Ostrata kterékoliv místo ve správním obvodu 

obce a zároveň stanovuje, že svatební obřady se mohou konat kterýkoliv 

den v týdnu v čase 8 -15.00 hod.  

Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 14. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

veřejnoprávní smlouvu číslo 1/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

za účelem realizace projektu „ Kompostéry do zahrad 2“ ve výši 265 

931,50 Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.  

Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 14. 8: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

smlouvu o výpůjčce mezi obcí Ostrata a Mikroregionem Slušovicko se 

sídlem nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice za účelem realizace projektu 

„Kompostéry do zahrad 2“ a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.  

Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 

USNESENÍ Č. 14. 9: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

smlouvu o výpůjčce mezi obcí Ostrata a Mikroregionem Slušovicko se 

sídlem nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice za účelem realizace projektu 

„Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích Mikroregionu Slušovicko 

– II. Etapa“ a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.  

Pro:6, proti:0, zdržel se:0 Schváleno 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Výročí první zmínky o obci 

Jak jsem informoval v minulém čísle Zpravodaje, v letošním roce budeme 

vzpomínat výročí 630 let od první zmínky o obci. Chtěl bych Vás znovu 

požádat, pokud máte doma nějaké předměty spojené s obcí, jako dobové 

fotografie nebo 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     

 

Práce v obci 

I v letošním roce nám nejvíce času zabírá údržba obecní zeleně. Pozemků 

k údržbě nám opět přibylo poté, co další občané odstoupili od nájemních 

smluv na pozemky v lokalitě Drahy. Do nejhůře přístupných terénů jsme 

pořídili přírodní sekačky, tři beránky, a to z toho důvodu, že terén je tak 

svažitý, že při jeho údržbě hrozí zvýšené riziko úrazů našich zaměstnanců. 

Náročnost údržby této lokality je pro obec opravdu zatěžující, proto řešíme 

možnosti, jak zrevitalizovat tyto pozemky tak, aby jejich údržba nebyla tak 

fyzicky, časově a i finančně náročná.  

Plánujeme taky opravu dlažby před vstupem do naší kapličky, včetně 

nátěru fasády a dřevěného obložení. V minulých Zpravodajích jsem 

vzpomínal záměr vybudovat parkoviště u obecního úřadu v místech 

nynějšího zeleného ostrůvku mezi obecním úřadem a obchodem potravin. 

Tento pozemek je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Přestože žádost na převedení pozemku na naši obec byla 

podána před více než dvěma lety, doteď nebyla tato akce dovedena 

do zdárného konce. Přístup úředníků výše zmíněného úřadu je tristní. I přes 
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veškeré urgence na zrychlení postupu k převodu pozemku můžeme 

konstatovat, že pozemek náš stále není, a kdy tomu tak bude, není vůbec 

jasné. Při tom tento pozemek není zatížen žádným břemenem a není 

strategickým místem pro jakékoliv jiné využití. A to nechci ani řešit, že 

celé roky tento pozemek udržujeme na náklady obce.  

V lokalitě Žleb, v okolí altánu, bychom chtěli letos zřídit menší hřiště 

pro děti, které by se skládalo z prolézacích tubusů a houpačky se 

skluzavkou. Akce výstavba kanalizace a s tím související rekonstrukce 

chodníků a obrubníků v naší obci, je ve stadiu dokončené aktualizace 

projektu, čekáme na stavební povolení. Po jeho vydání můžeme podat 

žádost o dotaci. Co se však nevyvíjí vůbec dobře, je růst cen 

ve stavebnictví, který můžeme v letošním roce sledovat. Dle informací, 

které máme, může cena díla vzrůst v letošním roce o více než polovinu než 

v loňském. To by ovšem znamenalo, že stavba kanalizace by se dostala 

nad naše finanční možnosti. I přes využití dotace je od počátku jasné, že 

bez využití úvěru nejsme schopni tuto vysoce finančně náročnou akci 

zvládnout. Pokud stát nevezme v úvahu strmě stoupající ceny 

ve stavebnictví a nepřehodnotí výši dotace, stává se akce odkanalizování 

naší obce nereálnou. Nemůžeme, a ani nechceme naši obec zadlužit 

na dlouhé roky dopředu, zejména když víme, že příjmy do rozpočtu mají 

klesající tendenci. Nehledě na to, že ani obec nemá možnosti čerpat úvěry 

bez limitu či stropu, což znamená, že je velmi málo pravděpodobné, že 

bychom vůbec na úvěr v řádech desítek milionů korun dosáhli. Zcela jistě 

budeme muset nad realizací této akce dobře rozmýšlet a pečlivě zvažovat 

všechny možnosti a alternativy. 

 Arnošt Horák, starosta    
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Svatební den v obci 

Historicky první svatba v novodobé historii obce se konala 15. května 2021 

a musím konstatovat, že mi bylo velkou ctí být po dlouhé době prvním 

starostou v naší obci, který mohl oddat snoubence a dnes již manžele Pavla 

a Svatavu Strnadovi na území naší obce. Tito naši noví spoluobčané využili 

možnosti říct si své ANO na svém pozemku u nového domečku a já bych 

jim chtěl ještě jednou poblahopřát k tomuto kroku a do společného života 

popřát mnoho štěstí, zdraví a spokojeného soužití. 

Arnošt Horák, starosta 
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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. 

 

Hledáme knihovníka 

Obecní úřad nabízí pozici knihovníka v naší obecní knihovně. Jedná se 

o evidenci a výdej knih. Práce nenáročná, zkušenosti práce na PC výhodou. 

Pracovní doba dvě hodiny týdně. Bližší informace vám podá starosta obce 

na telefonním čísle 736 489 733. 

Sbírka pro obce jižní Moravy 

Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě ve 

čtvrtek 24. června 2021 okolo 19.20 hodin večer prošla extrémní 

bouře s krupobitím a tornádem. Podle předběžného hodnocení Českého 

hydrometeorologického ústavu se jednalo o silné tornádo doprovázené 

savými víry, které dosáhlo síly F4 (druhé nejsilnější možné). Prošlo 

úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým s odchylkami zhruba půl 

kilometru. Kriticky zasaženo bylo 7 obcí, nejvíce postiženy byly Moravská 

Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a části Hodonína Bažantnice 

a Pánov.  

V dotčených obcích bylo poničeno asi 1200 domů včetně veřejných, 

zemědělských a průmyslových budov, stromy, vozidla a infrastruktura 

včetně druhého železničního koridoru. Škody na soukromém i veřejném 

majetku podle předběžných odhadů dosáhly 15 miliard korun, ke zbourání 

bylo určeno celkem asi 150 domů. V průběhu večera a následujícího dne 

bylo ošetřeno několik set zraněných osob, celkem zemřelo 6 osob. Jednalo 

se o evropské tornádo s největším počtem obětí od roku 2001 a zároveň 

do té doby nejsilnější a nejsmrtelnější meteorologickou událost 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_B%C5%99eclav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Hodon%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/2021
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kroupy_(meteorologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Torn%C3%A1do
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_hydrometeorologick%C3%BD_%C3%BAstav
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_hydrometeorologick%C3%BD_%C3%BAstav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fujitova_stupnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hru%C5%A1ky_(okres_B%C5%99eclav)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEice_(okres_Hodon%C3%ADn)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hodon%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%BD_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_koridor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
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v Evropě roku 2021. Se změřenou intenzitou F4 se také jedná o historicky 

nejsilnější bezpochybně evidované tornádo na českém území – jediný 

doklad o jiném podobně ničivém tornádu je z Prahy 30. 

července 1119 (v Kosmově kronice).  

Obec Ostrata uspořádala sbírku pro obce postižené touto katastrofou. 

Zapojili se do ní naši občané a také sbory dobrovolných hasičů 

z Ostraty a Hvozdné. Vybrali jsme částku 75 600 Kč a nespočet 

potřebného materiálu. Všem mnohokrát děkujeme. 

Dále děkujeme občanům z Ostraty i z vedlejších obcí, kteří se zapojili 

do uklízení a oprav obcí na jižní Moravě. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Torn%C3%A1do_v_Praze_1119
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1119
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmova_kronika_%C4%8Desk%C3%A1
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Zóna Zlín – pozvánka 

Dobrý den, 

  

rádi bychom vás informovali 

o novince letošní turistické 

sezóny, kterou je prohlídková 

trasa ZÓNA ZLÍN. Jedná se 

o pravidelné procházky 

po architektuře, kterými vás 

provedou zasvěcení milovníci 

zlínské architektury. Kromě 

nejvýznamnějších 

architektonicky cenných 

staveb vám představí tzv. 

funkční zóny, podle kterých 

byl plánován moderní 

urbanismus Zlína. Procházky se konají každou středu a sobotu, od června 

do září. Na první z nich jste se mohli vydat již 23. června. 

  

Bližší informace a registrace na http://bit.ly/zonazlin 

  

http://bit.ly/zonazlin
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Prohlídky organizuje statutární město Zlín ve spolupráci 

se spolkem aArchitektura a Zlínským architektonickým manuálem  

(ZAM).S pozdravem a přáním pěkného dne 

  

Zuzana Vičíková 

Městské informační a turistické středisko 

 

Projekty MAS Vizovicko a Slušovicko 

Základy robotiky na našich školách 

Současné trendy ve výuce polytechnického vzdělání kladou největší důraz 

na výuku informatiky. V dnešní době digitálních technologií se jedná 

o logický krok. Postupně se dostává do popředí takzvané informatické 

myšlení. Jak ale vést nejmenší děti k zájmu o programování? První kroky 

bývají nejčastěji realizovány prostřednictvím specializovaných robotů, 

které MAS Vizovicko a Slušovicko zakoupilo a v rámci projektu Naše 

škola – naše radost II (financovaný z OP VVV) je bude půjčovat 

do mateřských a základních škol ve své působnosti. 

Mezi nejčastěji používané výukové roboty patří Ozobot a Bee-bot. 

Jak už anglický název napovídá, Bee-bot je programovatelná didaktická 

hračka ve tvaru včelky. Je primárně určena pro mateřské školy. Pomocí 

základních příkazů (dopředu, dozadu, doleva, doprava, pauza a start) 

můžeme robota jednoduše 

naprogramovat, aby absolvoval 

různě náročné trasy. Pro 

vytváření tras se dají použít 

různé kartičky s pokyny, nebo 

tematické podložky. K celkem 

12 Bee-botům jsme rovněž 

pořídili bohaté příslušenství.  

https://www.aarchitektura.cz/
https://zam.zlin.eu/
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Nyní Vás více seznámíme s Ozoboty. Rozhodně nečekejme robotické 

humanoidy, které známe ze SCI – FI filmů jako jsou Hvězdné války. 

Ozobot je malý robot na kolečkách, který se lehce vejde do dlaně. Byl 

sestrojen pro zábavné a edukativní programování. Za zmínku stojí, že 

ve vývojovém týmu bylo i české zastoupení. 

Co tedy Ozobot umí? Na první pohled 

se zdá být poměrně nepraktický. 

Základní vlastností robota je sledovat 

na podložce libovolné čáry a linie. 

Pomocí optických senzorů 

rozpoznává vedoucí linii, která určuje 

trasu robota. Důležitá je ale především 

barva čáry. Pokud robotek „uvidí“ 

předem stanovenou kombinaci barev, 

tak pomocí programovacího jazyka interpretuje barvu jako příkaz a 

zachová se podle něj. Každá barva má vlastní povel – zrychlit, zpomalit, 

zastavit, otočit se atd. Pro základní programování stačí čtvrtka papíru a 

barevné fixy. K pokročilejšímu programování slouží tzv. ozokódy, které 

jsou součástí balení včetně tutoriálu k použití. Další rozšíření funkcí nabízí 

mobilní nebo počítačová aplikace, kde lze zadávat nejrůznější povely. Na 

povrchu Ozobota se nachází řada světelných diod, které jsou taky plně 

programovatelné. 

Ozobota pochopí i malé děti. Fixami a barevnými kódy lze i na relativně 

malém prostoru vykouzlit poměrně komplexní kombinace. Doufáme, že 

Vás stejně jako nás Ozobot zaujal. 

tým projektu z MAS Vizovicko a Slušovicko 
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Školy čerpaly finanční prostředky na pořízení vzdělávacích 

pomůcek 

V rámci projektu Naše škola – naše radost II měly základní a mateřské 

školy možnost čerpat finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na pořízení 

vzdělávacích pomůcek zaměřených na polytechnické vzdělávání. 

Polytechnickým vzděláváním se rozumí výuka přírodovědně, technicky a 

environmentálně založených předmětů. O nabídku byl velký zájem a 

využily jí všechny školy. Skladba požadovaných pomůcek byla různorodá. 

Do našich škol poputují mikroskopy, badatelské sestavy do přírody, 

glóbusy a další přírodovědné pomůcky. Dnešní výuka techniky se neobejde 

bez základů robotiky a programování. I proto školy požadovaly edukativní 

roboty nebo sady pro základy programovaní. Samozřejmě se nezapomnělo 

na pořízení kladívek, šroubováků a dalšího nářadí pro pracovní činnosti. Z 

oblasti ekologie byly žádané například mravenčí farmy nebo pomůcky pro 

venkovní výuku a zahradničení na školních pozemcích. Mateřské školy 

často volily stavebnice jako je Seva nebo dřevěnou Walachii. Výrazný 

zájem byl i o Montessori pomůcky. Věříme, že pořízené pomůcky zpestří 

výuku polytechniky, a hlavně pomohou dětem a žákům v jejich budoucím 

kariérním zaměření. 

tým projektu z MAS Vizovicko a Slušovicko 
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Uskutečněné akce  

Soutěž duben 

 

 

Hra květen až červenec 

Na měsíc květen jsme připravili testík o Ostratě. Hru necháváme běžet i 

přes prázdniny. Budeme rádi, když se zapojíte a zkusíte odpovědi 

odtipovat.  
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INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

                                                                                                                               
❖ MYSLIVCI OSTRATA 

 

 
 
 
 
 
 

 

❖ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

Vážení spoluobčané, bohužel se nám z vámi jistě známých důvodů 

nepodařilo od začátku roku uskutečnit akce, které jsme každoročně 

pořádali. Proto mi dovolte, abych vás pozval na tu nejtradičnější, a to Výlet 

sv. Anny, který se uskuteční v neděli 25. července. Mše sv. proběhne 

od 8.30 hod. u místní kapličky a od 15.00 hod bude taneční zábava na hřišti. 

O hudební doprovod se postará kapela Soaré. Pro děti bude připraven 
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mimo jiné kolotoč a skákací hrad. Tak snad si ještě přát, aby nám vyšlo 

počasí a my měli možnost se opět sejít. 

                                                          

 Pavel Mahďák, starosta SDH Ostrata 

 
 

 

❖ LESNÍ SINGULÁRNÍ SPOLEČENOST OSTRATA 

 

Zpráva pro členy Lesní singulární společnosti Ostrata 

 

Lesní singulární společnost Ostrata upozorňuje své členy, aby se nenechali 

vyvézt z míry dopisy, které začaly chodit majitelům lesních pozemků. 

V dopise (např. od firmy Viagem) se zmiňuje zákonná povinnost řešit 

kůrovcovou kalamitu pod hrozbou pokuty. Cílem dopisu je navodit dojem, 

že vlastníkům hrozí možnost pokuty, a proto by bylo lepší pozemky prodat. 

Pravděpodobně výrazně pod cenou. Lesní singulární společnost Ostrata 

o povinnosti řešit kůrovcovou kalamitu samozřejmě ví a průběžně ji řeší, 

takže vlastníci pozemků nemusí mít žádnou obavu, že by jim hrozila 

jakákoliv sankce ze strany úřadů. 

Pokud přesto někdo z vlastníků o prodeji svého podílu uvažuje a bude chtít 

poradit, může se obrátit osobně nebo telefonicky na předsedu výboru, 

Tomáše Divilka. Lesní singulární společnost Ostrata má k dispozici 

aktuální znalecký posudek oceňující pozemky, což může výrazně pomoci 

pro představu skutečné hodnoty majetku. Telefon na Tomáše Divilka je 

739 348 077. 

Mgr. Tomáš Divilek 

 

 

Plánované akce pro veřejnost v nejbližší době : 

11.7. Dětský den 

25.7. Výlet sv. Anny 
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29. 8. Oslavy 630 let od první zmínky o obci 

11. 9. Gulášový festival 

 

Termíny svozu pro rok 2021 

Svoz SKO – 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10.  

Svoz plastů – 12. 7., 9. 8., 6. 9., 4. 10.  

Svoz skla – 23. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10. 

Svoz papíru – 14. 7., 25. 8., 6. 10. 

Sběrný dvůr (areál bývalé kompostárny) – 10. 7., 14. 8., 11. 9. 

Jedlé oleje, tuky a plechovky – 4. 8., 1. 9., 6. 10., 3. 11. 

 

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 

Článek z hasičské kroniky 

Tato velkolepá oslava 100 let od založení se plánovala a taky uskutečnila 

v sobotu 18. června 2005. 

Ale již v předvečer tohoto slavnostního dne proběhly akce spojené s tímto 

aktem. Členové sboru objeli místní hřbitovy v Kašavě, Slušovicích a 

Hvozdné, kde umístili květiny a zapálili svíce na hrobech zemřelých členů. 

Samotný program oslav byl zahájen v sobotu ráno již v 7 hod, kdy byl 

vyhlášen budíček a po něm se členové dechové kapely Vlčnovjané, kteří 

obstarali hudební doprovod po celý slavnostní den, vydali na obchůzku 

obce. Zároveň před zbrojnicí probíhalo přivítání hostů, kteří měli možnost 

si prohlédnout prostory hasičské zbrojnice, šatny hasičů a výstavky 

dokumentů a fotografií umístěné v sále zbrojnice. 
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V 8:40 hod se již účastníci oslav 

začali přemisťovat na dolní konec 

obce odkud přesně v 9:00 vyšel 

slavnostní průvod obcí, který 

skončil před nově zbudovanou 

kapličkou, kde od 10:00 hodin 

probíhala slavnostní mše spojená 

se svěcením této kapličky, sochy 

sv. Floriána a hasičského praporu.  

Tuto mši celebroval otec Josef 

Nuzík, který působil ve farnostech 

Hvozdné a Štípy. Po skončení mše 

byla uložena socha sv. Floriána 

do výčnělku hasičské zbrojnice. 

Poté se hosté přemístili autobusy 

do sálu orlovny v Kašavě, kde 

proběhla slavnostní schůze a oběd. 

Schůzi zahájil velitel sboru Arnošt 

Horák. Přivítal všechny přítomné členy a hosty a požádal je o uctění 

památky zemřelých členů minutou ticha. 

Poté předal slovo starostovi sboru Pavlu Mahďákovi, který přečetl malý 

referát z historie a současnosti SDH Ostrata. 

Jako další bod schůze bylo předání uznání a vyznamenání… Medaile ke 

140. výročí hasičstva, která byla vydána v roce 2004, byla udělena Josefu 

Mahďákovi. Ten byl na podium pozván ještě jednou, aby převzal certifikát 

o udělení titulu „čestný starosta sboru“, který mu udělil výbor SDH Ostrata. 
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…Kolem 15. hodiny se účastníci přemístili zpět k hasičské zbrojnici 

v Ostratě, aby zde zhlédli ukázku útoku žáků a starých pánů, členů SDH 

Ostrata. 

Hned poté se všichni přemístili na hřiště, kde v 17 hodin proběhl zásah 

profesionálních hasičů ze Zlína, kteří provedli ukázku případného 

vyproštění zraněných osob z vraku vozidla. 

Poté již začala taneční zábava a ve 22:00 hodin se uskutečnil velký 

ohňostroj jako závěrečný oficiální bod průběhu oslav. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Jubilanti roku 2021 

Sládková Marie 75 let 

Vyvlečka Josef 85 let 

Tomaštík Pavel 70 let 

Šmeidlerová Aloisie 75 let 

Starý Jaroslav 70 let 

Florová Marie 90 let 

Pavlová Anna 70 let 

Pátek Václav 70 let 

Holíková Marie 70 let 

Zbořilová Marie 75 let 

Pospíšilová Anna 70 let 

Kunor Leopold 70 let 

Vrána Václav 70 let 

Červenková Jana 70 let 

Řeháková Vlastimila 75 let 

Juříková Ludmila 80 let 

Šošolík Jan 70 let 

Sluštík František 70 let 

Hovadík Přemek 70 let 
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Upozornění: Kdo nechce být v příštích číslech uváděn ve společenské rubrice, nahlaste svůj 

nesouhlas na obecním úřadě. 

 

Zemřelí 

Bohumil Sládek, 31. 3. 2021 

Josef Hudeček, 28. 4. 2021 

Petr Steklý, 1. 5. 2021  

Emilie Haklová, 31. 5. 2021 

 

 

  

 

 

 

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 


