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Vážení a milí spoluobčané, 

léto se pomalu, ale jistě, blíží ke svému konci a můžeme očekávat 

ochlazení a častější plískanice. Letošní léto můžeme považovat 

za standartní vzhledem k počasí, ale i vzhledem ke všem uskutečněným 

akcím, které proběhly v naší obci. Ať už dětský den, výlet sv. Anny, oslavy 

630 let od první zmínky o obci, nebo soutěž ve vaření kotlíkového guláše 

o pohár starosty obce. Všechny akce se podařilo uskutečnit za příznivého 

počasí. Postesknout si můžeme pouze, tak jako vždy, nad návštěvností na 

uspořádaných akcích. Zájem občanů o účast na akcích pořádaných 

místními spolky či obecním úřadem zaostává za očekáváním pořadatelů. 

Při svém projevu při příležitosti 630 let od první zmínky o obci jsem 

apeloval na představitele spolků, aby si nenechali vzít nadšení a chuť 

do pořádání tradičních akcí. I když to někdy zamrzí, že lidé neocení to, že 

se někdo snaží pro ně připravit hezké odpoledne, příležitost pro setkání se 

sousedy či kamarády, pořád se najdou lidé, kteří se těchto akcí zúčastní 

rádi a s povděkem. Jedná se sice o takřka jedny a ty samé, ale o to víc 

potěší, že mají chuť a nadšení se vídat několikrát za rok se svými sousedy 

a kamarády. Ale abych nebyl jen pesimistou, musím konstatovat, že 

optimismus do žil mi vlila poslední akce, kterou jsme pořádali, a to soutěž 

o putovní pohár starosty obce ve vaření kotlíkového guláše. Počet 

přihlášených týmů dosáhl maxima, tedy osmi týmů, z toho šest z řad našich 

spoluobčanů. To nám dává naději, že zájem o setkávání mezi našimi 

spoluobčany tady pořád je. Tři ze šesti týmů tvořili spoluobčané, kteří se 

k nám do obce v nedávné době přistěhovali a svou účastí v soutěži projevili 

zájem se seznámit a dát o sobě vědět, že patří mezi nás. Tato soutěž měla 

velmi příjemnou atmosféru po celý den, a já věřím, že jsme nastartovali 

novou tradici setkávání v naší obci. Věřím také, že se letos ještě několikrát 

sejdeme v hojném počtu například u rozsvěcování vánočního stromečku, 

lampiónovém průvodu, zabijačkovém kotlíku s Mikulášskou nadílkou 

nebo na Štědrý den u kapličky. Na setkání s vámi se těší zastupitelstvo 

obce. 

Arnošt Horák, starosta 



OBEC OSTRATA 

3 
 

SOUHRN USNESENÍ Z PATNÁCTÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE 

25. SRPNA 2021 

 

USNESENÍ Č. 15. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Ing. Ludmilu 

Šmeidlerovou za zapisovatelku a Ing. Bohumila Plachého a Radka 

Hudečka za ověřovatele. 

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0   Schváleno 

USNESENÍ Č. 15. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program 

zasedání dle programu a doporučuje přidat body k projednání dle návrhu 

starosty Arnošta Horáka. 

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0   Schváleno 

USNESENÍ Č. 15. 3:  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy obce a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0   Schváleno 

USNESENÍ Č. 15. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

Dohodu o společném postupu přípravy a realizaci stavby „Silnice III/4913“ 

č. smlouvy/0361/21 

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0   Schváleno 

USNESENÍ Č. 15. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

cenovou nabídku na zpracování technické pomoci pro vypracování 

umístění a řešení samostatné ČOV pro obec Ostrata ve výši 205 700 Kč 

včetně DPH mezi obcí Ostrata a firmou Kaninga s.r.o., Březnická 5565 

Zlín a pověřuje starostu k vypracování smlouvy o dílo a jejímu podpisu. 

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0   Schváleno 
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USNESENÍ Č. 15. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

smlouvu č. 34/2021 o poskytování služby Motivačního a evidenčního 

systému pro odpadové hospodářství mezi obcí Ostrata a firmou ISNO IT 

s. r. o., Uherčice 339 a pověřuje starostu k uzavření smlouvy a jejího 

podpisu. 

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0   Schváleno 

USNESENÍ Č. 15. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

rozpočtové opatření č. 2/2021 podle přílohy č. 1. 

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0   Schváleno 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Práce v obci 

V letních měsících jsme při příležitosti oslav 630i let od první zmínky 

provedli opravu dlažby u naší kapličky, včetně nátěru dřevěného obložení 

a fasády. Po 16i letech došlo ke změně barvy, doufáme, že se vám námi 

vybraná barva líbí. Dále byly provedeny malířské práce v hasičské 

zbrojnici, šatně a obecním úřadě. Koloritem každého roku je údržba obecní 

zeleně a drobné opravy a údržba obecního majetku. V těchto dnech 

pracujeme na výstavbě menšího dětského hřiště v lokalitě Žleb u altánku 

s posezením. Jeho dokončení plánujeme na přelomu měsíce října 

a listopadu. 

Dále se pracuje na projektu kanalizace, kde řešíme problém v napojení 

na kanalizaci v majetku obce Hvozdná, kdy obec Hvozdná zvyšuje 

finanční požadavky za povolení k připojení. Tyto více náklady však nejsou 

uznatelné v možné poskytnuté dotaci. Řešíme tedy i možnost stavby vlastní 

čistící stanice odpadních vod. 

 Arnošt Horák, starosta    
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Obecní knihovna je opět v provozu 

K dispozici je rozšiřující se nabídka knih pro všechny – od nejmenších 

po největší. Najdete u nás beletrii pro děti i mládež, dobrodružné, krimi, 

romantické, historické, naučné apod.  

Zapůjčení knih bez poplatku, což je v dnešní 

době neobvyklé. 

Využijte říjnovou akci „Objev svoji knihovnu“ 

(připravený je malý dárek), otevřeno máme každý čtvrtek od 17.00 – 

19.00 h. 

Nabízíme také veřejný internet. Pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou 

přijít osobně nebo ve vyhrazeném čase, přinášíme možnost donášky knih 

domů. Nepřichází-li čtenář za knihou, může kniha přijít za čtenářem. Stačí 

zavolat nebo poslat SMS. 

Čtení rozvíjí osobnost, inteligenci, empatii, s knihou roste čtenář. 

S pozdravem Váš knihovník, 

Robert Lenárt (tel.: 720 070 561) 

 

Sbírka pro obce jižní Moravy  

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 79 229 Kč a nespočet potřebného 

materiálu.  

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo podpořit těmito penězi základní školu 

v Moravské Nové Vsi. Proto se pan starosta spojil se zástupkyní ředitele 

této školy Mgr. Soňou Petrjanošovou a domluvili se, že peníze budou 
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využity na nákup materiálu nebo pomůcek. Až bude škola řešit vybavení, 

ozve se a my vás budeme informovat. Děkujeme všem, kteří přispěli. 

Momentálně škola řeší opravu svých budov s provozovatelem a dalšími 

zúčastněnými. Od začátku tohoto školního roku chodí do budovy školy 

pouze první, druhá a pátá třída. Třetí a čtvrtá stále jezdí do prostor školy 

v Dolních Bojanovicích. Druhý stupeň pak vozí autobusy do Břeclavi 

do půjčených prostor průmyslové školy. V hlavní budově školy je tedy jen 

6 tříd z celkových 18 a 3 oddělení družin z původních pěti. Oprava budov 

a postupné znovu vybavování je běh na dlouho trať. 

Za aktuální informace a fotky děkujeme Bc. Ivě Hromkové vychovatelce 

a asistentce pedagoga ze ZŠ Moravská Nová Ves. 
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Uskutečněné akce  

Myslivecký dětský den  

Přeji dobrý den. 

Jménem myslivců z Ostraty Vám spoluobčanům a všem známým děkuji 

za účast na dětském dnu, který jsme pořádali společně s obcí. 

Přípravy na akci to byly hektické. 

Areál během rána plně připraven, guláš v kotlině, maso na grilu, palačinky 

vyskakovaly z pánve jedna za druhou, pivo se chladilo…a počasí si řeklo, 

že nás bude ještě chvíli napínat. Od 10 hodin začalo pršet a pršelo a pršelo. 

Do 15. hodiny déšť sice oslábl, ale nepřestal úplně. 

Nicméně s příchodem prvních hostů už nám bylo veseleji a bylo vidět, že 

doznívající déšť už tuto akci nijak nezastaví. 

Byla radost se pak dívat na průběh akce a radost přítomných. Atrakce se 

líbily, občerstvení chutnalo, náš dětský den tak dopadl úspěšně. 

Ještě jednou děkuji vám všem za účast a podporu. 

Miroslav Juřík ml., předseda spolku Myslivci z Ostraty 
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Výlet sv. Anny  

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych tady shrnul některé události letošního léta. Bohužel jsme 

nemohli uspořádat naši pohárovou soutěž mužů a žen z důvodů Vám všem 

známým. Proto jsme byli rádi, že se situace vyvinula tak , že jsme mohli 

uspořádat další naši tradiční akci a to oslavy sv. Anny. Ty se konaly 

v neděli 24. července. Prvotní díl těchto oslav byla slavnostní mše sv. 

u místní kapličky. Nikdy v historii se nestalo, že by po celou dobu této mše 

sv. pršelo. Jednou to přijít muselo, a tak za celých 16 let, kdy tuto svátost 

slavíme u nás to bylo vskutku poprvé. O to těžší bylo rozhodování, jestli 

pokračovat v dalším programu, a to taneční zábavou na hřišti nebo 

případně v sále kulturního domu, samozřejmě bez atrakcí pro děti, které 

zajišťujeme několik let. Dle předpovědi počasí jsme se rozhodli jít 

do pořádání na hřišti a dle průběhu akce jsme se ujistili, že to bylo 
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rozhodnutí správné. Účast byla vcelku slušná, účastníci hlavně děti si ji 

do sytosti užili, a i dospělí si myslím, strávili krásné nedělní odpoledne 

za živého hudebního doprovodu kapely Soaré. Za tuto akci bych rád 

poděkoval všem sponzorům, a hlavně naší obci. 

Pavel Mahďák, starosta SDH 

Slavnosti v Ostratě 

630 let od první zmínky o obci Ostrata, 20 let samostatné obce a 115 let 

od založení místního Sboru dobrovolných hasičů. Hned tři velké důvody 

vedly k tomu, že se obec poslední prázdninovou neděli oblékla 

do svátečního hávu. 

Už od půl osmé ráno zněla slavnostní vesnicí dechová hudba. Hodinu na to 

celebroval páter František Sedláček slavnostní mši u nově omítnuté 

ostratské kapličky. 

Program pokračoval výstavou fotografií a dokumentů z historie obce 

a Sboru dobrovolných hasičů v sále Obecního úřadu. 

Odpoledne se všichni znovu společně sešli na kulturně-společenském 

odpoledni. Nejen bezpočet atrakcí pro děti, cimbálová muzika Jožky 

Marečka, skvělé občerstvení, a dokonce i točená zmrzlina, ale především 

početná návštěva a sváteční nálada byly skvělým vyvrcholením 

ostratských oslav.   

Petr Jaroň, portál Horní Podřevnicko 

(odkaz:https://hornipodrevnicko.cz/posledni-prazdninovou-nedeli-

oslavili-v-ostrate-hned-tri-vyznamna-

vyroci/?fbclid=IwAR3IIKT0OIfAOeMS-h-

6ndTYn4hOSV1Gsjx9Lo8YuP_iP2Y03db_soJQ_II) 
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Soutěž ve vaření guláše 

11. září se na ostratském hřišti uskutečnil první ročník soutěže ve vaření 

kotlíkového guláše O pohár starosty obce. Dle předem stanovených 

pravidel se do soutěže mohlo přihlásit 8 družstev a jsme moc rádi, že této 

příležitosti bylo naplno využito. Týmy se sešly už v 9 hodin ráno, aby si 

rozdělily kotlíky a mohly se připravit. Od deseti hodin už se krájelo 

a vařilo. Pro příchozí bylo od začátku soutěže připraveno občerstvení 

a od 17 hodin mohli diváci ochutnat a ohodnotit i soutěžní vzorky gulášů. 

Dle odborné poroty byly všechny výborné a rozhodnout se pro výherní 

bylo velice těžké. Guláše se vařily různé – s fazolemi, zeleninou, 

klasické… Nakonec si pohár za první místo odneslo družstvo Moťák, 

druhé místo obsadilo družstvo Knihovníci a třetí pak Šošotým. Cenu 

diváků v podobě pálenky si odneslo družstvo Nezaměstnatelní Hvozdná. 

Zbylé týmy měly názvy: Úderník, Čuník, Guli, Sherwood Forest. 

Děkujeme za účast a doufáme, že se sejdeme i příští rok. 
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Setkání seniorů 

Na začátku září byly rozdány pozvánky na setkání se zastupiteli devadesáti 

důchodcům z naší obce. V pátek 17. září od 17 hodin se v sálu kulturního 

domu začali skutečně scházet. Naše pozvání přijalo 30 důchodců, což bylo 

přeci jen víc než pořadatelů. Setkání zahájil starosta přivítáním a informací 

o dění v obci za uplynulé dva roky. Nastínil i současné problémy a co obec 

čeká v nejbližší budoucnosti. Na konci svého proslovu předal paní Marii 

Florové kytičku k jejím červnovým 90. narozeninám . 

Po dobré večeři, kterou připravili kuchaři z Motorestu Zádveřice 

a po nezbytné kávičce následovalo vystoupení cimbálové muziky Jožky 

Marečka, které doplnil lidový vypravěč. Ten svými historkami a vtipy 
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pobavil všechny přítomné a v pozdějších hodinách vyzval dámy i k tanci. 

Myslíme si, že se večer vydařil a už teď se těšíme na setkání v příštím roce. 
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Volby 

 

Volební účast v naší obci byla 64,56 %. Výsledky voleb v Ostratě: 
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INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

                                                                                                                               
❖ MYSLIVCI OSTRATA 

 

Vážení spoluobčané, 

nastávající podzimní čas se v myslivosti odvíjí především směrem 

přikrmování zvěře a zajištění všeho potřebného k přečkání zimy: 

- Proběhly opravy krmících zařízení 

- Postupně je doplňováno krmivo a vitamíny pro zvěř 

- Nastává také období honů 
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- V okolí Ostraty tato akce proběhne dne 27. 11. a pokud by měl 

někdo z Vás chuť se honu zúčastnit neváhejte se na mě obrátit 

- V rámci bezpečnosti se prosím raději vyhněte procházkám 

na místech, které by mohly být nebezpečné. 

 

Zima, která nastane je pro zvěř klidovým obdobím, a i to je třeba 

respektovat. Zvažme tedy prosím, kdykoliv se vydáme do přírody způsob, 

jakým se chováme. Rámus v lese, pobíhající psi a následný stres zvěře 

může mít fatální následky, a to nejen pro zvěř samotnou, ale i například 

pro účastníky silničního provozu. 

Děkuji Vám za pozornost a přeji krásně prožitý podzim 

 

Miroslav Juřík ml., hospodář Mysliveckého spolku Ostřice 

 

 

❖ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

V neděli 29. srpna se uskutečnily oslavy 630. výročí první písemné zmínky 

o naší obci, 20. výročí samostatnosti obce a 115. výročí založení Sboru 

dobrovolných hasičů v Ostratě. Ty jsme chtěli pořádat již v minulém roce, 

neboť náš sbor byl založen 6. ledna 1905, ale situace to nedovolila, a tak 

jme byli rádi, že se tyto oslavy uskutečnily nyní. Samozřejmě se tyto oslavy 

organizačně pořádaly naším sborem a naší obcí. Myslím si, že většina 

z Vás má tuto událost ve své paměti a mi nezbývá než poděkovat 

sponzorům této akce a hlavně všem, kteří se na přípravě a průběhu oslav 

podíleli. 

Pokud to situace dovolí a my věříme, že ano, proběhne v sobotu 23. října 

naše další tradiční akce, a to v rámci hodových oslav naší obce Vodění 

berana.  V loňském roce nám byla tato předhodová oslava zakázána a o to 

raději se vrátíme do starých zajetých kolejí tak aby jako každým rokem 

naše chasa navštívila jednotlivá stavení a písní a zpěvem připomněla 
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hodové oslavy v Ostratě. Tak věřme tomu, že se situace nezlomí a my se 

budeme moci setkávat u dalších akcí v naší obci. Přeji všem krásný podzim 

a stálé zdraví.                                                   

 Pavel Mahďák, starosta SDH Ostrata 

  

Vodění berana 

V sobotu 23. října proběhne tradiční vodění berana naší obcí. Družina 

s muzikou začne procházet obec dům od domu už v 7:30. Jejich trasa bude: 

od obecního úřadu po hlavní silnici na konec obce (směr Hvozdná), 

záhumení kolem Manového (směr JZD), záhumením a kolem Hudečků 

dolů na oběd na OÚ. Po obědě zbytek hlavní cesty směr Hrobice a druhé 

záhumení. Těšíme se na všechny       

Mladí hasiči 

 

Se začátkem školního roku nám začal i ten hasičský. Na jaře jsme do svého 

týmu přibrali dva mladé žáky a nyní dalšího žáka a dvě mladé žákyně, 

jednu dokonce ze Hvozdné, ale kořeny má v Ostratě. Nyní je nás už 22. 
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Podzimní počasí nám už moc nepřeje, a tak využíváme místnost obecního 

úřadu. Děti vyrábí podzimní dekorace, malují na kamínky, hrají hry 

a připravují se na branný běh. Učí se například topografické značky, 

pracují s mapou a buzolou, učí se grafické symboly technických prostředků 

požární ochrany, zásady použití hasiv a hasebních prostředků, první pomoc 

a několik důležitých uzlů, se kterými bychom se chtěli zúčastnit uzlovací 

soutěže. Začátkem listopadu začneme trénovat písně na vystoupení, které 

uslyšíte při rozsvěcování stromečku. 

 

Anna Juříková ml., vedoucí žáků SDH 
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❖ LESNÍ SINGULÁRNÍ SPOLEČENOST OSTRATA 

 

Informace k podmínkám k těžbě dřeva v singulárním lese 

pro zimu 2021/22 

Lesní singulární společnost Ostrata oznamuje pravidla pro těžbu dřeva 

v singulárním lese Hájka pro zimní sezónu 2021/2022. 

Palivové dřevo: Podílníci: množství 1 – 10 m3 – cena 100 Kč/m3, množství 

11 m3 a více – cena 300 Kč/m3. Nepodílníci: pouze měkké dřevo, jednotná 

cena 400 Kč/m3 (těžba pro nepodílníky bude ovšem možná jen pokud bude 

třeba vytěžit více dřeva, než o které budou mít zájem podílníci) 

Kulatina: 

- pokud to situace dovolí, nabízí spolek podílníkům možnost koupit 

kulatinu vhodnou na výrobu řeziva - množství: do 10 m3 

- cena za m3: polovina aktuální tržní ceny V případě zájmu kontaktujte 

lesního odborného hospodáře Ing. Evžena Babíka na telefonním čísle 

577 901 217, případně emailové adrese dbrona@centrum.cz 

Pozn.: Pokácení a odvoz palivového dřeva, případně kulatiny, z lesa si 

zajistí zájemce na vlastní náklady. 

Tomáš Divilek, předseda výboru spolku 

Plánované akce pro veřejnost v nejbližší 

době : 

16. 10. Lampiónový průvod 

27. 11. Adventní jarmark ve Slušovicích 

28. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Ostratě 

4. 12. Zabijačkový kotlík 

4. 12. Mikulášská besídka 

24. 12. Vigilie u kapličky 
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Termíny svozu pro rok 2021 

Svoz SKO – 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.  

Svoz plastů – 1. 11., 29. 11., 27. 12.  

Svoz skla – 15. 10., 12. 11., 10. 12. 

Svoz papíru – 16. 11., 29. 12. 

Sběrný dvůr (areál bývalé kompostárny) – 13. 11. 

Jedlé oleje, tuky a plechovky – 3. 11., 1. 12. 

 

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 1991 v Ostratě, část textu z obecní kroniky 

Úřaduje se v budově bývalého MNV (OV) Ostrata. Po listopadových 

volbách 1990 do městského zastupitelstva Zlína, přestalo se u nás úřadovat. 

Občanský výbor byl rozpuštěný a kancelář kde měl úřední hodiny předseda 

OV Miroslav Kužela č. 89 osiřela. Organizační změny a kompetence úřadu 

města Zlína nebyly po dlouhou dobu dořešeny.  Úřadování a vyřizování 

záležitostí občanů bylo v okrajových čtvrtích statutárního města Zlína 

úplně umrtveno a kanceláře byly uzavřeny. Neúřadovalo se v žádné 

okrajové čtvrti, v žádné obci patřící ke Zlínu, jako v Ostratě, Velikové, 

Kostelci, Štípě, Želechovicích, Příluku, Lůžkovicích, Jaroslavicích, 

Kudlově a ostatních obcích, které se ještě neodtrhly od města. Stížnosti 

na Radu města byly podávány formou tisku ve zlínských novinách, 

převážně z jiných obcí, neboť Ostrata po volbách nemá vůbec zastoupení 

poslancem na Městském úřadě a ani z řad občanů u nás nikdo neprojevuje 

zájem pro veřejnou práci. Na zasedání pléna města Zlína v září 1991, bylo 

rozhodnuto, že na okrajových čtvrtích, v obcích budou úřadovat 

pracovníci, zaměstnanci města, kteří budou vyřizovat záležitosti občanů 

v obci. 
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V listopadu u nás v Ostratě nastoupila do funkce jako referentka p. Helena 

Válková. Je to mladá – 30i letá paní ze Štípy, která Ostratu vůbec nezná a 

záležitosti občanů vyřizuje pouze přes radnici, což je na dlouhé lokty. 

Předal jsem p. Válkové 12. 11. 1991 pět případů k vyřízení a pouze 

informaci, kolik se bude platit daně ze psa v Ostratě, mi mohla odpovědět. 

Dříve se platilo 45 Ksč, nyní se bude platit 75 Ksč. Ostatní případy byly 

předány na radnici k vyřízení a musel jsem si sám běhat po odborech 

a čekat na jejich vyřízení. Vyřizování stížností občanů není uspokojivé, 

a proto se občané obracejí na referáty a nebo s peticemi přímo na pana 

primátora p. inž. Jar. Schneidera 

Vážený pane primátore,  

obracíme se na Vás s prosbou, abyste učinil opatření ke zlepšení prodeje 

potravin v naší obci. Nynější soukromý obchodník p. Jar. Navrátil (údajně 

si hodlá obchod zakoupit) neplní však ani ty základní povinnosti v prodeji 

obchodu s potravinami. Otvírací dobu vůbec nedodržuje, přijíždí a odjíždí 

z obchodu takřka každý den, jak sám potřebuje a jednou nebo i vícekrát 

v týdnu má úplně zavřeno. Lidé čekají a někteří odchází bez nákupu a jsou 

nuceni si zajišťovat nákup podle svých možností. Většinou jsou to staří 

lidé, kteří nemají možnost si potraviny zajistit jinde. Základní potraviny, 

mléko, chleba, rohlíky jsou v prodeji pouze dopoledne a odpoledne tovární 

zaměstnanci nemají možnost si toto zakoupit. Výběr dalších potravin si 

zákazník může zakoupit maximálně polovinu toho co pro denní potřebu 

potřebuje, neboť toto v obchodě nemá. Zeleninu, ovoce, brambory jsou 

v obchodě výjimkou. Limonády a pivo má pouze dva dny v týdnu 

a uzeninu nemá vůbec. Prodejní místnost je neupravená, podlaha špinavá, 

vstup a schodiště neudržované a je pouze náhoda, že v zimním období se 

ještě někdo nepolámal. Kolem budovy a ve skladě je haraburdí a rozházené 

palety. Bylo by nutné na prohlídku zavolat okresního hygienika. Co se týká 

cen, člověk někdy má dojem, že je zde horská přirážka. Byla by nutná státní 

cenová kontrola. Stížnosti, které jsme u nás na úřadě předávali p. Válkové, 

nebyly k naší spokojenosti vyřízeny, a proto je to stále horší Budovu jsme 
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si my ostratští občané sami postavili a pak prodali Jednotě, aby nám 

prodejna sloužila ke spokojenosti. Bude-li tato budova prodávána 

(dražbou) žádáme, abychom my občané byli o tom předem seznámeni. 

Děkujeme předem za kladné vyřízení a jsme s pozdravem. Občané Ostraty, 

strana Lidová, Červený kříž, Hasiči (podepsalo celkem 85 občanů) 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Jubilanti roku 2021 

  

Upozornění: Kdo nechce být v příštích číslech uváděn ve společenské rubrice, nahlaste svůj 

nesouhlas na obecním úřadě. 
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Narození 

Lukáš Gajdošík, 26. 9. 2021, Ostrata 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemřelí 

Marie Kratinohová, 10. 9. 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 

Lukášek 


