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Vážení spoluobčané, 

neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejkrásnějšího období 

roku - Vánoc. Pro každého známý pocit a jasná představa krásných chvil 

strávených v kruhu rodiny. Vždyť být obklopený svými blízkými 

o Vánocích je krásný dar, který si přejeme všichni. To, že nás čas Vánoc 

vrací do minulosti a do krásných let mládí, nás naplní pocitem štěstí, 

lásky a pokoje. 

Vánoce jsou časem radosti a veselosti. A nejen pro děti, které je milují, 

ale i pro nás pro dospělé. Bohužel, i po roce musím konstatovat, že i ty 

letošní svátky jsou kaleny skutečností, že jsme opět vnořeni do situace 

ohledně pandemie koronaviru, která v těchto dnech a týdnech sílí a útočí 

na zdraví občanů naší země i okolních států. Je mým upřímným přáním, 

aby tyto Vánoce byly na dlouhé roky poslední, které nám něco 

podobného znepříjemňují. Je jistě přáním nás všech, prožívat vánoční 

svátky ve zcela jiné atmosféře než, která právě panuje. Proto buďme 

alespoň na malý okamžik k sobě laskavější a vlídnější a všichni budeme 

mít potom pocit, jako by tyto Vánoce trvaly o něco déle. Dovolte mi milí 

spoluobčané popřát Vám, aby tyto vánoční svátky byly u Vás naplněné 

radostí, štěstím, štědrostí a láskou v kruhu Vašich nejbližších. Taktéž mi 

dovolte, abych Vám nejen svým jménem ale i jménem celého 

zastupitelstva popřál hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů 

v novém roce. 

Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok! 

Arnošt Horák, starosta 
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SOUHRN USNESENÍ Z ŠESTNÁCTÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE 

15. LISTOPADU 2021 

 

USNESENÍ Č. 16. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu 

Juříkovou Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimira Divilka a Radka 

Hudečka za ověřovatele. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 16. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program 

zasedání dle programu a návrhu starosty Arnošta Horáka. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 16. 3: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 

rozpočtové opatření 3/2021.  

Pro: 7, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 16. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022. 

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

USNESENÍ Č. 16. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

směrnici k inventarizaci majetku a závazků č. 2/2021, včetně 

inventarizačního plánu. 

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

USNESENÍ Č. 16. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

inventarizační komisi ve složení : předseda Ing. Vladimír Divilek, 

členové : Arnošt Horák, Mgr. Hana Juříková Florová, Pavel Mahďák.   
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Pro: 8, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 16. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

smlouvu o dílo s firmou Atelier Kosa, tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín. 

Předmětem smlouvy je provedení díla „Studie protierozních 

a protipovodňových opatření, návrh krajinné zeleně v extravilánu 

obce Ostrata„ řešení problematiky s etapizací postupu, vyčíslením 

investičních nákladů a projednání s dotčenými orgány v rozsahu blíže 

specifikovaném v cenové nabídce, dále v této smlouvě a jejích přílohách. 

Cena díla 412 610 Kč, vč. DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

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

USNESENÍ Č. 16 .8: Zastupitelstvo obce projednalo žádost 

Ing. Ladislava Krajči, bytem Dlouhá 134, Slušovice, na odkup pozemků 

parc. č. 465/12, 465/88 a 465/59 a jejich prodej zamítlo. 

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

USNESENÍ Č. 16. 9: Zastupitelstvo obce projednalo žádost 

Ing. Ladislava Krajči, bytem Dlouhá 134, Slušovice, na odkup pozemků 

parc. č. 460/2, 461/16, 461/19, 461/23 a 453/2. Prodej pozemků bude 

řešen po geodetickém zaměření a rozdělení pozemku parc. č. 461/23, 

který dílem zabíhá do pozemku areálu firmy Pila Ostrata s.r.o. 

pí. Bc. Ivany Vladíkové, která o tento díl projevila zájem. 

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

USNESENÍ Č. 16. 10: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr 

odprodat obecní pozemek parc. č. 331 o velikosti 122 m² panu Josefu 

Čuříkovi, bytem Osvobození 322, Želechovice nad Dřevnicí, a to za cenu 

105 Kč za m². 

Pro: 9, proti: 0, zdržel se:0     Schváleno 
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USNESENÍ Č. 16. 11: Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo žádost 

p. Josefa Čuříka, bytem Osvobození 322, Želechovice nad Dřevnicí, 

na odkup části obecního pozemku parc. č. 584. 

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

 

 

SOUHRN USNESENÍ ZE SEDMNÁCTÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE 

9. PROSINCE 2021 

 

USNESENÍ Č. 17. 1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mgr. Hanu 

Juříkovou Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimira Divilka a Radka 

Hudečka za ověřovatele. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 17. 2: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje program 

zasedání dle programu a doporučuje přidat bod Projednání a schválení 

rozpočtového opatření č. 4/2021 dle návrhu starosty Arnošta Horáka. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 17. 3: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu 

o zřízení věcného břemene č. OT-014330060069 mezi obcí Ostrata 

a firmou EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno 

a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 17. 4: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

prodej obecního pozemku par. č. 331, o výměře 122 m², panu Josefu 

Čuříkovi ml., bytem Osvobození 322, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11, 
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za částku 105 Kč za 1 m² a pověřuje starostu obce k vypracování 

a podpisu smlouvy. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 17. 5: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje podání 

žádosti o dotaci „WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ HÁJKY„ z podprogramu 

MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022, dotační titul H- 

Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku a souhlasí se 

závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce Ostrata. 

  Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 17. 6: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schvaluje 

finanční dar ve výši 15 761 Kč pro Městys Moravská Nová Ves, náměstí 

Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO 00283363, zastoupená 

starostou Mgr. Bc. Markem Košutem. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 17. 7: Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo a schválilo 

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, 

pozemku par. č. 2, k. ú. Ostrata s omezujícími podmínkami 

č. UZSVM/BZL/7437/2021 – BZLM a pověřuje starostu obce k jejímu 

podpisu. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 17. 8: Rozpočtové provizorium obce Ostrata na rok 2022: 

Pro hospodaření obce od 1. 1. 2022 do schválení rozpočtu platí pro obec 

tyto pravidla rozpočtového provizoria: 

Rozpočtové hospodaření obce se v této době bude pro zajištění 

plynulosti řídit schváleným rozpočtem na rok 2021.  

Budou hrazeny výdaje na zajištění běžného provozu a také výdaje 

na již započaté investiční a smluvně podložené akce z minulého 

roku. Dále je možno uhradit výdaje na mimořádné havarijní situace. 
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Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového 

provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

USNESENÍ Č. 17. 9: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 

rozpočtové opatření č. 4/2021. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0     Schváleno 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Odpady  

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost nová Obecně závazná vyhláška obce 

Ostrata o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Asi největší změnou je výše poplatku, která bude od příštího roku činit 

700 Kč na poplatníka. Důvodem k navýšení částky je více. Hlavním 

důvodem je zdražování od firem, které likvidaci odpadů pro nás 

zabezpečují. Vzhledem k rostoucím cenám pohonných hmot 

a navyšování mzdových prostředků zdražení avizovaly Technické služby 

Zlínsko, nebo kompostárna Fryšták. Navyšují se taktéž platby za odběr 

nebezpečného odpadu, nebo platby za vedení a evidenci motivačního 

systému za sběr odpadu. Body za sběr a likvidaci poplatníkům vytvoří 

slevu, pokud se zapojí do motivačního a evidenčního systému 

pro odpadové hospodářství, a to ve výši dle počtu získaných EKO bodů, 

přičemž hodnota jednoho EKO bodu činí 8 Kč, celková maximální 

možná úleva (součet úlev) činí 65 % výše stanoveného poplatku. Sběrný 

dvůr se nám osvědčil, s jeho provozováním počítáme i příští rok. 

Provozní dobu naleznete v příloze zpravodaje, kde naleznete rozpis 

termínů svozu odpadu. Upozorňujeme občany, že u obecního úřadu stojí 

nový kontejner, který umožňuje odevzdávat drobné kovy jako plechovky 

od jídla a pití, hřebíky, šroubky, dráty apod. Tento kontejner je určen 
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pro ty, kteří nemají zájem tyto komodity odevzdávat v rámci motivačního 

systému sběru odpadu. 

I v letošním roce docházelo k případům, kdy byly do nádob na směsný 

komunální odpad vhazovány odpady, které do těchto nádob nepatří. 

Většinou se jednalo o bioodpad, nebo stavební suť. Drobný bioodpad 

vhazujeme do domácích kompostérů, na velkoobjemový využíváme 

kontejnery umístěné po obci. V případě, že vám původní kompostér 

dosloužil, nebo nemáte vůbec, obecní úřad těmito kompostéry disponuje. 

Svůj požadavek na kompostér si nahlaste na obecní úřad. Po podepsání 

smlouvy, která je k předání kompostéru nutná, vám naši pracovníci 

kompostér doručí domů. Upozorňujeme, že v případě přetížení nádoby 

na směsný komunální odpad, vám nebude firmou Technické služby 

Zlínsko taková nádoba vyvezena. 

                                                                                                          Arnošt Horák, starosta     

 

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 jsme plánovali na přelomu měsíce 

září října 2021. Dnes můžu již konstatovat, že jeho dokončení se 

uskuteční až v jarních měsících roku 2022 a to z důvodů zdržení 

od dodavatelů objednaných komponentů. Dále se pracuje na projektu 

kanalizace, kde řešíme problém v napojení na kanalizaci v majetku obce 

Hvozdné, kdy obec Hvozdná zvyšuje finanční požadavky za povolení 
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k připojení. Tyto více náklady však nejsou uznatelné v možné poskytnuté 

dotaci. Řešíme tedy i možnost stavby vlastní čerpací stanice odpadních 

vod. V příštím roce plánujeme, v případě, že dosáhneme na dotaci, 

výstavbu workoutového hřiště v lokalitě Hájky pod cestou po levé straně 

směrem na Hvozdnou. Toto hřiště by mělo být osazeno posilovacími 

stroji, vahadlovou houpačkou, houpadly na pružině, stojanem na kola 

apod. Rozpočet na tuto akci činí 480 000 Kč, dotace by měla pokrýt 80 % 

ceny. V budoucnu bychom také rádi propojili toto místo s cyklostezkou, 

která by spojovala obec Ostrata s obcí Hvozdná a sousedila přímo s tímto 

hřištěm. Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce, konaném 

9. 12. 2021, jsme schvalovali smlouvu o převodu pozemku, par. č. 2, 

mezi obcí Ostrata a Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Jedná se o pozemek mezi budovou obecního úřadu 

a obchodem potravin. Po necelých třech letech od podání žádosti 

o převod se konečně podařilo tento pozemek bezplatně převést na obec!! 

V plánu máme na tomto pozemku vybudovat parkoviště pro návštěvníky 

obecního úřadu. Dalším oříškem je lokalita Drahy a přilehlé okolí, potok 

Ostrátka a s tím spojené problémy s rozvodňováním potoka při větších 

přívalech vody. V letošním roce nás potok několikrát poškádlil a zabrnkal 

na nervy, kdy při větším přívalu vody došlo k jeho vylití nebo se o to 

pokoušel. K zaplavení nemovitostí nedošlo jen z toho důvodu, že již při 

větším dešti je toto místo monitorováno sousedy a majiteli nemovitostí, 

které by mohly být vodou z rozvodněného potoku ohroženy. Tady bych 

chtěl poděkovat zejména Mirkovi Mahďákovi, č. p. 67, který při větších 

deštích potok sleduje, udržuje a čistí zádržný rošt, který je osazen 

na vstupu potoka do jednotné kanalizace. V letošním roce jsme zadali 

zpracování studie a projektové dokumentace na protierozní 

a protipovodňové opatření v dané lokalitě. Toto byl stručný výtah 

z aktivit v letošním roce a výhledu na příští rok. Jedna věc jsou plány 

a vize, druhá je pak tyto akce rozjet a dotáhnout do konce. Přiznám se, že 

jsem měl představy o fungování státní správy trochu jiné. Při řešení 

různých záležitostí jako je změna Územního plánu, kanalizace, převod 
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pozemků a podobně narážíme na velmi slabou podporu státních úřadů, 

které by nám měly být nápomocny. Jejich produktivita práce je dle mého 

názoru nedostačující a absolutně nestíhají tempu této doby. Řešit tři roky 

převod pozemku, který není ničím zatížen a blokován, nebo tři roky 

změnu Územního plánu jen z důvodu, že dotčená úřednice na Magistrátu 

města Zlína si klade požadavky, které překračují její zákonnou pravomoc, 

a nikdo s tím nic nedělá, je dle mého názoru až trestuhodné. Člověk se 

musí obrnit velkou dávkou trpělivosti, která však není nekonečná. Nechci 

být v závěru tohoto příspěvku jen negativní, věřím, že se nám v příštím 

roce podaří spoustu jak již rozběhlých, a tak i nově plánovaných akcí 

zdárně dokončit. Dovolte mi taky poděkovat našim obecním 

zaměstnancům a zastupitelům za jejich práci, kterou po celý rok odvádějí. 

 

 Arnošt Horák, starosta    

Obecní knihovna 

Přátelé, 

knihy jsou zvláštním fenoménem – svou nadčasovostí zjevně nepatří 

do současné, uspěchané doby. Nabízejí zábavu, poučení, odpočinek, 

podněty pro zamyšlení... Znáte ještě něco s obdobně širokým záběrem? 

Vyžadují si aktivitu čtenáře, aby je vyhledal. Posilují nejenom ducha, ale 

také tělo (zkuste číst třeba Tolstého Vojnu a mír nebo Kingovo To). 

O knihách se hodně píše a mluví a zpívá. Jsou knihy povinné i zakázané. 

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost 

však znamená stávat se hlupákem.“ (Jan Amos Komenský) 

„Čtení knih je nejlepší způsob zabití času.“ (Josef Fousek) 

„Mimo psa je kniha nejlepší přítel člověka. Uvnitř psa je moc tma 

na čtení.“ (Laurell K. Hamilton) 
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„Trávím spoustu času čtením, protože to velmi miluji. Na jednom řádku 

můžete narazit na něco, co jste se snažili vyjádřit celý život.“ (Michael 

Jackson) 

A jsou o nich také vtipy. 

Třeba: Přijde policajt do knihovny. Překvapená knihovnice se ptá: 

„Copak, copak, venku prší?“ 

Nebo nekorektní: Tragický pondělní požár zničil osobní knihovnu 

prezidenta G.W. Bushe. Shořely obě jeho knihy. Prezidentův mluvčí 

sdělil, že prezident je zcela na dně, protože tu druhou si ještě nestihl 

vybarvit. 

A ještě: Paní učitelka se ptá: „Pepíčku, kdo ti pomáhal s domácím 

úkolem?“ Nesmělá odpověď žáka: „Tatínek...“ „Tak mu vyřiď, že 

Wolker byl Jiří a ne Johnie!“ 

Ale hlavně, knihy jsou důkazem, že člověk pořád myslí. 

Krásné svátky, hodně klidu a radostí Vám přeje Váš knihovník Robert 

Lenárt. 
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Kulturní dům – nabídka přivýdělku 

Obecní úřad nabízí možnost přivýdělku na pozici 

uklízečka obecního úřadu a kulturního domu. 

V případě vašeho zájmu vám bude více informací 

podáno na obecním úřadě. 

 

Adventní hra 

Jak jste si někteří již určitě všimli, lidé z Ostraty se zapojili do adventní 

hry s výzdobou oken. Každý den se rozsvítí dané číslo na některém 

z předem domluvených oken. Od Štědrého dne do 27. 12. si pak můžete 

projít obec a najít všech 24 oken a číslic. Svítit by výzdoba měla cca 

od 16 do 20 hodin. Děkujeme všem za milé zpestření adventu       

 

Obecní PF 
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Uskutečněné akce  

Rozsvěcování vánočního stromu 

První adventní neděli jsme v Ostratě rozsvítili vánoční strom u obecního 

úřadu. Jako tradičně si tu děti mohly vyzvednout svítící balonky a všichni 

společně alespoň trochu načerpat vánoční atmosféru. Čas nám 

zpříjemnilo vystoupení Fery Šarmana. Doufáme, že se akce líbila a příští 

rok se u stromu sejdeme zase. 

Děkujeme za dodržování protipandemických opatření. 

      

Zabíjačkový kotlík 

V sobotu 4. prosince jsme uspořádali každoroční zabijačkový kotlík. 

I když byl stejně jako loni ovlivněn danou situací a proběhl tak opět 

ve venkovních prostorech před obecním úřadem. Prodej specialit s sebou 

probíhal od 11:30. I když vás nepřišlo tolik jako roky předchozí, chápeme 

to a jsme moc rádi i za návštěvnost, která byla letos. A protože, jsme 

nemohli uspořádat Mikulášskou besídku, mohly si děti pro balíček přijít 

sem na zabíjačku. Jsme rádi, že i tohoto děti využily a přišly. Doufáme, 
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že vám všem chutnalo a příští rok se uvidíme při této akci znovu 

a tentokrát už tak jak bylo zvykem před dvěma roky. 
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Pozvánka 

Na Štědrý den si můžete od 14 do 14:30 hodin přijít ke kapličce 

pro Betlémské světlo a zároveň vás všechny srdečně zveme na tradiční 

štědrovečerní vigilii, která začne ve 20:00 hodin u místní kapličky.  

 

INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

                                                                                                                               
❖ MYSLIVCI OSTRATA 

 

Nový rok je správný čas,  

kdy si uvědomit, kolik krás 

život vlastně skýtá, 

že štěstí kolem lítá 

a stačí ho jen chytit 

a svět se bude třpytit 

PF 2022 

 

Za myslivce z Ostraty přeje hospodář Bc. Miroslav Juřík 

 

 

❖ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vám všem za všechny členy našeho hasičského sboru 

popřál pohodové a klidné prožití vánočních svátků, dětem mnoho dárků 

a splněných přání a do nového roku všem hlavně zdraví, pracovní 

a rodinnou pohodu a věřme, že se nám podaří v příštím roce díky lepší 

situaci se setkat na všech akcích, které se v naší obci v minulosti pořádaly 

a na které jsme byli zvyklí. Tak hodně a hodně optimismu. 

 

Pavel Mahďák, starosta SDH Ostrata 
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Přáníčka, která vytvořily děti ze sboru dobrovolných hasičů pro seniory 

z naší obce. Všem přejeme pohodové Vánoce. 
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❖ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ČČK OSTRATA 

 

 

Příjemné prožití svátků vánočních, 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v novém roce 2022 přeje  

MS ČČK  

 

 

 

STŘÍPKY Z OSTRATSKÉ KRONIKY 

ROK 2005 v Ostratě, část textu z hasičské kroniky 

Výlet sv. Anny se uskutečnil v neděli 24. července za účasti skupiny 

Triumf. O průběh akce se postarali:  

• Mahďák Pavel – hlavní organizace, tombola 

• Zbořil Jan – vstupné 

• Krajča Oldřich, Kunor Leopold – pivo 

• Bobál Josef, Vyvlečka Josef – alkohol 

• Juříková Anna st., Flora Jiří – víno, limo 

• Juřík Miroslav st., Mahďák Josef – udírna 

Akce se vydařila, počasí bylo pěkné a čistý zisk do pokladny činil 24 198 

Kč. 
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Ve dnech 29. – 31. července se žáci SDH Ostrata spolu s žáky SDH 

Velíková účastnili pobytu v rekreačním středisku na Rusavě. 

Odjezd účastníků byl v pátek v 11:00 hodin. Hasičské vozy je přemístily 

do Držkové, odkud se vydali po svých až na Rusavu. Po ubytování se 

všichni rozhodli strávit zbytek odpoledne na koupališti a večer uspořádat 

táborák. 
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V sobotu se vydali na pěší výlet na Hostýn, odpoledne vyplnili pobytem 

na koupališti a večer uspořádali opět táborák. 

Nedělní dopoledne strávili hraním her (stolní tenis, karty, šachy), 

potrénovali střelbu ze vzduchovky a chvilkou na koupališti. Kolem 14. 

hodiny se sbalili a připravili na zpáteční cestu. 

Za hladký a bezproblémový průběh víkendu patří dík organizátorům z řad 

SDH Ostrata Jiřímu Florovi a Josefu Bobálovi. 

FOTOGALERIE 

Zima 2021 

Za fotografie děkujeme paní Markétě Polke, Kamili Čustič, Monice 

Bednaříkové, Jarmile Florové a Hance Červenkové. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Jubilanti roku 2022 

Hedvika Krajčová 80 let 

Svatopluk Vyvlečka 70 let 

Jan Červenka 90 let 

Jaroslav Šarman 75 let 

Božena Březíková 80 let 

Rudolf Bobál 70 let 

Zdeňka Sluštíková 70 let 

Leopoldina Florová 90 let 

Marie Matulová 80 let 
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Stanislav Hrazdira 70 let 

Miluška Kunorová 70 let 

Josef Bobál 70 let 

 

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

nesouhlas na obecním úřadě. 

Narození 

Tomáš Kalafut, 15. října 2021  

Viktorie Čmeláková, 17. října 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 

TOMÁŠEK 

VIKTORKA 


