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Milí čtenáři, vážení spoluobčané, 

ano, je tu opět ten krásný vánoční čas. Čas, kdy lidé více než jindy 

otevírají svá srdce a jsou si opět alespoň na krátký čas o něco blíž.  

Mnozí z nás se už těší na krásné chvíle strávené v kruhu nejbližších, jiní 

zase vzpomínají na léta minulá a porovnávají, jak se oslavovaly svátky 

kdysi a jak dnes. Když se tak zamyslím, tak v dnešní urychlené době se 

zdá, že i ty Vánoce jako by trvaly jen okamžik. Hodně příprav a nákupů, 

aby bylo všechno dokonalé a ani se nestačíte otočit a rázem je všechno 

pryč.  

Právě proto mi dovolte milí spoluobčané, popřát vám, aby tyto vánoční 

svátky byly u vás naplněné radostí, štěstím, štědrostí a láskou v kruhu 

vašich nejbližších. Taktéž si připomeňme, že tyto svátky jsou svátky 

lásky, pokoje, sounáležitosti, ale i svátky narození Ježíše Krista. 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. 

 Taktéž mi dovolte, abych vám nejen svým jménem, ale i jménem celého 

zastupitelstva obce popřál hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních 

úspěchů v novém roce. 

Krásné a veselé vánoční svátky a šťastný nový rok! 

Arnošt Horák, starosta 
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SOUHRN USNESENÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRATA ZE DNE  

19. ŘÍJNA 2022 

 

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

Juříkovou Florovou za zapisovatelku a Ing. Vladimíra Divilka a Radka 

Novotného za ověřovatele. 

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

USNESENÍ Č. 1. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle 

návrhu starosty Arnošta Horáka. 

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

USNESENÍ Č. 1. 3: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo, že obec 

Ostrata bude mít jednoho neuvolněného místostarostu. 

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

USNESENÍ Č. 1. 4: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo, že obec 

Ostrata bude mít podle § 84 odst. 2 zákona o obcích jednoho uvolněného 

starostu. 

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

USNESENÍ Č. 1. 5: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo způsob 

volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním. 

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

USNESENÍ Č. 1. 6: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 

za starostu obce pana Arnošta Horáka. 
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Pro:8, proti:0, zdržel se:1 Schváleno 

USNESENÍ Č. 1. 7: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 

za místostarostu Ing. Ludmilu Šmeidlerovou. 

Pro:8, proti:0, zdržel se:1 Schváleno 

USNESENÍ Č. 1. 8: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo počet 

členů ve výboru a komisi na 3. 

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

USNESENÍ Č. 1. 9: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 

do kontrolního výboru Mgr. Hanu Juříkovou Florovou jako předsedu 

a členy Radka Novotného a Zdeňka Juříka. 

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

USNESENÍ Č. 1. 10: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 

do finančního výboru Ing. Vladimíra Divilka jako předsedu a členy Pavla 

Strnada a Ing. Roberta Lenárta. 

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

USNESENÍ Č. 1. 11: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 

do inventarizační komise na rok 2022 Ing. Vladimíra Divilka jako 

předsedu a členy Pavla Strnada a Ing. Roberta Lenárta. 

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

USNESENÍ Č. 1. 12: Zastupitelstvo obce stanovuje odměny zastupitelů 

podle § 72 zákona o obcích a § 84 odst. 2 písmena n). Odměny pro členy 

zastupitelstva ve výši 1000 Kč a pro místostarostu 6000 Kč. Současně 

na žádost členů zastupitelstva pana Radka Novotného a Pavla Strnada 

schvaluje jejich odměnu ve výši 0 Kč. Tato úprava odměn nabývá 

platnosti dnem 1. 11. 2022. 



OBEC OSTRATA 

5 
 

Pro:8, proti:0, zdržel se:1 Schváleno 

USNESENÍ Č. 1. 13: Zastupitelstvo obce zvolilo jako zástupce obce 

do orgánu Mikroregionu Slušovicko starostu Arnošta Horáka 

a místostarostku Ing. Ludmilu Šmeidlerovou. 

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

USNESENÍ Č. 1. 14: Zastupitelstvo obce zvolilo za zástupce do MAS 

Vizovicko Slušovicko starostu Arnošta Horáka. 

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

USNESENÍ Č. 1. 15: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 

inventarizační plán na rok 2022 tak, jak ho předložila ke schválení 

místostarostka obce Ing. Ludmila Šmeidlerová. 

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

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Práce v obci 

O práci v obci jsem vás informoval průběžně v minulých číslech 

zpravodaje. Jistě dobrou a novou informací je, že se nám podařilo 

prosadit rekonstrukci silnice III. třídy směrem na rozcestí Hrobice -

Velíková. V současné době máme tedy zrekonstruovány přístupové cesty 

do obce z obou stran.  

Rekonstrukce průtahu obcí je vázána na to, jestli budeme budovat 

kanalizaci. V minulém zpravodaji jsem vás informoval, že čekáme 

na souhlasné stanovisko k možnosti připojení na kanalizaci obce 

Hvozdná. Tento souhlas nám byl již vydán a momentálně běží řízení 

ve věci společného povolení stavby.  
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Jak jsem psal již mnohokrát, všechny další plánované akce se budou 

odvíjet od stavby kanalizace. Pokud budeme schopni stavbu kanalizace 

finančně utáhnout, je priorita pro další roky jasná. V případě, že bychom 

kanalizaci nebyli schopni z nějakých důvodů vybudovat, nastává 

problém, jak dále pokračovat ve zvelebování naší obce. Chodníky, obecní 

komunikace a další, to vše závisí na tom, zda budeme budovat kanalizaci 

nebo ne. Osobně chci být optimistou a věřím, že se nám akce vybudování 

kanalizace podaří.  

V současné době probíhá úprava požární nádrže u obecního úřadu. Po její 

rekonstrukci bude sloužit tento prostor pro uskladnění kontejnerů 

na odpad, které se nachází v přilehlém parčíku u obecního úřadu.  

Závěrem bych chtěl poděkovat zaměstnancům obce za jejich aktivitu 

a přístup při plnění jejich každodenních povinností při práci v obci. 

Poděkování patří i členům zastupitelstva, a to i těm, kteří již v letošních 

volbách nekandidovali do dalšího období. 

                                                                                                                      

Arnošt Horák, starosta 

Zimní údržba 

Žádáme občany, aby v zimních 

měsících neparkovali na obecních 

komunikacích. V případě sněhové 

nadílky tím brání zimní údržbě, může 

dojít k poškození jak vašeho majetku, 

tak obecní techniky. Děkujeme 

za pochopení.                    

                                                                                  

Arnošt Horák, starosta 

 

Rok 2019 
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Odpady 

Cena za svoz odpadu pro rok 2023 se bude zvyšovat o 10 %. Pro rok 

2022 činil poplatek 700 Kč na osobu. Od 1. 1. 2023 bude cena 770 Kč 

na osobu. V letošním roce došlo k navýšení ceny za svoz ze strany 

Technických služeb Zlínsko dvakrát. K 1. 1. 2022 a k 1. 7. 2022. Od 

1. 1. 2023 bude zdraženo znovu, a to o inflaci dle Českého statistického 

úřadu. Celkové navýšení ceny za svoz odpadu činí od 1. 1. 2022 19 %. 

Vzhledem k tomu, že nemůžeme vyloučit další navýšení ceny v průběhu 

příštího roku, přistupujeme raději k postupnému zvýšení ceny, abychom 

nemuseli pro další roky zvyšovat poplatek skokově o daleko větší částku. 

Dle informací obchodního ředitele TS Zlínsko, Ing. Rochovanského, je 

navrhováno pro další roky snížení kvóty na množství vyprodukovaného 

odpadu na občana, což znamená, že v případě, že překročíme tuto kvótu, 

budeme platit větší poplatek za uložení odpadu na skládkách. Proto bych 

rád na vás apeloval ve věci třídění odpadu a využívání motivačního 

a evidenčního systému pro odpadové hospodářství v naší obci. Pro příští 

rok byl tento motivační systém přepracován a nastaven tak, aby občané, 

kteří se třídění věnují poctivě, byli s odměňováním v podobě slev více 

spokojeni. Zástupci firmy Moje odpadky, která pro nás tento motivační 

systém zajišťuje, tak reaguje na podněty vás občanů, kteří jste vznášeli 

dotazy a připomínky týkající se tohoto motivačního programu. Věřte mi, 

že třídění se opravdu vyplatí! Máme tady spoustu domácností, které si své 

poplatky umí poctivým tříděním snížit na absolutní minimum. Při této 

příležitosti bych chtěl opětovně upozornit na to, že se stále najdou 

spoluobčané, kteří do nádob na směsný komunální odpad vkládají odpad, 

který zde nepatří. Například zbytky stavebního materiálu a odpadu, papír, 

dřevní hmotu, kovy, bioodpad apod. Všechny tyto věci se dají ukládat 

do kontejnerů na tříděný odpad, které máme rozmístěny po obci, nebo 

odvézt do sběrného dvora. Správným tříděním jste schopni ušetřit nejen 

své finance, ale i ty obecní. Je potřeba si uvědomit, že ceny za likvidaci 

odpadů se snižovat nebudou, ale budou se spíše navyšovat. Čím rychleji 

se budeme blížit k době, kdy nebude kam ukládat odpad, tím rychleji 



OBEC OSTRATA 

8 
 

porostou ceny za likvidaci odpadu. Bude třeba investovat peníze 

do výstavby spaloven - a ty se budou generovat právě z peněz vybraných 

za likvidaci odpadu. A že spalování nebude levná záležitost, je 

při dnešních cenách energií jistě bez debat. 

 

Arnošt Horák, starosta 

Římskokatolická farnost Hvozdná Ostrata 

Farní rada římskokatolické farnosti Hvozdná a Ostrata přijme do svých 

řad zástupce za obec Ostrata. V případě, že projevíte zájem o účast 

v radě, můžete se pro bližší informace obrátit na obecní úřad v Ostratě, 

nebo na mail obec@ostrata.cz, popřípadě telefonicky na číslo 

736 489 733. 

Arnošt Horák, starosta 

Vigílie  

Jako již tradičně vás všechny zveme na štědrovečerní vigilii k místní 

kapličce. Sloužit ji bude otec František Sedláček a začne ve 20:00. 

 

Betlémské světlo 

Stejně jako předešlé roky si i letos můžete přijít k místní kapličce 

pro Betlémské světlo, a to na Štědrý den od 14 do 14:30. 
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Uskutečněné akce 

• Lampionový průvod 

Jako v předchozích letech tak i letos, jsme se rozhodli zopakovat 

lampionový průvod naší obcí. Dopředu jsme všechny informovali pomocí 

plakátku, fb, webu i rozhlasu, aby o společné setkání nikdo nepřišel.  

Od pěti hodin byla pro děti i dospělé otevřená dílnička v dřevostavbě 

na hřišti. Všichni si mohli vyrobit lucerničky nebo Halloweenské závěsné 

ozdoby. Nechyběla ani Anička Juříková s oblíbeným kreslením 

na obličej.  I když jsme v začátku akce měli strach, že nás letos bude 

málo, byli jsme za chvíli mile překvapeni a dílnička i okolí dřevostavby 

se zaplnilo. Opět se sešlo zhruba 30 dětí a nespočet rodičů a prarodičů. 

Už před průvodem se mohli všichni přítomní posilnit ať už teplým 

nápojem nebo špekáčkem. Po setmění jsme se vydali na průvod naší obcí. 

Zastávku jsme si udělali u místní kapličky, kde děti pomocí básničky 

uzavřely studánku a ty odvážnější se mohly podívat na žabku a vytáhnout 

si sladkost z domečku hada. Poté jsme se sešli opět na hřišti, kde na závěr 

večera proběhlo hledání pokladů (stříbrných koulí) s baterkou, a jejich 

výměna 

za pamlsky, to 

bylo 

vyvrcholení 

programu, 

který rychle 

uběhl.  

Děkuji všem 

za pomoc 

při přípravě 

i průběhu 

celého dne.  
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• Hody v Ostratě 

Uplynul rok a naší obcí opět prošla chasa s dechovou kapelou. V osm 

hodin vyšel průvod po hlavní cestě směrem na Hvozdnou a dům od domu 

každému popřál veselé hody. Poté jsme prošli východní záhumení 

a po obědě západní. Děkujeme všem, že jste nám otevřeli a pohostili nás. 

Myslíme, že jsme u každého domu ochutnali nějakou dobrotu. Pokud 

náhodou ne, omlouváme se ☺ 

Příští rok naviděnou. 

• Otevření workoutového hřiště 

V neděli 30. 10. 2022 bylo otevřeno workoutové hřiště v lokalitě 

pod Hájky. Hřiště je volně přístupné, a tedy bez omezení pro využití 

kohokoliv, kdo má zájem si zacvičit. Součástí hřiště je i lavička a herní 

prvky pro děti, což můžou využít i maminky při procházkách s dětmi. 

Dále je k dispozici stojan na kola. Žádáme občany, ale i přespolní 

zájemce, kteří by chtěli využít tohoto hřiště, aby se k němu chovali 

ohleduplně, dodržovali provozní řád a dbali na bezpečnost při cvicích 

na strojích. Součástí hřiště jsou odpadkové koše na tříděný odpad, 

žádáme tedy o dodržování pořádku na hřišti a jeho okolí. Při vstupu 

na cvičící stroje používejte, pokud možno čistou obuv (například 

očištěnou o okolní trávu), aby nedocházelo k nadměrnému ušpinění 

strojů. V příštím roce plánujeme hřiště zpřístupnit stezkou od dětského 

hřiště v areálu Výletiště tak, aby bylo přístupné mimo hlavní komunikaci. 

Doufám, že si hřiště najde své zájemce a bude dalším místem, které 

přispěje k lepšímu využití volného času v naší obci. 

 

Arnošt Horák, starosta 
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• Adventní jarmark mikroregionu Slušovicko 

 

 

Zdroj článek: Adventní jarmark Mikroregionu Slušovicko. Nepřízeň počasí neměla 

na parádní průběh vliv - Horní Podřevnicko (hornipodrevnicko.cz)  

https://hornipodrevnicko.cz/adventni-jarmark-mikroregionu-slusovicko-neprizen-pocasi-nemela-na-paradni-prubeh-vliv/
https://hornipodrevnicko.cz/adventni-jarmark-mikroregionu-slusovicko-neprizen-pocasi-nemela-na-paradni-prubeh-vliv/
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• Rozsvěcování vánočního stromu 

Stalo se už tradicí, že se na začátku adventu scházíme společně s občany 

Ostraty u rozsvěcování vánočního stromu u obecního úřadu. Ani letos 

tomu nebylo jinak. A tak se už ve čtyři hodiny otevřela dílnička pro děti 

i občerstvení v místní hasičárně. Během toho, co si děti s rodiči mohly 

vyrobit vánoční ozdobu nebo dáreček v podobě soli do koupele, probíhal 

venku program, během něhož vystoupil Filip Ondruška na violoncello 

a žesťový kvintet ze ZUŠ Zlín. Dětem jsme letos opět udělali radost 

svítícími balonky, které jsme jim rozdávali. Samotnému rozsvěcení 

stromu předcházelo vystoupení dětí z místního hasičského sboru. 

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili a spolu s dětmi písničky 

nacvičili. Doufáme, že se všem akce líbila, stejně jako nám a že se příští 

rok opět potkáme. 
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• Zabijačkový kotlík 

V sobotu 3. prosince se od brzkého rána u místního kulturního domu 

vychystávalo a vařilo. Vesnice a zabíjačka - to vždy patřilo k sobě. Takže 

ani letos jsme nechtěli akci vynechat. Od 11:30 se terasa změnila 

na prodejní místo a vydávaly se zde nejrůznější zabijačkové speciality. 

Množství prodaného jídla svědčí o tom, že akce byla úspěšná, a tak 

nezbývá jen doufat, že jste si pochutnali a příští rok se znovu setkáme.  
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• Mikulášská besídka 

Byl to ale nápor na sobotu. Sotva byl u konce zabíjačkový kotlík, začaly 

přípravy sálu na další program – tentokráte pro nejmladší. Mikulášská 

nadílka s programem pro děti všech věkových skupin začala v 15 hodin. 

Děti si mohly zahrát několik her, vytvořit si vánoční ozdobu nebo si 

nechat pokreslit obličej tentokrát od Gabči Horákové (děkujeme Aničce 

Juříkové ml. za půjčení barev). Nějak to ale rychle uteklo a v 17 hodin 

nadšené výrazy u některých jedinců pozvolně bledly. Světla v sále 

nahradily prskavky a do sálu vešla Mikulášská družina. Všechny děti 

statečně odříkaly básničku a za ni dostaly od anděla balíček se 

sladkostmi.  

I když návštěvnost akce nebyla stejná jako v minulých letech, věříme, že 

se akce líbila a příští rok ji zopakujeme        

 

Plánované akce: 

• Koblihové odpoledne – 18. února 2023 

• Košt slivovice – březen 

O dnech konání těchto akcí budete včas informováni. 
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INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN 

                                                                                                                                

 

❖ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

• Termíny akcí roku 2023 

 

✓ Sobota 21. ledna – Výroční hasičská schůze 

✓ Sobota 4. února – Hasičský ples ve Hvozdné 

 

    

• PF 
Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky a porozumění. 

V novém roce mnoho radostných dní. Veselé Vánoce a šťastný 

nový rok přejí dobrovolní hasiči z Ostraty. 

 

• Práce mladých hasičů a jejich vedoucích 
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❖ Myslivci Ostrata 

Hodně štěstí, lásky, zdraví, 

věcí, co vás nejvíc baví, 

úspěch, pohodu, spokojenost, 

zkrátka v novém roce všeho dost. 

Za myslivce z Ostraty přeje hospodář Bc. Miroslav Juřík 

 

❖ ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

 

Příjemné prožití svátků vánočních, 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v novém roce 2023 přeje  

MS ČČK  

 

❖ FARNOST HVOZDNÁ OSTRATA 

 

Vážení čtenáři, přijměte pozvání do společenství farnosti Hvozdná 

a Ostrata ve vánočním čase, kdy se můžete těšit na sváteční slovo 

u Kaple sv. Anny v Ostratě, půlnoční mši svatou, návštěvu 

hvozdenského betléma a další setkávání v kostele Všech svatých 

ve Hvozdné. V letošním roce se můžete mimo jiné zaposlouchat 

do tónů varhanního koncertu Ludvíka Šuranského, vánočního farního 

sboru a společně si zazpívat koledy. 

Přejeme všem požehnané vánoční období. 

Farníci ze Hvozdné a Ostraty 

Kaple sv. Anny v Ostratě: 

24. 12.    ve 20 h  - SVÁTEČNÍ SLOVO 
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Kostel Všech svatých ve Hvozdné: 

24. 12.   ve 21 h  - PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 

25. 12.    v 8 h  - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

v 15-18 h  - HVOZDENSKÝ BETLÉM 

26. 12.    v 8 h  - SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA  

v 15-18 h  - HVOZDENSKÝ BETLÉM 

29. 12.    v 17:30 h  - OBNOVA MANŽ. SLIBŮ 

v 18 h  - VARHANNÍ KONCERT 

31. 12.    v 15 h - DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ 

v 15:45 h  - ZPÍVÁNÍ KOLED U KOSTELA 

1. 1.    v 16 h  - NOVOROČNÍ MŠE SVATÁ 

6. 1.    v 16 h  - SLAVNOST TŘÍ KRÁLŮ 

 

Termíny svozu pro rok 2023 

Svoz SKO – 3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2. atd.  

Svoz plastů – 23. 1., 20. 2., 20. 3. atd. 

Svoz skla – 5. 1., 2. 2., 2. 3., 30. 3. atd. 

Svoz papíru – 10. 1., 21. 2., 4. 4. atd. 

Sběrný dvůr (areál bývalé kompostárny) – 8. 4., 13. 5. atd. 

Jedlé oleje, tuky a plechovky – 4. 1., 1. 2. atd. 
 

 

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. 
 

 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – napsal Robert Lenárt 

„Nemají na nás čas.“ 

„Vůbec si nás nevšímají.“ 

„Už si s námi vůbec nehrají.“  

„Pořád jen pracují.“ 
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„Stále jsou unavení.“ 

Rozhovor dětí různého věku, čekajících na autobusové zastávce 

uprostřed vesnické návsi a krátících si tak dlouhou chvíli do příjezdu 

autobusu. Byl poslední školní den před vánočním volnem.  

„Co s tím budeme dělat?“ Otázka malého Honzíka překvapila starší 

školáky. Byl prvňák, bystré oči skryté za silnými skly brýlí, na svůj věk 

velmi vysoký. Na první pohled vzbuzoval pocit uzavřenosti a nesmělosti, 

ale opak byl pravdou. Rozhovor mezi dětmi nabyl na intenzitě a výčitky 

se pomalu začínaly měnit na možná řešení. Na přetřes přišlo vše možné – 

od „s tím se nadá nic dělat“ až po „utečeme.“ Návrhy na řešení situace 

s rodiči se točily stále dokola, jak jim dát najevo, že tu stále jsou, že je 

potřebují. Nebylo to však ideální téma na zkrácení času při čekaní 

na autobus. 

K zastávce dorazil poloprázdný autobus, kola zaskřípala a zastavila, 

dveře zasyčely a děti se s radostným výskáním nahrnuly dovnitř. Každý 

chtěl být první. Zklidnil je až smířlivý hlas řidiče. Upozornil je, aby se 

přestaly tlačit a vyčkaly, každý bude mít místo. Jen aby si neublížily, či 

snad něco zlomily, byly by to jen další starosti. Řidič s klidem 

pokerového hráče sledoval, jak přikládají plastové kartičky k čtecímu 

zařízení. 

Byl sychravý, podmračený den. Zima a tma. Pozítří budou Vánoce, 

svátky radosti a štěstí. 

 

Katka s Mirkem byli spolužáci, chodili do páté třídy a byli z dětí 

v autobuse nejstarší. Pro menší děti se diskuse s nástupem do autobusu 

skončila. Prsty čmáraly po orosených oknech, ťukaly do telefonů, 

přehrávaly si videa. Některé přemohla únava a v teple autobusu usnuly. 

Občasné výbuchy smíchu se nesly vzduchem a ospalé tváře osvětlovalo 

chladné modré světlo obrazovek mobilů. 

„Co kdybychom něco vymysleli?“ Katka se podívala na Mirka, 

kterému okamžik trvalo, než pochopil, na co se ho ptá.  
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„A co se s tím dá dělat? To je každého věc, ať se stará každý sám 

o sebe.“ Mirek pokrčil rameny. Sám měl pocit, jako by byl sám a nikoho 

nezajímal. U nich doma se také vše točilo okolo práce, povinností. 

I společné dovolené byly tak nějak zautomatizované. Rodiče sice nebyli 

v práci, ale buď leželi u vody anebo vymýšleli program, jak být sami. Už 

si ani nepamatoval, kdy naposledy dělali něco společně s otcem. Byly 

časy, kdy spolu chodili do lesa sbírat houby, k vodě, na ryby. Občas si 

zašli i do kina či na hokej, seděli, jedli popcorn, někdy i klobásu 

s nechutnou hořčicí, ale spolu.   

 Mezitím dny letěly, škola, domov, spánek, škola… Povinnosti 

čekaly. Mirek rád sportoval, měl rád pohyb ve škole i mimo ni. 

 „Mně ani tobě to není jedno, stejně jako ostatním dětem. Dospělí 

na nás nemají čas, jsou stále zaneprázdnění.“ Katka konstatovala to, co už 

je dlouho zřejmé. Vánoce milují všichni, ale odkdy přestali věřit 

na Ježíška, už to nebylo ono. Dětskou rukou psané dopisy s přáními 

zůstaly jen vzpomínkou, stejnou, jako staré fotky ve fotoalbech. Jako by 

podstatná část kouzla Vánoc zmizela. Pro rodiče se s blížícím koncem 

roku zvyšovalo napětí, nervozita vše stihnout. Zvláště na maminky byla 

kladena velká zodpovědnost. Musely stihnout vše, uklidit, napéct cukroví, 

uvařit, koupit dárky (ano, také umýt okna). Vše nachystat tak, aby si 

alespoň na chvíli mohly sednout. Nebo spíš padnout od vysílení. Mnoho 

času na odpočinek nezůstávalo.  

„Chce to nápad. Zapojíme všechny děti.“ Katce svítily oči, hlavou 

se jí honilo množství nápadů a myšlenek.  

„Budou chtít?“ Mirek byl obvykle s nápady pomalejší, ale když 

došlo na skutky, nezastavilo ho nic.  

 „Nezkusíš, nevíš.“ Katka ho pleskla po rameni. „Něco vymyslíme, 

ale musíme být rychlí, Vánoce jsou pozítří.“ Zadívala se na prvňáčka 

Honzíka, který seděl hned za řidičem a zrovna rozbaloval svačinu. Copak 

nesnídal? Snad měl stále hlad. Některé děti se nemohou dojíst. Přivřela 

oči a nechala se unést dřímotou až do chvíle, kdy autobus dorazil 

na zastávku před školou. Děti sotva počkaly na otevření dveří, hned se 
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tlačily ven, jako kdyby jim hořelo za patami. Drobotina nemohla nic dělat 

beze shonu. Čím starší, tím více zpomalovaly, byly rozvážnější a jaksi 

důstojnější. Došly poznání, že chvatem nezískají nic, škola dříve 

neskončí. Vzduchem se nesla atmosféra Vánoc, žádné úkoly, volno 

od zkoušení. Dnes bude pohodový den a od zítra mají prázdniny. Hurá.  

 

 O velké přestávce Katka vyhledala Mirka. Z dálky na něj mávala, 

rozzářené tmavé oči v pihovaté tváři. Ve škole si užila dostatek 

posměšků, později, v dospělosti ji všichni budou obdivovat. Mirek byl 

ponořen do rozhovoru, ve kterém s kamarádem řešili, který superhrdina je 

nejsilnější. Jestli Spiderman, Aquaman, Hulk, anebo Batman. Každý 

z nich obdivoval svého. Postupně se začali shodovat, že nejsilnější jsou 

tehdy, když se spojí a vše vyřeší společně. Tvářil se, že Katku nevidí, ale 

mávala dostatečně vytrvale na to, aby se od spolužáků oddělil a poodešel 

k ní. Tušil, že znovu se budou šířit řeči, že jsou do sebe… to. Vzdychl si, 

když ho Katka objala kolem ramen a spiklenecky mu začala šeptat 

do ucha. Opatrně se rozhlížel, jestli si toho někdo všiml. Věděla, jak to 

zhoršit. Bylo jasné, že to nikomu neuniklo. Zpočátku záplavě tlumených 

slov vůbec nerozuměl. Myšlenkami byl jinde. Nejasné zvuky nacházely 

význam až postupně. Když mu došlo, o čem mluví, zakroutil hlavou.  

 „To je šílené,“ vyletělo z něj.  

 Katka ukázala kolem sebe. „Všechno, co souvisí s Vánocemi, je 

šílené. Lidé se snaží být lepší. Podívej se na ty ozdoby, světla, koledy. 

Písničky plné zvonků a rolniček...“ 

 „... funění a pšoukání sobů.“ Mirek se při té představě rozesmál. 

Katka se hned přidala a za chvíli se smáli, až jim vyhrkly slzy 

a zčervenaly tváře.  

 Zazněl gong, přestávka skončila. Všichni automaticky zamířili 

do svých tříd. Katka se naklonila k Mirkovi. „Svolejme děti. Přijdou, 

které budou chtít.“ 
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 „Po škole venku? Dobrý nápad. Pošlu SMS, ať to dají vědět i těm, 

na které nemám číslo.“ Mirek začal psát již v průběhu vyučování. Rád 

jednal rychle a pohotově. 

 

 Školní den skončil pátou hodinou, po obědě nastal konec 

povinnostem. Na dvoře se vytvořil hlouček dětí různého věku. Mirek se 

tvářil spokojeně, jak se mu to skvěle podařilo. Katka se rozhodla všem 

vysvětlit, co vymyslela.  

 „Všechny nás trápí, že naši rodiče si příliš žijí vlastní životy a nás si 

všímají míň a míň.“ Začala a pozorovala tváře kolem sebe. „Ráno jsme se 

o tom bavili...“ 

 „... s tím nenaděláš nic.“ Skočil jí do řeči třeťák Jakub, jedináček, 

který měl všechno a zjevně mu vyhovovalo, že se s nikým nemusí dělit.  

 Katka zvedla prst a umlčela ho. „Kdo nechce, nemusí. Je to 

dobrovolné.“ Chvíli počkala, jestli někdo bude chtít odejít. Neodešel 

nikdo, ani Jakub, zvědavost zvítězila.  

 „Něco mě napadlo.“ Pohledem přeletěla po zvědavých tvářích. 

„Všichni máme pocit, že rodiče žijí v jiném světě. My máme svůj, oni 

mají svůj. Potkáváme se čím dál méně, nežijeme společně. Zkusme s tím 

něco udělat.“ Odmlčela se, čekala na reakci. 

 V tvářích se objevila bezmoc. Co můžou udělat s dospělými? 

Představa se jim zdála být naivní a hloupá. A dětinská. Prvotní nadšení 

začalo opadat.  

 „S rodiči neuděláme nic. Vychovávají nás.“ 

 „Nesou za nás odpovědnost.“ 

 „Platí naše účty...“ 

 Jirka bojovně vystrčil bradu. „Můžeme je někam vylákat a zavřít! 

Budeme si moct dělat, co chceme. Nebudou nám bránit...“ 

 „Anebo se jich nějak zbavíme,“ rozohnila se Anička. „Potají jsem 

viděla film, ve kterém děti nedokázaly unést útlak od rodičů a rozhodly se 

osvobodit.“  
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 „... stejně si děláme, co chceme, když si nás nevšímají.“ Skočil jim 

do řeči Mirek. „Podobné nápady nechci slyšet,“ podíval se na Aničku. 

„Nechme mluvit Katku.“ 

 „Mám ... společně s Mirkem máme nápad,“ Katka tušila, že bude 

potřebovat podporu od Mirka. „Co kdybychom se vyměnili? Normálně se 

vzájemně popřehazujeme. Uvidíme, jestli si toho někdo z nich všimne.“  

 Zamávala nad hlavou pokrčeným papírem. Byl celý popsaný 

a poškrtaný. „Připravila jsem rozpis, kdo kam půjde. Vybírala jsem podle 

toho, jak se znáte, nebo podobáte. Zítra je volný den, shony budou 

na maximu, odpoledne se prohodíme a každý půjde do nové rodiny, 

k novým rodičům. Cílem je v nové rodině vydržet dvacet čtyři hodin, to 

znamená do Štědrého večera. Nikdo nic neprozradí, akce je přísně tajná.“ 

 „Ani babičce nic nepovím?“ Aniččina babička jí byla nejbližší 

osobou, před kterou neměla žádná tajemství. Na krkolomné nápady již 

zapomněla.  

 „Přísně tajná znamená, že všechno zůstane mezi námi.“ Obrátil se 

na ni Mirek. „Nic se nesmí dostat ven. Kdo nedokáže uchovat tajemství, 

ať zůstane doma.“  

 Katka postupně četla všechna jména. Zítra odpoledne se každý 

přestěhuje do jiné rodiny. Na vesnici se všichni z vidění znali, ale stejně 

je chystaná akce vzrušovala a již teď se nemohli dočkat. Pro případ nouze 

si vyměnili telefonní čísla. Nad tím, jaký velký bude poprask, až se to 

všichni dozvědí, nepřemýšleli.  

 

 Den před Vánocemi shon obvykle vrcholí. Lidé si uvědomují, že 

všechno se stihnout nedá – ještě dokoupit dárky, ozdobit stromek, sehnat 

kapra. Vyprat záclony. Poslat poslední hlášení šéfovi v práci. Ztrácíme 

nervy a propukají první hádky. Děti ať se drží bokem a nezavazejí.  

 Výměna proběhla hladce. Drobná komplikace nastala, když si 

prvňák Honzík přivedl také o dva roky mladší sestřičku, která se také 

chtěla přidat. Katka je musela dlouho přesvědčovat, že sestřička musí 

zůstat doma. Věděla, že zmizení tak malých dětí by plán pokazil. Rodiče 
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by si toho určitě všimli a zavolali na policii. Malou přesvědčila, že musí 

zůstat v záloze a být připravená zasáhnout. Ta si nakonec se souhlasem 

utřela slzy a Honzík mohl směle podle rozpisu vykročit do nové rodiny. 

 V nových rodinách se obvykle stačilo vyhýbat přímému střetu 

s rodiči. Starší sourozence na svůj plán předem upozornili. Ti to brali jako 

obrovskou zábavu a dětem drželi palce. Ocitli se v království přátel, 

mohli si hrát s jejich hračkami, trávit chvíle v jiném prostředí. Nejvíc je 

ovšem pojilo společné tajemství, touha ukázat, že to dokážou. Rodiče 

skutečně přehlíželi, že v domě mají jiné dítě. Měli svoje starosti a byli 

rádi, když si děti našly vlastní zábavu.  

 

 První večer a noc proběhly v pořádku, přesně podle plánu. Drobné 

komplikace nastaly ráno. Některé rodiny výjimečně snídaly společně. 

Mirek pro podobný případ navrhoval stěžovat si na trávící problémy 

a utéct na toaletu.  

Přípravy na Vánoce byly v plném proudu. V domech a bytech se 

šířily omamné vůně dobrot. Z televizorů zněly koledy a nekonečný proud 

pohádek. Některé hádky se stupňovaly. Napětí mezi dětmi vrcholilo. 

Navzájem se povzbuzovaly esemeskami, případně přes sociální sítě. 

Příkaz zněl jasně – žádné fotky, maximálně stručný text.  

 Odpoledne pominulo, všichni sledovali tmavnoucí oblohu, 

vyhlíželi, kdy se objeví první hvězda. S ní přišlo k prvnímu prozrazení.  

 

 Zazvonil zvonek, svolával všechny ke stolu. Honzík si uvědomoval, 

že teď bude odhalen. Vzrušovalo ho to, trochu se i bál. Co když na něj 

budou křičet? A jak vysvětlí, že tady není Mirek? Cítil hrdost, že si 

vyměnil místo se starším klukem, byli přibližně stejně vysocí s tmavými 

vlasy. Brýle odložil, nasadil si je jenom ve skrytu pokoje.  

 Zvonek dále naléhavě cinkal, věděl, že svolává každého, kdo je 

v domě. Uhladil si rozcuchané vlasy, brýle vložil do kapsy košile, 

posbíral pečlivě zabalené dárky a vykročil ke schodišti do přízemí.  
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 Dole se na chvíli zastavil. V kuchyni viděl několik osob, všichni 

mířili ke stolu. 

 „Mirku, kde jsi!“ sytý baryton otce.  

 No, co. Honzík se zhluboka nadechl, narovnal se a vešel 

do osvětlené kuchyně, přišel ke stolu. Všichni čekali již jen na posledního 

člena rodiny.  

 „Dobrý večer,“ pozdravil, nevěděl, co má dělat. „Já... já jsem vám 

přinesl dárky.“ Přeběhl kolem stolu a pečlivě vyskládal balíčky 

pod stromeček. Nereagoval, ani když se mu za zády ozvalo: „Co tady 

děláš?“ 

 „Kde je Mirek?“ zeptala se maminka. Zoufale mučila telefon, jak se 

mu snažila dovolat. Mirkův telefon byl vypnutý.  

 Opatrně se otočil. Začala poslední fáze akce. Vytáhl brýle a nasadil 

si je. Obdobnou situaci si představoval i v ostatních rodinách. I u sebe 

doma.  

 „Vymysleli jsme překvapení–“ nevěděl, jak pokračovat, přešlapoval 

na místě a do očí se mu tlačily slzy.  

 „Tady si sedni a všechno nám řekni.“ Vyzval ho Mirkův otec. Všiml 

si, jak se klučík celý chvěje strachem. „Neboj se. Co jste udělali?“   

 Všechno jim řekl. Vyprávění ukončil tím, že podle plánu se mají 

večer sejít na náměstí u rozsvíceného stromečku. Mirkův otec ho chvíli 

pozoroval, vše mu po chvíli došlo a začal se smát. Smích byl nakažlivý, 

rozesmála se také maminka, starší bratr, i mladší sestra. Také Honzík se 

pousmál.  

 „Dobře, tak tam půjdeme, ale nejdříve se všichni navečeříme. 

Přisedni si.“ Ukázal na prázdnou židli a bylo rozhodnuto.  

 

 Podobně to probíhalo také v ostatních rodinách. Někde nečekali 

a vyrazili na náves, aby si našli svého potomka. Někde se nejdříve 

navečeřeli. Na cestu si vzali drobné pohoštění, které připravili – koláče, 

chlebíčky, slivovici, termosku s čajem. Všichni přemýšleli o tom, jak 

bylo možné, že si nevšimli cizího dítěte. Jak se to dá přehlédnout? Kam 
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se dívali? Pocítili hrůzu i úlevu zároveň. Uvědomili si, že nejbližším se 

musí věnovat více pozornosti. Trávit více času společně. 

 Před rozsvíceným stromečkem se sešla téměř celá vesnice. Děti 

hledaly své pravé rodiče. V rodinách zavládla úplně jiná atmosféra, 

všichni si uvědomili, jak mají k sobě blízko. Na chvíli pocítili obavu 

z chybějícího člena rodiny. V drobných skupinkách kolovalo pohoštění, 

lidé se navzájem zdravili a přáli si vše dobré, šťastné a veselé. Bylo jim 

spolu dobře. A vůbec nezáleželo na tom, že na kraj padala mlha, zvedal 

se chladný vítr. K první hvězdě se přidávaly postupně další.  

 Katka našla Mirka, nabídla mu vánoční perníček. „To se nám to 

povedlo, co?“ 

 „Vypadá to, že ano.“ Usmál se a sledoval otce, jak mluví s malým 

Honzíkem. Ledy byly prolomeny.   
   

 

DOTAZNÍK 

Protože se do zastupitelstva po volbách 

dostali i noví členové, přinášíme vám 

krátký rozhovor s prvním z nich. 

Tentokrát nám odpověděl pan Robert 

Lenárt, zastupitel a knihovník z Ostraty.  

1. Odkud pocházíte a kdy a proč jste se přistěhoval do Ostraty? 

Pocházím ze Slovenska, z Košic. Na Moravu jsem přišel kvůli práci, 

potkal jsem budoucí manželku a kombinace místním geniem loci udělali 

své. Ostrata je nenápadná vesnice v krásném kraji a se skvělými lidmi. 

Mají podobný naturel jak ti, odkud pocházím. 

2. Co jste vystudoval? 

Studoval jsem SPU v Nitře, krajinné inženýrství a meliorace, vždy jsem 

chtěl upravovat krajinu a stavět přehrady. Nepovedlo se. 
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3. Jaké máte koníčky? 

Rád cestuji, když se dá, tak na motorce. Ještě raději čtu. Baví mě práce 

na zahradě. Obdivuji um a dovednost jiných. Věnuji se krav maze 

(systém sebeobrany), člověk potřebuje také zdraví, fyzické i psychické. 

4. Čím se živíte? 

Pracuji v zemědělství jako produktový manažer v distribuční společnosti. 

5. Proč jste se rozhodl kandidovat do obecního zastupitelstva? 

Rád vidím výsledky spolupráce, společného snažení. Nejenom v práci 

nebo doma, také v místě, kde bydlím. Člověka formuje také prostředí, 

ve kterém žije, lidé, se kterými se potkává. Mám dostatek zkušeností 

a poznatků, které se můžou někdy hodit. 

6. Pokud byste mohl v obci cokoliv změnit co by to bylo? 

Vcelku se shoduji s hlavní prioritou – s výstavbou kanalizace. Mohla 

fungovat již řadu let a mohli jsme řešit jiné projekty, méně finančně 

náročné a příjemnější i pro lidi. 

7. Jak hodnotíte současný společenský život v obci? 

Nákaza všechno ovlivnila, na čas život téměř zastavila. Lidé zůstali 

doma, v teple. Mnozí si přivykli. Teď se to probouzí. Mám pocit, že 

mnohým společné akce chyběly, protože mají zájem přijít, posedět, 

potkávat se. Jsem optimista, ostratský duch žije dál. 

8. Kdyby vám zlatá rybka mohla splnit jedno přání, jaké by to bylo? 

Abychom se vrátili k původním lidským hodnotám – k respektu, úctě, 

pomoci si navzájem, k slušnosti. Příliš se necháme deformovat dobou, 

vlastním egem a hamižností. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Jubilanti roku 2023 

Božena Hovadíková 70 let 

Bohdan Orság 70 let 

Jarmila Navrátilová 80 let 

Josef Čuřík 75 let 

Květoslava Tachová 70 let 

Ludvík Babinec 70 let 

Eva Bobálová 75 let 

Věra Šarmanová 75 let 

Jaromír Richter 70 let 

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

nesouhlas na obecním úřadě. 

 

Narození 

Anna Strnadová, 24. 11. 2022  

 

 

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 

Anička 


