VALGAMAALANE
„Otepää valla aasta isal Aivar Ostrakul on kolm last Allar (22 a), Andre (21a) ja Katriin
(9a). Tema pojad on lõpetanud Pühajärve Põhikooli juba aastaid tagasi. Allar ja Andre
lõpetasid Nõo reaalgümnaasiumi, Andre lõpetas gümnaasiumi hõbemedaliga. Hetkel
jätkab Allar õpinguid TTÜ soojusenergeetika eriala III kursusel ja Andre TÜ matemaatika
teaduskonna III kursusel. Õde Katriin õpib III klassis Pühajärve Põhikoolis.
Isana on Aivar väga aktiivne ja abivalmis lapsevanem. Ta on olnud ansambli “Hoovus”
kitarrist ja hetkel kuulub koosseisu K-2, tema kitarri ja laulu saatel saab tantsida ja
kuulata muhedaid humoorikaid vahepalasid.
Lapsed kirjutavad oma isast nii: „meie isa ülesandeks on pere eest hoolt kanda – polegi
ju väga pikk nimekiri. See-eest hõlmab see aga tohutult suurt osa. Nagu juba välja on
kujunenud, peab isa leiva lauale tooma ning meie isa pole selle ülesandega kunagi alt
vedanud. Hetkel töötab me isa kahel töökohal – turvatöötajana, subtiitrite tõlkijana.
Nädalavahetustel jõuab ta veel käia pidudel pilli mängimas.

Muusikapisiku on ta

pärandanud ka meile. Vaba päeva on tema graafiku juures äärmiselt raske leida. Ometi
leiab isa kodus aega, et remonti teha ning koristada. Kui ema juhtumisi kodust eemal on,
tuleb isal ka süüa teha. Õnneks on selliseid päevi vähe. Isa on ka paras naljamees ning
kodus on alati väga mõnus olla ning see ongi peamine. Õnnelik pere on tunnustus heast
isast ning abikaasast ning suurepärane isa teeb ära sama töö kui mitu head isa. Ja just
selline me isa ongi!“
LÕUNAEESTLANE
„Otepää gümnaasiumis laupäeval toimunud pidulikul koosviibimisel nimetati valla aasta
isaks kolme lapse isa Aivar Ostrak.
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Aivar Ostrakul on kolm last Allar (22), Andre (21) ja Katriin (9). Isana on ta väga
aktiivne ja abivalmis. Aivar on olnud ansambli „Hoovus“ kitarrist ja hetkel kuulub
koosseisu K-2.
Otepää Naisseltsi esinaise Ene Raudsepa sõnul esitati sellel aastal aasta isa aunimetusele
neli kandidaati – lisaks Aivar Ostrakule veel ka Mati Kollak, Andres Oja ja Raido Mõttus.“

