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1.6. - DEN DĚTÍ
V roce 1925 napadlo právě 1. června účastníky Světové konference pro blaho dětí v Ženevě, aby měly i děti
svůj mezinárodní svátek.
Ve stejný den probíhal v San Francisku festival dračích lodí. Tam čínský konzul pozval mnoho čínských
sirotků, aby upozornil na velký problém: mnoho dětí opravdu nežije v blahobytu.
Masové zabíjení žen a dětí během druhé světové války vyburcovalo členky Mezinárodní demokratické federace žen, aby myšlenku mezinárodního svátku dětí konečně uvedly v život. A tak se 1. června 1950 poprvé
slavilo, a to hned v padesáti zemích světa.
Tehdy byl svátek oficiálně uznán i u nás, i když například v období
první republiky se “dny dětí” slavily také.
Dnes Mezinárodní den dětí slaví asi 150 zemí světa.
I když známe oslavy MDD většinou jako akce plné smíchu, dobrot a hraní
si, není to pro všechny děti samozřejmost. I u nás se najdou týrané děti nebo děti, které nemají rodiče.
Když se rozhlédneme trochu dál za hranice Evropy, je na světě spousta dětí, které nemají co jíst
nebo kde bydlet. I proto je 1. červen také dnem dětských práv a ochrany dětí, které trpí.

PRANOSTIKY
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.
Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE ZE 40. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA














ZO schválilo
Účetní závěrku MŠ Ostrá za rok 2017
Hospodářský výsledek MŠ za rok 2017
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2017
Účetní závěrku obce za rok 2017
Závěr průzkumu trhu - administrace veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací - akce „Doplnění
vodovodu Ostrá“ - EUROKOM plus, s.r.o., Praha
Závěr průzkumu trhu – techn. dozor investora – akce „Doplnění vodovodu Ostrá“ - REALSTAV MB.
spol. s r.o, Mladá Boleslav
Závěr průzkumu trhu – zajištění archeolog. dohledu – akce „Doplnění vodovodu Ostrá“ - Pueblo- archeologická společnost, o.p.s., Praha
Výsledek vyhlášeného záměru na pronájem rekreačního areálu – VT - UpSide s.r.o., Praha
Příspěvek obce na Den myslivosti v Ostré
Žádost o finanční podporu Linky bezpečí
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
Smlouvu o poskytování údržby softwaru a servisní podpory aplikací T-WIST (Město Lysá n.L. x
Obec Ostrá)
Rozpočtové opatření č.4

ZO vzalo na vědomí
 Závěrečnou zprávu – Minigrant – STROMY – Nadační fond Veolia
 Koncepci ochrany osobních údajů
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
Příští jednání ZO Ostrá se bude konat dne 20.6. 2018 od 19 hodin na obecním úřadě.

UDÁLOSTI V OBCI

MÁJOVÁ ZÁBAVA
sobota 17.5. 2018
Zajímavou a hlavní událostí naší obce byla Májová
zábava, která se konala v místním hostinci. K tanci,
na rozdíl od minulých zábav, hrálo duo Conto a
parket byl po celou dobu tanečníků plný. Změna byla
také v obsluze u občerstvení, kde díky hostům
nezbyl ani jeden utopenec nebo nakládaný hermelín,
pivo a víno teklo proudem. Stoly obsazené do
posledního místa napovídaly, že se občané rádi sešli i
jako společnost a komunita relaxující po pracovních
týdnech. Velmi nás potěšila vysoká účast, jež dala
této akci zcela jiný rozměr. Děkujeme všem, kteří
nás přišli podpořit. Už teď se můžete těšit na
podzimní Posvícenskou zábavu, kam vás opět
všechny srdečně zveme.

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
čtvrtek 31.7. 2018
Květnová kavárnička se konala poslední den
v měsíci. Navzdory úmornému teplu dorazily
naše statečné občanky v hojném počtu.
Nechybělo vynikající občerstvení (slané i
sladké mlsání od šikovné místní paní pekařky)
a informace ze všech koutů naší vesnice.
Jako vždy se vzpomínalo, kolovaly fotografie a
řešila se aktuální témata.
Nebojte se přijít posedět, popovídat, rozšířit
řady našich stálic, něco se dozvědět, nebo jen
sdělit poznatky a připomínky. Rádi vás
uvidíme.

Oslavy 110 let školy v Ostré
letní kino - kiosek u jezera Ostrá

úterý 4.9.

20:00 – 22:00 „Anděl Páně 2“ - kinematograf bratří Čadíků

středa 5.9.

20:00 – 22:00 „Bezva ženská na krku“ - kinematograf bratří Čadíků

čtvrtek 6.9.

20:00 – 22:00 „Špunti na vodě“ - kinematograf bratří Čadíků

pátek 7.9.

20:00 – 22:00 „Hurvínek a kouzelné muzeum“ - kinematograf bratří Čadíků

Vstupné na projekce Kinematografu je dobrovolné a vybraný obnos je věnován na dobročinné účely. Získané
finanční prostředky budou předány Kontu Bariéry.
zahrada a vnitřní prostory školy
sobota 8.9.

10:00 – 12:00
12:30

Den otevřených dveří v MŠ Ostrá
Slavnostní zahájení výstavy „110 let školy v Ostré“
- areál školy, vystoupí hudební skupina Huafi

(výstava bude přístupná - sobota 13:30 – 17:00, neděle 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00)
13:30 – 13:50
14:00 – 14:20
14:30 – 14:50
15:00 – 15:20
15:30 - 15:50
16:00 – 16:20
16:30 – 17:00
18:00

Filiorum musica a LDO ZUŠ F.A. Šporka
„Tančíme celý rok“ - žáci MŠ Ostrá
Folklorní soubor Šáteček ze Semic
Drum Circle (skupinové bubnování)
QuantumTet
Folklorní soubor Šáteček ze Semic
Drum Circle (skupinové bubnování)
Křeslo pro hosta

neděle 9.9. 2018
10:00 – 12:00 14:00 – 16:00
14:00 – 15:30

Výstava „Ostrá 110 let školy“

Eldorádo s Krejčíkem Honzou – představení pro děti

Po celou dobu oslav v Ostré bude pořizován zvukový i obrazový záznam pro reportážní a propagační účely.
Pořadatel si vyhrazuje možnost tento obsah zveřejnit a dále zpracovávat.

ROZLUČKA SE ŠKOLNÍM ROKEM
2017-2018

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
Červnová kavárnička „Na úřadě“ se koná
ve čtvrtek 28.6. 2018 v 16 h.

úterý 26. 6. 2018 od 15.30
V případě příznivého počasí : divadelní scéna ve
vesničce řemesel - Botanicus
Pokud by byly deště, bude přesunut program do
tělocvičny MŠ. Program: Tančíme celý rok – jaro,
léto, podzim, zima. Šerpování našich předškoláků
Všichni jste srdečně zváni.

Všichni jste srdečně zváni.

VE ZKRATCE
Informace IDSK k ceně jízdného Ostrá - Lysá n.L. a zpět - linka X480
Pro jízdu v trase Ostrá-Lysá nad Labem a Lysá nad Labem-Ostrá na lince X480 bude účtováno jízdné následovně: - plnocenné jízdné - 12 Kč, poloviční jízdné (děti od 6 do 15 let bez žákovského průkazu) - 6 Kč, žákovské jízdné (žáci od 6 do 15 let se žákovským průkazem) - 4 Kč, studentské jízdné (žáci a studenti od 15 do
26 let se studentským průkazem) - 9 Kč.
Veřejné tábořiště - aktuálně
Od 1. 6. 2018 bylo předáno veřejné tábořiště k provozování novému nájemci.
Vice informaci na www.autokempostra.cz.
Do nové kratší sezóny bylo tábořiště předáno obci od nájemce ve velmi „vybydleném“ stavu. Dle předávacího protokolu : osvětlení bez údržby, elektroinstalace – prozatím bez dodané revizní zprávy,
suché WC, umývací žlábky – bez údržby, „nové“ sprchy – drobné závady, rezavé pláště bojlerů, hřiště
– nebezpečné provozu, poškozené oplocení, recepce, chata – přebudováno, předáno bez dokumentace,
odmontovaná závora.
Novému nájemci přejeme hodně sil při úpravě tábořiště do provozuschopného stavu.
OÚ Ostrá přijme na DPP brigádníka - péče o vzhled obce. V případě zájmu volejte na: 325 551 304, 739
286 887, nebo pište na starosta@ostra.cz

Plánovaná odstávka elektřiny

19.6. 2018 – 7:00 – 11:30

Ostrá

p.č. 1607/1 , 469 , 479

Ostrá – chatová oblast Buda
415 , 421 , 428 , 431 , 436 , 451 , 455 , 461 , 466 , 473 , 401 , 402 , 403 , 404 , 405 , 406 , 407 , 408
409 , 410 411 , 412 , 413 , 414 , 416 , 417 , 418 , 419 , 420 , 422 , 423 , 424 , 425 , 426 , 427 , 428 , 429 , 430
432 , 433 434 , 435 , 437 , 438 , 439 , 440 , 441 , 442 , 443 , 444 , 445 , 446 , 447 , 448 , 449 , 450 , 452 , 453
454 , 456 457 , 458 , 459 , 460 , 462 , 463 , 464 , 465 , 467 , 468 , 470 , 471 , 472 , 474 , 475 , 477
19.06.2018 - 11:30 – 15:00
Ostrá

parc.č. 163/14

Zdroj: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
Počet zastupitelů – volební období 2018 - 2022
ZO schvaluje, dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 67 a 68, počet zastupitelů na volební období 2018 –
2022 na 7.
Parkování aut na přechodu u Jednoty
Je nutné připomenout, že na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním se nesmí
parkovat. Bohužel se již několikrát stalo, že auto stálo přímo na přechodu. Nakupující v Jednotě nemá prostor,
kde by mohl bezpečně přejít vozovku. Děkujeme paní prodavačkám z obchodu, že na toto každého
upozorňují. Je to velmi častý nešvar kolemjedoucích řidičů, ale bohužel i řidičů z řad osterských občanů.
Výhodné placení složenek, hrazení faktur a vkládání hotovosti na účet
V prodejně Jednota v obci Ostrá nyní můžete výhodně platit složenky, hradit faktury a vkládat hotovost na
účet. Prodejna Vám nabízí nižší cenu poplatku za transakci. V případě zájmu se neváhejte informovat na
prodejně.
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce: "Vodovod Šnepov"
Zakázka je uveřejněná na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obecostra_3115/vodovod-snepov_24289/. Konec lhůty pro podání nabídek je stanovený na 18. 6. 2018, 11:00
hodin.
Dotace z fondu Středočeského kraje na oslavy 110 let školy v Ostré nebyla schválena. Žádost splnila
všechny formální náležitosti, ale objem peněžních prostředků v uvedeném programu nestačil pro schválení
dotace. Vedení obce podá žádost o dotaci ze Středočeského fondu hejtmana a budeme věřit v úspěch.
Volby do zastupitelstev obcí
5. a 6. října 2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Ostrá
Služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Ostrá zajišťuje společnost BDO Advisory s.r.o.
Karolínská 661/4 Praha 8; Ing. Petr Štětka; petr.stetka @bdo.cz
Velkoobjemový odpad
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný
stavební odpad atd. V naší obci občané mohou využít přistavení velkoobjemových kontejnerů – 2x ročně.
Vedení obce jednalo s provozovatelem Separačného dvora v Lysé n.L., podalo žádost Radě města Milovice,
stejně tak vedení města Kostomlaty. Ze všech jmenovaných obcí jsme obdrželi záporné stanovisko týkající se
možnosti odvozu odpadu do tamních separačních dvorů.
Vedení obce z tohoto důvodu hledá místo, kdy a kam by bylo možné od občanů pravidelně ve stanovený čas
tento odpad odebírat. Občané budou informování prostřednictvím Zpravodaje, na www.ostra.cz , popř.
prostřednictvím Mobilního rozhlasu.
V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např.
rekonstrukci domu, objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

VZPOMÍNKY PANA HAJNÉHO KARLA DENEMARKA
ze Šnepova – část druhá
(ukázka z připravované publikace)
Vzpomínám si, jak mě jednou vyděsil křeček. Ještě nikdy jsem se s tak vzteklým křečkem nepotkal.
Procházel jsem se po strništi sklizeného pole a vyplašil hejno koroptví. Sledoval jsem je a viděl, že
přistály v brambořišti.
Když jsem se opatrně přiblížil na patřičnou vzdálenost, všechny nervy napnuté, najednou těsně za
mnou hrozný rachot a praskání. Úplně jsem se zděsil a všude mi naskočila husí kůže. Bleskově jsem
se otočil, a na to, co jsem viděl, nezapomenu. Byl to křeček asi půl metru ode mne, hrozně zuřil, prskal
a skákal asi metr vysoko. Než jsem se vzpamatoval, zmizel v noře. Koroptve samozřejmě nečekaly, a
ulétly jinam.
Jindy se stalo, že jsme s bratrem, který je o tři roky mladší, táhli s patřičným rozestupem strání, kde
bývali bažanti. Najednou jsem uslyšel zvýšený cizí hlas. Opatrně
jsem se podíval, kde je bratr a viděl jsem, že ho zastavil jeden
místní myslivec, který mu sebral prak. Já jsem rychle prak
schoval pod napadané listí a dal se na útěk. Onen mladý
myslivec mě asi po dvoustech metrech dohonil a chtěl po mně
prak. Řekl jsem, že žádný nemám, ale on mi nevěřil a chtěl mě
šacovat. Pověděl jsem „klidně“, ukázal kapsy a on odešel
s nepořízenou. Prak jsem si potom vzal a byl jsem hrdý, že jsem
to takto zvládl.
Další krátkou epizodou mého dětství bylo chytání ryb na potoce. Protékal lesem, byl docela malý
s tůňkami, které ukrývaly raky a pstruhy. Chytal jsem je do ruky pod břehem a pod kameny, raky
ovšem pouze za krunýř. Protože naše rodina o ryby moc nestála, většinou jsem je pustil zpět. Jednou
jsem v potoce zahlédl pěkného pstruha, který zajel mezi kořeny olše. Sáhl jsem pro něho do vody a na
dlani mě něco zašimralo. A když jsem ruku vytáhl, na dlani jsem měl velkého raka. Velmi jsem se lekl,
a tím jsem skončil s lovem v potoce.
pokračování příště

KVĚTEN V MŠ OSTRÁ
MUZIKOTERAPIE: ZEMĚ
Je polovina května, jaro v plném proudu a my se s dětmi scházíme opět k muzice.
Tentokrát je naše téma: Země aneb další přírodní živel. Pomocí hudebních hrátek si prožijeme především část
neživé přírody…kameny. Jak to vlastně proběhlo? První přišla hádanka. Se zavřenýma očima jsme hádali
zvuk … ťukání kamínků.
„PRÁVĚ PROBUDIL SE BALVAN V TRÁVĚ,
PROTÁHL SE, OBRÁTIL SE A SPAL ZASE.“

…básnička nám pomohla rozhýbat tělo. Po rozcvičce jsme říkanku zhudebnili a doprovodili ji
hrou na kamínky…každý měl dva. Aby toho „probouzecího a protahovacího“ nebylo málo, zazpívali jsme si:
„KDYŽ RÁNO VYSVITNE SLUNÍČKO,
OTEVŘU OČIČKO MALIČKO,
VSTÁVÁM, ZÍVÁM,
PROTAHUJU SI CELÉ TĚLÍČKO.“
Následovala procházka po různorodém zemském povrchu: po pěšině, po poušti plné písku, v mokřadech, ale i
trochu horolezení po skalách. Naše ouška naslouchala proměnám kytarové hudby a podle ní se měnila naše
chůze.
Naučili jsme se novou písničku: MUŽ MOUDRÝ : o muži moudrém, který stavěl na skále a muži hloupém,
který stavěl na písku. Pohybem jsme ji doprovodili.
Zařadili jsme i svou oblíbenou hru NA SOCHY.
A co na závěr? No přeci očekávaná relaxace…s Jarem od Vivaldiho. Jako kamínky jsme si našli své místo a
krásně si v jarní atmosféře odpočinuli.
Těšíme se příště …na živel vzduch!

MUZIKOTERAPIE: VZDUCH (VÍTR)
V květnu jsme se sešli při muzikoterapii již potřetí. Opět nás provázela tématika přírodních živlů, tentokrát
vzduchu, v našem pojetí spíš větru.
Při pozdravu Dobré ráno jsme si předávali třásně z modrého krepáku a zamávali si do rytmu písničky. Přišla
na řadu hádanka: o čem to dnes bude,… poslouchali jsme nahrávku větru.
Vítr kolem fouká, fouká, paňmáma se z okna kouká. Vítr dělá: fu fu fu, fouká i na pantátu. Vítr všude letí, letí,
ať vám neodnese děti.
Básničku jsme doprovodili pohybem, následně jsme ji zhudebnili ..zpěvěm i nástroji.
V kruhu, spojeni za ruce, jsme stoupali na špičky a klesali podle toho, jak hrála kytara (stoupající a klesající
melodie).
Následovala hra Na vítr. Jeden vítr s třásničkami v ruce pohladil druhé, a tím je „rozfoukal“ a uvedl do
pohybu. Nastal větrný tanec. Někdy to byl mírný vánek, jindy silný vítr… tornádo nás naštěstí neodneslo. Vše
podle dynamiky kytary.
Zahráli jsme si i na rozvlněné moře. K tomu nám posloužil padák. Na vlnkách jsme pohoupali i rybku a jako
rybky jsme proplouvaly pod vlnami.
A u vln jsme zůstali i při relaxaci. Příjemný poslech moře provázelo vyprávění příběhu racka, který po
dlouhém putování našel svoje kamarády. Bylo to príma, těšíme se na příště!
Klára Galuščáková

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ
VÝSLEDKY ZÁPASŮ
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SS Ostrá
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FK Meteor Praha VIII
Loučeň
SS Ostrá
AFK Milovice
SS Ostrá
SS Ostrá
SS Ostrá
SS Ostrá
SS Ostrá „B“
SS Ostrá
SS Ostrá
FK Motorlet Praha
SS Ostrá
SS Ostrá
TJ FC Tuchoraz
AFK Sadská
TJ Pátek
FK Bohemia Poděbr. „B“
Rožďalovice
SS Ostrá
SK Kosmonosy
SK Kosmonosy
SS Ostrá
SS Ostrá „B“

1:1
S.S. Ostrá
2:1
S.S. Ostrá
20:4 AFK Nymburk
15:3 Polaban Nymburk „B“
1:3
S.S. Ostrá
4:3
S.S. Ostrá
1:2
TJ Slovan Velvary
3:0
TJ SK Bečváry
9:13 Všejany
3:3
SK Kosmonosy
1:1
SK Kosmonosy
2:7
SS Ostrá
6:1
SS Ostrá
2:2
SS Ostrá
7:3
SK Slaný
4:1
SK Slaný
5:2
SS Ostrá „B“
2:1
SS Ostrá
7:9
SS Ostrá
13:2 TJ Straky
8:5 SS Ostrá
9:2 FK Litol
12:0 SK Slaný
17:0 SK Slaný
3:2
FK Baník Souš
4:2
TJ Sokol Jestřábí Lhota
2:13 AFK Milovice
2:11 AFK Sadská
1:0
SS Ostrá
5:1
TJ Tatran Rakovník
5:1
TJ Tatran Rakovník
1:4
SS Ostrá „B“
8:2
SS Ostrá
19:6 SS Ostrá
9:3
SS Ostrá
--SS Ostrá
13:3 Kostelní Lhota
2:5
SS Ostrá
2:1
SS Ostrá
3:1
FC Chomutov
1:2 p.k. TJ Liblice

PLÁNOVANÉ ZÁPASY
9.6.
9.6.
9.6.
9.6.
10.6.
16.6.
17.6.
17.6.
17.6.

so
so
so
so
ne
so
ne
ne
ne

Dorost – starší
Dorost – mladší
„A“ tým
„B“ tým
Žáci
„A“ tým
Dorost – starší
„B“ tým
Dorost – mladší

SS Ostrá
SS Ostrá
SK Úvaly
FC Bílé Podolí
Rožďalovice/Křinec
SS Ostrá
FK Králův Dvůr
SS Ostrá „B“
FK Karlův Dvůr

FK Uhlířské Janovice
FK Uhlířské Janovice
SS Ostrá
SS Ostrá „B“
SS Ostrá
Arsenal Česká Lípa
SS Ostrá
SK Sokoleč
SS Ostrá

zač. 10:15
zač. 12:30
zač. 17:00
zač. 17:00
zač. 15:00
zač. 17:00
zač. 09:30
zač. 10:15
zač. 11:45

OBEC PŘISPÍVÁ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně
obalových, obec ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“ v letech 2014 -2017 takto:

Emise CO2
49,531 tun
57,477 tun
35,794 tun
43,270 tun

2014
2015
2016
2017

Úspora energie
1 098 259 MJ
1 299 874 MJ
958 740 MJ
1 177 128 MJ

KNIHOVNA OBCE OSTRÁ
adresa

Budova Obecního úřadu Ostrá
Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem

knihovník

Jaroslava Morcová

nadřízená knihovna

Městská knihovna Města Mladá Boleslav

dotace

Obec Ostrá je příjemcem dotace Středočeského kraje, z níž
jsou financovány knihy dodávané pro Obecní knihovnu Ostrá
prostřednictvím vyšší regionální knihovny - Knihovny města
Mladá Boleslav.

PODĚKOVÁNÍ
Pochval a poděkování není nikdy dost. :)
Děkuji všem občanům obce i chatařům v chatové oblasti, kteří se o obecní pozemky, v okolí svého domu,
starají a chtějí je mít udržovány dle svých představ. Značně nám to ulehčí naši práci.

LSPP pro děti a dorost
PRACOVIŠTĚ KOLÍN
Pavilon „D“ – přízemí dětského pavilonu,
dětská odborná ambulance
Žižkova 146, 280 01 Kolín III
Kontakt: 321 756 641
Ordinační hodiny:
Všední den 17:00 – 21:00
Víkend, svátky 8:00 – 20:00

LSPP pro děti a dorost
PRACOVIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV
třída Václava Klementa 147
293 01 Mladá Boleslav
Kontakt: 326 742 706
Ordinační hodiny:
Po-Pá
17:00-22:00
So, Ne, sv
8:00-22:00
Přestávky
12:00 – 12:30
17:30 – 18:00

Nemocnice Nymburk - DĚTSKÁ AMBULANCE
Boleslavská 425, Nymburk, 288 02
Ambulance je koncipována jako dětská pohotovost
pracovní dny od 7:00 do 15:30
O víkendech a svátcích pak nepřetržitě.
Kontakt: 325 505 266
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