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První jarní dny jsou vždy nejhezčí.
Sluníčko se probouzí, protahuje se celé ospalé po zimě a natahuje své paprsky co možná nejdál,
aby všechny pohladilo a povzbudilo. Zima ustupuje a místo přebírá radostnější kamarádka.
Za ploty zahrad se všechno probouzí.
Jaro je pro všechny nová příležitost, nový začátek. Dny už nejsou tak temné a neprobouzíme se
do tmy. Každý den je o něco delší a noc slábne čím dál víc. Probouzí nás světlo, svěží jarní
vánek. Všichni cítí změnu, nový elán a spoustu energie.
Krásné jarní dny.
J. Kaucká

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 7.3. 2019
(úplné znění zápisu v anonymizované podobě najdete na http://www.ostra.cz/zasedani_zastupitelstva.htm)

ZO schválilo
•

Převedení hospodářského výsledku MŠ za rok 2018 do rezervního fondu

•

Podání Žádosti o dotaci na dofinancování akce „Vodovod Šnepov“ ze Středočeského

infrastrukturního fondu 2019
•

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ( KSÚS Středočeského kraje x
obec Ostrá) k akci „ Šnepov – tlaková kanalizace“

•

Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů (ASEKOL a.s. x obec Ostrá)

•

Darovací smlouvu mezi Českým rybářským svazem, z. s., Územní svaz města Prahy a
obcí Ostrá

•

Směnnou smlouvu mezi Povodím Labe , s.p. a obcí Ostrá – jedná se o směnu p.č.
489/23 (ostatní plocha, 762m2) a p.č. 1347 (vodní plocha, 762m2) k akci „Obnova
napojení odstavného ramene Doubka - migrační zprůchodnění ramene Doubka s řekou
Labe“

•

Vyhlášení záměru na směnu pozemků p.č.162/13 (222 m2) - Acacia, s r.o. a p.č. 360/2
(222 m2) – obec Ostrá

•

Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 360/3 (70m2) v k.ú. Ostrá (urovnání
vlastnických vztahů)

•

Dodatek ke Smlouvě o dílo k akci „Doplnění vodovodu Ostrá“

•

Vyhlášení Výzvy k podání cenových nabídek k akci „Vodovodní přípojky - Šnepov“

•

Pronájem části obecního pozemku p.č. 364/1 v k.ú. Ostrá na základě podané nabídky po
vyhlášení záměru dne 4.2. 2019

ZO vzalo na vědomí
•
•

informace nájemce veřejného tábořiště k sezóně 2019
informace o stavebním záměru pana M. na stavebním pozemku ve Šnepově

ZO neschválilo
•

vydání stanoviska k umístění stavby cyklostezka Nymburk – Čelákovice (nebyla
předložena varianta vedení cyklostezky po levém břehu Labe, tj. v úseku mezi
stávajícím silničním mostem v Lysé nad Labem a připravovanou lávkou přes Labe mezi
Kostomlaty nad Labem a Hradištkem)

MÍSTNÍ POPLATKY 2019
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1.300,- Kč trvale hlášenou osobu (popř. napojenou
chalupu) a 500,- Kč za dítě do 15 let.
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč na osobu s trvalým pobytem a 650,Kč za rekreační objekt. Pro děti do 15 let věku činí poplatek 500,- Kč.
Poplatek za psa činí 100,- Kč (první pes), 150,- Kč (druhý a každý další pes). Poplatek se
neplatí za psy se speciálním výcvikem, záchranářské a lovecké psy, pokud mají osvědčení o
výcviku, dále je na dobu 1 roku od poplatků osvobozen pes z útulku.

Splatnost poplatků: 1. splátka do 31. 3. 2019, druhá splátka do 30. 9. 2019. Při úhradě za
likvidaci odpadů obdržíte nové roční známky na popelnice. Kdo nebude mít roční známku na
popelnici do 31. 3. 2019, tomu nebude vyvezena!
Poplatky je možné zaplatit v úředních dnech - pondělí a středa - od 8 do 11 hodin a od 13 do 17
hodin na Obecním úřadě v Ostré hotově nebo platební kartou. Dále je možné úhradu poslat
převodem na účet obce, č. účtu 2229191/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést číslo
popisné (evidenční). Občané Šnepova před číslo popisné (vid.) napíší ještě číslo 6.

POZVÁNKY

BESEDA - „ZDRAVÁ
KOSMETIKA“
Přijďte si zpříjemnit

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
Březnová kavárnička „Na úřadě“ se bude konat
ve čtvrtek 28.3. 2019 v 16:00 h.
Všichni jste srdečně zváni.

BESEDA
PRO RODIČE
PŘEDŠKOLÁKŮ
Metody výuky
na ZŠ J.A. Komenského
v Lysé n.L.
s Mgr. Marií Novákovou
ve středu 13.3. 2019 od 17h
na OÚ Ostrá

dubnový podvečer
KDY?

ve středu 17.4. 2019
v zasedací místnosti OÚ Ostrá
od 17:30h
Toužíte po zdraví? Trápí vás
nachlazení, křečové žíly, ekzém,
záněty, bolesti
a další neduhy?
Přijďte si vyzkoušet výrobky pro
zdraví a kosmetiku založenou na
principech tradiční čínské medicíny
a uchopte zdraví pevněji do svých
rukou!

FILMOVÉ LÉTO V OSTRÉ
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

27. - 30.8. 2019
TOMU

NEUVĚŘÍTE........................

Někdo z naší obce nebo nezvaný návštěvník obce rozšiřuje chov králíků nebo potřebuje
pletivo kolem stromků a k tomu účelu odcizil pletivo kolem obecních nově vysázených třešní
podél komunikace od OÚ k Labi.

VÝZNAMNÉ A MEZINÁRODNÍ DNY V BŘEZNU (výběr)
3.3. - Světový den divoké přírody (World Wildlife Day)
8.3. - Mezinárodní den žen
19.3. - Mezinárodní den invalidů
20.3. - Světový den divadla pro děti a mládež
21.3. - Mezinárodní den lesů
21.3. - Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
21.3. - Světový den poezie
22.3. - Světový den vody
23.3. - Světový meteorologický den
24.3. - Den Horské služby
27.3. - Mezinárodní den divadla
28.3. - Den učitelů

VE ZKRATCE
PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA BIOODPAD V OBCI
stanoviště č.1 – u školy
Kontejnery budou přistaveny nejdéle 19.3.
Prosíme o důsledné třídění na větve a trávu (popř. listí a plevel)

stanoviště č.2 – mezi č.p. 126 a č.p. 127
Díky podpisu Dohody o spolupráci s firmou Cavalo Černá v Pošumaví s.r.o., provozovna
Kompostárna Lysá nad Labem bude umístěn v obci (v západní části) ještě jeden kontejner na
bioodpad, který bude určen pouze na trávu, listí, plevel. Přistaven bude od prvního dubnového
týdne. Větve z části obce, kde bude tento kontejner přistaven budou občané nadále vozit do
kontejneru ke škole. Ani jedna firma, se kterou obec spolupracuje v záležitosti přistavení
kontejnerů na bioodpad , již nemá další kontejner k zapůjčení.
KONTEJNERY V OSTRÉ A VE ŠNEPOVĚ
Kontejner na objemný domácí odpad bude přistaven v obci Ostrá v areálu ČOV od SOBOTY
6. dubna. Objemný odpad sem mají možnost vozit občané přihlášení k trvalému pobytu v Ostré
a ve Šnepově každou sobotu od 9:00 do 11:00 až do konce května.
Ve Šnepově bude ještě přistaven jednorázově o víkendu. Přesný termín v tuto chvíli ještě
nevíme.
Kontejner na nebezpečný odpad bude opět přistaven v Ostré na parkovišti před OÚ a ve
stejný den také Šnepově. Termín v době uzávěrky Zpravodaje ještě není znám.

OPRAVA POKLOPŮ
Do konce března obec zajistí opravu a výškové vyrovnání dalších kanalizačních poklopů na
místní komunikaci od ČD zastávky k místnímu hostinci a dále směrem k parkovišti u jezera.
Zároveň zajistíme utěsnění „kritických“ poklopů na silnici II/331.
3 vyrovnané poklopy (2 ks u místního hostince a 1 ks komunikaci směrem k jezeru) přispívají k
bezpečnější jízdě po místní komunikaci.
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO ZIMĚ
Opravy se budou realizovat až s příchodem stálých klimatických podmínek. Obvykle se jedná o
konec měsíce dubna, potažmo počátek května. Dá se předpokládat, že se do té doby
komunikace ještě více poničí.
OBRUBNÍK U AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠTĚ
Obrubník u autobusového nástupiště u místního hostince, o jehož opravě jsme se již zmiňovali,
je opraven.
CHODNÍK PODÉL SILNICE II/331 – směrem ke kapličce
Vlnobití, které museli chodci zdolávat na chodníku podél silnice II/331 je již minulostí.
310 let od založení místní části Šnepov
Dne 22.6. budeme ve Šnepově slavit. Oslav se zúčastní i pan hrabě Špork se svou chotí. Mimo
jiné přijedou zkontrolovat, jak se o osadu šnepovští občané starají.
Co dalšího nás v červnu v místní části Šnepov čeká, se dozvíte v dubnovém čísle.

Poruchová linka ČEZ
800 850 860
Pro nahlášení poruchy si vždy připravte:
• Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, název firmy)
•

Adresu odběrného místa nebo bližší popis místa poruchy

•

Kontaktní telefon

•

Informace o charakteru poruchy (zda se jedná o ohrožení zdraví, života nebo škody na
majetku většího rozsahu)

•

Popis poruchy (nenačítá elektroměr, nespíná HDO, bez dodávky elektřiny, kolísání
napětí)

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Termín voleb do Evropského parlamentu
Volby do europarlamentu se stejně jako jiné volby v České republice konají v pátek a
v sobotu. Konkrétně se volební místnosti otevírají v pátek 24. května ve 14:00 hodin. První
den je volební místnost otevřena obvykle do 22:00. V sobotu 25. května mohou Češi volit od
osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne.

V jiných členských zemích Evropské unie volby probíhají až do neděle, takže konečné
výsledky nového složení europarlamentu budou známé nejspíš 26. května večer.
RUB LABE RUN
= štafetový závod v celkové délce přibližně 320km a to ze Špindlerova Mlýna podél řeky Labe
do Děčína. V našem katastrálním území by běžci měli probíhat ve sobotu 11.5.2019, během
podvečera.
UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ (po dobu rekonstrukce
nadjezdu v Lysé n.L.)
Obec Ostrá požádala dopravní odbor MěÚ Lysá n.L. o umístění dopravního značení D24a,b
(zákaz odbočení) pro všechna auta nad 3,5t (DT E) mimo dopravní obsluhy (DT E13) na silnici
II/331 na křižovatce s místní komunikací jdoucí směrem k ČD zastávce. Stanoviska DI PČR a
KSÚS Středočeského kraje jsou kladná.

ÚNOROVÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
MUZIKOTERAPIE
POLETÍME DO AFRIKY
Minulou muzikoterapii jsme obletěli zeměkouli, prozkoumali povrch Měsíce, nakonec jsme
přistáli na naší planetě.
Nohama na zemi jsme tentokrát zůstali. Čekala nás výprava do horké Savany, ale i do vlhkého
pralesa….zkrátka do Afriky!
Přivítání proběhlo v kruhu – jako obvykle. Píseň : Dobré ráno jsme doprovázeli hrou na
tamburínu.
Následovala písnička o Africe.
„ČÁRY MÁRY ENTENTÝKY, POLETÍME DO AFRIKY,
PŘIDRŽTE SI ČEPICE, HOP A UŽ JSME V AFRICE.
LVI A LVICE POD PALMAMI HROZITÁNSKY ŠPULÍ TLAMY,
LOVÍ MYŠI V OÁZE, PŘIBÝVAJÍ NA VÁZE.“
Píseň jsme doprovodili pohybem.
Potom přišla na řadu : Hra na ozvěnu aneb napodobování rytmu hrou na tělo.
S většími dětmi jsme se přenesli na poušť, bubnování ve vlně (jeden po druhém) nám
přiblížilo písečné duny.
S menšími dětmi jsme si vybubnovali déšť v pralese. Děti z obou skupin se vyřádily, ale musely
i naslouchat sobě navzájem, sledovat dirigenta určujícího dynamiku a roli dirigenta si mohly i
vyzkoušet.
„BUM BUM NA BUBEN, MY TU BUBNUJEM.

TANCOVAT JAK V AFRICE LÍBÍ SE NÁM VELICE.“
Při rytmickém bubnování jsme si zatančili.
Co bylo na závěr? Utrmácení, utančení jsme ulehli na polštář k relaxaci. Africkou relaxační
hudbu doprovodil příběh O Mauglím.
To se nám odpočívalo! Těšíme se na další dobrodružství!

ZE ŠUPLÍKU
KRONIKA - KOVÁŘSKÝ ROD KOUTSKÝCH – 3. část
ZPRACOVALA Martina Fialová, 2018

(pozn. Vybrané části jsou zveřejněny se svolením autorky)

Po stopách kovářů v Polabí
Obce, ve kterých žili naši předkové - kováři se jménem Koutský, jsou: Hronětice a Lány (obě
obce jsou nyní součástí Kostomlat nad Labem), Stratov, Ostrá, Hradištko a Semice.
Většina z nich náležela v dobách dřívějších k panství Lysá nad Labem hraběte Josefa Šporka.
Lysou získali Šporkové v roce 1647 a tehdy započalo období nebývalého rozkvětu města i
okolí. Šporkové respektive později Sweerts-Šporkové drželi panství až do roku 1851, kdy jej
prodali za 820 000 zlatých kněžně Štěpánce Rohanové.
(Hradištko spadalo pod panství Poděbrady a Semice pod panství Brandýs a Přerov).

Hronětice
V roce 1932 zde byly evidovány tyto živnosti a obchody: 2 hostince, kovář, krejčí, mlýn, 2
obuvníci, pekař, rolník, řezník, sadař, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní
spolek pro Hronětice a Lány, 2 trafiky, truhlář, velkostatek Ferdinand Kinský, velkostatek
Rosicko-Pardubická rafinerie cukru.
Kovárna byla v domě čp. 45 (je to největší stavení ze všech zdokumentovaných domů –
původních kováren), kde máme našeho zatím nejstaršího kováře Václava, přebýval tam ale poté
i jeho syn Josef se svou ženou Kateřinou a narodilo se jim tam 7 dětí. Druhá kovárna bývala o
dva domy dál v čp. 52 – to mi potvrdila i místní pamětnice (o kovárně v čp. 45 ovšem netuší,
pouze že tam bývala hospoda).

Hradištko
V obci Hradištko (505 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: 2
hostince, kolář, 3 košíkáři, 2 kováři, krejčí, obchod s mlékem, obuvník, pekař, pokrývač,
řezník, obchod se smíšeným zbožím, řezník, studnař, 2 tesařští mistři, trafika, truhlář

Lány
V roce 1932 byly v obci evidovány tyto živnosti a obchody: 2 hostince, kovář, mlýn,
obuvník, pletárna, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky.
Kovárna byla v domě čp. 15 (velký bílý dům, nyní veden v katastru jako ‚objekt občanské
vybavenosti‘) a také v domě čp. 23, kde jsem nalezla zatím nejstarší matriční zápisy, v té době
psané latinsky (svatba 25.8.1773: Josef Koutský, faber ferrarius čili kovář, a Kateřina, a
narození jejich dětí /Jan, Anna, Kateřina, Magdalena/ v letech 1775-1779 tamtéž; nejsou ale
zatím připojeni do rodokmenu).

Ostrá
Kovárna byla v čp. 44, původně patrně obecní; někdy mezi roky 1854 – 1859 se do ní

přistěhovali Josef Koutský s Marií roz. Hlavičkovou a roku 1860 kupuje tento Josef Koutský
kovárnu za 900 zlatých do svého vlastnictví.

Stratov
Kovárna byla v čp. 16 a jako obecní kovárna sloužila od roku 1861 do roku 1929. Mihli se tam
i naši kováři, ale toto pole je z mé strany zatím neprobádané, bude doplněno při dalším bádání.
Zmíním zatím údaj od katechety Josefa Vojáčka (1874-1958, římskokatolický kněz a
vlastivědný pracovník) (viz Kronika kovárny v Ostré psaná Bohumilem Koutským):
Roku 1852 byl tu dle čelednice (=soupis duší) Václav Koucký (+ Anna). Roku 1861 zapsána
jako obecní kovárna.
Zmiňovaný Václav bude nejspíš syn nebo vnuk Václava Koutského (kováře z Lán 23, který
zemřel 3.2.1837 v Lánech 23 ve věku 70 let), ze kterého vzešly další minimálně 2-3 generace
kovářů ve Stratově. U těchto kovářů jsem zatím také nenašla napojení do rodokmenu, to bude
práce na další roky.
Další čísla domů, ve kterých se vyskytoval Koutský – kovář, byla také 11 a 63.

Semice
Ve vsi Semice byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: autodílna, bednář, 3
holiči, 4 hostince, kapelník, 2 koláři, konsum, 2 kováři, 2 krejčí, obchod s mlékem, 3 obuvníci,
obchod s ovocem a zeleninou, pekař, stáčírna lahvového piva, porodní asistentka, 3 rolníci, 3
řezníci, 5 obchodů se smíšeným zbožím, Platebna okresní hospodářské záložny v Českém
Brodě, spořitelní a záložní spolek pro Semice, 2 švadleny, trafika, 2 truhláři, 5 zelinářství, 4
obchody se zemskými plodinami, 4 obchody se zvěřinou a drůbeží.
Obecní kovárna byla V Koutě v čísle 19, další kovárna V Průhoně – v čp. 74 a po roce 1939
vystavěli naši předkové kovárnu v domě čp. 3. Fungovala cca do roku 1992, kdy zemřel Josef
Koutský (1908 - 1992), poslední kovář ve větvi kovářů, kteří odešli z Ostré.

VÝZVA GALERIE TANČÍCÍ DŮM
NÁRODNÍ SBÍRKA
Galerie Tančící dům vyhlašuje národní sbírku dobových předmětů ze 70. a 80. let 20.
století.
Cílem Galerie Tančící dům je uchovávat předměty z období socialismu v dobrém stavu i do
dalších let a s jejich pomocí zachovat ducha tehdejší doby i se všemi paradoxy, které k ní
patřily. Galerie proto vyzývá veřejnost k darování nebo dlouhodobému zapůjčení předmětů ze
70. a 80. let, a to jak těch unikátních, tak i předmětů určených ke každodennímu užívání
vyrobených v Československu.
V galerii pro tento účel vzniká depozitář. Předměty v dobrém stavu z tohoto historicky
nedávného období velice rychle mizí a hrozí, že by se časem zcela vytratily. Často jde o
nepoužívané věci, které má mnoho lidí z nostalgie schované doma, ale nepřičítá jim historickou

hodnotu. V budoucnu pomůže vytvořená sbírka přiblížit specifickou atmosféru minulých
desetiletí mladší generaci, která ji nezažila.
Hledáme především tyto předměty či unikáty, které nejsou uvedeny:
Veškeré dobové předměty či obaly v dobrém stavu
Hračky
Dobové fotografie (scan nebo možno zaslat poštou či zanést osobně)
Pošta a úřady (telefonní seznam, razítka)
Škola (školní pomůcky, vybavení škol, tabule, lavice, židle)
Sběratelství (všechny sbírky ze 70. – 80. let)
Nakupování (tašky, peníze, letáky, cenovky, reklamní předměty)
Vybavení bytu (nábytek, osvětlení, dekorace, květináče, obrazy, technika)
Volný čas (sport, camping, chataření, zábava, tanec)
Domácí umění (pletení, kutilství)
Elektrospotřebiče (pračky, kráječe na chleba, fény, roboty, vysavače, kulmy, vařiče, žehličky,
pletací stroje, myčky, rádia, televize, horská slunce, lampy, ponorné vařiče, sporáky)
Technika (fotoaparáty, hodiny, budíky)
Kuchyňské vybavení (porcelán, ubrusy, závěsy, stoly, židle, držák na nádobí, příbory,
naběračky, skleničky, hrnce, sifonové lahve)
Sport (sportovní doplňky, oblečení, golf)
Plakáty (reklamní, filmové)
Móda, oblečení, textil , boty, doplňky (bižu, paruky, obaly od kosmetiky, voňavky)
Firmy a národní podniky (loga, poutače, reklamní předměty, vybavení)
Významná výročí (vlajky, odznaky, diplomy ocenění, poháry)
Potraviny (originální obaly)
Významné osobnosti (jakékoliv materiály, fotky, vysvědčení, dopisy, OP, oddací listy,
výjezdní doložky)
Tuzex (obaly výrobků, platidla)
Zaměstnavatelé (smlouvy, výplatní pásky, pracovní řád, technické přístroje)
Film, hudba a reklama (desky, přebaly, filmové rekvizity)
Doprava (lístky, jízdní řády, průkazy, pomůcky pro průvodčí)
Zdravotnictví (recepty, léky, zdravotní pomůcky)
Umění (porcelán, textil, bižu, šperky, sklo, výtvarné umění)
Dárkové předměty
Turistika
Pivo a alkohol
Lázně
Pokud doma máte poklady z tohoto období, které nebylo jednoduché, můžete se zapojit do
sbírky a podílet se tak na vzniku příští retro výstavy a zachování genia loci pro další generace.
Stačí poslat fotografii daného předmětu na rezervace@galerietancicidum.cz a my se Vám následně
ozveme.
Termín ukončení sbírky je 31. 7. 2019.

Fotografie předmětů pro darování nebo dobové fotografie, můžete posílat na emailovou
adresu rezervace@galerietancicidum.cz anebo zavolejte na +420 773 207 330 od 10:00 do
17:00.

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE
V březnu začínají jarní odvety mistrovské sezony 2018-2019
A-mužstvo – Divize sk.B
Sobota 9.3. 10:15 hod. F.C. Chomutov - S.S. Ostrá
Sobota 16.3. 15:00 hod. S.S. Ostrá – FK Olympie Březová
Sobota 23.3. 10:15 hod. FK Neratovice-Byškovice – S.S. Ostrá
Sobota 30.3. 16:30 hod. S.S. Ostrá – FK Brandýs
B-mužstvo – I.B. třída sk.B
Neděle 24.3. 10:15 hod. S.S. Ostrá B – FK Dobrovice B
Neděle 31.3. 10:15 hod. S.S. Ostrá B – SK Vojkovice

Ordinace MUDr. J. Daleckého v Ostré – 8.4 2019
OBECNÍ KNIHOVNA
OTEVŘENA
MIMO SVÁTKY KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
OD 16:30 DO 17:30
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