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Dovolená = klid, sluníčko a pohoda
Pro každého z nás pojem pohodová dovolená znamená něco jiného.
Mnoho lidí si představuje svou pohodovou dovolenou u moře v exotické zemi. Ne pro všechny je to vysněná
dovolená. Každý má jiné představy. Nezáleží na tom, kde na dovolené jsme a jak ji prožíváme. Hlavní je, že se
tam cítíme dobře. Nemusí to být někde na pláži, může to být kdekoliv, například doma na zahradě, v lese na
chatě, na táboře nebo také u babičky.
I když máme několik letních dnů již za sebou, přeji Vám krásnou a příjemně prožitou dovolenou, dětem
pohodové prázdniny.
J. Kaucká

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 8. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 25.6. 2019
ZO schválilo
 celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad
 účetní závěrku obce Ostrá za rok 2018
 účetní závěrku MŠ Ostrá za rok 2018
 nového nájemce do obecního bytu v č.p. 109 od 1.8. 2019
 finanční příspěvek pro Městskou nemocnici MK a.s. ve výši 5000 Kč k obnově lůžkového fondu
 rozpočtové opatření č. 3
ZO vzalo na vědomí
 uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP_2019_78620 mezi obcí
Ostrá a OSA, z.s., IČO: 63839997
 uzavření Dodatku ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248 /82/
05000033 /2008 (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o x obec Ostrá)
 protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly FV ZO na místě - kontrola obce Ostrá, MŠ Ostrá
Příští veřejné jednání zastupitelstva se bude konat v druhé polovině srpna, popř. dle potřeby

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad bude v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu, otevřen po celou dobu prázdnin.

VE ZKRATCE
Zpravodaj obce Ostrá Od září 2019 bude náš občasník vycházet vždy jako dvojčíslo. Do konce roku tedy
vyjde ještě 2x. V případě, že chcete obohatit jeho obsah Vaším článkem nebo zajímavostí, pište na
zpravodajostra@email.cz.
Místní knihovna V červenci a srpnu je ZAVŘENO. Otevřeno bude opět od září každý sudý týden v úterý od
16 do 18 hod.
Kroužek keramiky a kurzy cvičení budou opět probíhat až od září.
Velkoobjemový odpad v obci Kontejnery na velkoobjemový odpad budou opět přistaveny v areálu ČOV v
Ostré na podzim 2019. Obec bude jednat se zástupcem AVE Benátky. Pravděpodobný termín přistavení druhá
polovina září.
Fotbalová škola Lukáše Váchy Tak jako v předchozích letech připravilo Sportovní sdružení Ostrá na
červenec fotbalový letní kemp.
Změna na MěÚ Lysá n.L. - odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Lysé nad Labem
oznamuje, že byl nově zaveden vyvolávací systém pro odbavování agend občanských průkazů a cestovních
dokladů (pasů).
Při vstupu do budovy si občan v přízemí vytiskne pořadové číslo (na každý úkon i osobu zvlášť) a na vyřízení
postupuje do prvního patra, vlevo. Na konci chodby v prostoru čekárny je umístěna číselná vyvolávací tabule.

Informace Odboru výstavby a životního prostředí - vodoprávní úřad
Likvidace odpadních splaškových vod z nemovitostí, které nejsou napojeny na veřejný kanalizační řad
Vlastníci nemovitostí, v kterých dochází k produkci splaškových odpadních vod a nejsou napojeny na veřejný
kanalizační řad, jsou povinni předkládat vodoprávnímu úřadu originály dokladů o zneškodňování splaškových
odpadních vod z těchto nemovitostí. Předkládané doklady se liší podle způsobu likvidace splaškových odpadních vod.
Splaškovými odpadními vodami jsou vody z WC, mytí nádobí, vody z koupání a praní.
Seznam požadovaných dokladů podle způsobu likvidace splaškových odpadních vod naleznete
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-vystavby-a-zivotniho-prostredi/informace-odboru.

na

V případě, že splaškové odpadní vody jsou odváděny do akumulační jímky (žumpy) předkládají se vodoprávnímu
úřadu na vyzvání doklady o zneškodňování akumulovaných odpadních vod odvozem na čistírnu odpadních vod
v souladu s § 38 odst.8 vodního zákona.
Upozornění:
Podle § 38 odst.8 vodního zákona s účinností od 1.1.2021 je ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce
(žumpě), povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle
živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky,
množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny
odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

V případě, že splaškové odpadní vody jsou zneškodňovány prostřednictvím domovní čistírny odpadních vod (dále
jen „DČOV“), která byla povolena souhlasem s ohlášenou stavbou podle § 15a vodního zákona, předkládají se
vodoprávnímu úřadu doklady o provedení revize DČOV podle § 59 odst.1 písm k) vodního zákona. Vlastník DČOV je
povinen provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé (pověřené Ministerstvem životního
prostředí) technické revize a výsledky těchto revizí předávat do 31.prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu.
Závady zjištěné při revizi je provozovatel (vlastník DČOV) povinen odstranit do 60 dnů od provedení revize. Seznam
odborně způsobilých osob je zveřejněn na https://www.mzp.cz/cz/revize_domovnich_cistiren.
V případě, že splaškové odpadní vody jsou zneškodňovány prostřednictvím DČOV, která byla povolena
rozhodnutím o povolení nakládání s vodami a stavebním povolením podle § 8 odst.1 písm c) a § 15 vodního
zákona, předkládají se vodoprávnímu úřadu rozbory odpadní vody odebrané na výtoku z DČOV v souladu s § 38 odst.6
vodního zákona a rozhodnutím o povolení nakládání s vodami. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění
vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen oprávněné laboratoře podle § 38 odst.6 vodního zákona.

PŘIPOMÍNÁME
Do 30. 9. 2019 musí být zaplaceny poplatky za odpad a likvidaci odpadních vod na rok 2019.
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1.300,- Kč za trvale hlášenou osobu (popř. napojenou chalupu) a
500,- Kč za dítě do 15 let.
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem, 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. Poplatky je možno zaplatit v úředních dnech, pondělí a středa od 8.00 do 11.00
hodin a od 13.00 do 17.00 hodin na Obecním úřadě v Ostré, nebo je možné úhradu zaslat převodem na účet
obce, č. účtu 2229191/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést č. popisné (evidenční).
Občané Šnepova před číslo popisné (evidenční) napíší ještě č. 6.

POZVÁNKY
KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2019

Srpnová kavárnička „Na úřadě“ se koná
Pohádkový
ve čtvrtek
29.8. 2019 vles
16 h.

Letošní vítání nově narozených občánků Ostré se
bude konat začátkem října.
Předběžně je stanoveno datum 10. 10. 2019.

neděle 1.9. 2019
Všichni jste srdečně zváni.
S pohádkovými
postavičkami čeká děti
pohádkové odpoledne
připravené osterskými zastupiteli. Děti i jejich
rodiče jsou srdečně zváni.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit,
aby se včas ohlásili na OÚ Ostrá.

Koncert a zábava s kapelou
pátek 19. července OD 20:00 - letní bar RYO
The SENIORS + 1
Pensistör Tour 2019

Rock mish - mash

Seznam filmových titulů pro letošní Filmové léto 2019 v Ostré – 27. - 30.8. 2019
Čertí brko

https://www.csfd.cz/film/530191-certi-brko/prehled/

Hastrman

https://www.csfd.cz/film/512864-hastrman/prehled/

Chata na prodej

https://www.csfd.cz/film/570659-chata-na-prodej/prehled/

Po čem muži touží

https://www.csfd.cz/film/558572-po-cem-muzi-touzi/prehled/

UDÁLOSTI V OBCI
Šnepov - 310 let, sobota 22.6. 2019
Oslavy ve Šnepově se vydařily. Počasí vyšlo, sešlo se několikanásobně více lidí, než v této místní části žije.
Bylo to povedené odpoledne.
Sešli se rodáci i současní obyvatelé. Mnozí se potkali po letech. Pohodové odpoledne bylo zahájeno příjezdem
manželů Šporkových. Hrabě zkonstatoval, že se ve Šnepově mnohé změnilo, zavzpomínal na lovecké hostiny,
při kterých byly podávány výhradně kachny.
Po krátkém proslovu a zdravici směrem ke svým "poddaným" usedl s ostatními ke stolu. Pro sobotní
příležitost byl upečen patrový dort, grilovala se kýta. Šnepovské hospodyňky napekly mnohé sladké i slané
dobroty. Jídla bylo dosti, jen ta kachna chyběla.
Následoval šermířský vstup, po té bubnování. Celá akce byla zakončena zasazením hrušně.
Po celou dobu mohli návštěvníci shlédnout výstavu fotografií "Jak šel čas ve Šnepově" i výstavu fotografií z
Mydlovarského luhu od pana J. Klíra. Ten, kdo zavítal v sobotu do Šnepova se při zhlédnutí výstavy také
dozvěděl něco málo o výrobě navijáku Klirex.

V následujících řádcích se dočtete mimo jiné
o šnepovské firmě - díky materiálům z archivu Martina Valtra z Ostré

Retrův zdar aneb Historie rybářského sportu v Československu
Mapování rybářské historie dá někdy pořádně zabrat. O některých firmách či výrobcích není nikde ani zmínka
a nezbývá než pátrat v archívech nebo se vyptávat pamětníků. Někdy ovšem sehraje důležitou roli náhoda a
přesně tak tomu bylo s navijákem Klirex.
Jednou na rybách jsem si povídal s kamarádem Tomášem o krásách starého rybářského náčiní. Ryby nebraly a
času jsme měli dost. „Jestlipak víš, že v jedné vesnici kousek od nás, bydlí výrobce slavného navijáku Klirex,“
pronesl nečekaně kamarád. „To není možné, naviják Klirex se vyráběl někdy ve čtyřicátých letech, to musí být
jeho syn,“ pravím nevěřícně. Kamarád však trvá na svém.
Když jsem v prosinci 2014, v č. 8 představil naviják Klirex, psal jsem, že pochází údajně z pražské výroby, na
trhu se jich objevilo několik druhů a další historie je prozatím neznámá. Díky náhodě a hlavně kamarádovi, si
můžeme tuto strohou informaci opravit a doplnit. Pana Klíra jsem několikrát navštívil a zjistil, že se skutečně
jedná o původního výrobce navijáku Klirex. Nevyráběl se však v Praze, ale ve Šnepově.
Pojďme to vzít od začátku
Jiří Klír je posledním žijícím mohykánem generace řemeslníků, kteří zásadně ovlivnili vývoj rybářského
sportu. Smekací navijáky se u našich vod začaly objevovat již v třicátých letech právě díky šikovnosti českých
výrobců. Navijáky z dovozu byly příliš drahé a pro většinu běžných lidí nedostupné. Rousek nebo Vlček
dokázali vyrobit stejně kvalitní navijáky za poloviční nebo dokonce třetinovou cenu. Moderní náčiní si tak
mohli dovolit i méně majetní rybáři. Tlustoš, Klír a spousta dalších výrobců na tyto průkopníky navázali
během let čtyřicátých. Firma Klír byla rodinným podnikem.
Tři bratři
Nejstarší Karel se narodil v roce 1906 a firma nesla i jeho jméno – Karel Klír, strojírna Šnepov. Prostřední
bratr Emil, ročník 1909, byl do kšeftu a staral se o chod firmy a papíry. Nejmladší Jiří se narodil v roce 1924.
V roce 1939 se začal učit u firmy J. Volman v Čelákovicích (později TOS – Továrny obráběcích strojů) a
doučil se u bratra Karla v roce 1943. Výroba prvních navijáků začala doslova na koleně někdy okolo roku
1940. Pan Jiří vzpomíná: „ Ze začátku jsme neměli ani frézu a vše vyráběli na upraveném soustruhu. První
model Klirex 1 měl půlové překlápění, jen takový drátek. Fungoval však velmi dobře.
Jako učedník jsem opracovával nožičky z odlitků. Byly velmi hrubé a hodně jsem se na nich vyvztekal. Dělal
jsem i překlápění a někdy mi brácha svěřil i výrobu koleček.
Zprvu jsme byli v dílně jenom já a Karlík, Eman se přidal až později. Výroba se postupně zdokonalovala,
jenže v roce 1943 nám Němci dílnu z důvodu rušení živností zavřeli. Dva roky jsem byl totálně nasazený v
Krnsku u Mladé Boleslavi. V továrně, kde se původně vyráběly hračky, jsem dělal na leteckém oddělení a bylo
to doslova peklo. Nýtovali jsme dohromady hlavní nosníky do křídel Messerschmitt Bf 110, což byl rychlý
dvoumotorový stíhač. Při nýtování byl hrozný rámus a od té doby špatně slyším. Karel s Emanem pracovali ve
firmě Kubíček a spol.
Výroba navijáků pokračovala až po válce. „Po roce 1945 jsme z výprodejů vojenských fabrik, jmenovalo se to

myslím národní fondy, získali pořádné vybavení a rozjeli novou výrobu. Nakoupili jsme frézy, velký soustruh,
hoblík a další stroje. Karel dohlížel na výrobu, Eman na účetnictví a já s průmyslovkou dělal technologa.
Klirex 2 měl již moderní překlápěč a výroba se velmi slibně vyvíjela. O navijáky projevil zájem obchodník s
rybářskými potřebami Karel Staněk z Prahy a stali jsme se jeho výhradními dodavateli. Klirex stál asi 320,Kč. Vyrábělo se okolo stovky kusů měsíčně a tomuto počtu jsme museli výrobu přizpůsobit. Firma Bartoš
Hedvikov nám začala odlévat tělesa, velká kola, víčka, bubínek, kličku i matku cívky. My jsme vše
kompletovali, dělali hřídelky, pastorky a celý překlápěč. Materiál na výrobu se jmenoval zinkonal, což byla
patentovaná sloučenina zinku, hliníku a dalších přísad. Jenže zinek nadělal časem ve sloučenině velkou
paseku. Všechna velká ozubená kolečka po nějakých dvaceti letech zestárla a odešla. To bylo období, kdy
rybáři chodili a chtěli kolečka vyměnit. Ukázali jsme jim plnou bednu náhradních, jenže byla špatná taky.
Formy zůstaly bohužel majetkem firmy a nemohli jsme vyrobit nová. Většina navijáků proto skončila v
popelnici. Tento problém se týkal hlavně modelu Klirex 3, který měl již jiný překlápěč a cívku z umělé hmoty.
Ke konci, kdy jsme měli výrobu dobře rozjetou, se navijáky prodávaly v krásné papírové krabičce s rybou a
nápisem Klirex. Hlavní výroba navijáků probíhala v letech 1945 – 1948 a vyrobilo se jich odhadem něco přes
3000 kusů.
V době, kdy Karel dělal Klirex 3, jsem už byl v Děčíně ve škole, takže jsem ty poslední dva svobodné roky ve
výrobě chyběl. Do dílny jsem přišel tak jednou za měsíc, navijáky vyráběl Karel s Emilem. Karel se snažil
vyvíjet stále něco nového. Okopíroval dokonce anglický Altex 2, který mu za války půjčil kamarád. Byl to
moc pěkný naviják, vyrobilo se jich asi 50 kusů a fungují dodnes, protože jsme převodová kola udělali sami na
fréze. K sériové výrobě ale nedošlo kvůli autorským právům. Stejný problém měla i Tesla Kolín, která se
snažila Altexy taky vyrábět. Výrobu ani nezahájili, protože jim hned skočili na krk z důvodů anglické licence.
Prototyp se ale vyrobil určitě. To bylo okolo padesátého roku. Těsně před znárodněním začala výroba navijáků
poněkud váznout, protože firem chrlících navijáky, neustále přibývalo. Souběžně jsme proto začali vyrábět i
stolní vysokoobrátkové vrtačky Klirex. Naším hlavním odběratelem se stala firma Rédl, která vyvážela hlavně
do Austrálie. V roce 1950 všechno bohužel skončilo znárodněním a zrušením živnosti. Tou dobou Karel
zaměstnával šest lidí.
Rybaření
„Můj táta byl velký rybář. Jmenoval se Alois a naši usedlost si koupil schválně kousek od Labe, aby to měl
blízko na ryby. K vodě chodil pravidelně a o hospodářství se starala maminka Emílie. To byla úžasná ženská a
pro tatínka, který kromě rybaření vlastně nic nedělal, měla pochopení. Táta vyrážel na ryby každé ráno okolo
čtvrté hodiny a vždycky něco přinesl. Naši rodinu vlastně živil rybolovem. Většinou nosil skaláky a někdy
chytil i pěkného kapra. Já s Emilem jsme chytali ryby jenom někdy, zatímco Karlík chodil pravidelně. Bavilo
mě třpytkovat s Klirexem na Labi, kde braly štiky. Jednou jsme na ně vyrazili s partou kamarádů. Přijel jsem
asi o hodinu později, a protože do té doby nic nechytili, začal jsem je hecovat, že nemají dobrej flek a štika se
dá chytit jedině o kus dál. Kecal jsem voloviny, jenže štika mi tam na první hod skutečně zabrala. Ani jsem

tomu nemohl uvěřit. Sebral jsem ji a hurá za klukama. Jen nevěřícně zírali, já jim zamával na pozdrav a odjel
zase domů.“
Jak šel čas
Po dokončení dvouleté průmyslové školy v Děčíně, odešel Jiří Klír v roce 1948 na dvouletou vojenskou
službu do Milovic. Narukoval k 23. tankistické brigádě, která měla ještě západní výzbroj a jezdil jako radista v
tanku Churchill. V roce 1950 nastoupil k firmě LANA, která se později přejmenovala na VÚTMS – Lysá nad
Labem. Pracoval zde jako technolog a časem se stal vedoucím stavební laboratoře. Vydržel zde až do šedesáti
let, kdy v roce 1984 odešel do důchodu, kterého si užívá již 35 let. Emil zemřel ve věku 75 let v roce 1983 a
Karel v roce 1993 ve věku 87 let.
Jiří Klír vzpomíná na výrobu navijáku Klirex.
Současnost
Pan Jiří je velmi všestranný a talentovaný člověk. Je mu devadesát čtyři let, rád čte a věnuje se výtvarnému
umění. Sám umí i výborně malovat. Ze všeho nejvíce se však věnuje fotografování zvířat. S pomocí internetu
fotografuje safari a uspořádal již několik výstav. Jeho vyprávění by vydalo na celou knihu. Při odchodu mě
doprovází na dvorek, stojí ve vrátkách a mává na rozloučenou, jako bychom se znali spoustu let. Zamávám mu
taky, protože mám stejný pocit. Už teď se těším na další setkání a příště spolu vyrazíme třeba na ryby. Určitě
budu mít starý bambusák s navijákem Klirex, protože i po 78 letech funguje výborně. Pokud máte s tímto
navijákem nějaké zkušenosti nebo jej dokonce vlastníte, dejte vědět. Pomůžete tak doplnit mozaiku příběhu
jednoho skvělého navijáku a tří bratří.

Zdeněk Hofmann (bubeník, karikaturista, rybář, entomolog)

Bratři Klierové – stručná historie firmy Klirex
Firmu Klirex založil můj bratr Karel Klier v roce 1941 s názvem:
Karel Klier,strojírna,Šnepov p.Kostomlaty u Nymburka
Byli jsme tři bratři - Karel, Emil a Jiří. Asi rok před vznikem firmy bratr dokončil konstrukci a následně malou
sérii prvních navijáků, kterou předal po předchozí dohodě obchodníku panu Karlu Staňkovi. Navijáky se líbily
a tato série byla rychle vyprodána. Firmu tvořili jenom rodinní příslušníci, tři bratři Klierové, já jako učeň. Po
dvou letech protektorátní úřad firmu uzavřel a všichni jsme byli převedeni do zbrojního průmyslu. Během
předchozího období jsme vyráběli malé série navijáků, výhradně pro obchod pana Staňka.
Po válce bratr Karel živnost obnovil, přibral několik dalších zaměstnanců a vyráběl další, již nové série
navijáků. Aby zvýšil produktivitu práce i kvalitu provedení uskutečnil smlouvu s firmou Bartoš-Hedvikov,
která nám dodávala přesné odlitky z jejich slitiny,včetně ozubených šípových kol. Vše prošlo přísnými
zkouškami,při kterých se ukázala mimořádná pevnost materiálu. Po dvaceti letech se však ukázalo,že zinkový
podíl použitého materiálu způsobil jeho křehnutí a zuby začaly vypadávat. Proto také navijáky prvních sérií
stále bezvadně fungují a ty novější již bohužel ne.
Brzo se ukázalo,že podobných výrobků v dobré kvalitě, srovnatelné s Klirexy na trhu stále přibývá, proto

Karel zkonstruoval a připravil do výroby malé, přesné stolní vrtačky. Prodej těchto zařízení převzala firma
Roedl-Praha a tyto vrtačky byly vyváženy až do Austrálie.
Dík bratrově výborné technické výbavě a v neposlední řadě i obchodní zdatnosti druhého bratra Emila, který
zajišťoval odbyt výrobků,měla firma všechny předpoklady k dalšímu zdárnému rozvoji.
Pak ovšem přišel vítězný únor a byl všemu konec. Firma byla převedena do družstva Motex, byla
přestěhována do Prahy na externí pracoviště na Žižkově. Nakonec i to bylo zrušeno a oba bratři přemístěni na
centrální závod. Já po dokončení prům.školy a vojenské služby jsem se již k firmě nevrátil. Nikdo, ani žádný z
nás nečekal, že to komickotragické představení bude trvat víc, jak čtyřicet let, na štěstí jsme vše přežili v tak
zvané šedé zóně.
Oba mí bratři jsou již dávno mrtvi, jsem však rád, že jsem se
dočkal tohoto , doufám posledního zvonění této pitomé šou, jak
zpívá Bolek Polívka a že mohu podat svědectví o české píli i
vytrvalosti, která se doufám zase jednou stane samozřejmostí.
V Rozkoši 28.února 2011, Jiří Klír

Před rokem sepisovala Martina Fialová kroniku kovářů Koutských. Z této kroniky jste si mohli přečíst
ukázky ve Zpravodajích č. 1/2019, 2/2019, 3/2019.
Nyní se ji podařilo dát dohromady informace o rodině Kadeřábkových (Ostrá čp. 48 a čp. 2). František
Kadeřábek byl legionář, ve Zpravodaji pro Ostrou a Šnepov jsme o něm psali v čísle 4/2018. Pan Kadeřábek
odešel v roce 1923 do USA (Philadelphie) a tam zůstal. Zde se mu narodil syn. Synovi je nyní 90 let a M.
Fialová je v těchto dnech ve Philadelphii. O tom, co dalšího o své rodině zjistí a tedy o potomcích
osterského občana, se jistě dozvíme.
Zpravodaj obce Ostrá 4/2018 - „Osterští legionáři“

M.

Fialová, Rod Kadeřábků z Polabí :

František Kadeřábek (11.11.1895 Ostrá 48 - 14.5.1964 Chicago)
Syn Josefa Kadeřábka a Anny Králové, pokřtěný jako František Salvator (druhé jméno se často dávalo po
světci, který měl blízko data narození dítěte svátek).
František byl odveden v roce 1914 a zařazen byl do 36. pěšího pluku rakouské armády. V té době mu bylo
19 let, byl svobodný, a jeho povolání zapsané ve vojenském spisu bylo ‚řezník a uzenář‘. Byl členem Sokola.
36. pěší pluk byl umístěn v Mladé Boleslavi a během srpna 1914 se přesunul na východní frontu.
21.7.1916 u ukrajinského města Berestečko padl do ruského zajetí. Do československého vojska byl
zařazen 31.7.1917 v Bobrujsku (konkrétně k výzvědné rotě 3 střeleckého pluku), těsně předtím prošel také
zajateckým táborem Darnica. Zúčastnil se ústupu z Ukrajiny, bojů proti sovětským vojskům a obrany sibiřské
dráhy.
3. střelecký pluk „Jana Žižky z Trocnova“ (vznik: Treskyňa, březen 1917)
Účast v bitvách: Zborov, u Tarnopole, Čeljabinsk, Trojick, Zlatoust, Jekatěrinburg, uralská fronta (Kungur,
Nižnyj Tagil), od jara 1919 obrana magistrály úsek Irkutsk.
V dalších zápisech z vojenských archivních dokumentů je uvedeno:
28. března 1919 Vystoupil z církve římsko-katolické a zůstává bez vyznání.
8. června 1919 Předán v pravomoc soudu I. divise v Irkutsku
6. července 1919 Vrátil se od divisního soudu
6. července 1919 Neuposlechl příkazu pod vlivem agitace
21. srpna 1919 Onemocněl. Odeslán na léčení do nemocnice.
29. srpna 1919 Vrátil se po vyléčení z nemocnice. Na 5 dní osvobozen od služby.
7. listopadu 1919 Zápis „Neuposlechl rozkazu pod vlivem agitace“ uveden v rozkazu 645 se mu vymazuje s
tou podmínkou, že dopustí-li se po dobu pobytu čsl. vojska v Rusku deliktu disciplinárního nebo soudního,
zápis oživuje
8. listopadu 1919 Za vzornou službu a příkladné chování povýšen na svobodníka
František Kadeřábek (11.11.1895 Ostrá 48 – 14.5.1964 Chicago)
vyučený řezník, za první světové války legionář v Rusku, od roku 1923 žil v USA s
manželkou Marií Janouškovou měl 1 syna: Frank Kaderabek(*24.5.1929), trumpetista,
žijící ve Philadelphii

MŠ OSTRÁ

Slavnostní rozlučka se školním rokem a šerpování našich letošních předškoláků
Ve čtvrtek 27. 6. 2019 se v parku před naší školkou konalo tradiční rozloučení se školním rokem a letošními
předškoláky. Předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 ukončilo sedm dětí.
Nejen předškoláci, ale i jejich mladší kamarádi, si společně připravili pěvecké a taneční vystoupení – Tak šel
čas s tancem. Po celý rok probíhal v mateřské školce kroužek tanečků a lidových písní, na kterém se děti
naučily taneční kroky a kreace na písně známé i neznámé. Ty nejoblíbenější jsme pak společně vybrali a
předvedli na slavnostním finále. Protančili jsme střevíce od jara do zimy
Na závěr byly odcházející děti dekorovány šerpou "Ahoj školko! " a současně jim byly předány upomínkové
předměty společně s květinou. Paní Kateřina Čápová jako zástupce obce předala dětem dárkové tašky se
školními potřebami pro 1. třídu. Za všechny děti moc děkujeme.
Předškolákům přejeme, aby do první třídy vykročili tím správným lehkým krokem!
Zároveň bychom rádi poděkovali také všem návštěvníkům slavnostní rozlučky za opravdu příjemné
odpoledne. Bylo nám s Vámi moc dobře.

Přejeme všem krásné a slunečné prázdniny !!!!!!
Děti a zaměstnanci MŠ

SS OSTRÁ
SOUHRN ČERVNOVÝCH ZÁPASŮ
ZDROJ: WWW.SSOSTRA.CZ

1. 6.
1. 6.
2. 6.
2. 6.
5. 6.
7. 6.
9. 6.
9. 6.
9. 6.
9. 6.
10. 6.
12. 6.
13. 6.
13. 6.
15. 6.

"A" tým
"B" tým
Dorost - starší
Dorost - mladší
Přípravka mladší
Stará garda
"B" tým
"A" tým
Dorost - starší
Dorost - mladší
Přípravka starší
Přípravka mladší
Dorost - starší
Dorost - mladší
"A" tým

16. 6.

"B" tým

S.S. Ostrá
AFK Milovice
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"
FK Motorlet Praha
Viktorka Žižkov B
Viktorka Žižkov B
S.S. Ostrá
SK Poříčany
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
FK Slavoj Stará
Boleslav

2:1
4:3
3:4
0:6
12:16
1:5
ZRUŠENO
0:1
3:1
8:1
12:5
24:4
0:3
0:10
-

FK Meteor Praha VIII
S.S. Ostrá "B"
TJ Svitavy
TJ Svitavy
FK Bohemia Poděbrady 10
AFK Milovice
SK Benátky nad Jizerou "B"
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
SK Městec Králové
S.S. Ostrá
FK Meteor Praha VIII B
FK Meteor Praha VIII B
FK Baník Souš

-

S.S. Ostrá "B"
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