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Informace z 1 6. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 1 4. 4. 201 6
ZO schválilo:

• převedení hospodářského výsledku MŠ Ostrá v částce 42.568,31 Kč na účet obce
• nákup nového ohraničení plochy pískoviště a jeho zakrytí na zahradu MŠ Ostrá
• schvaluje kritéria zápisu pro přijetí do MŠ Ostrá na školní rok 201 6/1 7
• zahájení jednání o zavedení mobilního rozhlasu v obci Ostrá
• pořádání XXV. Sokolského triatlonu v k.ú. Ostrá dne 1 9.6. 201 6
• OZV 1 _201 6, kterou se stanovují podmínky pro pořádání veřejně přístupných
Novinky z MŠ
sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
Jubilea
pořádku
Symboly naší obce • OZV 2_201 6, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Vaše dotazy
v obci

Rozhovor
O kronikářství

ZO vzalo na vědomí:

Výsledky fotbalu aj. • výsledek kontroly finančního výboru ZO Ostrá
• oznámení ředitelky MŠ – informaci k počtu přijímaných dětí na školní rok
Slova k zamyšlení 201 6/201 7
O ženách
• žádost p. D. o pomoc s řešením problému – umístění mobilheimu bez jejího
svolení na její pozemek. (Obec přislíbila spolupráci – vyzve majitele mobilheimu
Ženy chtějí, abys
k opuštění pozemku, mobilheim je velkou částí umístěn na obecním pozemku.)
měl rozum, jen
• žádost o zvážení možnosti venkovního posezení u provozovny „Rychlé
proto, aby tě o něj
občerstvení“. (Žadatelka byla vyzvána k předložení písemné žádosti na příští
mohly připravit.
jednání zastupitelstva s přiloženým souhlasem majitelů sousedních pozemků)
J. Žáček
Když nás ženy
ZO pověřuje:
milují, odpouštějí • pana zastupitele V. Vokála zjištěním přesnějších informací k žádosti Rybářského
nám všechno, i
cechu Nymburk týkající se instalace sloupu na přijímač wifi u pískovny Obícka a
naše zločiny. Když instalace vysílače na OÚ Ostrá
nás nemilují,
• starostku obce zjištěním přesných informací k platebním podmínkám
neodpouštějí nám souvisejících s aktivací a realizací nabízené komunikační brány firmou Neogenia
nic, ba ani naše
(mobilní rozhlas)
ctnosti.
• pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
Honoré de Balzac břemene – služebnosti (budoucí povinný: Obec Ostrá, budoucí oprávněný: pan
T.K.), předmětný pozemek: p.č. 1 205/1 v k.ú. Ostrá
Žena je jako tvůj • starostku obce zahájením spolupráce s firmou Profesionálové ve věci zpracování
stín – běž za ní,
Studie proveditelnosti - cyklotrasa Šnepov – Stratov
bude před tebou
prchat, utíkej před ZO neschválilo:
ní, poběží za tebou. • převedení celého hospodářského výsledku MŠ do rezervního fondu
. Paul de Musset • podpis Dohody o partnerství a spolupráci s o.s. Labská stezka.

1 7. veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční 1 9. 5. 201 6 od 1 9 hodin na OÚ Ostrá.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Očkování psů
Přerušení dodávky elektřiny

proti vzteklině a parazitům
proběhne v sobotu 7. 5. 201 6
od 1 4.30 hodin na parkovišti
u Obecního úřadu v Ostré .

V úterý 1 0. 5. 201 6 bude od 7.00 do 1 7.00 hodin
přerušena dodávka elektřiny v celé obci Ostrá a Šnepov.
Ve středu 11 . 5. 201 6

bude Obecní úřad v Ostré uzavřen z důvodu školení k provozu kanalizace.

Zápis do MŠ Ostrá pro školní rok 201 6 - 201 7
se uskuteční ve středu 1 . června 201 6 od 1 6.00 do 1 9.00 hodin.

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří se starají o obecní pozemky v okolí svého domu
a udržují je upravené dle svých představ. Značně nám to ulehčuje naši práci.
J. Šenfelderová

Důležité upozornění pro všechny občany Ostré, kteří jsou napojeni na kanalizaci
Nevhazujte prosím do kanalizace hygienické pomůcky, jako jsou pleny, vložky, tampóny
nebo v současnosti hojně používané vlhčené ubrousky! Materiál těchto výrobků je velmi

odolný, pružný a biologicky nerozložitelný. Po kontaktu se strojním vybavením čerpacích
stanic nebo nátoku na čistírnu odpadních vod se namotává na oběžná kola čerpadel až do
jejich úplného ucpání. Následně pak musí být zařízení zastaveno, a pokud nedošlo k jeho
poškození, tak alespoň rozebráno a vyčištěno. Dalším nezanedbatelným problémem je, že tyto
lehké plasty plavou v kanalizaci na hladině a během deště se mohou dostat s odlehčenou
dešťovou vodou až do řek, kde pro svou trvanlivost vydrží velmi dlouho.
Proto po použití nesplachujte hygienické pomůcky do záchodu, ale vyhoďte je do směsného
odpadu. Jinak znamenají velkou komplikaci v provozu kanalizace a ČOV. Zacpání čerpadla
a čerpací jímky vstupních odpadních vod by bylo důvodem pro zastavení ČOV.
Děkuji za pochopení.

J. Šenfelderová, starostka obce

Víte, že... ?
1 . dubna 1 931 byl otevřen v domě č. 1 33 pana Františka Vančury konsum. Otevřelo ho Středočeské
konsumní úsporné a výrobní družstvo v Brandýse n. L. Skladníkem byl zvolen pan Vančura, členů
přihlásilo se 36.

Třídění odpadu - co kam patří a nepatří
PATŘÍ
PAPÍR

PLASTY

SKLO

NEPATŘÍ

noviny, časopisy, reklamní letáky
kartony, sešity, papírové
obaly, krabice roztrhané na menší
kusy, balicí papír, lepenka, obálky
kancelářský papír

do kontejneru nepatří
mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky

sešlápnuté PET lahve, plastové

do kontejneru nepatří
bakelit, guma, PVC, linoleum,
pneumatiky, novodurové trubky,
plastové obaly od chemikálií,
olejů a barev

nádoby, lahve a kelímky, sáčky a fólie,
čisté plastové obaly od mléka, jogurtů
a ostatních mléčných výrobků, plastové
tašky, plastové obaly od šamponů,
kosmetiky a čistících prostředků
bílé nebo barevné sklo,
vymyté skleněné lahve, zavařovací
sklenice, tabulové sklo

NÁPOJOVÉ
KARTONY

do kontejneru nepatří
keramika, porcelán, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla

vypláchnuté krabice
od džusů, mléka apod.

do kontejneru nepatří
nápojové kartony se zbytky potravin

POZVÁNKY
Kurz tréninku paměti

Poslední tři lekce budou v úterý 1 0. 5., 24. 5. a 31 . 5. vždy od 1 4 do 1 5 hodin. Obec Ostrá tyto kurzy
připravila pro občany ve spolupráci s CSZS Poděbrady o.p.s., středisko Lysá nad Labem. Lektorkou
kurzů je paní V. Kolářská. Přijďte mezi nás.

Kavárnička "Na Úřadě"
Další setkání pro dříve narozené občany
a rodáky z Ostré se bude konat

ve čtvrtek 26. 5. od 1 6 hodin.
Srdečně vás všechny zveme
na Obecní úřad na posezení,
pohoštění a popovídání
se sousedy.

DĚTSKÝ DEN
se bude konat
v neděli 29. 5. 201 6 od 1 0 hodin
na fotbalovém hřišti v Ostré.
Všechny děti i s rodiči jsou srdečně zvány.

Loď Blanice
zahajuje své pravidené okružní plavby na trase
Nymburk - Hradišťko - Kostomlaty n/L. - Kersko - Ostrá a zpět

v sobotu 1 4. 5. 201 6

UDÁLOSTI V OBCI

Beseda

Ve středu 20. dubna proběhla na Obecním úřadě
v Ostré beseda s panem Václavem Kořánem, který
nedávno vydal knihu Tři bratři z Mydlovaru. Ta vyšla
předtím jen jednou, v roce 1 934, takže v současné
době byla prakticky nedostupná, ač si jí mnoho lidí
přálo mít.
Pan Kořán velice poutavě vyprávěl, proč se rozhodl
knihu vydat, jak zjistil, že bratři Roudničtí byli skutečné
postavy, jak pátral po jejich rodokmenu a jak se setkal
s jejich potomky. Výsledky své práce zveřejnil v příloze
na konci knihy.
Ještě jednou děkujeme panu Kořánovi za jeho
zajímavé vyprávění, a hlavně za vydání této knihy, kterým určitě potěšil mnoho lidí.

Kavárnička

Dubnová kavárnička měla zatím rekordní účast.
Opět se dostavilo několik osterských rodaček,
které nyní bydlí jinde a rády využijí této příležitosti,
aby se setkaly se svými známými a bývalými
sousedy.
Kromě povídání a probírání novinek si účastnice
mohly prohlédnout alba s fotodokumentací
k současné osterské kronice, která poskytl
kronikář pan Šípek. Bylo zajímavé připomenout
si některé ne tak dávné události anebo vidět, jak
se Ostrá změnila v posledních desetiletích.
Zveme vás na příští sousedské setkání,
pohoštění a popovídání poslední čtvrtek v květnu.

Čarodějnice

Poslední dubnový večer se v Ostré a ve Šnepově pálily čarodějnice. V Ostré na pláži
u jezera se nejprve opékaly buřty, v sedm hodin se k radosti všech dětí zapálila hranice.
Pozdější večerní hodiny o obou ohňů pak už patřily spíš dospělým

Dubnové novinky Mateřské školy Ostrá
Jak jsme křtili knihu
V polovině dubna se cílem našeho dopoledního putování stalo místo, kterému se lidé v dávných
dobách raději vyhýbali, protože zde byly nebezpečné močály, toulali se zde vlci, divoké kočky a navíc
zde podle vyprávění strašily duše loupežníků. Ano, máte pravdu - vydali jsme se na zříceninu hradu
Mydlovar, který byl postaven pravděpodobně kolem roku 1 280 a jehož sláva končí v 1 6. století, kdy je od
roku 1 561 pustý. Náš cíl jsme si ale nevybrali tak úplně náhodně. Ve dnech nedávno minulých se dočkala
druhého, doplněného vydání kniha Karla Sellnera „Tři bratři z Mydlovaru“, kterou vlastním nákladem vydal
a přílohami doplnil pan Mgr. Václav Kořán.
A právě s panem Kořánem jsme si dali malé dostaveníčko přímo pod zříceninou. Poprosili jsme ho
o nahlédnutí do příběhu tří bratrů Roudnických - Cypriána, Mikuláše a Jana. Nyní již víme, že se na
polorozbořeném hradě Mydlovaru ukrýval před pronásledovatelem Cyprián, který byl odsouzen za
pytláctví a uvězněn, ale z vězení za pomoci přátel utekl. Do těchto lesních končin zavítal jednoho dne
icísař Ferdinand I. se svojí loveckou družinou. Císaře vzdáleného od družiny napadl rozzuřený kanec.
Cyprián, skrývající se v lese, však císaři přispěchal na pomoc, jednou ranou sekyrou do hlavy kance zabil
a zachránil císaři život. Císař ho pak za svou záchranu odměnil šlechtickým titulem a erbem s
vyobrazením bobra, jenž se v tu dobu hojně vyskytoval ve zdejší krajině. V rodině Roudnických se
předává z pokolení na pokolení tato prastará pověst o získání šlechtického titulu s erbem.
Na závěr povídání jsme si pro pana Kořána připravili malé překvapení. U zrodu každé knihy by měly
stát sudičky, které by knize daly do vínku šťastnou cestu ke čtenářům a mnoho prodaných výtisků. Proto
jsme se rozhodli, že uspořádáme první křest druhého vydání knihy „Tři bratři z Mydlovaru". Knize jsme
popřáli, aby se stala vyhledávaným titulem, který bude mít své místo v knihovně mnoha spokojených
čtenářů.
Čas strávený s panem Kořánem pod kdysi slavným hradem byl velmi příjemný a moc děkujeme, že si
ve svém programu na nás udělal čas a přijel za námi se svým poutavým vyprávěním.

Čarodějnický slet

Všem příznivcům tajemných kouzel se na vědomost dává, že ve čtvrtek 28. dubna se v naší
mateřské škole konal 1 . ročník Sletu čarodějů a čarodějnic. Naše školka se na celý den proměnila
ve vrcholek Kamenné hory v Ostré, na kterém se malé čarodějnice a malí čarodějové pokoušeli vůbec
poprvé složit obtížnou čarodějnickou zkoušku a získat tak právo nosit titul "Čaroděj první
kategorie". Postupně museli všichni čarodějničtí adepti předstoupit před přísnou zkušební komisi, která
se skládaala z letitých a kouzel znalých čarodějnic Jitky, Mirky, Blanky a Vladěnky, a prokázat odborné
znalosti z následující čarodějných předmětů:
• Znalost kouzel Velké čarodějné knihy a ovládání kouzelnické hůlky
• Věštění z koule
• Umění vaření lektvarů věčného mládí
• Let na koštěti
• Zvládnutí stezky čarodějné odvahy
Na závěr celého čarodějnického řádění bylo úspěšným adeptům, kteří celý rok pilně studovali
kouzelnické umění,předáno Čarodějnické vysvědčení. Gratulujeme a již nyní se těšíme na naše další
setkání na Kamenné hoře.
Děti a zaměstnanci
MŠ Ostrá

Čarodějové I. kategorie

Fotopříloha z akcí v dubnu 201 6

Děti z MŠ Ostrá a pan Kořán křtí knihu Tři bratři z Mydlovaru pod zříceninou hradu

Beseda s panem Kořánem na OÚ

Čarodějnická školka

Dubnová kavárnička

Čarodějnice v Ostré

Čarodějnice ve Šnepově

BLAHOPŘEJEME!
V květnu oslaví své životní jubileum naši občané

Vladimír Malý z Ostré
Marie Vyčítalová z Ostré
Jaroslav Štencl ze Šnepova
KE DNI MATEK

89 let
80 let
75 let

Symboly naší obce

1 4. 5. 201 6 uplyne 1 5 let od doby, kdy vznikl konečný návrh symbolů naší
obce – znaku a praporu. Jejich autorem je výtvarník arch. Zdeněk Linhart.
Žádosti o udělení obecních symbolů projednává Podvýbor pro heraldiku a
vexilologii, který je součástí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu (VVVKMT).
Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na
základě doporučení VVVKMT.

Znak

Matičce

J. V. Sládek
Matičko má milá,
moje drahá matko,
vy jste jako holub
a já holoubátko.

V modrém štítě ze zeleného návrší
vyrůstající na jednom stonku tři zlaté
obilné klasy, nad nimi stříbrná ryba,
provázená v rozích štítu dvěma zlatými
hvězdami. (Zelená barva symbolizuje
lesy, klasy zemědělství, ryba bývalou
rybářskou ves a dvě hvězdy znamenají
obce Ostrou a Šnepov.)

Prapor

Modrý list se zeleným návrším na
dolním okraji, širokým tři sedminy délky
listu, ze kterého vyrůstají z jednoho
stonku se dvěma listy tři žluté obilné
klasy. Nad nimi vodorovně bílá ryba
s ocasem otočeným k dolnímu okraji
listu. V horním rohu a horním cípu po
jedné žluté šesticípé hvězdě. Poměr
šířky k délce listu je 2:3.

Vy jste holub sivý,
já holoubek bílý kde jsme se v tom širém
světě natrefili!
V tom vašem srdéčku
tolik lásky bydlí schovejte mne k němu
pod vašimi křídly.

Znak byl schválen 1 4. 3. 2002 , dne 22. 4. 2002 starosta Ostré Jan
Hradecký slavnostně převzal dekret o jeho udělení z rukou tehdejšího
předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause.

Vy se ptáte, my odpovídáme...

VAŠE DOTAZY

Proč nejsou přistaveny kontejnery na bioodpad? Pochopil jsem, že budou pro
občany k dispozici až do podzimu nepřetržitě.

Kontejnery na bioodpad nejsou nyní přistaveny z následujícího důvodu: v sousední obci byl jeden
kontejner odcizen. Dvůr Kostomlaty s.r.o., který přistavení zajišťuje, musí provést ve spolupráci s obcí
bezpečnostní opatření. V brzké době budou opět přistaveny. Přesný termín nebyl obci zatím sdělen.

KRONIKA A KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST
Motto: ,,Kronika je jako zrcadlo, vidíme v něm nejen minulost, ale i naši budoucnost"

Slovo ,,kronika" pochází z řečtiny, kde chronos značí čas. Kronikami byly v dobách starověku a zejména ve
středověku dějepisné knihy. Byl to prozaický i veršovaný žánr, druh historického spisu.
Novodobá definice kroniky uvádí: ,,Úlohou kroniky je chronologicky, tedy podle časového pořadí v jakém se děj
skutečně odehrál, popsat jednotlivé historické události. Popis těchto událostí je důsledně strohý. Nepopisují se
žádné příčiny a souvislosti. Události nebo jejich aktéři se nehodnotí. Kronika obsahuje pouze faktický popis
událostí."
Kroniky se svou formou i obsahem řadí k tak zvaným vyprávěcím dějepisným pramenům. Vznikají z vůle svého
autora jako historické záznamy či vyprávění a mívají různé podoby. Nejjednodušší formou býval prostý ojedinělý
záznam, který podával zprávu o jediné události. Spojováním záznamů do chronologické řady vznikaly letopisy, které
bývaly psány v průběhu let, nebo i dodatečně byly napsány najednou.
Předávat něco tak cenného, jako jsou vzpomínky na domov a vše co s ním souviselo, to je také jeden z důvodů,
proč psát kroniku. Místo, kde žijeme, je náš domov, ale teprve, když ho důvěrně známe, je to naše dědictví, naše
bohatství, které si předáváme z generace na generaci.
První kronika naší obce Ostrá pochází z roku 1 894. Údajně se měla psát už jedna před tím od roku 1 811 , ale ta
se ztratila nebo byla zničena. Dodnes byly sepsány tři svazky. I. svazek 1 894 až 1 929, II. svazek 1 930 až 1 989 a III.
svazek od roku 1 990 dodnes. Vedení pamětní knihy ukládá obcím dokonce zákon, ne všude se však vede a postih
za její nepsaní není žádný.
Osobně jsem se ke psaní obecní kroniky dostal zcela náhodou; když dlouholetý kronikář pan Vladimír Malý
hledal svého nástupce, oslovil mě zřejmě z důvodu, že jsem vedl kroniku místního fotbalového klubu. Nejprve jsem
odmítl, ani jsem se na takovou činnost necítil, ale protože se nakonec nikdo jiný nenašel, řekl jsem si, že lepší
budou aspoň nějaké zápisy než prázdné místo… a tak od zápisu za rok 1 999 vedu pamětní knihu zatím dodnes.
Vedení obecní kroniky je individuální záležitostí. Na psaní kroniky vás nepřipraví žádná škola, kurz, žádné
vzdělání – ani historiografické, archivářské nebo lingvistické. Zápis do pamětní knihy se zapisuje za každý rok a má
svoji obecnou osnovu, kterou částečně využívám i pro naši kroniku. Na úvod píšu malý přehled celospolečenských
událostí (volby, války, katastrofy…). Druhá kapitola patří dění v naší obci (volby, události, společenské akce, práce
obecního zastupitelstva, výstavba v obci…). Třetí kapitola je o fotbalovém klubu Sportovní sdružení Ostrá, čtvrtá
kapitola o Mysliveckém sdružení Ostrá, dále pak následují informace o počasí a demografické údaje o obyvatelstvu
(narození, zemřelí, přistěhovaní, odstěhovaní, svatby, rozvody, počet obyvatel). Tento zápis estavuji z poznámek,
které si pořizuji celý rok a také z podkladů, které mám k dispozici. Vzhledem k pracovnímu vytížení se nemůžu
účastnit všech akcí osobně, a tak velkou pomocí v posledním období je pro mě pravidelně vycházející obecní
Zpravodaj. Z obecního úřadu pak dostávám všechny zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva a informace
o obyvatelstvu. Se zápisem o mysliveckém spolku mi od začátku pomáhá člen sdružení Jaroslav Moravec mladší a
data o počasí dodává pan Vladimír Malý. Všem chci za tuto spolupráci poděkovat. Další informace čerpám také
z internetu.
Ke kronice patří každoročně i příloha. Do té vkládám především fotodokumentaci pořízenou v ten daný rok, dále
pak všechny dokumenty týkající se naší obce, novinové výstřižky, zápisy ze schůzí, obecní Zpravodaje, propagační
materiály obce a podobně. Přikládám i noviny z mimořádných společenských událostí.
K obecním kronikám se vztahuje i několik zajímavostí. Do kroniky lze nahlížet a po dohodě s kronikářem požádat
o případnou opravu. Na zápis v kronice se nevztahuje autorský zákon. Obsah kronik lze zveřejňovat až když
neobsahují žádné údaje o žíjících lidech. Proto se také nedoporučuje dávat kroniku na internetové stránky (zápisy
obsahují citlivá data o obyvatelstvu, kde kdo žije, kdy se narodil… na což se vztahuje zákon o ochraně osobních
údajů. Po deseti letech od posledního zápisu se kronika předává do archivu. V poslední době se někde začala psát
kronika i v elektronické podobě. Já se však stále jako většina kronikářů přikláním k tradičnímu ručnímu zápisu.
Čeho zatím příliš v naší kronice nevyužívám, jsou vzpomínky pamětníků, které lze do kroniky také zapisovat.
Kdyby někdo chtěl napsat nějakou vzpomínku týkající se naší obce, určitě bych o ní měl zájem a zapsal jí. Bylo by
to v pamětní knize jistě další zpestření.
(Čerpáno také z knihy Jak vést kroniku měst a obcí.)
Jan Šípek, kronikář

Zajímaví lidé mezi námi - rozhovor
Ing. Lukáš Prágr - starosta Ostré v letech 201 0 - 201 4
Pravidelní čtenáři Zpravodaje jistě už tušili, že se v novém čísle objeví další „starostovský“ rozhovor.
Za zajímavým vyprávěním jsem se tentokrát vydala za hranice okresu a navštívila bývalého pana
starostu na jeho venkovském sídle.
Než se začtete do dalších řádků, musím konstatovat, že jsem ve svém pracovním životě potkala velmi
málo lidí, kteří by byli tak ochotní a vstřícní. Především vzpomínám na dny, kdy mi tehdejší starosta
předával „úřad“. Seznámil mě velice ochotně se všemi úskalími, se vším, co je třeba dokončit, co by
doporučoval neměnit, čím začít. Samozřejmě si nevzpomněl úplně na všechno a já si velmi cením toho,
že mu kdykoli mohu zavolat a on, pokud ví, poradí.
Pane starosto, jak jsem zjistila, jste pravidelným čtenářem Zpravodaje. Který článek nebo
které téma Vás v osterském „plátku“ zaujalo?

Ano, jsem pravidelným čtenářem. Se zájmem si vždy přečtu články týkající se historie obce. To mě
velmi zaujalo. V souvislosti s tímto bych měl nápad, co by bylo jistě také pro nás, pro čtenáře, čtivé.
Zařadit sloupek nazvaný „Stalo se před 1 00 nebo 50 lety“.
Děkujeme za nápad. Co Vás napadne, když se řekne Ostrá.

Domov. Místo, kam se vracím, kde rybařím. Mám zde mnoho známých a kamarádů.
Proč jste v roce 2010 kandidoval do zastupitelstva obce?

Jak to tak bývá, jednalo se o souhru náhod. Jako každý jsem měl v hlavě plno nápadů, co by se dalo
v obci a v katastru Ostrá změnit. Musím říci, že práce starosty mě bavila.
To jsem poznala hned při prvním setkání s Vámi. Mnohé projekty jste dotáhl téměř do konce,
například dětské hřiště. Při jeho slavnostním otevření jste byl přítomen. Jistě Vás těšila hojná
účast dětí a rodičů.

Dětské hřiště si obec určitě zasloužila, neboť počet dětí v obci neustále roste. Jsem rád, že se při
výstavbě podařilo odolat nátlaku několika jednotlivců, kteří chtěli změnit umístění hřiště. Současná
poloha je podle mě výhodná pro všechny občany obce.

Velkou událostí pro obec jsou také Komplexní pozemkové úpravy. Musím opět konstatovat, že
velkou část práce jste odvedl Vy. Mě čekala „jen“ mravenčí práce, abychom překročili magickou
hranici 50% přihlášených vlastníků pozemků na katastru Ostrá. Máte nějaký vzkaz pro občany,
kteří z komplexních pozemkových úprav mají obavy?

Myslím si, že KPÚ přinesou občanům a obci spoustu pozitiv. Největší přínos vidím v tom, že každý
bude mít svoje pole přístupné z veřejné cesty. Tím pádem se bude každému se svým majetkem lépe
nakládat. Současný stav toto neumožňuje a mnozí se na své pole ani nedostanou, neboť jsou součástí
velkého lánu. Dalším přínosem bude oprava polních cest, které jsou v žalostném stavu. To je bohužel
dáno trendem moderního zemědělství. A v neposlední řadě jsou součástí KPÚ i ekologická opatření.
Sledujete jistě práci nového zastupitelstva. Máte pro nás nějaký vzkaz?

Současnému zastupitelstvu bych vzkázal, aby se při rozhodování řídili selským rozumem a nekoukali
jen na ekonomickou stránku věci, byť je důležitá. Myslím si, že je třeba v Ostré zachovat to, co ji dělá
zajímavou pro život. To jest udržet si tradiční vesnický ráz a nespadnout do vesnice typu satelit.
Děkuji za rozhovor.

J. Šenfelderová

Místní knihovna

v budově Obecního úřadu v Ostré je otevřena
každý sudý týden v úterý od 1 6 do 1 8 hodin
(červenec - srpen ZAVŘENO)
knihovnice: Jaroslava Morcová
půjčování bez poplatku
veřejný internet

Sportovní sdružení Ostrá – výsledky za duben 201 6
A-mužstvo Krajský přebor

1 9.kolo: ČLU Beroun – S.S. Ostrá
1 :3
20.kolo: S.S. Ostrá - Mnich. Hradiště 2:0
21 .kolo: AFK Tuchlovice – S.S. Ostrá 0:3
22.kolo: S.S. Ostrá – SK Rejšice
1 :0
23.kolo: MFK Dobříš – S.S. Ostrá
1 :4
A tým Ostré je se ziskem 53 bodů na 1 . místě tabulky

B-mužstvo Okresní přebor

1 5.kolo: Loučeň – S.S. Ostrá B
1 :2
1 6.kolo: S.S. Ostrá B – Milovice
7:2
1 7.kolo: Rožďalovice – S.S. Ostrá B 3:1
1 8.kolo: S.S. Ostrá B – Všejany
7:0
1 9.kolo: Kovanice – S.S. Ostrá B
1 :4
B tým Ostré je se ziskem 40 bodů na 4. místě tabulky

Program zápasů všech týmů Ostré v květnu
7. 5.
7. 5.
8. 5.
8. 5.
11 . 5.
1 4. 5.
1 4. 5.
1 4. 5.
1 6. 5.
1 8. 5.
21 . 5.
21 . 5.
22. 5.
23. 5.
25. 5.
28. 5.
29. 5.
29. 5.
29. 5.

sobota
sobota
neděle
neděle
středa
sobota
sobota
sobota
pondělí
středa
sobota
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
neděle
neděle

Dorost TJ Sokol Čečelice - S.S. Ostrá
"A" tým S.S. Ostrá - Velvary
"B" tým S.S. Ostrá "B" - Hrubý Jeseník
Žáci TJ Straky "A" - S.S. Ostrá
Přípravka mladší S.S. Ostrá - Kovanice
Žáci S.S. Ostrá - FK Bohemia Poděbrady
"A" tým Poříčí n/S - S.S. Ostrá
"B" tým Sokol Lipník - S.S. Ostrá "B"
Přípravka starší S.S. Ostrá - TJ Litol
Přípravka mladší AFK Semice - S.S. Ostrá
Dorost AFK Milovic - S.S. Ostrá
"A" tým S.S. Ostrá - Vykáň
"B" tým S.S. Ostrá "B" - Kostomlaty nad L.
Přípravka starší TJ Straky "A" - S.S. Ostrá
Přípravka mladší Bohemia Poděbrady - S.S. Ostrá
Dorost S.S. Ostrá - SK Čelákovice
Žáci TJ Slovan Lysá nad L. - S.S. Ostrá
"A" tým AFK Semice - S.S. Ostrá
"B" tým Městec Králové - S.S. Ostrá "B"

zač. 1 0:1 5
zač. 1 7:00
zač. 1 0:1 5
zač. 1 4:45
zač. 1 7:00
zač. 1 0:00
zač. 1 7:00
zač. 1 7:00
zač. 1 7:00
zač. 1 7:00
zač. 1 0:1 5
zač. 1 7:00
zač. 1 0:1 5
zač. 1 7:00
zač. 1 7:00
zač. 1 0:00
zač. 11 :1 0
zač. 1 7:00
zač. 1 7:00

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách pro
registrované pacienty těchto lékařů:

MUDr. Čerňanská
MUDr. Dáňová,
MUDr. Chocholová
MUDr. Matasová

tel. 602 830 242
tel. 728 234 392
tel. 606 840 451
tel. 607 746 211

Všední dny 1 7.00-22.00h
Sobota, neděle, svátky: 8.00-20.00h
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út

1 . 5. MUDr. Dáňová
2. 5. MUDr. Čerňanská
3. 5. MUDr. Matasová
4. 5. MUDr. Chocholová
5. 5. MUDr. Dáňová
6. 5. MUDr. Dáňová
7. 5. MUDr. Chocholová
8. 5. MUDr. Chocholová
9. 5. MUDr. Čerňanská
1 0. 5. MUDr. Matasová
11 . 5. MUDr. Chocholová
1 2. 5. MUDr. Dáňová
1 3. 5. MUDr. Chocholová
1 4. 5. MUDr. Čerňanská
1 5. 5. MUDr. Čerňanská
1 6. 5. MUDr. Čerňanská
1 7. 5. MUDr. Matasová
1 8. 5. MUDr. Chocholová
1 9. 5. MUDr. Dáňová
20. 5. MUDr. Čerňanská
21 . 5. MUDr. Matasová
22. 5. MUDr. Matasová
23. 5. MUDr. Čerňanská
24. 5. MUDr. Matasová
25. 5. MUDr. Chocholová
26. 5. MUDr. Dáňová
27. 5. MUDr. Matasová
28. 5. MUDr. Dáňová
29. 5. MUDr. Dáňová
30. 5. MUDr. Čerňanská
31 . 5. MUDr. Matasová

MUDr. Josef Dalecký
bude v Ostré ordinovat

až 8. 6. 201 6

(v květnu v Ostré neordinuje)

tel. 325 51 2 01 3
KERAMIKA

Každý čtvrtek nebo pátek od 1 7 do 1 9 hodin

v budově školy v Ostré.
(Informace vždy na začátku měsíce formou SMS.)
Cena: dospělí nad 1 6 let 1 00,- Kč za lekci
maminka s dítětem do 9 let 1 00,- Kč za lekci
děti 9 -1 6 let 80,- Kč za lekci
Pracovní oděv s sebou.
Martina Šípková (tel. 604 91 7 602 )

POWERJOGA
POSILOVACÍ CVIČENÍ
Cvičení 2x týdně v tělocvičně školy
pondělí 1 8.00-1 9.00
středa 1 8.00-1 9.00

PILATES
Každý čtvrtek 1 9.00-20.00 , 20.00-21 .00
v tělocvičně školy v Ostré
Cvičitelka: Blanka Fiedlerová
Cena: 250,- Kč za 5 lekcí
450,- Kč za 1 0 lekcí
S sebou: podložku, ručník, pití
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