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Pranostiky únor
Informace OÚ Ostrá
Ve zkratce, Osterský legionář - Karel Zíta
Kulturní a společenský život v obci, Leden v MŠ Ostrá
SS Ostrá informuje

Vážení občané,
žijeme bohužel ve světě, ve kterém se nosí velká gesta a nepřehlédnutelné činy.
Přes všechen shon a přemíru informací, které se na nás denně valí, často zapomínáme vést „obyčejný“ život a
dívat se kolem sebe. A přesto bychom se měli občas zastavit a rozhlédnout se. Možná bychom byli překvapeni,
kolik hrdinů žije v našem bezprostředním okolí. Hrdinů v pravém slova smyslu.
Těch, kteří činy konají, ale nemluví o nich.
I přesto, jaké hrůzy se kolem nás dějí, věřím, že dobra je víc, protože dobro je potichu. Zlo je hlasité.
J. Kaucká
PRANOSTIKY - ÚNOR
Únorová voda - pro pole škoda.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna
Svatá Apolena bývá v mlze zahalena

DEN SV. VALENTÝNA, 14. února
Tento zajímavý den, svátek zamilovaných, jistě všichni známe. Slaví se hlavně v anglosaských zemích, ale i u
nás najdeme spoustu lidí, kteří si prostřednictvím tohoto svátku vyznávají lásku či intimní náklonnost. Posílají
si láskyplné dopisy a přáníčka s motivy srdce, dávají si dárky.
Tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi tohoto jména.

Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli
zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a
později popraven právě 14. února.
Obnova svátku zamilovaných proběhla až na začátku 20. století v USA, a podle očekávání jde o ryze komerční
svátek. Jistý výrobce vánočních přáníček se dostal do finančních potíží a začal proto hledat nový produkt,
kterým by oslovil potenciální zákazníky.
Nová tradice byla zavedena v roce 1907. Svátek zamilovaných se rok od roku stává čím dál více komerčním
svátkem, kdy největší profit z něj mají obchodníci, nikoliv zamilovaní.
U nás máme ještě jednu možnost oslavy lásky. Tou je První máj – lásky čas, který je mnohým z nás možná i
bližší, navíc je většinou doprovázen krásnou vůní jara.
Nutno ale říci, že pro ty, kteří jsou zamilovaní nebo se mají opravdu rádi, může být svátkem každý den.
BLAHOPŘEJEME
3.2. 2018 se dožil krásného věku 96 let náš pan učitel Jaroslav Novák.
Hodně zdraví a životní pohody přejí všichni příbuzní.
K přání se připojuje i obec Ostrá.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 36. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZO schválilo
 Uzavření Dohody o provedení práce v MŠ Ostrá jako zástup za nemoc
 Vyplacení mimořádné odměny pro zaměstnance ze státního rozpočtu KÚ Středočeského kraje dle
žádosti paní ředitelky MŠ č.j.47/18 ze dne 16.1. 2018.
 Nového nájemce kiosku u jezera v Ostré - CENTRAL- SERVICES CZ, s.r.o. , Martin Hlavička
 Zpracovatele „Stavební studie úprav objektu OÚ Ostrá“ - firma Profesionálové a.s.
 Poskytnutí finančního daru knihovně města Mladá Boleslav – 1000 Kč
 Bezúplatný převod pozemků KN 83/3, 83/4 a 83/5 v k.ú. Ostrá od SPÚ na obec Ostrá
 Vyhlášení záměru na pronájem části obecního pozemku (1500m2) p.č. 364/1 v k.ú. Ostrá.
 Podání Žádosti o dotaci z Programu 2018 - Středočeský kraj – Fond kultury a obnovy památek
(Oslavy 110 let školy v Ostré)
 Uzavření DPP pro šéfredaktora Zpravodaje pro Ostrou a Šnepov
 Doplnění dvou aktuálních údajů do Smlouvy o poskytování služeb – sběr odpadů (jedlý olej a tuky) –
(obec Ostrá x Libor Černohlávek, Jakub 38, Cirkvice, 285 33)
ZO vzalo na vědomí
 Darovací smlouvu mezi obcí Ostrá a firmou Botanicus Ostrá – osvětlení kapličky
 Směrnici 1/2018 – vedení pokladny
 Inventarizační zprávu z fyzické inventury majetku obce
 Vyhodnocení ČOV za rok 2017
ZO neschválilo
 Oplocení polí v k.ú. Ostrá., dle předložené žádosti firmy Pascual Polabí s.r.o.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
Příští jednání ZO Ostrá se bude konat dne 6.3. 2018 od 19 hodin na obecním úřadě.

UDÁLOSTI V OBCI
Čtvrtek 27.1. 2018

PLESOVÁ SEZÓNA

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ

Oba plesy byly velmi vydařené. Stejně
jako maškarní ples pro děti. Děkujeme
pořadatelům.

Setkání s rodačkami, se díky chřipkové epidemii v
komorním obsazení, opět velmi vydařilo.
Nechyběly veselé historky z dob minulých.

POZVÁNKY
KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
Únorová kavárnička „Na úřadě“ se koná ve
čtvrtek 22.2. 2018 v 16 h.
Všichni jste srdečně zváni.

BESEDY V MŠ OSTRÁ
Školní zralost, školní připravenost s Mgr. Jitkou
Urbanovou ve čtvrtek 22.2. 2018 od 17:00 hod
Metody výuky na ZŠ J.A. Komenského v Lysé s Mgr.
Marií Novákovou ve čtvrtek 8.3. 2018 od 17:00 hod

OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍM A SPOLEČENSKÝM DĚNÍM V OBCI
V ROCE 2017
Rok se s rokem sešel a já bych ráda shrnula, co všechno jsme v uplynulém roce mohli společně prožít a kde
všude jsme se mohli potkat.
Dlouhodobé a pravidelné akce
 Kurz tréninku paměti (3 setkání od března do května), Kavárnička „Na Úřadě“ (leden - prosinec, 10 setkání)
 Keramický kroužek
Leden
 Myslivecký ples, Dětský karneval
Únor
 Sportovní ples. Bruslení pod vrškem



Beseda s p. ředitelkou ZŠ J.A. Komenského Mgr. Marií Novákovou na téma „Školní docházka a zápis
dětí do školy“

Březen
 Velikonoční řehtání
 Jarní brigády „za obec krásnější“
 Kurz tréninku paměti, Beseda „Jak se dělá rodokmen“ s Mgr. Hanou Přibylovou
Duben
 Oslavy k zakončení dostavby kanalizace - Sportovní odpoledne (Aprílový běh)
- Kulturní odpoledne (Ostrá ve fotografiích)
 Velikonoční taneční zábava, Pálení čarodějnic v Ostré a ve Šnepově
 Mezinárodní fotbalový turnaj dětí v Ostré
Květen
 Beseda „Jak nenaletět šmejdům“ s Policií ČR
Červen
 Den myslivosti
 Oslavy 85 let od založení klubu SS Ostrá
 Dětský den ve Šnepově, Rozloučení s předškoláky v MŠ Ostrá
Červenec, Srpen
 Setkávání Šnepováků na hřišti „U Hrušky“ 
Září
 Pohádkový les pro děti
 Brigáda na dětském hřišti ve Šnepově
Říjen
 Vítání občánků na OÚ Ostrá
 Volby do poslanecké sněmovny parlament
Listopad
 Lampiónový průvod, Posvícenská taneční zábava v místním hostinci
Prosinec
 Zahájení adventu v Ostré – rozsvícení stromku, malování perníčků, tvorba adventních věnců
 Předání Betlémského světla na OÚ
Ke kultuře a společenskému životu neodmyslitelně patří i sport a pohyb. Nesmím zapomenout zmínit i
osterské fotbalisty, stejně jako cvičitelky kurzů Powerjogy a Pilates, které pravidelně provozují tyto aktivity v
tělocvičně školy. Všem, kteří se menší či větší měrou podílejí na kulturních, společenských a sportovních akcích v Ostré a Šnepově, patří velké PODĚKOVÁNÍ.
Mgr. J. Kaucká, starostka obce

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2018
Rok 2018 je posledním v tomto funkčním období, a proto by měly být ukončeny investiční projekty, na nichž
jsme pracovali a připravovali je v předchozích letech k realizaci. Jedná se zejména akce o „Vodovod ve
Šnepově“ a o „Doplnění vodovodu v Ostré“.
V průběhu roku zahájíme kroky tzv. dotačního a projektového managementu pro kompletní rekonstrukci
obecního úřadu, dále rekonstrukci místních komunikací a s obojím velmi spojená otázka zeleně v obci. Pro
poslední jmenovanou akci je připravená Koncepční studie pro místo a krajinu v obci Ostrá. V posledních
dnech jste jistě potkávali po obci geodety, kteří několik dní zelené plochy zaměřovali a k tomuto účelu
pořizovali fotografické záznamy.
První kroky budou také započaty v záležitosti odkanalizování Šnepova, vyčištění slepého ramene Labe ve
Staré Ostré.
Upravíme prostor před MŠ pro parkování aut.
Budeme vysazovat stromy.

Obec Ostrá bude i nadále spolupracovat s Povodím Labe, s.p. v záležitosti propojení tůně Doubka s řekou
Labe.
V Ostré budou v letošním roce zahájeny Komplexní pozemkové úpravy.
Opět nás čekají setkání s občany a rodáky naší obce v Kavárničce „Na Úřadě“ (vždy poslední čtvrtek v měsíci
kromě července). V těchto dnech právě končí plesová sezóna v Ostré, my však budeme v tanci pokračovat v
místním hostinci ve spolupráci s firmou Botanicus i v květnu - Májová zábava a na podzim- zábava
Posvícenská.
Děti se mohou těšit na dětské dny a pálení čarodějnic v Ostré i ve Šnepově. Chystá se také aprílový běh a v
červnu sportovní dopoledne pro děti s rodiči ve spolupráci se Sportovním sdružením (podrobné informace a
pozvánku včas najdete ve Zpravodaji). Pokusíme se znovu zajistit 3 - 4 lekce tréninku paměti ve spolupráci s
CSZS Poděbrady, připravujeme oslavy školy. Podzim proběhne v duchu již tradičních akcí: Vítání občánků,
Lampiónový průvod a akce spojené s adventem a Vánoci.

VE ZKRATCE
110 let školy v Ostré – 8.9. - 9.9. 2018

Od začátku února jsou v plném proudu přípravy oslav 110. let naší školy. Již od několika občanů si obec Ostrá
zapůjčila a oscenovala fotografie naší školy a jejich školáků i školáčků. Pokud můžete přispět i Vy, budeme
velmi rádi. Připravujeme bohatý program. S programem oslav Vás budeme průběžně seznamovat.
V tuto chvíli je jistý Den otevřených dveří v MŠ Ostrá, vystoupení dětí z MŠ Ostrá, vystoupení hudební
skupiny Huafi (frontman Tomaš Pilař ml.).
Výsledky voleb v obci Ostrá

Komplexní pozemkové úpravy (dále “KoPÚ”) v Ostré

Obec Ostrá je zahrnuta do plánu pozemkových úprav pro rok 2018 , u kterých bude proveden výběr na
zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách. Po zajištění všech podkladů nutných pro zahájení KoPÚ bude
Pozemkový úřad jednat s vedením obce a společně vymezí obvod pozemkové úpravy ve věci zákresu území ,
v němž bude pozemková úprava probíhat.
Nabídka obce Ostrá

Obec nabízí hlínu na zarovnání terénu. Bližší informace na tel: 325 551 304
ČEZ Distribuce spouští novou bezplatnou kontaktní linku 800 850 860

ČEZ Distribuce spouští pro všechny odběratele elektřiny na svém distribučním území novou bezplatnou
kontaktní linku 800 850 860. Ta slouží k hlášení poruch i vyřízení všech distribučních požadavků, jako je

například vyjádření ke stavbě, ořez stromoví v blízkosti vedení, žádost o přeložku či dotazy na odstávky. Na
novou linku se všichni dovolají zcela zdarma nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Most přes Labe a silnici do Starého Vestce čeká oprava

Informace k plánovaným opravám mostu přes Labe a rekonstrukci silnice II/272, jak jsme je obdrželi z
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje: Jedná se o akci „II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe
před obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 – I. etapa“, která je v současné době ve fázi projektové
přípravy.
Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev.č.272-004 přes Labe a rekonstrukce silnice II/272 v délce 5,1 km.
Součástí stavby je i rekonstrukce vozovky silnice II/272 v úseku mezi křižovatkami se silnicemi II/611 ve
Starém Vestci a II/331 v místní části Litol.
Z důvodu probíhající projektové přípravy nelze odhadnout předpokládaný začátek opravy, lze pouze
odhadnout dobu 6 měsíců na realizaci této rekonstrukce. Dopravně inženýrská opatření jako je uzavření mostu
či svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu budou jasná, až po dokončení projektové přípravy.
zdroj: www.mestolysa.cz

Finanční úřad opět jeden den na radnici v Lysé nad Labem

Po dobrých zkušenostech z předchozích let se bude opakovat úspěšná akce Finančního úřadu Nymburk (dále
jen FÚ), při níž budou pracovníci FÚ poskytovat konzultace a vybírat daňová přiznání v budově MěÚ Lysá
nad Labem.
Všichni daňoví poplatníci, kteří budou za rok 2017 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
mohou v rámci služeb FÚ přijít ve středu 21. března 2018 od 8 do 18 hod. na Městský úřad v Lysé nad
Labem, (velká zasedací místnost ve staré budově). V provozu budou 2 pracoviště. Pracovníci FÚ ve výše
uvedeném termínu umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu mohli vyřídit své záležitosti. Daňoví
poplatníci zde mohou platně podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do
příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně. Formuláře daňového
přiznání je možné vyzvednout již od ledna v podatelně MěÚ Lysá n.L. v přízemí. Informace nezbytné pro
správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na adrese www.financnisprava.cz v
záložce „Daně a pojistné“ a budou aktuálně doplňovány v „Novinkách“. Daňové přiznání lze nejsnadněji
vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese
www.daneelektronicky.cz. Interaktivní formuláře DAP k DPFO a DPPO jsou také k dispozici na stránkách FS
v záložce „Daňové tiskopisy“. Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku
nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání řádného
daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání k daním z příjmů, silniční dani a vyúčtování daně z
příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně učinit pouze elektronicky –
datovou zprávou, a to pouze způsoby, uvedenými v § 71 odst. 1 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.). V
tomto případě nelze využít podání tzv. e-tiskopisu.
zdroj: www.mestolysa.cz

Uzavření mostu na silnici II/272 přes železniční trať

O celkové opravě a uzavření nadjezdu přes železniční trať jsme poprvé informovali už na sklonku léta roku
2016. A jelikož se zahájení rekonstrukce železničního nadjezdu a významných křižovatek a komunikací
nezadržitelně blíží, shrňme si ty nejdůležitější informace:
Celková rekonstrukce nadjezdu je krajskou investicí a bude stát 276 306 749 korun včetně DPH. Náklady
pokryje dotace z evropských fondů. Zhotovitelem stavby bude společnost sdružující firmy METROSTAV,
PORR a Chládek a Tintěra. Tato společnost byla Radou Středočeského kraje vybrána v tendru, do kterého se
přihlásili čtyři zájemci, 13. listopadu 2017. Nadjezd bude zcela přestavěn. Současný most bude demolován a
bude postaven most nový. Opravu čekají i dvě křižovatky. Křižovatku Litol ulic Mírová, Na Zemské stezce a
Družstevní, která je v těsném sousedství s nadjezdem, a křižovatku ve Dvorcích. I tady dodavatelem stavby
bude firma METROSTAV. Náklady na rekonstrukci obou křižovatek budou téměř 12,5 milionu korun včetně
DPH s tím, že město v rámci opravy křižovatky v Litoli vymění na své náklady kanalizaci a vodovod. Během
letošního a příštího roku se také opraví silnice,

chodníky a vysadí nová zeleň v ulicích Mírová a ČSA. Směrem na Benátky bude vybudován kruhový objezd.
Železniční nadjezd bude uzavřen v polovině dubna. V souvislosti s těmito rozsáhlými opravami nás čeká řada
dopravních omezení a také výluky v železniční dopravě.
Nadjezd bude uzavřen od 15. nebo 16. dubna a zprovozněn bude nejdříve v polovině září příštího roku. Termín
ukončení prací bude záležet na počasí v zimních měsících. Dopravní omezení, tedy objízdné trasy, budou
platit po celou dobu uzavírky nadjezdu. Pro nákladní dopravu to znamená objížďku přes Nymburk, pro osobní
přes Stratov a Ostrou. Pěší a cyklisté pak budou moci využívat železniční podchod. Harmonogram prací je
naplánován tak, že
1. března se počítá s předáním staveniště a do zmíněné poloviny dubna s přípravnými pracemi. Už během
nich, od 3. 3. 2018, musíme počítat s prvními výlukami. Další výluky by měly probíhat v měsíci květnu a
červnu a dále dle postupu výstavby. Podrobnosti o výlukách budeme uveřejňovat na městském webu a
facebooku. Cestující o nich budou informováni ve stanicích, na webu www.cd.cz pod záložkou "omezení
provozu" a v tisku. Na stavbě se budou pořádat jednou za dva týdny kontrolní dny, kde se zúčastní i zástupci
MěÚ a jejich prostřednictvím Vás budeme o postupu stavby pravidelně informovat.
zdroj: www.mestolysa.cz

Školní spoje v době uzavření železničního nadjezdu
V současné době jsou školáci z Lysé nad Labem - Litole (a rovněž z obcí Stratov a Ostrá) dopravováni do
zastávky "Lysá nad Labem, škola" autobusovou linkou 480, která odjíždí z obce Stratov v 6:43 hod. V úseku
"Lysá nad Labem, Litol, Borek - Lysá nad Labem, žel. st." (přes školu) je ve dnech školního vyučování v
provozu posilový spoj, který zvyšuje nabízenou kapacitu právě pro Litol. Po skončení výuky jsou od školy v
provozu dva spoje, a to ve 13:50 a 15:50 hod., které jedou přes Litol, obce Stratov a Ostrou do Kostomlat nad
Labem. V době, kdy bude uzavřen nadjezd, budou spoje linky 480 ukončeny v náhradní zastávce "Lysá nad
Labem, žel. st. - Jih" v ul. Na Vlečce v cca 5minutové docházce od budovy nádraží. Pro zajištění přepravy
školních dětí z Litole, obcí Ostrá a Stratov bude zřízena dočasná náhradní autobusová linka (pracovně X480) v
trase "Lysá nad Labem, žel. st. - Jih - Ostrá - Ostrá, Šnepov - Stratov - Lysá nad Labem, škola - Lysá nad
Labem, žel. st.", která pojede ve směru ke škole ráno jedním spojem (ze Stratova bude doplněna kvůli kapacitě
druhým spojem). V odpoledních hodinách pojede od školy náhradní linka cca ve 13:50 a 15:50 hod. (tedy
zhruba ve shodných časech jako dnes) přes Stratov, Ostrou, Šnepov a dále do Litole. Tímto opatřením bude i
nadále zajištěna přeprava dětí do školy v Lysé nad Labem, byť z důvodu objížďky bude především pro děti z
Litole doba jízdy prodloužena ze 4 na cca 20 min. Finanční náklady spojené s objížďkou budou uhrazeny
Středočeským krajem z rozpočtu, který je určen na úhradu objížděk na trasách spojů základní dopravní
obslužnosti v oblasti měst a obcí na území Středočeského kraje. Celková výše bude známa až po uzavření
finálních výlukových jízdních řádů.
ZDROJ: Integrovaná doprava Středočeského kraje, Vlastimil Janoušek

Statistici budou obcházet rodiny
I na Vaše okno mohou zaklepat nebo již zaklepali v období od 3. února do 27. května statistici.
Odborně proškolení tazatelé osobně navštíví více než 11 tisíc domácností. Cílem je získat aktuální údaje pro
hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel. „Nově bude osloveno 4 750 domácností z náhodně
vybraných bytů ve všech krajích České republiky. Odpovídat budou na otázky, které jim položí tazatelé
vybaveni průkazem a pověřením ČSÚ,“ uvádí Marek Rojíček. Tato data jsou pak srovnatelná za 34
evropských států.
Zdroj: Nymburský deník

Sběr a třídění textilního odpadu v Ostré
V obci Ostrá se v roce 2017 svezlo celkem 3 548 kg textilu, proti roku 2016 o 134 kg méně. Textil nasbíraný z
kontejnerů je tříděn dle kvality a použitelnosti. do několika kategorií. Tříděním nepotřebného oblečení a
textilu nejen že snižujeme zátěž životního prostředí, ale také tím pomáháme vytvářet nová pracovní místa.
Jedná se tedy o ekologickou, ekonomickou i sociální službu organizacím v jejich úsilí pomoci občanům v
těžké životní situaci.
Veřejné tábořiště
Firma Ka-Wood s.r.o. doposud nepředala obci obecní pozemky ani budovy. Soudní jednání stále probíhají.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ČÁST ČTVRTÁ

Žili, byli mezi námi: českoslovenští legionáři, účastnící první světové války na frontách ve Francii, Itálii a
Rusku. Ti, kteří se vrátili domů to neměli vždy lehké. Za protektorátu byli pronásledováni nacisty jako
účastníci domácího odboje a neohrožení zastánci svobodného Československa. Po roce 1948 dostali cejch
nositelů masarykismu a lidí podezřelých s protistátních rejdů.
zdroj: Miroslav Honzík: Legionáři. Praha 1990. Vydavatelství a nakladatelství Novinář.

OSTERSKÝ LEGINÁŘ
pan KAREL ZÍTA
z čísla domu 110, nynějšího č.p. 313, se narodil 18. listopadu 1884 v Doubravičkách,
okres Bělá pod Bezdězem.
Službu vojenskou v bývalé armádě rakousko-uherské nastoupil 1. února 1915 v
Liberci u 36. pěš.pl., kde prodělával výcvik jako nováček..
Po sedminedělním výcviku jel 19. března 1915 s 8. pochodovým praporem na bojiště;
po dvoudenní jízdě byli vysazeni v Grybóvě v Karpatech.
Podle karty legionáře /KL/ je jeho rodnou obcí Bezno v okresu Mladá Boleslav,
datum a místo zajetí pak 27. května 1915, Sieňava. V té době měl hodnost vojína. V čase zařazení byla jeho
jednotkou 3. dělostřelecká divize a hodnost mladšího ohněstrůjce.
O zajetí a další své službě v legiích vypravuje:
Od válečných útrap v rakousko-uherské armádě byl jsem vysvobozen 27. května 1915, když jsem přešel u
Seňavy na Sánu s celou divisí do zajetí.
Po dvouletém zajetí jsem se přihlásil 16. června 1917 do legií, ale po domácí revoluci v Rusku byl jsem přijat
v Borispolu až 25. listopadu 1917. Přidělen jsem byl k 7. Tatranskému pluku.
O svátcích vánočních 1917 jsem se hlásil k dělostřelectvu.
25. května 1918 jsme vystoupili proti bolševikům a zúčastnil jsem se všech bojů od Omska až k řece Ononu.
Pamatuji si již jen na boje o města Omsk, Novonikolajevsk, Mariinsk, Nižněudinsk, Irkutsk, Baikal,
Mysovaja, Verchněudinsk.
Za účast v bojích byl jsem vyznamenán řádem sv. Jiří 4. stupně a povýšen na desátníka.
Po zlé evakuaci v r. 1920 byli jsme 8. června naloděni ve Vladivostoku a 29. transportem na lodi Protesilaus
jsme 22. června přistáli ve Vancouveru v Americe. Tři neděle jsme byli v Quebecku a pak jsme jeli do
Halifaxu, odtud jsme jeli na lodi Minekahda do německého přístavu Suschawenu.
Po odevzdání zbraní jeli jsme přes Magdeburk, Bavory k Domažlicím, kde jsem po pětapůl-letém odloučení
pozdravil naši, po 300 letém porobení, osvobozenou vlast.
Z dostupných materiálů převzala a zpracovala: K. Přibylová. Fotografie je z archívu pí M. Třešňákové.
Ve Zpravodaji 3/2018 najdete informace o osterských legionářích Antonínu, Janu a Josefu Lizálkových.

MÍSTNÍ POPLATKY 2018
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/rekreační objekt. Pro děti
do 18 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. 2018, druhá splátka do 30. 9. 2018. Při úhradě za likvidaci odpadů
obdržíte nové roční známky na popelnice. Kdo nebude mít roční známku na popelnici do 31. 3. 2018, tomu
nebude vyvezena!
Poplatky je možno 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 možno úhradu zaslat převodem na účet obce, č.
účtu 2229191/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést číslo popisné (evidenční). Občané Šnepova před
číslo popisné (evid.) napíší ještě číslo 6.

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
Odpověď na dotaz občana prostřednictvím sms zprávy týkající se vyvěšování zápisu z jednání zastupitelstva
obce, který se 1.2. „nedočkavě“ a nevybíravým způsobem dožadoval vyvěšení zápisu. (Zápis byl vyhotoven 30.1.
2018, vyvěšen 31.1. 2018. )
Cituji z METODICKÉHO DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ:

Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí,
a to již po 10 dnech (tj. již 11. den) od skončeni zasedání zastupitelstva obce. Této povinnosti odpovídá právo
občana obce (též i fyzické osoby, která dosáhla věku 18 let a vlastni na území obce nemovitost, či fyzické
osoby, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li
tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena) nahlížet do usnesení a
zápisů z jednání zastupitelstva obce a pořizovat si z nich výpisy [§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích].
Pozn. Je nutné všem občanům připomenout, že Zveřejňovaní dokumentů o činnosti zastupitelstva obce
není ze zákona povinné.
Obec Ostrá chce infomovat občany o veškerém dění, proto anonymizovaný zápis vyvěšuje na webových
stránkách obce.

LEDEN V MŠ OSTRÁ
MUZIKOTERAPIE: ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ
Je leden, Vánoce dávno za námi, ale zima ne. Ačkoliv ta letošní zima nepřinesla zatím moc sněhové
přikrývky, zvířátka se na ni musela připravit. O tom, jak se připravila, si povídáme ve školce slovy i muzikou.
V první polovině ledna jsme se s dětmi opět sešli, abychom si pomocí hudby trochu popovídali. O čem? Právě
o zimě, o zvířátkách, která musí zimu přečkat.
Po uvítací písničce s kytarou jsme si zahráli na stromy a ptáčky. „Prolétli“ jsme se za zvuku kytary. Když
hudba dohrála, „slétli“ jsme se pod strom do domečku.
V kruhu jsme se naučili říkanku „Sedí liška pod dubem“, vyťukali rytmus do země a nakonec si ji zazpívali a
doprovodili rytmickými nástroji.
S mladšími dětmi jsme si za doprovodu kytary za zády podávali chrastítko a jeden z nás, když muzika dohrála,
hádal, kdo ho má.
Vyprávění skutečného příběhu o cestovatelích a o tom, jak se málem setkali s medvědem, nás vtáhlo do
dobrodružství, které jsme doprovodili hrou na bubny.
Prošli jsme se medvědí chůzí a při ztišení hudby jsme „zamrzli“.
Nakonec přišla za tónů Vivaldiho Zimy příjemná relaxace aneb spánek medvíďat. Naštěstí nás jaro probudilo
pošimráním na „čumáčku“.
Klára Galuščáková

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ
FOTBALISTÉ OSTRÉ BYLI NA ZIMNÍM SOUSTŘEDĚNÍ V
KRKONOŠÍCH
Zimní soustředění fotbalistů Ostré probíhalo od 19.ledna do 24.ledna 2018
v Krkonoších v Malé Úpě. Tohoto soustředění se zúčastnili hráči A-mužstva,
B-mužstva, staršího dorostu a mladšího dorostu. Zimní podmínky byly
využívány pro běhy v terénu, k dispozici byla tělocvična pro sportovní hry a také rehabilitační linka
s bazénem a saunou. Potěšující byla velká účast mládeže. Pod vedením trenérů Radka Dozorce a Jaroslava
Lercha absolvovali kvalitní přípravu na jarní zápasy v Krajském přeboru. Starší dorost je dokonce ve své
skupině pouze s malou ztrátou za vedoucím Rakovníkem, a byla by opravdu senzace, kdyby svoji soutěž

na jaře vyhrál! A-mužstvo si v divizní skupině B vede také dobře, a v polovině sezony je na 6. místě
tabulky. B-tým je v tabulce nejnižší krajské soutěže I.B. třídy zatím na 9. místě. Věříme, že krátké
soustředění na horách bylo společným načerpáním nových sil do roku 2018. Přijďte na jaře povzbudit
naše dospělé hráče, chlapce i děti na hřiště v Ostré v jejich dalších bojích proti větším i
několikatisícovým městům !
Výbor fotbalového klubu děkuje sponzorovi a rodičům za podporu, že se tak velká akce mohla uskutečnit.

Ordinace MUDr. J. Daleckého v Ostré v roce 2018
Datum návštěvy pana doktora v Ostré bude vždy vyvěšen na brance školky.

Pohotovostní služby praktických lékařů pro děti a dorost
Od 1.1. 2018 jsou zrušeny pohotovostní telefonické konzultace praktických lékařů pro děti a
dorost, které dosud poskytovali lékaři v Lysé nad Labem a Milovicích. V naléhavých případech je nutné
kontaktovat přímo dětská oddělení nemocnic.
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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