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Pranostiky duben
Informace OÚ Ostrá
Ve zkratce, Osterští legionáři
Kulturní a společenský život v obci, Březen v MŠ Ostrá
SS Ostrá informuje

S hlubokým zármutkem se loučíme

s nejstarším občanem obce Ostrá, dlouholetým kronikářem

panem učitelem

Jaroslavem Novákem,
který zemřel po krátké nemoci ve věku 96 let.

DUBNOVÉ PRANOSTIKY
Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Co duben našetří, to květen spálí.
Na svatého Marka, brambor plná řádka.

SLOUPEK STAROSTKY OBCE
Při vzniku prvních řádků
Zpravodaje, který právě čtete,
byl ještě březen, o kterém přísloví říká, že za kamna vlezem!
Nyní je již po Velikonocích,
máme letní čas a kalendář už
několik dnů ukazuje, že se pohybujeme v době jara. Sluníčko
za oknem svítí, ale zatím moc
nehřeje. Vítr je stále směsí tepla
a zimy. Tak tomu, že máme
jaro, musíme začít asi už věřit.
Dědeček
mé
kamarádky
říkával, že dokud není na
poledne alespoň jednou 20
stupňů nad nulou, tak to stále
ještě není to pravé jaro.

Dubnová pranostika nás upozorňuje, že "na svatého Jiří vylézají hadi a štíři". A moudří
doporučují, že není dobré
"dráždit hada bosou nohou".
Ale! My jsme civilizovaní a
důmyslní. "Otravu" si dokážeme zařídit docela jinak - nemusíme pro ni ani vyrážet do přírody a vydávat se všelijakým
nebezpečím. Stačí nám k tomu
otevřít si noviny nebo pustit
zprávy.
Otrava naší nálady je vlastně
každodenní hrozbou!
Moderní technika, technologie
a media nás zásobují informacemi prakticky nepřetržitě.

Navrhuji, abychom letošní jaro
zkusili: místo diety informační
půst. Umíte si představit, že na
den odložíte své mobily, tablety
a jiné zdroje "všelijakých"
zpráv?
Co na závěr?
Hada při svých jarních procházkách přírodou pravděpodobně
nepotkáte. A pokud snad náhodou ano, tak si raději nesundávejte boty, nikterak ho nedrážděte a potěšte své oko i
duši rozmanitostí přírody.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
Příští jednání ZO Ostrá se bude konat dne 10.4. 2018 od 19 hodin na obecním úřadě.

UDÁLOSTI V OBCI
KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ

VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ NA OÚ

Čtvrtek 29.3. 2018

středa 28.3. 2018

Poslední čtvrtek v měsíci = příjemné setkání na
OÚ při kávě a čaji s rodačkami na úřadě.
Srdečně zveme i rodáky. 
Stále je na co vzpomínat a o čem hovořit. Mluví
se o časech minulých. Najde se čas i na otázky a
odpovědi ze současného dění v obci. (JK)

Vedení obce ochotně propůjčilo prostory
knihovny pro nově vznikající aktivitu našich
maminek. Se svými ratolestmi našly na úřadě
zázemí pro velikonoční tvůrčí dílničku.
Těšíme se s nimi na setkání při dalším
vyrábění nebo další zajímavé aktivitě. (JK)

POZVÁNKY
BESEDA V MŠ OSTRÁ

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ

Čtvrtek 19.4. 2018

Dubnová kavárnička „Na úřadě“ se bude konat ve
čtvrtek 26.4. 2018 v 16 h.

16:15 – 18:00h
na téma
Logopedická prevence a vývoj řeči
Beseda je určena pro všechny věkové
kategorie. Lektorka: paní Mgr. Lucie Bašová

Všichni jste srdečně zváni.

MÁJOVÁ ZÁBAVA

APRÍLOVÝ BĚH, II.ročník

sobota 19.5. 2018

sobota 21.4. 2018

20:00 h
místní hostinec v Ostré
k tanci a poslechu hraje duo KONTO
vstupné 100 Kč
pořadatel obec Ostrá , Botanicus spol. s r.o.

13:00 h
hřiště v Ostré
kategorie :
mladší žáci, starší žáci, dospělí
pořadatel: obec Ostrá, SS Ostrá

ÚKLID OBCE

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

sobota 21.4. 2018

pondělí 30.4. 2018

9:00 – 10:30 h
Ostrá – sraz u OÚ
Šnepov – sraz u kalu
(sběr odpadků, hrabání stařiny,…)

17:00 h
Ostrá – kiosek u jezera
Šnepov – kal u hřiště

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
budou přistaveny od soboty 5.5. do neděle 6.5. 2018
v Ostré (za Obecním úřadem) a ve Šnepově (u autobusové zastávky)

KONTEJNERY NA NEBEZPEČNÝ ODPAD
budou přistaveny v sobotu 5.5. 2018
Ostrá od 10:20 – 10:50h na parkovišti před Obecním úřadem
Šnepov od 9:55 –10:15 h
Odpady, které budou přebírány





nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče
převzaty pouze kompletní
pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

VE ZKRATCE
110 let školy v Ostré – 8. 9. - 9.9. 2018
Přípravy pokračují. Kromě folklorního souboru Šáteček ze Semic se můžete těšit i na vystoupení žáků ZUŠ
z Lysé n.L. pod vedením paní učitelky Jany Erbenové. Přiveze s sebou mimo jiné pěvecký sbor QuantumTet.
Od 4.9. do 7.9. se bude každý večer v obci díky hostování kinematografu bratří Čadíků promítat od 20:00 do
22:00 český film. Dobrá zpráva: vstupné dobrovolné. Připravujeme upomínkové předměty, Almanach 110 let
školy.
Pokud Vás napadne něco, co by s přípravami a oslavami souviselo, přijĎte se o to s námi podělit na OÚ
Ostrá. Předem děkujeme. Fotografie či jakékoli dokumenty si nascanujeme a hned vrátíme.
Vodovod Šnepov
Zastupitelstvo obce bude na 38. veřejném jednání schvalovat Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na
zhotovitele vodovodu. Po uzavření výběrového řízení na zhotovitele akce bude tato dokumentace předána na
Ministerstvo zemědělství. Po dodání veškerých dokladů vydá MZe Rozhodnutí o přidělení dotace na výše
uvedenou akci.
Doplnění vodovodu v Ostré
Finišujeme. Zastupitelstvo obce bude na 38.veřejném jednání (10.4.) schvalovat administrátora VŘ na
zhotovitele k akci „Doplnění vodovodu v Ostré“, na 39. veřejném jednání (květen) zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení na zhotovitele. Mezitím budou mít již všechny dokumenty doložku o nabytí právní moci a
konečně nastane očekávaný poslední krok – realizace. 
Tlaková kanalizace ve Šnepově
V současné době zhotovitel pracuje na polohopisném a výškopisném zaměření. Následovat bude zpracování
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.
Sběr použitého kuchyňského oleje
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí a životnost naší kanalizace. Stačí
doma vylévat olej do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje, která je
umístěna u OÚ Ostrá. Ten je pak určen k ekologické likvidaci.
Loď Blanice
Pravidelný provoz začne 8.5. 2018
Tůň Doubka
V současné době se úpravou vodních poměrů na říčním rameni Doubka intenzivně zabývá Povodí Labe s.p.
Připravuje se žádost pro stavební povolení na realizaci spodního propojení řeky Labe s ramenem Doubka, tj.
dávají se dohromady všechny dokumenty a na podzim dojde k realizaci.
Poděkování občanům
Tímto bych chtěla poděkovat občanům, kteří se o obecní pozemky v okolí svého domu starají a chtějí je mít
udržovány dle svých představ. Značně nám to ulehčuje práci.
Stromořadí za obecním lesíkem u místní komunikace od OÚ směrem k Labi
Dobrá zpráva pro osterské občany: V letošním roce vysázíme další ovocné stromy podél silnice vedoucí od
OÚ Ostrá směrem k Labi.
Výsadba stromů ve Šnepově
I v této části obce vysadíme 5 ks ovocných stromů.

Hlášení pálení větví, rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních porostů
Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních porostů. V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům
travních a lesních porostů nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno a k požáru nedošlo. V těchto případech
se jedná o výjezdy, které blokují jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady. K tomu, aby se předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou stanovené podmínky a obecná
pravidla požární bezpečnosti. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a
Informačním střediskem hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Evidence slouží výhradně pro
možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Nahlásit je možné prostřednictvím
https://paleni.izscr.cz/paleni nebo oznámíte datum a čas pálení na OÚ Ostrá a pálení větví zaevidujeme.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ČÁST ŠESTÁ

OSTERŠTÍ LEGIONÁŘI

pan Karel Dvořák (po změně jména Karel Kaiser)
se narodil 10.4.1886 v Ostré, tehdejší okres Mladá Boleslav. Přebýval také v obci Dobrovice, Pětikozly též
okres Mladá Boleslav. Navštěvoval 5 let obecnou školu, zaměstnáním byl rolník. Rakousko-uherským
útvarem v době zajetí byl 10.zem.p.pl. S datem 10.7.1916 na místě Kovel s hodnosti vojína.
Datum podání přihlášky do legií bylo 27.6.1917 a místo Borispol. Zařazen 27.6.1917 do jednotky 5.stř.pl.,
hodnost též vojín. Legie končil 15.6.1920. Jeho poslední hodností zde byl šikovatel.

pan František Kadeřábek
se narodil v Ostré 11.11.1895, okres Mladá Boleslav. Domovskou obcí mu byly kromě Ostré i Semice. Chodil
do obecné školy, zaměstnán byl poté jako řezník uzenář.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí byl 36.p.pl. - 21.7.1916 v Berestečku s hodností vojína. Přihlášku do
legií podal v Bobrujsku.
Zařazen 18.7.1917 k jednotce 3.stř.pl., stejné hodnosti.
V legiích končil 14.8.1920. Jeho poslední útvar byl 3.stř.pl. a poslední hodnost svobodník.
Zdroj informací: legionářský poslužný spis, osobní karta legionáře . Z dostupných materiálů převzala a zpracovala: K. Přibylová.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
kam a kdy se obrátit pro pomoc
Stav, který bezprostředně NEOHROŽUJE život
1) V ordinačních hodinách navštívit svého registrujícího lékaře – „všeobecný praktický lékař“ nebo
„praktický lékař pro děti a dorost“.
Registrujícím lékařem může být praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, zubní lékař a u žen též
gynekolog, který registruje pojištěnce.
2) V ordinačních hodinách volat svého registrujícího lékaře a požádat ho o konzultaci, případně osobní
návštěvu (tzv. návštěvní službu).
V rámci návštěvní služby lze vykonávat pouze takové zdravotní výkony, jejichž poskytnutí není podmíněno
technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení. Návštěvu u pacienta
doma může provést také ambulantní specialista na vyžádání praktického lékaře.

3) Navštívit lékařskou pohotovostní službu.
Seznam míst a ordinačních hodin poskytovatelů lékařské pohotovostní služby ve Středočeském kraji je možné
nalézt na internetových stránkách:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zdravotnictvi/lekarska-pohotovostni-sluzba-a-ohledani
4) Volat Call centrum Zdravotnické záchranné služby.
Call centrum 800 888 155 email: call@zachranka.cz sms: 720 002 655
Centrum je první zdravotnická poradenská služba při záchranné službě v České republice a funguje jako
doplňková služba operačního střediska záchranné služby. Call centrum je vhodné využít při nejistotě, jestli a
jak je zdravotní indispozice závažná, poradit se o domácí léčbě, apod., kdy není žádoucí volat na linku číslo
155, určenou pro neodkladné stavy.
Stav, který bezprostředně OHROŽUJE život
VŽDY VOLAT ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU

číslo 155

případně lze volat na JEDNOTNÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ – číslo 112
Při rozhovoru s dispečinkem linky 155 či 112 je vhodné myslet na maximální stručnost, a pokud to jen trochu
jde také věcnost a přesnost. Vždy je nutné se nejdříve představit a následně nahlásit:
Identitu postiženého:
 jak se jmenuje, přibližný věk, znáte ho – užívá nějaké léky, léčí se s něčím;
Přesné místo události:
 v zástavbě (adresa);
 číslo popisné, patro, číslo bytu;
 v terénu - orientační bod (u rybníka, kostela, pošty, banky, restaurace, atp.);
 na železnici, na silnici – číslo silnice, kilometr dálnice, mezi místy A a B, atp.;
Co se stalo:
 úraz, kolaps, polknutí cizího tělesa, opaření, atd.;
 místo, rozsah postižení nebo úrazu (např. levá dolní končetina v oblasti kotníku, otevřená rána, která
krvácí…);
Stav postiženého:
 je při vědomí, leží, dýchá, komunikuje, krvácí a jak, dusí se, kašle krev, barva a teplota kůže, atp.;

INFORMACE Z MŠ OSTRÁ
Měsíc Knihy

Vítání Jara

Již tradičně v naší mateřské škole patřil měsíc březen knihám a četbě. Zase po roce jsme si více povídali o
tom, jak vzniká kniha, kdo je to autor, kdo ilustrátor a kdo čtenář.
Na první jarní den jsme se vydali vlakem do Lysé nad Labem, abychom se po čase opět podívali za moudrou
paní knihovnicí z Městské knihovny. Ta nám připravila opravdu poutavé vyprávění o jejich knihovně a
společně jsme si přečetli velmi zábavnou knížku, která se jmenuje "Knížka". Takovou jste opravdu ještě nikdy
neviděli, natož kdy četli! Napsal ji Hervé Tullet a byla opravdu netradiční. Každá stránka si pohrávala s
puntíky barev, slévala je do neuvěřitelných obrazců a zase je rozplétala. A kolik legrace jsme při čtení zažili!!!

Až Vás Vaše kroky zavedou do této knihovny, nezapomeňte se zeptat, jestli je kniha volná. A pokud ano, určitě
si ji vypůjčete, budete se smát celý večer.

Velikonoční těšení
Velikonoce jsou v naší mateřské škole především oslavou nově nastupujícího ročního období - Jara. Celé
předvelikonoční období jsme využili k přípravě na oslavu těchto svátků. Děti pekly linecká vajíčka, tvořily
masku velikonočního zajíčka, vyráběly slepičky s kuřátky z papíru a nezapomněly ani na velikonoční přání
pro rodiče. Společně jsme se naučili velikonoční básničku pro kluky a holky. Také jsme si povídali o
historickém původu Velikonoc, jejich průběhu a významu velikonočních symbolů. Na Zelený čtvrtek jsme si
povídali o tom, proč je vlastně Zelený čtvrtek zelený a jaké tradice v tento lidé udržují. A protože i my jsme se
snažili tyto tradice dodržet a během dne snědli i něco málo zdravě "zeleného", víme, že další rok budeme
zdraví a spokojení. Celé velikonoční těšení protklo také čtení o křesťanském významu tohoto svátku.
Děti a zaměstnanci MŠ Ostrá

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
se uskuteční dne 10. května 2018 od 16:00 do 19:00 h
Kritéria přijetí budou zveřejněna na Vývěsce MŠ Ostrá u Obecního úřadu v Ostré a na webových stránkách
MŠ ( www.ostra.cz/materskaskola) dne 11.4.2018 po projednání Kritérií zastupitelstvem obce.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Děti z Mateřské školy Ostrá Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se bude konat
ve středu 25. 4. 2018 od 8. 30 -10.30 hod.
Přijďte s námi chvíli pobýt a podívat se, jak vlastně ve školce celé dny trávíme a řádíme :-)
Děti a zaměstnanci naší školky

MUZIKOTERAPIE V BŘEZNU
Téma: POHÁDKA
První březnový týden jsme ve školce povídali o knížce – mém kamarádovi. Knižní příběhy, které provázejí a
formují naše děti, jsou především pohádky. Pomáhají dětem rozlišit dobro a zlo, vnořit se do světa fantazie, ale
mnohdy i reality.
Při březnové muzikoterapii jsme si pohádkovou fantazii „pustili na špacír“ a muziku si pohádkově užili. Za
tónů Čajkovského Louskáčku jsme rozhýbali tělo..zahráli jsme si na loutky.
Po motivačním povídání o pohádkách, které máme rádi, o jejich postavách, jsme pomocí Orffových nástrojů a
pohybu některé pohádkové bytosti představili a ostatní hádali, kdo to je.
Následovala pohádka „O perníkové chaloupce“, kterou vyprávěla p. asistentka, doprovázela ji na kytaru a my
jsme se k doprovodu nástroji přidali.
Na konci přišla zasloužená odměna : relaxace při poslechu pohádkových písniček. A co na závěr? Těšíme se
na příští aprílovou muzikoterapii!
Klára Galuščáková

Jízdní řády linek 480, X480 platné od 15. 4. 2018
(uzavření nadjezdu v Lysé nad Labem)

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ
A-mužstvo – Divize sk. B
16.kolo: SK Hrobce - S.S. Ostrá 0:5 (0:3)
17.kolo: S.S. Ostrá – Tatran Rakovník ODLOŽENO na 18.dubna
18.kolo: FK Neratovice/Byškovice - S.S. Ostrá 1:2 (1:1)
19.kolo: FC Nový Bor – S.S. Ostrá 1:3 (0:1)
A-tým je v tabulce po podzimní části na 2.místě se ziskem 37 bodů.
B-mužstvo – I.B. třída sk.C
14.kolo: FK Čáslav "B" - S.S. Ostrá "B" 1:4 (0:1)
15.kolo: TJ Pátek - S.S. Ostrá "B" 3:1 (1:0)
B-tým je v tabulce po podzimní části na 8.místě se ziskem 22 bodů.
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9. 4.
11. 4.
12. 4.
14. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
18. 4.
18. 4.
21. 4.
21. 4.
22. 4.
22. 4.
22. 4.
23. 4.
25. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
29. 4.
29. 4.
30. 4.

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

Přípravka mladší
"A" tým
Dorost - starší
"B" tým
Dorost - mladší
Přípravka starší
Přípravka mladší
Žáci
"B" tým
"A" tým
Žáci
Přípravka starší
"A" tým
Přípravka mladší
Žáci
"A" tým
Dorost - starší
"B" tým
Dorost - mladší
Přípravka starší
Přípravka mladší
Dorost - starší
Dorost - mladší
"B" tým
Žáci
"A" tým
Přípravka starší

Slovan Lysá n/L
S.S. Ostrá
FK Králův Dvůr
S.S. Ostrá "B"
FK Králův Dvůr
AFK Semice
S.S. Ostrá
TJ Straky
AFK Milovice
SK Český Brod
AFK Milovice
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
Loučeň
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
Povltavská FA
S.S. Ostrá "B"
Povltavská FA
Rožďalovice
SK Poříčany
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
FOTBAL Hlízov
Cidlinská FA
FK SEKO Louny
Stratov

- S.S. Ostrá
- SK Kladno
- S.S. Ostrá
- FK Loučeň 1893
- S.S. Ostrá
- S.S. Ostrá
- Bohemia Poděbrady
- S.S. Ostrá
- S.S. Ostrá "B"
- S.S. Ostrá
- S.S. Ostrá
- TJ Straky
- TJ Tatran Rakovník
- S.S. Ostrá
- AFK Semice
- Sokol Hostouň
- S.S. Ostrá
- AFK Sadská
- S.S. Ostrá
- S.S. Ostrá
- S.S. Ostrá
- FK Uhlířské Janovice
- FK Uhlířské Janovice
- S.S. Ostrá "B"
- S.S. Ostrá
- S.S. Ostrá
- S.S. Ostrá

zač. 17:00
zač. 16:30
zač. 09:30
zač. 10:15
zač. 11:45
zač. 17:00
zač. 17:00
zač. 17:30
zač. 15:30
zač. 17:00
zač. 14:30
zač. 17:00
zač. 17:30
zač. 17:30
zač. 10:00
zač. 17:00
zač. 09:30
zač. 10:15
zač. 11:45
zač. 17:30
zač. 17:30
zač. 10:15
zač. 12:30
zač. 16:00
zač. 15:00
zač. 17:00
zač. 17:30

Ordinace
MUDr. J. Daleckého v Ostré
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.
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