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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE ZE 41. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 20.6. 2018
ZO schválilo
 Smlouvu o finančním příspěvku občanů na vybudování inženýrských sítí – vodovod (Doplnění
vodovodu Ostrá, Vodovod Šnepov)
 Zadávací dokumentaci k VŘ na zhotovitele k akci „ Doplnění vodovodu Ostrá“
 Průzkum trhu II - TDI k akci „ Doplnění vodovodu v Ostré “
 Vyřazení majetku obce
 Dodatek ke Smlouvě o dílo o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti k akci „Tlaková
kanalizace Šnepov“ - ( Obec Ostrá x Fiala Projekty, s.r.o.)
 Smlouvu o bezdrátovém rozhlasu – dodávka, montáž a zprovoznění bezdrátového rozhlasu – doplnění ve dvou ulicích obce
 Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl (Májová zábava)
ZO neschválilo
 Smlouvu č. 2018-3042/105600 (Obec Ostrá x Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.) - dodávka
vody – veřejné tábořiště
 Projekt „Kapku šetřím“
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
Příští jednání ZO Ostrá se bude konat dne 12.7. 2018 od 19 hodin na obecním úřadě.

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

VE ZKRATCE
Tašky na tříděný odpad
Na OÚ je stále možné zakoupit sadu tří barevných tašek na tříděný odpad z netkané textilie. Žlutá na plast, zelená na sklo a modrá na papír. Cena 50,- Kč.
Místní knihovna je v červenci a srpnu ZAVŘENA. 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.
Odstávky elektřiny
12.07.2018 (07:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060602878; Doubka č.e. 209, 281
20.07.2018 (07:00 - 11:30) - plánovaná odstávka č. 110060598822; Felinky č.e. 62, 200 , 215 , 216 ,
217 , 218, 219 , 220 , 222 , 223 , 224 , 226 , 227 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237 ,
238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 252 , 253 , 254 , 255 ,
256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 263 , 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271 , 277, 287 ,
288 , 290 , 292 , 293 , 294 , 296, 298 , 301 , 307 , 309 , 221 , 225 , 241 , 272 , 291 , 299 , 300 , 308 ;
parc.č. 1141/1
20.07.2018 (11:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060598825
Ostrá 100 , 101 , 102 , 103 , 107 , 108 , 111 , 115 , 118 , 119 , 126 , 134 , 140 , 141 , 143 , 146 ,
147 , 154 , 156 , 159 , 161 , 164 , 168 , 172 , 173 , 177 , 19 , 20 , 21 , 210 , 216 , 22 , 24 , 25 , 26 ,
27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 310 , 312 , 313/e.č. , 32 , 36 , 37 , 38 , 41 , 43 , 47 , 48 , 49 , 50 , 52 , 58 , 60
, 61 , 67 , 68 , 69 , 74 , 75 , 91 , 94 , 95 , 96 , 98 , 99 , E302 , parc.č. 214 , parc.č. 350/1
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Tůň Doubka – Migrační zprůchodnění slepého ramene Doubka s řekou Labe
Projektová dokumentace je dokončena. V květnu byla na MěÚ Lysá n.L. podána žádost o "Společné povolení
vodního díla" (dříve "spojené územní a stavební řízení"). Nyní se čeká na vydání stavebního povolení, následně bude vedení Povodí Labe, s.p. rozhodovat o přidělení finančních prostředků v rámci plánu investic, v
návaznosti na plán investic bude připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Velkoobjemový odpad v obci
Zastupitelstvo obce našlo místo, kde by bylo možné od občanů pravidelně ve stanovený čas velkoobjemový
odpad odebírat. Pro tento účel byl vybrán obecní pozemek vedle ČOV Ostrá. Od poloviny září bude pozemek
připraven a zkušebně na tři měsíce zde bude ve vybraných dnech odpad od občanů odebírán.
Bližší informace budou zveřejněny ve Zpravodaji 9/2018, na www.ostra.cz , popř. prostřednictvím Mobilního
rozhlasu.
Kontrola nepovoleného napojení dešťových svodů na kanalizační řad obce
Ve středu 20.6. v dopoledních hodinách proběhla v pořadí druhá kontrola nepovoleného napojení dešťových
svodů na kanalizační řad obce. Ve vybraných částech obce nebylo zjištěno žádné nepovolené napojení.
Fotbalová škola Lukáše Váchy
Tak jako v předchozích letech připravuje Sportovní sdružení Ostrá na červenec fotbalový letní kemp.

PŘIPOMÍNÁME
Do 30. 9. 2018 musí být zaplaceny poplatky za odpad a likvidaci odpadních vod na rok 2018.
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/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. 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.

6. ČERVENEC, JAN HUS
Sváteční den 6. července je spojený s významnou osobností našich dějin.
Je jím Mistr Jan Hus, český kazatel a reformátor, středověký náboženský myslitel a vysokoškolský pedagog,
jenž se zapsal do širokého povědomí lidstva již ve své době.
Připomeňme si tedy, jakou roli sehrál a jaké názory a myšlenky mu byly blízké.
„Pravda je jen to, co jest dobrem všech.“ „Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.“
„Zlo je trojího druhu: přítomné, minulé a budoucí.“
„Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.“
„Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.“
„Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.“

Jan Hus se narodil asi v roce 1371 v Husinci u Prachatic. Díky své píli a houževnatosti se brzy stal bakalářem
a později i mistrem. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze a již o dva roky později působil jako kazatel v pražské
Betlémské kapli. Kritizoval bohaté církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva. Získal si tím obdiv široké
vrstvy pražské společnosti, od chudých lidí až po královskou společnost. Lidé byli nadšeni, že slyší názory,
které oni nahlas vyslovit nesměli. Jeho filozofickým vzorem byl John Viklef, jehož učení pronikalo do Čech
na konci 14. století. Hus veřejně obhajoval jeho knihy, a tím si proti sobě poštval církevní vrchnost. Husovo
otevřené vystoupení proti prodávání odpustků vedlo k uvalení kletby na něj samotného a vyhlášení interdiktu
(zákazu církevních obřadů) nad Prahou po dobu Husovi přítomnosti. Hus odešel na venkov a pod ochranou
pána Jana z Ústí kázal na Kozím hrádku. Roku 1414 byl Zikmundem Lucemburským pozván na koncil do
Kostnice u Bodamského jezera, kde mu byla slíbena bezpečnost. Hus zde chtěl hájit své názory, ale během
krátké doby byl uvězněn. Poté, co ani na osobní naléhání členů koncilu své učení neodvolal, byl označen za
kacíře a dne 6. července 1415 upálen. U Husových přívrženců v Čechách způsobila zpráva o jeho upálení hněv
a odpor. Vlivní představitelé české šlechty zaslali koncilu protestní list se 452 pečetěmi. Mezi obyvatelstvem
převládlo přesvědčení, že byl Hus odsouzen pro svou kazatelskou činnost, ve které hájil pravdu a neodchýlil
se od učení Svatého písma. O rok později byl ze stejných důvodů odsouzen k smrti i Husův pokračovatel Jeroným Pražský. Takovou moc měla Církev „svatá“, která nechala mučit a zabíjet i údajné čarodějnice.
Tento člověk za svou víru v pravdu položil život. Dnes už tak kruté tresty neznáme, pravda je ale stále choulostivé téma,
také máme své „nedotknutelné“ a pokud někdo poukáže na možnou pravdu, je blázen nebo dokonce
vykládá konspirační teorie.
Informace, které přebíráme a dostáváme již zpracované však také nemusí být ve výsledku úplně pravdivé, přestože jsou
obecné a oficiální. Proto se naučme v dnešním světě pravdu rozlišovat od polopravdy, nebojme se mít vlastní názor a
stát si za ním. „Neodvolám!“

POZVÁNKY
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2018

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ

Letošní vítání nově narozených občánků Ostré se bude
konat začátkem října.
Předběžně je stanoveno datum 4. 10. 2018.

Srpnová kavárnička „Na úřadě“ se koná
ve čtvrtek 30.8. 2018 v 16 h.
Všichni jste srdečně zváni.

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

LÍPA SVOBODY V OSTRÉ
Lípa je národním stromem, a proto ji obyvatelé sázeli jako symbol svobody na podzim 1918, po skončení války
v roce 1945, na protest proti okupaci v srpnu 1968 nebo po Sametové revoluci.
V naší obci byla vysazena lípa svobody, dle záznamů v kronice, v roce 1918 u školy a v roce 1968 na návsi. V letošním roce společně zasadíme lípu svobody v parku za obecním úřadem.

Přesné datum a místo se dozvíte ve Zpravodaji 9/2018.

UDÁLOSTI V OBCI
KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
čtvrtek 28.6. 2018
Jako obvykle jsme se sešly poslední čtvrtek v měsíci
v hojném počtu a v ženském osazenstvu. Návštěvou nás
potěšily i místní rodačky z Kostomlat, jež také přispěly
nejen dobrotami příjemnému odpoledni.
Plný stůl výborného jídla různých druhů od šikovných
pekařek a firmy Botanicus dal motivaci k zajímavým
tématům zábavy.
Dozvěděly jsme se třeba kdy a kde se na jaře a v létě konaly
vesnické poutě, probraly jsme samozřejmě také aktuální
dění ve světě i doma, a nechyběly ani zahrádkářské a
pekařské rady. Vždy se dozvíme něco zajímavého navíc.
Přijďte a přispějte také zajímavostmi, svými vzpomínkami!
Budeme se těšit na srpnovém setkání.

KAM V OSTRÉ?
Botanicus – středověká vesnice, ukázky řemesel a umění, bylinné zahrady. Uvnitř areálu je občerstvení,
naproti vstupu obchod s přírodní kosmetikou.
Prodejna potravin - prodejna COOP Ostrá: po - pá 6 - 11.30, 14 – 17; so 7 - 11
Občerstvení Hospoda na hřišti v Hákově ; Minicukrárna se zmrzlinou ; Občerstvení RYO Ostrá v kempu
Kiosek v areálu Autokempu Ostrá; "Zelený kiosek" na pláži u jezera
Ubytování - Autokemp Ostrá, areál veřejného tábořiště

VZPOMÍNKY PANA HAJNÉHO KARLA DENEMARKA
ze Šnepova – část třetí
(ukázka z připravované publikace)
Také se mi stalo, že jsem šel navečer po naší stráni a najednou jsem zahlédl nade mnou na větvi
mladou sovu kalouse ušatého. Když jsem přišel pod ní, sova se zvedla a protože ještě neuměla
moc létat, zapadla do blízkého křoví, kde jsem ji chytil a donesl domů. Měl jsem ji asi týden, krmil jsem ji tím,
co jsem kde nachytal a nastřílel. Ovšem stalo se, že když jsem šel jednou ze školy (která byla ve vedlejší
vesnici), spatřil jsem ve křoví mezi polem a cestou hejno vrabců. Připlížil jsem se po cestě a do křoví jsem
několikrát prakem vystřelil. Zastřelil jsem dva vrabce a spokojeně jsem šel domů a těšil se, jak budu krmit
sovu. Jaké však bylo mé zklamání, když jsem v kleci, která byla vyhozená na dvoře, sovu neviděl.
Na můj dotaz po sově mi rodiče vyčinili, protože si přišla stěžovat sousedka, která na poli okopávala řepu, že
jsem ji trefil.
Matka na to reagovala tím, že sovu vyhodila.
Také jsme měli doma psa, o kterém jsem se již zmínil, jmenoval se Punťa. Byl to domácí hlídač. Vzhledem
k tomu, že jsem četl knížky o myslivosti a u strýce časopis „Stráž myslivosti“, který odebíral, jsem začal
Punťu cvičit a brát ho s sebou do lesa. Myslivci po mně šli a já měl strach, že mi Punťu zastřelí. Tak jsem ho
naučil, že když jsme přecházeli cestu nebo jiný nebezpečný úsek (řídký les), sedl si a přišel až situaci
obhlédnu a zavolám ho.
Na Punťu mám ještě jednu vzpomínku. Šli jsme spolu kolem Čertovy rokle, kde se
drželi divocí králíci. Najednou Punťa začal hrabat králičí noru a nechtěl přestat. Po
dlouhé chvíli jsem ho slyšel štěkat blíže k povrchu, asi o dva metry dál. Strčil jsem do
nory ruku a na konečkách prstů jsem ucítil dotek. Ruku jsem povytáhl, za chvilku jsem
ji strčil zpět a držel jsem malého králíčka. Neměl jsem ho do čeho, tak jsem si ho dal za
košili. Za chvíli jsme šli s Punťou domů a já měl za košilí králíčků pět. Doma jsme je dali do králíkárny a
starali se o ně.
Později si prokousali v králíkárně díru a utekli, ale to jsem již nebyl doma.
Nastalo období přípravy na budoucí povolání, a doba krásného dětství skončila.
Vzhledem k tomu, že jsem měl nedomykavost srdeční chlopně, mi doktor doporučoval zaměstnání jako
zlatník nebo hodinář. Já jsem si však nedovedl představit jiné zaměstnání než se vyučit lesníkem, neboť jsem
v tom viděl krásný a svobodný život.
V roce 1956 mě otec přihlásil do lesnického učiliště v Kamenné Lhotě.
Tam se mi velmi hodila střelba prakem. Nastřeloval jsem jím provazové žebříky na stromy, na kterých se
sbírala semena.
(jk,pk)

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY – NOVINKY
(změny od 1.7. 2018)
zdroj: www.mestolysa.cz
 Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce
s rozšířenou působností
 Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění

 K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii
Nadále platí, že výměna dokladu, jemuž končí platnost, je zdarma.
Od 1. července nabyl účinnosti zákon č. 199/2017 Sb. a prováděcí vyhláška č. 456/2017 Sb., díky nimž lze
vyřídit některé záležitosti spojené s řidičskými průkazy na nejbližším úřadě obce s rozšířenou působností nebo
na takovém, který vám svou lokalitou nejvíce vyhovuje, celkově tedy na jednom z 206 míst v ČR. V novém
systému bude platit zásada: kde si o vydání či změnu v dokladu zažádáte, tam si průkaz také vyzvednete.
Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyřídit vydání nového řidičského průkazu po úspěšné zkoušce
v autoškole, a to i v případě dalších rozšíření, dále také výměnu starého nebo neplatného průkazu za nový,
případně vydání karty řidiče do digitálního tachografu. Stejně tak vám zde pomůžou při změně údajů
(nejčastěji změna příjmení), ztrátě, poškození, zničení, odcizení či reklamaci dokladu. I občané jiných států
mohou nově žádat na nejbližším úřadě obce s rozšířenou působností o výměnu průkazu, který vydal jiný stát,
za český, a to i v případě jeho ztráty, poškození, zničení nebo odcizení.
Také si na zvoleném úřadě můžete požádat o výpis z evidenční karty řidiče nebo bodového hodnocení
(udělené body za provedené přestupky) či vyřídit záležitosti spojené s profesní způsobilostí řidiče. Seznam
všech úřadů obcí s rozšířenou působností naleznete zde: www.mdcr.cz/orp.
Výjimky, kdy musíte na úřad v místě trvalého bydliště
Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého
bydliště. Mezi ně patří např. odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd.
Na úřad s fotografií už jen při vyřízení mezinárodního řidičského průkazu
Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fotografií, kterou pracovník na přepážce umístil na žádost. Podle
nové úpravy už se na úřad s fotografií nebude muset. Systém sám vyhledá, zda již nemáte fotografii v jiné
databázi (např. z občanského průkazu nebo cestovního pasu), a pokud bude vaše podoba stále aktuální, použije
ji a fotit se vůbec nebudete. V případě, že jste změnili vizáž a vaše podoba se na první pohled neshoduje
s fotografií v existujících databázích, vyfotí vás úředník přímo při vyřizování žádosti. Odpadá tedy nutnost
pořídit si průkazové fotografie. Nově se také na každý doklad bude prostřednictvím podpisového tabletu
pořizovat digitalizovaný podpis žadatele.
Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete papírovou fotografii, je vydání mezinárodního řidičského
průkazu (ten má formát malé knížky, který prozatím tisk digitální fotografie neumožňuje).
Změna trvalého bydliště nemá na řidičský průkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám vydal nový řidičský
průkaz. Nyní je tato povinnost již minulostí. Od července se budou vydávat řidičské průkazy, které údaj o
místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských
průkazů.

ČERVEN V MŠ OSTRÁ
MUZIKOTERAPIE
DARY LÉTA
Červen v plném proudu, léto za dveřmi, slunce pálí, červenají se jahody, třešně…a my se jdeme potěšit
muzikou.
Po uvítací písničce „Dobré ráno“ nás probrala píseň „Když ráno vysvitne sluníčko“, při níž jsme si protáhli
tělíčko. Další protahovací písnička se jmenuje „Švédská ukolébavka“. Ta je o pospolitosti, koordinaci pohybu
ve skupině (napravo, vlevo, dopředu, dozadu, nahoru dolů „se kolíbáme“).
Následoval Tanec paprsků. Každý z nás dostal do ruky paprsek z krepového papíru (žluto-oranžovočerveného) a našel si místečko. Jeden paprsek probudil ostatní a všichni se dali do slunečního tance.

Poslouchali jsme přitom klavírní improvizaci a dle ní tančili.
Pokračovali jsme sólovým vystoupením paprsku, který reagoval na rytmus bubnů. Zabubnovali jsme si všichni
a v roli paprsku se zájemci vystřídali. Při hudbě Vivaldiho Léta jsme si na koberci odpočinuli.

MUZIKOTERAPIE
PUTOVÁNÍ
Dobré ráno, naše milá …., náš milý…, dobré ráno, vítáme tě! Dle rytmu afrického bubnu (barelu) jsme se
rozhýbali. Přišla oblíbená hra Na sochy, při níž jsme zkameněli, když buben nebubnoval.
Mám ruce na tleskání…aneb pohybová píseň doprovázená kytarou a hrou na tělo.
Putovali jsme za zvukem ..za zvukem pralesa (dřevěných plodů) skrz houštiny plné pralesních skřítků, kteří
rušili chrastítky, aby to nebylo tak jednoduché. Jsme šikovní! Nikdo nespadl ani nezabloudil. Ty dřevěné
ozvučné plody nám vyplavilo moře…tak jsme si o darech moře popovídali. A s pomocí ozvučných plodů
jsme si zahráli na ozvěnu.
Na závěr si každý z nás našel místečko na koberci či podložce a zaposlouchal se do písničky: Je jen jedno
moře…písně racka, který hledal své kamarády tak dlouho, až je našel a byl moc šťastný.
Děti, muzikoterapie byla s Vámi letos moc príma a těším se na příští školní rok!
Vaše asistentka Klára Galuščáková

CELODENNÍ VÝLET DO FARMAPARKU SOBĚHRDY
V červnu, jako již tradičně na konec školního roku, jsme se vydali s dětmi z naší MŠ na celodenní
výlet. Tentokrát byl cílem naší cesty Farmapark nedaleko Benešova ve Středních Čechách.
Počasí nám přálo trochu více, než jsme chtěli, ale i přes vyšší teploty byl zážitek pro děti veliký.
Park jsme nejdříve téměř celý prošli, ale jelikož na nás v místí jídelně čekal oběd, na který se děti velmi těšily,
museli jsme se vrátit. Talíře za chvíli zely prázdnotou a my mohli pokračovat v prohlídce.
Ve velkých oplocených výbězích je spoustu známých i méně známých zvířátek, o kterých jsme dětem přečetli.
Od koz, krav různých plemen, přes lamy a velbloudy po buvoly, bizony, kachny, osly....a mnohem více.
Park se stále buduje a rozšiřuje. V údolí vody, jak se nazývá místo, kudy protéká potůček, jsou pro děti
trampolíny, malé lanové centrum, malý vodní svět s cestičkami pro vodu..zde všude se děti vyřádily a byly
spokojené.
Dětem se velmi líbila jízda na gumových člunech po dráze „tubing“. I když nám sluníčko nedalo chvilku
vydechnout, statečně jsme sjeli dráhu a dopravili si čluny opět na start a znovu hurá z kopce do cíle.
Pěkný zážitek pro děti i paní učitelky.
Je zde mnoho dalších menších zastavení, například dřevěná zvonkohra, kde se děti prostřídaly a trpělivě
vyčkaly na svoji chvilku muzicírování.
Když se blížila hodina plánovaného návratu, zavítali jsme do kryté herny, kde si děti ještě chvíli pohrály a pak
již hurá k autobusu a zpět do Ostré.
Celý výlet se nesl v duchu pěkného počasí, příjemné atmosféry a veselých dětí, protože vidět dětské úsměvy je
pro nás moc důležité.
Tak zase někdy příště na jiném výletě.

SLAVNOSTNÍ ROZLUČKA SE ŠKOLNÍM ROKEM
a
ŠERPOVÁNÍ NAŠICH LETOŠNÍCH PŘEDŠKOLÁKŮ
V úterý 26.6.2018 se ve středověké vesničce Botanicus konalo tradiční rozloučení se školním rokem
a letošními předškoláky. Předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 ukončilo deset dětí.
Nejen předškoláci, ale i jejich mladší kamarádi si společně připravili pěvecké a taneční vystoupení – Tančíme
celý rok. 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 společně vybrali a předvedli na
slavnostním finále a protančili jsme střevíce od jara do zimy.
Na závěr byli předškoláci dekorováni šerpou "Ahoj školko" a současně jim byly předány drobné upomínkové
předměty společně s květinou. Paní starostka předškolákům předala dárkové tašky se školními potřebami pro
1. třídu. Za všechny děti moc děkujeme.

Předškolákům

přejeme,

aby do první třídy vykročili
tím

správným

krokem!

Zároveň bychom rádi poděkovali také všem návštěvníkům slavnostní rozlučky za opravdu příjemné
odpoledne. Bylo nám s Vámi moc dobře.
Děti a zaměstnanci MŠ

lehkým

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ - INFORMUJE
1.6.
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
3.6.
4.6.
6.6.
9.6.
9.6.
9.6.
9.6.
10.6.
16.6.
16.6.
17.6.
17.6.

Přípravka starší Rožďalovice
Žáci SS Ostrá
Dorost – starší SK Kosmonosy
Dorost – mladší SK Kosmonosy
„A“ tým SS Ostrá
„B“ tým SS Ostrá „B“
Přípravka starší SS Ostrá
Přípravka mladší SS Ostrá
Dorost starší SS Ostrá
Dorost mladší SS Ostrá
„A“ tým SK Úvaly
„B“ tým FC Bílé Podolí
Žáci Rožďalovice/Křinec
„B“ tým SS Ostrá „B“
„A“ tým SS Ostrá
Dorost – starší FK Králův Dvůr
Dorost – mladší FK Králův Dvůr

-SS Ostrá
13:3
Kostelní Lhota
2:5
SS Ostrá
2:1
SS Ostrá
3:1
FC Chomutov
1:2
p.k. TJ Liblice
4:2
Bohemia Poděbrady
10:6
Polaban Nymburk
4:2 FK Uhlíř. Janovice
3:0
FK Uhlíř. Janovice
3:1
SS Ostrá
3:0
SS Ostrá „B“
1:2
SS Ostrá
1:7
SK Sokoleč
2:1 Arsenal Česká Lípa
0:3 SS Ostrá
6:2 SS Ostrá

PŘÍVOZ PŘES LABE 1928 – 1939
ČERPÁNO Z HISTORICKÝCH MATERIÁLŮ OBCE, TZV. SCHOVÁNO V ŠUPLÍKU

rok 1928
Dne 4.12. 1928 byla obecnímu úřadu v Ostré doručena žádost následujícího znění:

Věc: Zřízení přívozu přes Labe pro pěší
Dle usnesení obecního zastupitelstva v Semicích ze dne 3.12. 1928 žádáme, byste sem
do Semic vyslali dne 9. prosince na 20. hod., tři zástupce ze zastupitelstva obce Ostré,
kteří jsou zplnomocněni s námi jednati o zřízení přívozu pro pěší přes řeku Labe.
starosta obce (podpis nečitelný)
Račte se dostaviti do úřadovny obecního domu na náměstí.

rok 1932
Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 6. června 1932 nabylo právní moci.
Každý rozumný občan i někteří šnepovští uznávají, že toto usnesení bude míti do budoucnosti velmi značný význam pro hospodářský celek obce. Žádných překážek k jeho

provedení není a my žádáme, aby k jeho naplněné byli přidržení všichni občané ani
šnepovských nevyjímaje.

rok 1934
Adresováno Zemskému úřadu v Praze, oddělení 30

Žádost o povolení zříditi přes Labe osobní převoz
Obecní zastupitelstvo v Ostré usneslo dne 27. února 1934, aby byl zřízen osobní
převoz přes řeku Labe mezi obcemi Ostrou a Semicemi, protože veřejnost stále více
tohoto zařízení dožaduje a náklad mají nésti obě jmenované obce společně. Převoz má
býti pouze osobní dle vzoru převozu zřízeného V Chaloupkách pod obcí Litol.
Žádá tudíž podepsaný obecní úřad za povolení, aby mohlo býti zařízení toto provedeno.
Václav Picek, starosta
Pozvání pánům členům obecního zastupitelstva v Ostré
V neděli dne 1. dubna t.r. podnikne se informační pochůzka na přívoz k Chaloupkám.
Pojede se na kolách, v 8 h ráno sraz u Křížku z Ostré přes Litol a most dále po nové
silnici K Chaloupkám a zastávka u zdymadel. Prohlídka zdymadel od 9 – 9 3/4 h,
potom zpět k osobnímu přívozu u Chaloupek, podrobná prohlídka všeho zařízení na
přívoze, loď, lano (drát) , kotvy apod. Do ¼ na 11h převoz na zdejší stranu.
50 hal s kolem, a po břehu labském, dále po hrázi k náplavce a prohlídka místa
vhodného k umístění převozu – do ½ 12 – cesta
domů.
Kdo nejezdí na kole může ½ hod dříve jíti přímo
k přívozu.
V Ostré dne 31. března 1934.
Václav Picek,
starosta

V roce 1934 obnovili osterští myšlenku na znovuobnovení přívozu přes Labe mezi Ostrou a Semicemi, protože tento rok se přihlásilo 16 dětí z Ostré do měšťanské školy
v Semicích. Semice s Ostrou se dohodly na zřízení přívozu již v únoru 1934, ale

projekt zastavili šnepovští zastupitelé v obecním zastupitelstvu, kteří prohlásili, že
na přívoz nebudou doplácet. Přestože nebyla jejich stížnost do konce roku vyřízena,
přeprava přes Labe začala 1. září 1934 se začátkem nového školního roku. Za loď ze
smrkových prken o délce osmi metrů z První české loděnice v Týně nad Vltavou tehdy
obec zaplatila 1350 korun bez daně. Přívoz obec přestala provozovat v roce 1939,
přestože povolení bylo následujícího roku prodlouženo až do konce září 1945 (za protektorátu nebylo přáno vyššímu vzdělávání českých dětí – děti nemohly navštěvovat
měšťanskou školu v Semicích a přívoz tak ztratil význam).
Zdroj: PLAVEC, Michal. Historie hradu Mydlovaru a obcí Ostrá a Šnepov. Nymburk: VEGAL, 2003. ISBN 80-903163-8-7.
LISTOVAT A PROČÍTAT ZAJÍMAVÉ MATERIÁLY ZE ŠUPLÍKU BUDEME I NADÁLE A NA
STRÁNKÁCH ZPRAVODAJE SE POSTUPNĚ DOZVÍTE DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI HISTORICKÉ ČI SOUČASNÉ.

Ordinace MUDr. J. Daleckého v Ostré
10.9. 2018
Uzavření lékařské ambulance
Dne 4. července 2018 byl ukončen provoz kožní ambulance v Lysé n. L., kterou provozoval MUDr. Macura

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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