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Vážení občané,
díky tomu, co nyní prožíváme, si uvědomujeme, jakou hodnotu má pro nás
svoboda. Jak je důležité mít silné a odolné zdravotnictví, školství zvládající i
výuku na dálku, digitalizovanou státní správu a že se vyplatí v ,,dobrých časech"
myslet na zadní kolečka.
Důležité je zachovat klid, zhodnotit situaci, nasbírat kvalitní informace, šetřit
silami i dechem.
Ostražitost, vytrvalost , odolnost a rozumná opatrnost jsou ale na místě.
J. Kaucká

Poděkování
Za všechny občany chci touto cestou poděkovat děvčatům z našeho místního
obchůdku. Celé dva měsíce nás držela nad vodou, rozdávala úsměvy a hravě
zvládla všechna OPATŘENÍ a my všichni jsme stále měli díky nim možnost
nakoupit nejen základní potraviny. DĚKUJEME.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří pomáhali a pomáhají zajišťovat sousedům a
spoluobčanům nákupy, rozváželi či rozvážejí roušky a desinfekci těm, kteří
potřebuji.

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU OSTRÁ
Vážení občané,
obecní úřad je pro veřejnost otevřen v úřední dny v době úředních hodin:
Pondělí

8:00 – 11:00

13:00 – 17:00

Středa

8:00 – 11:00

13:00 – 17:00

V ostatní dny je možné si návštěvu dohodnout telefonicky.
Tel. : 325 551 304 nebo 739 286 887
S ohledem na skutečnost, že stále trvá nouzový stav, žádáme občany, aby i nadále
přednostně využívali elektronickou a telefonickou komunikaci a osobní návštěvu úřadu
využili pouze pro vyřízení nezbytně nutných záležitostí.
Děkujeme za pochopení.

SS OSTRÁ INFORMUJE - ohlédnutí
V sobotu 7.3.2020 se na fotbalovém hřišti konala druhá letošní brigáda. Bylo zasazeno přes
400ks jedlí za střídačkami (foto), proběhla instalace sítí na brány, uklízel se areál, a vše se
připravovalo pro mistrovské zápasy. Přítomno bylo 25 lidí - hráči a trenéři A týmu, B týmu,
gardy a ostatní členové. Kolem celého sportovního areálu se také dokončuje zcela nové
oplocení. Vzhledem k současné situaci s pandemií koronaviru však mistrovské zápasy v jarní
části fotbalové sezony 2019-2020 nebyly vůbec rozehrány.

Fotbalové soutěže, ve kterých hrají týmy Ostré byly kvůli pandemii koronaviru předčasně
ukončené.
V pátek 22.května od 18.00 hodin se na hřišti v Hákově odehraje jeden zápas a to S.S. Ostrá stará
garda - Sparta Mratín stará garda.

MŠ OSTRÁ INFORMUJE
Vážení rodiče,
o termínu otevření mateřské školy Vás budeme informovat. V současné chvíli čekáme
na pokyny z MŠMT a MZ ČR. Na základě pokynů budou řešeny konkrétní podmínky provozu
po otevření MŠ.
Sledujte, prosím, naše webové stránky nebo Facebook školky.

VE ZKRATCE
Veřejné jednání zastupitelstva obce Ostrá
Pravděpodobný termín konání: druhá polovina května. Sledujte úřední desku OÚ. Informováni
budete také prostřednictvím mobilního rozhlasu.

Desinfekce
Stále platí: Obec Ostrá může předat desinfekci na ruce těm, kteří nemají jinou možnost si ji
sehnat a nutně ji potřebují. V případě potřeby volejte na OÚ : 325 551 304 nebo 739 286 887.
Jedná se o dezinfekci Anti-COVID, která je určena na ruce. Aplikuje se přímo na pokožku.
Neředí se. Po aplikaci ji nesmývejte a nechte uschnout.

Roušky
Pokud potřebujete další roušky, obracejte se na OÚ. Ještě na OÚ látkové roušky máme.
V případě potřeby volejte na OÚ : 325 551 304 nebo 739 286 887.

MÍSTNÍ POPLATKY 2020
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč na osobu s trvalým pobytem a 650,Kč za rekreační objekt. Pro děti do 15 let věku činí poplatek 500,- Kč.
Poplatek za psa činí 100,- Kč (první pes), 150,- Kč (druhý a každý další pes).
Splatnost poplatků: 1. splátka do 31. 3. 2020, druhá splátka do 30. 9. 2020. Při úhradě za
likvidaci odpadů obdržíte nové roční známky na popelnice.
S ohledem na situaci vzniklou opatřeními na omezení šířeni koronaviru (omezení volného
pohybu osob, omezení fungování úřadů pro veřejnost) firma AVE posunula termín
platnosti známek na nádoby na komunální odpad do 31.5. 2020.

KONTEJNERY NA NEBEZPEČNÝ ODPAD V OSTRÉ A VE ŠNEPOVĚ
Kontejner na nebezpečný odpad bude opět přistaven v Ostré na parkovišti před OÚ a ve
stejný den také Šnepově.
Termín:
16.5. 2020
Šnepov
9:55 – 10:15
Ostrá
10:20 – 10:50
Při předávání nebezpečného odpadu budou občané předávat odpady jednotlivě a
samozřejmě musí mít roušky. Stále platí, že musíme chránit sebe i ostatní.

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD V OBCI
Kontejnery byly na obě stanoviště přistaveny 3.4. 2020.
Prosíme o důsledné třídění na větve a trávu (popř. listí, plevel)

ORDINACE MUDr. J. Daleckého v Ostré je do odvolání zrušena.

Stavba „Labe, Ostrá, obnova napojení odstaveného ramene Doubka“
dne 30. 4. 2020 byla předáním staveniště oficiálně zahájena realizace stavby „Labe, Ostrá,
obnova napojení odstaveného ramene Doubka“. Zhotovitelem stavby byla vybrána firma
VEKTRA spol. s r.o. se sídlem Libenice 52. Vlastní přípravné práce, mimo kácení, které bylo
již provedeno v době vegetačního klidu, budou zahájeny v průběhu května 2020. Termín
dokončení podle platné smlouvy o dílo je nejpozději 31.5.2021.

Akce: „Místa pro přecházení a chodníky v obci Ostrá – pro zvýšení
bezpečnosti dopravy“
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury na svém jednání „per rollam“ dne 9. 4. 2020
schválil poskytnutí příspěvků ze svého rozpočtu na akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti
dopravy, na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek a na financování výstavby, modernizace
nebo opravy místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace v místech křížení s
nadřazenou infrastrukturou pro rok 2020.
Na zvyšování bezpečnosti bylo schváleno 168 akcí, přičemž celková výše schválených
příspěvků činí 566,124 mil. Kč. Celkově bylo předloženo 326 žádostí.
Obci Ostrá byla schválena dotace ve výši 1 274 620,- Kč, tj. 85% uznatelných nákladů.

Akce: „ Výměna oken v obecní budově č.p. 109“
Obec Ostrá v březnu požádala o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova.
Obci Ostrá byla v dubnu schválena dotace ve výši 557 000,- Kč, tj. 42,891% uznatelných
nákladů.

DOBRÁ ZPRÁVA – FILMOVÉ LÉTO V OSTRÉ
Seznam filmových titulů pro letošní Filmové léto 2020
Kinematografu bratří Čadíků (Pořadí filmů i konkrétní
datum promítání každého z nich bude dodatečně
upřesněno):
Hodinářův učeň
Afrikou na pionýru
Na střeše
Poslední aristokratka
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