ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ
pro Ostrou a Šnepov

Ročník XIV.
Z obsahu:

5/2019
Informace OÚ Ostrá
Ve zkratce
Kulturní a společenský život v obci, duben v MŠ Ostrá
SS Ostrá informuje

Začíná máj, lásky čas... …........
Kromě toho, že je květen považován za měsíc lásky, v naší obci proběhly a proběhnou mnohé
události, o kterých Vás v tomto čísle budeme informovat.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
…....ze 7. veřejného jednání zastupitelstva..........


ZO schválilo
Pronájem části obecního pozemku p.č. 1136/117 v k.ú. Ostrá na základě vyhlášeného záměru dne 22.4. 2019.



Zhotovitele vodovodních přípojek ve Šnepově.



Technický dozor investora k akci „ Vodovodní přípojky – Šnepov.



Zhotovitele projektové dokumentace k akci "Rekonstrukce OÚ Ostrá".



Příspěvek obce pro spolek - Linka bezpečí, z.s.



Příspěvek obce pro Myslivecké sdružení Ostrá na Den myslivosti.
ZO vzalo na vědomí



Hospodářská doporučení pro obec na rok 2019 – Lesy České republiky, s.p.



Informace o konání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk

 Výsledek kontroly HZS Středočeského kraje na OÚ Ostrá.
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
Příští jednání ZO Ostrá se bude konat v úterý 25.6. 2019 od 19 hodin na obecním úřadě.

UDÁLOSTI V OBCI
KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V OSTRÉ A VE ŠNEPOVĚ

čtvrtek 25.4. 2019

úterý 30.4. 2019

Poslední čtvrtek v měsíci = příjemné setkání na
OÚ při kávě a čaji na úřadě. Srdečně jste všichni
zváni na KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ (30.5.)
Stále je na co vzpomínat a o čem hovořit. Mluví
se o časech minulých, ale najde se čas i na
otázky a odpovědi ze současného dění v obci.
(JK)

Jedna z prvních příležitostí v roce, kdy se v Ostré i ve
Šnepově potkají občané, ale i chalupáři.
Ve Šnepově se děti proběhly na louce, pohrály si na hřišti.
V Ostré si zaběhaly na pláži u zeleného kiosku
Dospělí poklábosili.
Škoda jen, že bylo poněkud chladné počasí.

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
SOBOTA 27.4. 2019
Sobotní večer si všichni přítomní užili. Parket byl stále plný. Společně jsme se
protancovali až do 02:00 hodin. Příště se potkáme na parketu při podzimní zábavě.
O termínu Vás budeme včas informovat.

POZVÁNKY
Myslivecké sdružení Ostrá

Obecní úřad Ostrá

Pokud Vás napadne něco, co by s přípravami a oslavami
souviselo a organizátorům pomohlo, přijďte se o to s námi
podělit na OÚ Ostrá. Předem děkujeme. Fotografie či
jakékoli dokumenty si nascanujeme a hned vrátíme.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER- ještě 3x
v areálu ČOV bude přistaven: 11.5., 18.5., 25.5. 2019

VE ZKRATCE
12. květen – DEN MATEK
Maminky si zaslouží poděkování každý den.
24. květen – DEN KOSTELŮ
Do akce Noc kostelů se letos zapojilo celkem 1459 kostelů a modliteben po celé ČR.
VODOVOD ŠNEPOV
Ve čtvrtek 9.5. na svém 7. veřejném jednání schválili zastupitelé zhotovitele vodovodních přípojek. Je jím
firma ZEMIX – zemní práce, s.r.o.
DOPLNĚNÍ VODOVODU V OSTRÉ
Staveniště obci předáno dne 25.4. 2019. Veškeré stavební práce ze strany obce jsou hotovy.
TLAKOVÁ KANALIZACE VE ŠNEPOVĚ
V tuto chvíli je hotová projektová dokumentace a se všemi kladnými stanovisky a vyjádřeními byla odevzdána
na vodoprávní úřad v Lysé n.L., kde byla podána žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení.
Zahájeno bylo 30.4. 2019. Čekáme na vydání rozhodnutí vodoprávního úřadu. Následovat bude podání žádosti
obce o dotaci na SFŽP(konec roku 2019), po schválení dotace a zajištění financování zbývající části, bude
vybraná firma, která bude jednat s občany a zpracovávat PD k jednotlivým nemovitostem. Dále bude zadán
projekt pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu a na jeho základě bude vyhlášeno VŘ na
zhotovitele

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.
BLANICE BUDE ZAJIŠŤOVAT PŘÍVOZ I V KVĚTNU
Loď Blanice bude zajišťovat provoz nymburského přívozu i v květnu 2019. V této době nemůže bohužel
loď Blanice nabízet žádné jiné plavby.
Zároveň se provozovatel lodi Blanice přihlásil do otevřeného výběrového řízení na pokračování provozu
přívozu. Vyhodnocení tohoto výběrového řízení je 13.5.2019
Po tomto datu bude jasné, zda Blanice zůstane nadále na přívozu, nebo zda se navrátí na své původní trasy.
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.
ORGANIZAČNÍ ZMĚNA NA MĚÚ LYSÁ N.L.
Na základě usnesení RM č. 160 ze dne 12. 3. 2019 došlo od 1. 5. 2019 na základě vnitřní směrnice ke sloučení
Stavebního úřadu a Odboru životního prostředí. Nově vzniklý odbor – ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ bude zajišťovat nově i agendu památkové péče.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Voliči, kteří nebudou moci
(pracovní důvody) nebo nehodlají - li volit ve volebním okrsku, mohou požádat o voličský průkaz, který vydá
obecní úřad nejdříve 9. května 2019. Zveme všechny voliče, občanský průkaz s sebou.

NATÁČENÍ STUDENTSKÉHO FILMU U JEZERA
Areál koupaliště u jezera Ostrá (veřejné prostranství) bude v prvním zářijovém týdnu pronajat pro účely
natáčení studentského filmu s názvem Anatomie českého odpoledne.

Celá akce proběhne v termínu od 1. do 9. září 2019. Bude navazovat na filmové léto v Ostré.
Areál koupaliště nebude během natáčení studentského filmu zavřený. Lidé se budou moci přijít vykoupat a při
této příležitosti si ve filmu také zahrát.
Podrobnější informace o možnosti se této akce aktivně zúčastnit budou občanům včas předány.
Pravděpodobně prostřednictvím !předfilmu“ při promítání filmů v rámci filmového léta v obci.

DUBEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Čarodějný slet
Všem příznivcům tajemných kouzel se po roce na vědomost dává, že v úterý 30.
dubna se v naší mateřské škole konal 4. ročník Sletu čarodějů a čarodějnic. Na celý den se naše školka
proměnila ve vrcholek Kamenné hory v Ostré, na kterém se malé čarodějnice a malí čarodějové pokoušeli opět
dostát všem obtížným čarodějným zkouškám a získat tak právo nosit titul " Čaroděj první kategorie". Postupně
museli všichni čarodějní adepti předstoupit před přísnou zkušební komisi a prokázat odborné znalosti
z následující čarodějných předmětů:
·

Létání na koštěti

·

Vaření lektvarů

·

Sběr jedovatých bylin

·

Zvládnutí stezky čarodějné odvahy

·

Kouzla z čarodějného lexikonu

Na závěr cejného řádění bylo úspěšným adeptům, kteří celý rok pilně
studovali kouzelnické umění, předáno Čarodějné vysvědčení. Gratulujeme a již nyní se těšíme na naše další
setkání na Kamenné hoře!!!!!! Tak příště
Děti a zaměstnanci MŠ Ostrá

Osvědčení o čarodějné zkoušce

Dne 30. 4. 2019 jsi úspěšně prošel/a všemi nástrahami čarodějného
světa, a proto budiž Ti udělen tento
PASOVAC Í

GLEJT

s výsadním právem užívat titul
čaroděj I. kategorie

V tělocvičně pod hvězdami
Na naše pozvání k nám do tělocvičny přijelo po nějaké době Mobilní planetárium s pořady "Jak šel Měsíček
ke Sluníčku“ a „Zvířátka ve vesmíru“ a sneslo nám svá nová tajemství z nebe. Proč se na Zemi střídá den a
noc? Jak se jmenují fáze Měsíce? Jak se jmenují nejznámější souhvězdí? A proč ve městě nemůžeme
pozorovat hvězdy? Proč jablko padá ze stromu dolů na zem? Tak tohle všechno už víme.
Měsíček putuje po nebi ze své chaloupky a během své měsíční cesty poznává nebeská znamení. Setká se
s Vodnářem, Střelcem, Lvem a dalšími a na své pouti postupně dorůstá až je z něj „Úplněk“. Tak, jak ho vidí
lidé ze Země.
Ke Slunci ale nedosáhne, jen ho na své cestě zahlédne a přiblíží se k němu.
Pohádka o zvířátkách nás zavede na místo, kde startují rakety do vesmíru. Krtek, sova a zajíc spolu s myškou,
poznávají tajemství vesmíru přímo z raketoplánu. Podívají se na naši planetu z výšky a zjistí, jak je krásně
barevná.

INFORMACE SPORTOVNÍHO SDRUŽENÍ OSTRÁ

mistrovské zápasy S.S. Ostrá – duben 2019
A-mužstvo – Divize sk.B
20.kolo: Sokol Libiš - S.S. Ostrá 2:1
21.kolo: S.S. Ostrá – FK Ostrov 5:2

22.kolo: SK Kladno – S.S. Ostrá 2:1
23.kolo: S.S. Ostrá – Polaban Nymburk 1:2 na penalty
24.kolo: Mostecký FK - S.S. Ostrá 3:1
A-tým je v tabulce po 24.kole na 11.místě se ziskem 32 body.
B-mužstvo – I.B. třída sk. B
16.kolo: AFK Eletis Lužec - S.S. Ostrá B 3:4
17.kolo: S.S. Ostrá B – TJ Byšice 1:2 na penalty
18.kolo: AFK Libčice - S.S. Ostrá B 2:0
19.kolo: S.S. Ostrá B – SK Bakov n. J. 0:2
20.kolo: Sokol Chotětov - S.S. Ostrá B 4:3
B-tým je v tabulce po 20.kole na 9.místě se ziskem 27 bodů.

Rozpis zápasů všech týmů Ostré na květen 2019

6. 5.
8. 5.
10. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
12. 5.
12. 5.
13. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
19. 5.
20. 5.
22. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
26. 5.
26. 5.
27. 5.
29. 5.
31. 5.

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

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

S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"
TJ Sokol Třebeš
S.S. Ostrá
TJ Sokol Třebeš
S.S. Ostrá "B"
Sokol Hostouň
FK Litol
SK Polaban Nymburk ''A'' AFK Milovice ''A''
AFK Sokol Semice
S.S. Ostrá
FK Vysoká
FK Litol
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
FK Slovan Lysá n/L.
FK Zbuzany 1953
S.S. Ostrá "B"
RMSK "Cidlina"
RMSK "Cidlina"
AFK Sadská ''A''
AFK Sadská ''A''
TJ Straky
-

TJ Sokol Stratov
SK Kostelní Lhota
SK Hořátev
S.S. Ostrá
AFK Sokol Semice
S.S. Ostrá
FC Mělník
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S. S. Ostrá
TJ Tatran Rakovník
S.S. Ostrá "B"
S.S. Ostrá
FK Admira Praha B
FK Admira Praha B
FK Slovan Lysá n.L.
TJ Pátek ''A''
S. S. Ostrá
S.S. Ostrá
TJ Sokol Holubice
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá

zač. 17:30
zač. 17:30
zač. 18:00
zač. 10:00
zač. 10:00
zač. 12:15
zač. 10:15
zač. 17:00
zač. 17:30
zač. 17:30
zač. 17:30
zač. 18:00
zač. 17:00
zač. 17:00
zač. 10:00
zač. 10:15
zač. 12:30
zač. 17:30
zač. 17:30
zač. 18:00
zač. 10:15
zač. 10:15
zač. 17:00
zač. 17:00
zač. 17:30
zač. 17:30
zač. 17:30

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020
se uskuteční dne 14. května 2018 od 16:00h
Kritéria přijetí jsou zveřejněna na webových stránkách MŠ ( www.ostra.cz/materskaskola).

Ordinace
MUDr. J. Daleckého v Ostré
13.5. 2019

OBECNÍ KNIHOVNA
OTEVŘENA
MIMO SVÁTKY KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
OD 16:30 DO 17:30
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