ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ
pro Ostrou a Šnepov

Ročník XIV.

4/2019

Milí občané,
březen – první čtvrtina roku je minulostí a před námi je mnoho událostí soukromých i obecních.
Počasí je na tuto dobu proměnlivé, jak bývá, ale my bychom si už přáli více příjemnějšího
počasí, abychom si opět mohli užívat zahrádek, výletů a všemožných sportovních aktivit.
Všem přeji, aby ten start po zimě byl co nejlepší. Aby nás okolnosti a problémy netrápily příliš.
AŤ Z NÁS VŠECH VYZAŘUJE PŘÍJEMNÁ ENERGIE, ABY I OSTATNÍM S NÁMI BYLO
HEZKY.

J. Kaucká
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POZVÁNKY

6. veřejné jednání zastupitelstva obce Ostrá

BESEDA - „ZDRAVÁ
KOSMETIKA“

se bude konat v pondělí 15.4. 2019 od 19:00 h

Přijďte si zpříjemnit

v zasedací místnosti OÚ

dubnový podvečer
KDY?

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ

ve středu 17.4. 2019

V dubnu se bude konat kavárnička „Na úřadě“
ve čtvrtek 25.4. 2019 v 16:00 h.
Všichni jste srdečně zváni.

v zasedací místnosti OÚ Ostrá od
17:30h

Sobota 22.6. 2019

Toužíte po zdraví? Trápí vás
nachlazení,
křečové žíly, ekzém, záněty, bolesti a
další neduhy?

Oslavy 310 let
od založení místní části Šnepov
Oslav se zúčastní i pan hrabě Špork se svou chotí. Do Šnepova
přijedou kočárem. Doufáme, že se zúčastní připravené hostiny
pod širým nebem.
Pocit pohody bude průběžně navozovat svými bubny pan Petr
Šušor. Další info najdete ve Zpravodaji 5/2019.

FILMOVÉ LÉTO V OSTRÉ
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

27. - 30.8. 2019
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Přijďte si vyzkoušet výrobky pro
zdraví a kosmetiku založenou na
principech tradiční čínské medicíny a
uchopte zdraví pevněji do svých
rukou!

VE ZKRATCE
✗ Hlavním jarním úklidovým dnem v roce 2019 byla sobota 6. dubna
Děkujeme všem občanům, kteří se připojili k celostátní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko.
✗

Velikonoční svátky letos připadají na 19. - 22. 4. 2019.

✗ PÁLENÍ ČARODĚJNIC - 30.4.
Poslední dubnový večer patří čarodějnicím. Tato tradice je hodně starým lidovým zvykem
nejen v Česku, ale také například v Německu, Skotsku, Polsku, na Slovensku a v několika
dalších zemích. Tento den je známý také jako “Noc čarodějnic” nebo Filipojakubská noc,
případně ještě Valpuržina noc nebo Beltine.
Noc, kterou často známe jako prosté “čarodky“, slavíme každý rok večer v den, kdy se duben
láme v květen, tedy z 30.4. na 1.5.
Při pálení čarodějnic (na soukromém i obecním
pozemku) je třeba dbát na dodržování základních
bezpečnostních opatření tak, aby nebyl narušen
průběh této veselice a z přátelského ohně
nevznikl nebezpečný požár.

✗ SENIORSKÁ OBÁLKA
Na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
ministerstva práce a sociálních věcí se obec Ostrá připojila k distribuci Seniorské obálky pro
naše občany. V rámci tohoto projektu je pro seniory pro případ nouze vytvořena karta I.C. E.
Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní
základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké
osoby a praktického lékaře. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě
- na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří.
Tiskopis seniorské obálky je k dispozici na www.ostra.cz (přílohou elektronické verze
Zpravodaje 4/2019)nebo si jej můžete osobně vyzvednout na OÚ Ostrá.
O projekt SENIORSKÉ OBÁLKY se zasloužila Renáta Pilařová, záštitu nad ním převzala
starostka obce Mgr. Jana Kaucká.

✗

KONTEJNERY NA BIOODPAD V OBCI

•

stanoviště č. 1 – u školy

Kontejnery jsou přistaveny. Budou pravidelně vyváženy. Většinou k výměně dojde ke konci
týdne. Prosíme o důsledné třídění na větve a trávu (popř. listí a plevel).
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•

stanoviště č. 2 – obecní pozemek p.č. 1198/1

V západní části obce je umístěn kontejner na bioodpad, který je určen pouze na trávu, listí,
plevel. I tento kontejner bude pravidelně vyvážen.

✗

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY V OSTRÉ A VE ŠNEPOVĚ

Kontejner na objemný domácí odpad byl letos poprvé přistaven v obci Ostrá v areálu ČOV v
SOBOTU 6. dubna. Objemný odpad sem mají možnost vozit občané přihlášení k trvalému
pobytu (v Ostré i ve Šnepově) každou sobotu od 9:00 do 11:00 až do konce května.
Ve Šnepově bude přistaven jednorázově o víkendu 13.4. + 14.4.
Dále pak mohou i trvale přihlášení šnepovští občané využívat kontejner přistavený v Ostré v
areálu ČOV.
Kontejner na nebezpečný odpad bude 13.4. přistaven v Ostré na parkovišti před OÚ od
10:20 do 10:50 hodin, ve Šnepově od 9.55 do 10.15 hodin

✗

OSAZENÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ na silnici II/331 v úseku

mezi obcí Šnepov a žel. zastávkou Stratov
Dopravní inspektorát souhlasí s realizací dopravního značení č. A 12a.
Ještě musí být zajištěno stanovisko Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje a po té je třeba ještě zaslat žádost na MěÚ Lysá
n.L. - odbor dopravy.

✗

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Termín voleb do Evropského parlamentu
Volby do euro parlamentu se stejně jako jiné volby v České republice konají v pátek a
v sobotu. Konkrétně se volební místnosti otevírají v pátek 24. května ve 14:00 hodin. První
den je volební místnost otevřena obvykle do 22:00. V sobotu 25. května mohou Češi volit od
osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne.
V jiných členských zemích Evropské unie volby probíhají až do neděle, takže konečné
výsledky nového složení euro parlamentu budou známé nejspíš 26. května večer.

✗

Co vhazovat do kontejnerů na kovy?

NE
Do šedých kontejnerů na kovy nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek,
tlakové nádoby (hrozí u nich riziko vznícení), ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení
složená z více materiálů. Tyto kovové odpady se třídí na sběrných dvorech samostatně.Na
sběrné dvory by lidé měli odkládat i trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola další objemnější
předměty. I kovové elektrospotřebiče, které však patří na místa zpětného odběru a vždy jen
kompletní.
A pozor!!! Do kontejnerů na kovy v žádném případě nepatří ani odpady obsahující
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těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť, ani kovové součásti vozidel, které je možné
odkládat pouze na schválených vrakovištích.

ANO
Do kontejnerů patří zejména kovové obaly od potravin a nápojů typicky jsou to prázdné
plechovky a konzervy, kovové tuby a také další drobné kovové odpady, které neobsahují
nebezpečné látky.

BŘEZNOVÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Naše školka plná pohybu
V pátek 15. března jsme se moc těšili, až bude po svačince. Po ní nás totiž čekalo netradiční
dopoledne. Do naší školky za námi přijel sportovní lektor – Roman Myška z Fotbalové asociace
ČR. Ale o fotbal až tak úplně nešlo. Hlavním cílem a smyslem jeho návštěvy bylo dopoledne
plné sportovních her.
Po společném přivítání jsme si všichni protáhli těla při rozcvičce a pak to začalo. Trenér nám
vysvětlil pravidla hry, jak máme vzájemně spolupracovat i co to znamená fair play. Nejprve
jsme si měli vzít měkké balónky a pokoušeli se je házet do připravených košů, každý z nás měl
deset pokusů, pak jsme s nimi vrhali na cíl do dálky.
Hráli jsme různé pohybové hry Na vlka, Na draka nebo Na zahradníka. Jeden z nás byl
zahradník a pomalu vytahoval ostatní děti – mrkve – ze záhonku. Ten zahradník měl ale velkou
sílu! Přeskakovali jsme přes bažinu po velkých kamenech, zatímco malé kamínky vedly naše
kroky přes kaluže. Nikdo nesměl spadnout!!!! Podlézali jsme most i brodili v rozbouřené řece.
Velkou legraci jsme si užili při cvičení na žíněnkách – pokoušeli jsme se o různé kotouly,
válení sudů. Běhali jsme po lavičkách, přeskakovali je, plazili se po nich.
Pak jsme se rozdělili do dvou družstev – soutěžili jsme ve sběru míčků podle barev, přetahovali
se lanem nebo jsme se po něm pokoušeli chodit. Také jsme zkoušeli sílu i obratnost ve
dvojicích.
Po krátké přestávce, kdy jsme doplnili tekutiny, přišla na řadu slibovaná vybíjená. Nikdo v ní
nevypadával a všichni hráli proti všem. Platilo základní pravidlo: trefovat se pouze do nohou.
To byla zábava!!!!
Po skončení celého dopoledne jsme potleskem poděkovali Romanovi a poprosili ho, aby za
námi ještě někdy přijel a užil si s námi zase pěkné chvíle. Už nyní se moc těšíme!!!!
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Výlet do Prahy
První jarní den, středa 21. 3. 2019, jsme se vlakem vypravili do Prahy, našeho hlavního města.
Cestou jsme okny pozorovali okolní krajinu a cesta nám rychle ubíhala. Ani jsme se nenadáli a
už jsme vystupovali v Praze na nádraží, odkud to byl jen kousek k cíli naší výpravy. Směřovali
jsme na Václavské náměstí, kde stojí socha Sv. Václava, patrona naší země. A hned za ním je
krásná budova Národního muzea. A právě tam byl náš cíl. Chvíli jsme museli počkat, až se
otevřou vstupní dveře. Čekání ale nakonec stálo za to. Hned vstupní hala byla opravdu
nádherná, všechno nové, opravené, blyštivé. Prošli jsme se jako princové a princezny po téměř
královských schodech a nad hlavami se nám klenula skleněná modravá hvězdná obloha.
V rámci naší návštěvy jsme si také prohlídli výstavu věnovanou historii naší země – posadili
jsme se do lavic, které byly dříve ve školách, prohlídli si obrázky našich prezidentů a hlavně
kluci zkoumali vystavené zbraně, které se používaly ve válce. Holkám se zase líbily vystavené
kroje.
Jedna věc nás ale přece jen mrzela. Těšili jsme se na výstavu pravěkých zvířat, ptáků a kostru
velké velryby. Tato část muzea není ale ještě opravená a sbírky budou zpět na svých místech
tak až tak za rok za dva. Ale nevadí, my se tam tou dobou opět vydáme.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Děti z Mateřské školy Ostrá Vás srdečně zvou na
Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 8.00-10.30 hod.
Přijďte s námi chvíli pobýt a podívat se, jak vlastně ve školce celé dny trávíme a řádíme :-)
Děti a zaměstnanci naší školky
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ZE ŠUPLÍKU
Šnepov
PREISS, Pavel. Boje s dvouhlavou saní: František Antonín Špork a barokní kultura v
Čechách. Praha: Vyšehrad, 1981 (str.27).
•

Správním střediskem šporkovských dominií byla Lysá, k níž patřilo i panství
Kostomlaty. Za doby Františka Antonína byly na něm založeny čtyři nové vesnice,
Šnepov (1709), Doubrava a dvě okrouhlice , Vápensko a Byšičky (1717).

PROFOUS, Antonín, Vladimír ŠMILAUER a Jan SVOBODA. Místní jména v Čechách:
jejich vznik, pův. význam a změny. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960
(str. 220).
•

Šnepov (v Šnepově, do Šnepova), ves (m.p. Ostrá) 14 km jv od Nov. Benátek. 1834
Schnepow, Ssnepow, Schnepfendorf. Má jméno podle množství dobrých sluk (něm.
Schnefpe, „sluka“), které jsou zde stříleny na ostrově mezi oběma rameny Hronětického
potoka.

OTRUBA, František. Paměti města Lysé n. L. a vesnic okolních. 2., přeprac. a dopl. vyd. Lysá
nad Labem: Osvětový sbor, 1925 (str. 113)
•

Nedaleko Ostré založil hrabě roku 1709 na panských pozemcích vísku Šnepov,
sestávajících z 8 chalup, ke každé dal 1 korec 3 věrtele pole a kus louky pod 1
čtyřspřežní fůru sena. Z toho platili po 5 zl. robotních peněz.

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE
mistrovské zápasy S.S. Ostrá – březen 2019
A-mužstvo – Divize sk.B
19.kolo: F.C. Chomutov - S.S. Ostrá 2:1
17.kolo: S.S. Ostrá – FK Olympie Březová 5:0
18.kolo: FK Neratovice-Byškovice – S.S. Ostrá 0:1 na penalty
20.kolo: S.S. Ostrá – FK Brandýs 1:0 na penalty
A-tým je v tabulce po 20.kolech na 11.místě se ziskem 28 bodů.
B-mužstvo – I.B. třída sk.B
14.kolo: S.S. Ostrá B – FK Dobrovice B 5:1
15.kolo: S.S. Ostrá B – SK Vojkovice 5:0
B-tým je v tabulce po 15.kolech na 4.místě se ziskem 23 body.
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Rozpis zápasů všech týmů Ostré na duben 2019
6. 4.
6. 4.
6. 4.
8. 4.
10. 4.
13. 4.
13. 4.
14. 4.
14. 4.
14. 4.
15. 4.
17. 4.
17. 4.
17. 4.
20. 4.
20. 4.
20. 4.
24. 4.
26. 4.
27. 4.
27. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.

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

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

S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
TJ AFK Eletis Lužec
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
SK Polaban Nymburk ''B''
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"
FK Česká Třebová
FK Česká Třebová
FK Bohemia Poděbrady
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
FK Trnavan Rožďalovice
S.S. Ostrá
SK Kladno
AFK Libčice
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
SK Střešovice 1911
SK Střešovice 1911
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"
AFK Milovice ''A''

-

FC Sellier & Bellot Vlašim zač. 10:15
FC Sellier & Bellot Vlašim zač. 12:30
S.S. Ostrá "B"
zač. 15:30
TJ Sokol Drahelice
zač. 17:30
FK Loučeň
zač. 17:30
S.S. Ostrá
zač. 13:00
FK Ostrov
zač. 17:00
TJ Byšice
zač. 10:15
S.S. Ostrá
zač. 17:00
S.S. Ostrá
zač. 17:00
S.S. Ostrá
zač. 17:30
FC Tempo Praha
zač. 14:30
FC Tempo Praha
zač. 17:00
S.S. Ostrá
zač. 17:30
FK Slovan Lysá n.L.
zač. 10:00
S.S. Ostrá
zač. 10:15
S.S. Ostrá "B"
zač. 16:00
FK Kovanice
zač. 17:30
FK Loučeň
zač. 17:30
S.S. Ostrá
zač. 12:45
S.S. Ostrá
zač. 15:00
SK Polaban Nymburk
zač. 17:00
SK Bakov n/J
zač. 10:15
S.S. Ostrá
zač. 17:30

Ordinace MUDr. J. Daleckého v Ostré – 13.5. 2019

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

Zpravodaj obce Ostrá - občasník pro Ostrou a Šnepov. Datum vydání: 9.4. 2019 Náklad: 80 kusů. Vydavatel: Obec
Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 551 304, e-mail: obec.ostra@ostra.cz. Redakční rada: Mgr.
Jana Kaucká, Renáta Pilařová. Příspěvky můžete posílat na e-mail: starosta@ostra.cz. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko redakce ani obecního úřadu. Redakce si
vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení příspěvků.
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