ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ
pro Ostrou a Šnepov

Ročník XIV.
O štěstí...
„Největším štěstím v životě člověka je
vědomí, že nás někdo miluje proto, jací
jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
Romain Rolland

„Že nedostanete v životě vždy to, co
chcete, je obrovské štěstí.“ Dalajláma

„Se štěstím je to jako s brýlemi. Často
je marně hledáme, a ony nám sedí na
nose.“
Německé přísloví

Štěstí není něco, co už někde existuje a
jednou to přijde za námi. Štěstí vychází
z našich činů.“
Dalajláma

Někdo má to štěstí, že má schopnost být
přítelem.
Jan Werich

7 - 8/2021
Většina z nás celý rok pracuje. A celý rok se
těšíme na dovolenou.
Někdo jede rád k moři, jiný na hory a někdo si konečně
bude mít příležitost užít vlastní terásky.
Někdo jede rád do luxusního hotelu, jiný raději spí pod
širákem. Vše má své půvaby.
Někdo má rád aktivní dovolenou, jiný se rád jen tak
povaluje a přečte si knížku.
Každý máme své způsoby odpočinku a rituály. Tak si tu
letošní dovolenou užijte v pohodě.
Přeji vám krásné letní dny.

J. Kaucká

Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé
tajemství a snad jediný recept na štěstí.
Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o
sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a
zahyne.
Jan Werich
Lidé se starají tisíckrát více o to, aby
získali bohatství, než aby vzdělali svůj
rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské
štěstí nepochybně důležitější, co člověk
je, než co člověk má. A. Schopenhaue

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

DODATEK č.1 ke Smlouvě o odvádění splaškových odpadních vod – informace pouze
pro občany Ostré
Prosime o doplněni a podepsáni Dodatku č.1 ke Smlouvě o odvádění splaškových odpadních
vod a jeho doručeni do schránky OÚ. Více informaci: 739 286 887

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU OSTRÁ
Informace z 26. veřejného jednání zastupitelstva obce Ostrá
ZO schválilo
•

návrh upravené varianty B cyklostezky „Nymburk - Lysá n.L. - Čelákovice“.
Podmínkou je vyrovnání všech majetkových vztahů s majiteli dotčených pozemků.
Přesná trasa bude stanovena a odsouhlasena všemi dotčenými stranami

•

změnu v investici (veřejné tábořiště) týkající se nerezových výlevek, rekonstrukci jímky
a osazení vodoměru a výměnu vodovodního řadu

•

pořádání hudební akce v areálu kempu dne 16.7. 2021 a zároveň posunutí začátku
nočního klidu na 02:00, tj. výjimku z OZV 3_2016. Podmínkou je posunutí akce na
17.7. v případě duplicity s akcí RYO

•

dopravní značení při vjezdu k pláži u zeleného kiosku v rozsahu: dopravní značení B11,
E13, C14a a novou informační tabuli

•

pronájem obecního pozemku p.č. 489/19 v k.ú. Ostrá dle žádosti č.j. 507/2021 za částku
2700,- Kč/rok na základě vyhlášeného záměru

•

pronájem obecního pozemku p.č. 364/1 v k.ú. Ostrá dle žádosti č.j. 508/2021 za částku
1350,- Kč/rok na základě vyhlášeného záměru

•

prodloužení nájemní smlouvy (obecní byt) ze dne 31.7. 2020 o jeden rok

•

dodatek ke Smlouvě pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování

•

Smlouvu na odvádění splaškových odpadních vod splaškovou kanalizací v obci Ostrá –
místní část Šnepov

•

firmu X-COM BASE, č.j. 528/2021, Praha 9, IČ: 247 32 311 jako firmu, která pro obec
připraví žádost o dotaci ze SFDI z Programu: Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti
dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností
pohybu nebo orientace“, akce: „Chodník podél silnice II-331 v Ostré, II. etapa“

•

rozpočtové opatření č.5

•

výjimku z pravidel OZV č.3/2016 pro SS Ostrá o nočním klidu z důvodu konání letní
zábavy na hřišti z 30.7. na 31.7. Počátek nočního klidu se posunuje na 2:00 h

ZO neschválilo
•

vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 730 a 731 v k.ú. Ostrá

ZO vzalo na vědomí
•
•
•

aktuální informace ke Komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Ostrá
závěr hodnocení projektu „Rekonstrukce OÚ Ostrá“
informace o zahájení řízení o územním a stavebním povolení pro výstavbu rozšíření
skleníků MONTANO (pro velkokapacitní pěstování květin v kontejnerech, nikoli na
zemědělské půdě) na plochách NZ.

Obec Ostrá hledá technického pracovníka na TPP
nástup možný ihned, případně dle dohody
Náplň práce
• údržba zeleně, péče o vzhled obce, oprava a údržba majetku obce, zimní údržba
• péče o svěřené nástroje a nářadí
Požadujeme
• spolehlivost, samostatnost, manuální zručnost, technické myšlení, řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme
• odpovídající finanční ohodnocení – dle tabulek, venkovní práce
• smlouva na 1 rok, možnost prodloužení na dobu neurčitou, 5 týdnů dovolené
•

Bližší informace na tel.č. 325 551 304, 739 286 887

Vyhodnocení soutěže obcí “My třídíme nejlépe 2020”
Naše obec obsadila 33 místo ze 433 obcí s počtem obyvatel mezi 500 až 1999.
http://www.mytridimenejlepe.cz/celkove-poradi-500-1999-obyvatel.html#poradi
předchozí roky
2019

58.

z 431 obcí s počtem obyvatel mezi 500 - 1999

2018

51.

ze 429 obcí s počtem obyvatel mezi 500 - 1999

2017

44

z 422 obcí s počtem obyvatel mezi 500 - 1999
(jk)

SS OSTRÁ INFORMUJE
Dokončení turnaje Šátek Labe cup 2021
3. kolo
S.S. Ostrá - AFK Sokol Semice
4. kolo
S.S. Ostrá - AFK Milovice
5. kolo
Slovan Lysá n.L. - S.S. Ostrá
Ostrá skončila na tomto turnaji na 4. místě

2:4
6:2
6:1

Celková konečná tabulka:
1.
Slovan Lysá
2.
Semice
3.
Polaban Nymburk
4.
SS Ostrá
5.
Čelákovice
6.
Milovice

5
5
5
5
5
5

410
311
311
113
032
014

23:6
14:12
11:8
11:15
10:14
9:23

13
10
10
4
3
1

FOTBALOVÁ ŠKOLA Sportovního sdružení Ostrá
Fotbalová škola S.S. Ostrá pod patronací hráče SK Slavia Praha a reprezentanta Honzy Bořila
připravuje opět na červenec a srpen roku 2021 fotbalový letní kemp.
Jedná se o fotbalovou školu pro děti narozené v letech 2006 –2016.
I. turnus se koná v termínu 26. - 30. 7. 2021
II. turnus 2. - 6. 8. 2021 v areálu fotbalového hřiště v Ostré.

VE ZKRATCE
OBECNÍ KNIHOVNA
V červenci a srpnu je ZAVŘENO. Otevřeno bude opět
od září každý sudý týden v úterý od 16 hod do 18 hod.
Velkoobjemový odpad v obci
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v areálu ČOV v Ostré opět v září.
O přesném termínu budete včas infromováni.
Odpad budou mít možnost občané vozit vždy v sobotu od 9 do 11h.
Zároveň bude probíhat i sběr elektroodpadu.
Hodnocení projektu „Rekonstrukce OÚ Ostrá“
Projekt obce Ostrá nebyl vybrán k přidělení dotace na MMR. S rekonstrukcí OÚ je nutné již
začít. Okna jsou ve velmi havarijním stavu. Vedení obce promýšlí možnost rozdělit
rekonstrukci na etapy.
Pokud chce obce opět podat žádost o dotaci na MMR, tak I. etapa, která by se případně měla
dělat ještě letos, by musela obsahovat jen opatření, která se nekolaudují nebo by se musela do
podání žádosti stihnout jejich kolaudace.
Z toho důvodu vedení obce provede Průzkum trhu k akci „Výměna šesti oken v č.p.172 – jižní
strana“. Výsledek bude projednán na nejbližším jednání zastupitelstva.

Výzva společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk

Třídění odpadu – VÝZVA
Žádám Vás o důslednost při třídění plastového, papírového odpadu a obalů od mléka/džusů.
Před vhozením do separační nádoby sešlápněte plasty a nápojové obaly, rozložte papírové
krabice. Pomůžete všem. Více se vejde do separačních nádob.
PARKOVÁNÍ V OBCI
Žádáme všechny majitele automobilů k zamyšlení a přesunutí „parkovišť“ pro svá vozidla
do vlastních garáží, zahrad či předzahrádek. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

MŠ OSTRÁ INFORMUJE
Červen v naší školce
Než jsme se nadáli, přišel červen mezi nás. Měsíc, jak se zpívá v jedné známé písničce, který si
na svět sluncem svítí, přinesl do naší školky spoustu radosti a zábavy.
Opět jsme řádili na zahradě, na hřišti u lesa nebo přímo v lese na naší oblíbené mýtince ve
stínu. Tam si také dopřáváme naše společné piknikové chvilky, stavíme mravenčí domečky
nebo klučičí bunkry z větví.
Červen, poslední měsíc letošního školního roku, začal a vlastně i skončil velikou oslavou.
Hned první červnový den jsme společně s dětmi oslavili jejich mezinárodní svátek, Den dětí.
Na travnatém hřišti u lesa jsme se zúčastnili sportovního klání. Paní učitelky pro nás připravily
spoustu soutěží a her, ve kterých jsme mohli změřit své síly a pokořit nejeden jistě světový
rekord!!! Běh na 100 metrů, štafeta, sbírání diamantů, trojboj, chůze s pokladem na hlavě - tak
to byly disciplíny, se kterými jsme si hravě poradili. Asi nejvíce práce nám dalo přetahování
lanem. Dvě družstva, jeden provaz a jen jeden vítěz!!! Toho jsme odměnili velkým potleskem a
všichni účastníci dostali od pořadatelů diplom na památku.

Jako každý rok jsme si naše společné procházky po okolí zpříjemnili návštěvou zahrad
Botanicusu. Zašli jsme se podívat na zvířátka, prošli známá zákoutí, pořádně jsme provětrali
naše plíce ve stromovém bludišti, prošli se růžovou zahradou a na závěr si pochutnali na
výborných koláčích z pece našeho „Botáňa“. Prostě, měli jsme se fajn!
Na středu 9. 6. jsme si naplánovali výlet do Cerhenic. Chtěli jsme se podívat na tamní bludiště,
o kterém jsme toho tolik slyšeli. Počasí nám přálo, nálada byla dobrá, stačilo jen vyrazit.
V autobuse jsme si zkrátili cestu zpíváním naší oblíbené písničky „Autobusem drnci, drnci“ a
během malé chvíle už jsme vystupovali přímo u bran očekávaného bludiště….

Plni odhodlání projít bludištěm hned napoprvé jsme se vrhli do jeho útrob. Nebylo to ale až tak
jednoduché! Prvotní nadšení vystřídal strach, že se snad nikdy ven nedostaneme, vzájemně
jsme se s kamarády přes stěny bludiště viděli, ale k sobě jsme nemohli. Ale nebojte, nevzdali
jsme se. Po chvílích hledání, pokusů a omylu jsme se šťastně sešli na druhém konci bludiště. To
bylo shledání!!!!!
A aby toho nebylo málo, po čase k nám opět zavítal pan Myška – trenér Fotbalové asociace
ČR. S ním jsme trávili celé dopoledne pohybem a hrou. 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. Zahráli jsme si na rybičky a zlou chobotnici,
zdolávali jsme vodu i oheň, proplouvali rozbouřeným vodopádem, jako piráti se proplétali
vlnobitím. 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.

A to nejlepší nakonec!!!! Po nekonečném čekání nadešla středa 30. 6. a to pro naše předškoláky
znamenalo jediné – Slavnostní šerpování a s ním spojené přespání ve školce.
Pro děti byly byl připraven následující program:
1) hry a hádanky
2) zpívání s kytarou
3) společné vaření večeře – domácí pizza
4) noční stezka školkou s úkoly- jak dobře jí známe
5) závěrečnou zkoušku před "školkově-maturitní" komisí.
6) slavnostní Šerpování s předáním dárků od školky i paní starostky.
A protože naši předškoláci na noční stezce a ani před „školkově-maturitní“ komisí nezaváhali a
prokázali, že do první třídy opravdu patří, mohla naše noční oslava dojít do finále!!! Budoucí
prvňáčci byli dekorováni šerpou "Ahoj školko" a současně jim byly předány upomínkové
předměty společně s květinou. Za Obecní úřad v Ostré předala paní starostka společně s paní
Pilařovou předškolákům dárkové tašky se školními potřebami pro 1. třídu. Za všechny děti moc
děkujeme.

Naši úspěšní absolventi obdrželi závěrečné vysvědčení, které je opravňuje ke

vstupu do 1. třídy a zároveň bude sloužit jako doklad o ukončení prvního vzdělávacího
stupně :-)
Předškolákům přejeme, aby do první třídy vykročili tím správným lehkým krokem!
(Aby i rodiče nepromeškali tento vzácný okamžik, celé slavnostní šerpování bylo přenášeno online až do jejich
domovů!)

HISTORICKÉ OKÉNKO
STALO SE V ROCE 1921 ( podle kronikáře Františka Vaníčka)
V naší obci provedena byla volba nové místní školní rady. Od 1.1. 1921
byla školní rada po jednání obecního zastupitelstva dne 27.12. 1920
sestavena takto: Řehák František, Král Pavel, Douděra Josef, Sajfrt Alois,
Uhlíř Václav, Vaníček František. Náhradníci: Lebka Alois, Šnajdr František,
Macura Václav. Slib vykonali členové 2.2. 1921 na radnici v Lysé nad
Labem. Předsedou byl zvolen Řehák František.
Léto 2021 – léto tohoto roku vyniklo takovými vedry, že ze současníků
málokdo taková pamatuje.
Oprava školy – v tomto školním a kalendářním roce byla školní budova
zvenčí opravena a to poškozená omítka, střecha a komín a podobně. Při
této příležitosti odstraněn byl z budovy školní nápis upomínající na císaře F.
Josefa I. Totiž „jubilejní“ a 1848 – 1908 bylo odstraněno a ponecháno:
1908
Obecná škola

Inspekce - 10.5. 1921 navštívil naši školu okresní inspektor Karel Sellner z
Mladé Boleslavi za účelem inspekce.
Nová pumpa u školy - 18.12. 2021 se místní školní rada usnesla nahraditi
dosavadní dřevěnou, shnilou pumpu za novou, železnou.

POZVÁNKY

Filmové léto v Ostré 2021
Seznam filmových titulů pro letošní Filmové léto 2021
Kinematografu bratří Čadíků (pořadí filmů i konkrétní datum
promítání každého z nich bude dodatečně upřesněno)
Meky, Havel , 3Bobule, Mlsné medvědí příběhy

POHÁDKOVÝ LES
Dobrodružná cesta s pohádkovými postavami a plněním nejrůznější úkolů bude v neděli 5.9..
START u vrby u hřiště Na Hákově, CÍL na stejném místě. Dobroty pro dětské účastníky budou
samozřejmě připraveny.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2021
V pořadí druhé letošní vítání nově narozených občánků se bude konat
začátkem října.
Předběžně je stanoveno datum na 7.10. 2021. Prosíme rodiče, kteří mají
zájem se zúčastnit, aby se včas ohlásili na OÚ Ostrá.

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
Srpnová kavárnička „Na úřadě“ se bude konat ve čtvrtek 26.8. 2021 v 16 h. Všichni jste
srdečně zváni. Bude o čem vyprávět, dlouho jsme se neviděli.

Jízdní řád platný i o prázdninách
sledujte Vysvětlivky vlevo dole
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