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„Ať si bylo, jak si bylo, přece jaksi bylo. Ještě nikdy nebylo, aby jaksi nebylo.“

Jaroslav Hašek

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU OSTRÁ
Informace ze 16. veřejného jednání zastupitelstva obce Ostrá
ZO schválilo
•
•
•
•
•
•

•

vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 720 v k.ú. Ostrá (zastavěná plocha a nádvoří)
v k.ú. Ostrá o celkové rozloze 60 m2 (urovnání vlastnických vztahů)
vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 721 (jiná plocha, ostatní plocha) v k.ú. Ostrá
o celkové rozloze 359 m2 (urovnání vlastnických vztahů)
zahájení procesu předání p.č. 882/42 v k.ú. Ostrá obci Ostrá (místní komunikace Hákov)
poskytnutí příspěvku ve výši 2000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. na rok 2020
firmu STROM PRAHA a.s. Praha 9 - Vinoř, Lohenická, 607, 190 17, IČ 257 51 069
jako dodavatele travního traktoru pro obec Ostrou
výsledek Průzkumu trhu - TDI a koordinátor BOZP pro akci „Místa pro přecházení a
chodníky v obci Ostrá – pro zvýšení bezpečnosti dopravy“. Vítězná nabídka: firma
Telmont Nymburk s.r.o.
v souladu s výsledky posouzení a hodnocení nabídek v rámci VŘ na zakázku malého
rozsahu na stavební práce pod názvem „Místa pro přecházení a chodníky v obci Ostrá pro zvýšení bezpečnosti dopravy“ a v souladu se závěry hodnotící komise vyloučení

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

účastníka Prostav, s.r.o., Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady, IČ: 25105914
v souladu s výsledky posouzení a hodnocení nabídek v rámci VŘ na zakázku malého
rozsahu na stavební práce pod názvem „Místa pro přecházení a chodníky v obci Ostrá pro zvýšení bezpečnosti dopravy“ a v souladu se závěry hodnotící komise zhotovitelem
stavebních prací při akci „Místa pro přecházení a chodníky v obci Ostrá - pro zvýšení
bezpečnosti dopravy“ účastníka VŘ, který předložil nejvýhodnější nabídku a v
hodnocení se umístil na prvním místě, tj.: TES, spol. s r.o., Vrchovská 1354, 286 01
Čáslav
v souladu s § 41 odst 1 zákona č. 128/2000, o obcích zastupitelstvo obce Ostrá
předloženou Smlouvu o upsání akcií, uzavřenou podle ustanovení §479 zákona
č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (předmětem
smlouvy je vodohospodářský infrastrukturní majetek, který bude vložen do základního
kapitálu společnosti VaK Nymburk, a.s. formou nepeněžitého vkladu)
účetní závěrku MŠ Ostrá za rok 2019
převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ Ostrá do rezervního
fondu dle předložené žádosti
účetní závěrku obce Ostrá za rok 2019
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad
rozpočtové opatření 3/2020
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace k
akci „Výměna oken v obecní budově č.p. 109“
zapojení obce Ostrá do územní působnosti MAS Dolní Pojizeří
zapojení obce Ostrá do MAS Dolní Pojizeří prostřednictvím partnerské smlouvy a
pověřilo starostku obce k podpisu partnerské smlouvy a souvisejících dokumentů
vyhlášení záměru na pronájem obecního bytu v č.p.109 od 1.8. 2019 na rok s možností
prodloužení s výpovědní lhůtou 3 měsíce
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene IV-12-6026400/2 mezi obcí
Ostrá a ČEZ distribuce, a.s., Děčín
provedení Průzkumu trhu a zajištění opravy vybraných místních komunikací vybraným
zhotovitelem
posílení dvou stanovišť kontejnerů o další kontejnery na tříděný odpad. (stanoviště u
OÚ a stanoviště u hřiště)

ZO vzalo na vědomí
• doplňující zprávu ke Studii proveditelnosti cyklostezky Nymburk – Lysá n.L. Čelákovice ze strany KSÚS
• vítěze Průzkumu trhu („Administrace VŘ – ZMR na stavební práce k akci Místa pro
přecházení a chodníky v obci Ostrá – pro zvýšení bezpečnosti dopravy“) tj.firmu Ing. K
Novák, Dotace a veřejné zakázky, Břeclavská 1639/7, 198 00 Praha 9
• aktualizaci Smlouvy o technologickém dozoru ČOV (obec Ostrá x Hydrotech Modřice)
• rozpočtové opatření č.2/2020
• poskytnutí individuální účelové dotace e. č. S-11793/OŽP/2016 na akci „Doplnění
kanalizace Ostrá- II. Etapa“ - dofinancování akce
• aktualizaci ÚAP (Územně analytických podkladů) pro ORP Lysá n. L. (údaje týkající se
obce Ostrá budou doplněny a opraveny dle vývoje vybavenosti obce)
• aktuální informace k akci „Rekonstrukce OÚ Ostrá“
ZO odložilo
• projednání žádosti o pronájem části obecního pozemku p.č. 489/1 v k.ú. Ostrá
• projednání žádosti o povolení oplocení pozemku p.č. 914/1 v k.ú. Ostrá
ZO nepřijalo usnesení
•

žádost o pronájem obecního pozemku p.č. 1132/104 (390 m2) v k.ú. Ostrá

JE NUTNÉ PŘIPOMENOUT......
Kde najdete informace o třídění odpadu?
Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných
sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich
patří a co ne.
SKLO
vhazuje se do zeleného. Do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad
recyklovat do nekonečna.
PLAST
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa
ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či
zmačkání před vyhozením.
PAPÍR
patří do modrého kontejneru. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se
ho správně zbavit.
NÁPOJOVÝ KARTON
známý jako krabice na mléko nebo víno nebo džusy. Vhazují se do černých kontejnerů
označených oranžovou nálepkou.
KOVY
šedé nádoby na třídění kovových obalů. Jsou určeny především na sběr plechovek a
drobnějšího kovového odpadu.

Víte, že...
•

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně snižuje.
Je to pouhých 91 metrů. K barevným nádobám nám tak průměrně stačí pouhé 2 minuty
volné chůze. Je to dáno stále se zvyšujícím počtem barevných kontejnerů a menších
nádob na tříděný odpad, kterých je aktuálně v celé ČR k dispozici přes 473 359. Díky
tomu má možnost třídit již 10,6 milionu obyvatel. Třídit teď může opravdu každý.

•

2 315 386 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se vytřídilo
zhruba 577 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva.
Česká domácnost v minulém roce vytřídila skoro 55 kilogramů papíru a celková míra
recyklace papírových obalů dosáhla 88 %. Díky tomu se třeba noviny tisknou na papír,
který je až z 98 % recyklovaný. A to má smysl!

Zdroj: https://jaktridit.cz/priroda/

SS OSTRÁ INFORMUJE
Dva zápasy sehrála v květnu stará garda Ostré:
stará garda Ostrá - stará garda Mratín 4:5
branky: Pačesný 2, Sedlák, Vojtěch
stará garda Lysá n/L - stará garda Ostrá 2:3
branky: Málek, Sedlák, Remenec
Další dvě utkání má stará garda na programu v červnu a obě se hrají na domácím hřišti v
Hákově.
Všichni příznivci jsou srdečně zváni !
pátek 12.června v 18 hodin stará garda Ostrá- stará garda Hořátev
pátek 19.června v 18 hodin stará garda Ostrá - stará garda Milovice
popis hráčů na fotografii:
Stará garda Ostrá před svým zápasem proti Spartě Mratín (4:5)
vzadu: Blín, Batlík, Kadeřábek, Vavřík, Zápotocký, Pačesný, Motyčka, Šmíd, Vobořil, Vala,
Šípek

dole: Málek, Pokorný, Janeček, Vojtěch, Sedlák

VE ZKRATCE
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.

Stavba „Labe, Ostrá, obnova napojení odstaveného ramene Doubka“
Zhotovitel (VEKTRA, spol. s r.o., Libenice 52, 280 02 Kolín) připravuje zpřesnění
harmonogramu provádění prací, který je závislý na možnostech jeho subdodavatelů (beranění
larsen a prefavýroba rámů Beneš). Brzy již začne firma upravovat terén, budovat zařízení
staveniště. Do chatových oblastí se majitelé nemovitostí dostanou z obou stran, ale mostek přes
slepé rameno nebude možné přejet. Po dobu stavby bude připravena objízdná trasa pro cyklisty.

Akce: „Místa pro přecházení a chodníky v obci Ostrá – pro zvýšení
bezpečnosti dopravy“
Smlouva se zhotovitelem (firma TES, spol. s r.o., Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav) již byla
podepsána, v druhé polovině června obec Ostrá předá firmě staveniště, realizace by měla být
zahájena v měsíci srpnu.

Akce „Výměna oken v obecní budově č.p.109“
Výměna oken (a částečně i dveří) již byla zahájena, výměna bude dokončena o letních
prázdninám, po dobu uzavření MŠ.

Sklad na hračky u školky
Ve spolupráci s místními podnikateli bude u skladu opravena střecha a také
bude obnovena omítka. Do září budou mít děti s paní učitelkami pěkné místo
na odkládání hraček.

Vodovody a kanalizace Nymburk
Informace pro veřejnost
Dovoz vody do bazénů
Vážení odběratelé,
sdělujeme Vám, že nyní je možnost dovozu vody k doplnění stávajících bazénů pouze 1x v týdnu,
a to v úterý.
Upozorňujeme, že dovoz není možný v případě nově postavených bazénů. Děkujeme za
pochopení.
Více informací u paní Bačovské, tel: 602 485 756, e-mail: bacovska@vak-nymburk.cz

INFORMACE O VÝLUCE A UZAVÍRCE
Informace pro veřejnost o stavbě Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice
Výluky na trati – jednokolejný provoz
Červen 2020 – 9.7.2020 bude probíhat výluka trati v úseku Lysá n. L. – odbočka Káraný,
v úseku Káraný – Čelákovice je zachován dvoukolejný provoz.
V období od 15.6. – 21.6.2020 bude zaveden jednokolejný provoz v úseku Lysá n. L. –
Čelákovice z důvodu práce sanačního stroje. Práce stroje budou probíhat v nepřetržitém
provozu (24 hod. denně).
Od 10.7.2020 dojde k překlopení výluky a bude vyloučena 2.TK v úseku Lysá n. L. – odbočka
Káraný.
Uzavírka přejezdu a objízdné trasy
V termínu od 7.6.2020 do 3.7.2020 bude uzavřen železniční přejezd P3611 na komunikaci č.
III/3315 z Lysé do Byšiček.
Po dobu uzavírky bude nutné využít objízdnou trasu od Kovony na Byšičky v obou směrech.
Objízdná trasa bude vyznačena, viz. mapa v příloze.

UZAVÍRKA SILNICE VE STARÉM VESTCI
V období od 25.05.2020 do 16.08.2020 proběhne úplná uzavírka silnice č. II/272 a částečná
uzavírka silnice č. II/611 v obci Starý Vestec.
Důvodem uzavírky jsou stavební práce na silnici v rámci stavby: „Přeložka silnice č. II/272,
Starý Vestec“
Uzavírky silnic budou probíhat v několika etapách:
1. etapa od 25.05.2020 do 28.06.2020 ÚPLNÁ UZAVÍRKA S. Č. II/272, Starý Vestec
objízdná trasa zůstává stejná jako je aktuálně stanovena pro uzavírku silnice č. II/272
*
pro osobní vozidla: po silnici č. II/611 směr na obec Nehvizdy, dále na křižovatce u
obce Jirny po silnici č. 101, směrem na Zápy, dále po dálnici D10 (neplacený úsek) do Staré
Boleslavi a poté sjezdem ze silnice č. II/610 zpět na obec Sojovice, Dvorce, Lysá nad Labem
*
nákladní doprava: směr od Hradce Králové, po D11, směr Praha, dále po D0 na D10,
ve směru od Liberce po D10, směr Praha, dále po D0 a na D11, ve směru od Teplic, po
Vysočanské radiále a dále směr Lysá nad Labem po D10, směr St. Vestec po D11.
Zdroj: https://mestolysa.cz/cz

MŠ OSTRÁ INFORMUJE
Květen v naší školce
Po dlouhé době se v pondělí 25. 5. 2020 znovu otevřela školka a my můžeme trávit zase své
dny společně.
Snažíme se být co nejvíce venku, proto každý den podnikáme pěší výlety po okolí. Byli jsme se
podívat na rušný život okolo Labe, sledovali jsme stopy zvířat na polních cestách, hrajeme si v
lese, chodíme řádit k jezeru do písku....

Jedno květnové dopoledne jsme si udělali takovou malou sportovní olympiádu. Na hřišti u lesa
nám paní učitelka Kája připravila spoustu soutěží – lovili jsme dravé ryby v moři, běželi
kloboučkovou štafetu, loupili neposedné ocásky, pluli pod pirátskou plachtou rozbouřeným
mořem, prolézali tunelem za ukrytým pokladem, obřím míčem vytlačovali soupeře z ringu.
Nakonec byl pro naše malé soutěžící připraven nelehký úkol, se kterým si ale hravě poradili –
měli společnými silami připravit překážkovou dráhu, kterou si nakonec závodu každý z nás
zkusil projít.
Co Vám budeme povídat – prostě dopoledne plné legrace, pohybu a smíchu ☺
Děti a zaměstnanci MŠ

HISTORICKÉ OKÉNKO
Přesný rok založení vesnice Ostrá není znám, byla založena jako malá poddanská vesnička
při dnes již zaniklé tvrzi s několika usedlostmi při řece Labi, které zde v minulosti tvořilo ostré
rameno s tůní. Vzniklý ostrov spojený s okolím pouze úzkým pásem tvořil přirozenou ochranu
původní vísky.
Okolím procházela bývalá hlavní královská cesta, zvaná v dějinách Kladskopolská cesta.
První písemné zmínky pochází až z roku 1503, kdy se Albrecht Smiřický stal nástupcem
Jindřicha Smiřického, zemřelého roku 1478 a zdědil panství Lysé s přilehlými obcemi včetně
Ostré (v dokumentu nazývané Wůstra).
I všechny další zmínky o obci Ostrá (Wostra, Wostre, Wustra, lidově ta Vůstra, ve Vůstry,
do Vustry, na Vůstru, vůstřenskej) jsou vždy v souvislosti s panstvím v Lysé nad Labem
(Lissau, von Lissa unweit der Elbe).
Původ jména Ostrá se odvozuje od směru tekoucí vody, která se v daném místě ostře zahýbá.
Předložka v se jménem splynula.
Klidný život poddanské vesničky se změnil až počátkem 18. století. V tomto tichém, nerušeném
zákoutí učarovalo vášnivému myslivci hraběti Šporkovi - majiteli panství v Lysé nad Labem,
neodolatelné kouzlo - tudy s neklamnou jistotou táhly sluky. A všude kolem pravý ráj pro vodní
ptactvo všeho druhu i jména.
Proto zde hrabě založil rybník v podobě půlkruhu, obráceného obloukem k severu. Jím protékal
mlýnský čili Vlkavský potok. Pro pohodlnější pobyt dal si postaviti vkusný domek rocollo rovněž příbytek pro myslivce, zvlášť na vodní ptactvo vycvičeného a ještě chaloupku
pro hajného - hlídače.
Nedaleko Ostré založil hrabě Špork roku 1709, na panských pozemcích i malou vísku Šnepov
sestávající z 8 chalup (Schnepfendörf, z něm. Schnepfe=sluka), kde pořádal vyhledávané
lovecké zábavy a hony navštěvované i císaři.
Když císař Karel VI. pustil do lesů mezi Lysou nad Labem a Hlavencem 6 krásných bílých
sibiřských jelenů, jež mu daroval car Petr I. Veliký a které byli určeni ke štvanici při příležitosti
korunovačního lovu r. 1724, vášnivý lovec hrabě Špork mu jednoho zastřelil a musel zaplatit
5.000 dukátů pokuty.

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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