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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU - KANALIZACE
Vážení občané,
akce „Doplnění kanalizace v obci Ostrá – II.etapa“ se blíží ke svému závěru.
Stále platí: NENAPOJUJTE SE!
Kanalizace ještě není v provozu, a pokud by došlo k předčasnému vypouštění
odpadních vod, bylo by nutné kanalizaci na náklady viníka vyčistit! Proto vyčkejte
ve vlastním zájmu na uvedení kanalizace do provozu. O tomto slavnostním
okamžiku budete obcí včas informováni.
NYNÍ:

Obec Ostrá podá na MěÚ Lysá nad Labem Žádost o kolaudační rozhodnutí.

Mezitím bude dokončeno osazení všech tří čerpacích stanic technologiemi. Po
připojení elektroměrů bude proškolena obsluha čerpacích stanic. Do poloviny
listopadu proběhne kompletní čištění a odstranění kalu a usazenin z nádrží v ČOV
Ostrá firmou Hydrotech. Tím bude ČOV připravena na připojení zbylé části obce.

Slova k zamyšlení PO KOLAUDACI:
Postup napojování na splaškovou kanalizaci:
O stáří
1
.
Realizace napojení kanalizační přípojky odbornou firmou .
Čas letí jako spřežení
nad kterým práská bič. 2 . Provedení kontroly napojení pověřenou osobou před záhozem. Připravenost
ke kontrole nahlásíte v předstihu (alespoň 2 dny) na OÚ Ostrá.
Člověk se párkrát
ožení, a hned je mládí 3 . Podepsání Smlouvy o odvádění splaškových odpadních vod splaškovou
pryč.
Jiří Suchý kanalizací s obcí Ostrá .

4. Zahájení vypouštění odpadních vod .

Škoda, že být starý je Na připojení ke kanalizačnímu řadu bude dostatek času, nejdéle však do konce
jediný způsob, jak žít května 2017.
dlouho.
Ze zákona je dána povinnost vyřadit po napojení na kanalizaci jímky a septiky z
Vikomt de Lesseps
Když se konečně
něčemu doopravdy
naučíme, jsme už moc
staří na to, aby nám to
k něčemu bylo.
E. M. Remarque

provozu. Je nutné je vyčerpat, vyčistit a hygienizovat. Jímky se NESMÍ vyčerpávat
do kanalizace (riziko vyřazení celé ČOV z provozu)! Vývozy jímek pomůžeme

zajistit. Septiky se musí zasypat inertním materiálem, např. zeminou a kamením
bez příměsi látek nebezpečných životnímu prostředí, nebo je lze využít jako nádrže
na dešťovou vodu.
Dešťové vody musí dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách likvidovat každý na
svém pozemku buď zasakováním, nebo lze dešťovou vodu akumulovat a využít ji
pro zalévání zahrady. Dešťové vody nesmí být zaústěny do kanalizační
Není žádné umění být přípojky splaškové kanalizace. Při porušení tohoto zákazu hrozí vysoké pokuty.
mladý, když je nám
V případě dotazů neváhejte kontaktovat OÚ Ostrá na tel. 325 551 304, nebo na
dvacet čtyři let.
Charlie Chaplin adrese obec.ostra@ostra.cz.

J. Kaucká, starostka obce

Ještě ke kanalizaci:

Obecní úřad se také bude postupně věnovat úpravě vzhledu obce: poničené parky a trávníky na
obecních pozemcích budou obnoveny v původním rozsahu podle fotografií pořízených před budováním
kanalizace.

Kontejnery na bioodpad
budou přistaveny do konce listopadu 201 6, znovu pak až od 1 . dubna 201 7.

Odstranění telekomunikačních drátů z fasád
Jak se zbavit kabelů pevné telefonní linky? Potřebujete odstranit telekomunikační drát z fasády?

Odstranění kabelů - smotků na nemovitosti, která není v majetku obce, si můžete zajistit vyplněním
formuláře na https://cetin.cz/prelozeni-a-upravy-telekomunikacniho-zarizeni, nebo se obracejte na
Obecní úřad Ostrá (potřebujeme pouze č.p. a vaše telefonní číslo).

Volby
Ve dnech 7. a 8. října 201 6 proběhly i v naší obci volby do zastupitelstev krajů. Zde je několik
základních údajů pro Ostrou a Šnepov: Celkový počet voličů: 436
Počet zúčastněných voličů: 1 45 (33%)
Počet platných hlasů: 1 44
Výsledky voleb v Ostré a Šnepově:
1 . ODS
2. ČSSD
3. Starostové a nezávislí
4. ANO
5. TOP 09

6. Česká pirátská strana
7. Koalice Svoboda a přímá demokracie
-Tomio Okamura a Strana Práv Občanů
8. KSČM
9. Svobodní a soukromníci

1 0. Úsvit s blokem proti islamizaci
11 . SPOLU PRO KRAJ KDU-ČSL, SZ A SNK ED
1 2 . Dělnická strana soc. spravedlnosti Imigranty a islám v ČR nechceme
1 3. Občané 2011
1 4. Koruna Česká

VAŠE DOTAZY
Vy se ptáte, my odpovídáme...
Ke kanalizaci se připojím až na jaře. Jak to bude s platbou, když část příštího roku budu ještě
používat vývozy, a další část již kanalizaci?

Zaplatíte jako obvykle na celý příští rok jednorázovou částku, na které se ani po napojení na kanalizaci
nebude nic měnit.
Návrh na výši platby za stočné bude předložen na prosincovém jednání ZO. S největší pravděpodobností
zůstane stejná jako v letošním roce (tj. 1 300,- Kč dospělá osoba, 500,- Kč dítě do 1 5 let.). Po ročním
provozu kanalizace se výsledek vyhodnotí a částka se bude případně měnit až pro rok 201 8.

POZVÁNKY
Obec Ostrá a Botanicus, spol. s r.o.
vás srdečně zvou
v pátek 1 8. 11 . 201 6 od 20 hodin
do hostince u kapličky,

Lampionový průvod

Ve středu 1 6. 11 . 201 6 se uskuteční
lampionový průvod obcí,
který bude zakončen jako každý rok
ohňostrojem na pláži u jezera.
Sraz v 1 7 hodin
u autobusové zastávky u křížku.

kde se koná

POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

K tanci a poslechu hraje
DEKAMERON band

Vstupné 1 00,- Kč

Kavárnička "Na Úřadě"
Adventní zdobení věnců a perníčků

Ve čtvrtek 24. 11 . 201 6
od 1 6 hodin na Obecním úřadě .
Listopadová "Kavárnička" bude tentokrát spojena
s výrobou adventních věnců
a zdobením vánočních perníčků.
Srdečně vás zveme!

PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU
a rozsvícení vánočního stromu

Zastupitelstvo Obce Ostrá
srdečně zve všechny občany
v neděli 27. 11 . 201 6 od 1 5 hodin na

adventní slavnost

s programem a občerstvením.
Vánoční strom bude rozsvícen
po setmění v zahradě před školou.

Betlémské světlo

Stejně jako loni, také letos se bude před Štědrým dnem u Obecního úřadu v Ostré rozdávat betlémské
světlo. Přesný termín bude uveden v příštím Zpravodaji.

Adventní slavnosti v okolí
ADVENTNÍ VÝSTAVA

v Kostomlatech nad Labem
Sobota 26. 11 . 201 6
od 1 0 do 1 6 hodin v restauraci Na place .
Tradiční dílničky nejen pro děti,
inspirace pro adventní a vánoční výzdobu,
drobné dárky, vystoupení ZUŠ Kostomlaty n. L.
V 1 6.30 rozsvícení vánočního stromu u Jednoty.

PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU

v Lysé nad Labem

Sobota 26. 11 . 201 6 od 1 5 hodin
na Husově náměstí
(prodej ve stáncích již od 1 4 hodin)

UDÁLOSTI V OBCI
Vítání občánků

Ve čtvrtek 6. října proběhlo na Obecním úřadě vítání
šesti nových občánků Ostré a Šnepova - čtyř holčiček a
dvou chlapečků. Krátkým proslovem je přivítaly starostka
Jana Kaucká a zastupitelka Kateřina Čápová, ale hlavní
program zajistily děti z osterské mateřské školy svým
pásmem básniček, a nesmíme zapomenout ani na
školáka, který zahrál na flétničku.
Na závěr dostali noví občánci pamětní list a malý
dárek. Zastupitele obce těší, že se tato obnovená
tradice vítání občánků setkává s kladným ohlasem.
První šnepovská Bramboriáda

V sobotu 22.1 0. se na hřišti ve Šnepově konal
první ročník "Bramboriády“. Celé odpoledne bylo
zasvěcené bramborám: Děti zdolávaly disciplíny
jako "Hod bramborou na cíl", "Slalom s bramborou
na lžíci" a "Běh s bramborou na hlavě". Také vyráběly bramborová tiskátka a zvířátka z brambor.
Společná svačina v podobě opékání špekáčků
byla přerušena dešťovou přeháňkou, ale i přes tuto
malou nepřízeň počasí si děti i dospělí bramborové
sobotní odpoledne užili.
Kavárnička

Říjnová Kavárnička pro občany a rodáky
byla opět hojně navštívená jak pravidelnými
účastníky, tak novými tvářemi. Dokonce se
dostavil i jeden muž, což je poměrně vzácné.
Příští Kavárnička bude spojena ještě s další
akcí - výrobou adventních věnců a zdobením
perníčků, takže se můžete těšit na rušnou a
veselou předvánoční atmosféru!
(Další fotografie z výše uvedených akcí najdete ve fotopříloze internetového vydání Zpravodaje.)

Víte, že... ?
Letní čas byl u nás poprvé zaveden v roce 1 91 6. V kronice naší obce je z tohoto roku
následující zápis:
"Dnem 1. května 1916 byl zaveden u nás tzv. "letní čas" po vzoru německém. Hodiny se totiž
pošinuly v celé říši o jednu hodinu kupředu, což zůstalo do 30. září t.r. Tím mělo se intensivněji
využíti denního světla. Lidé se tomu jednak smáli, jednak se zlobili, a někteří, zejména rolníci,
nechali jíti hodiny po starém."

BLAHOPŘEJEME!
Blahopřání s omluvou: v minulém čísle nám ze seznamu říjnových jubilantů
nedopatřením vypadlo několik jmen. Uvádíme je proto dodatečně a přejeme jim
vše nejlepší do dalších let.
V říjnu oslavili své životní jubileum tito občané:
Miroslava Šnajdrová z Ostré
Marie Klírová ze Šnepova
František Sajfrt z Ostré
Věra Kolářová z Ostré

83 let
81 let
81 let
75 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
V říjnu se v Ostré narodil Jan Martínek

LOUČÍME SE
s naším občanem panem Josefem Víškem, který zemřel 22. října 201 6
ve věku nedožitých 95 let.
Upřímnou soustrast rodině.

Lampiony a slavnosti světel
Lampiony pocházejí z Asie. Lampionové slavnosti a průvody mají tisíciletou historii: v Číně byly
součástí většiny svátků a oslav již v době před naším letopočtem.
Také v našich zemích se konaly lampionové průvody při různých slavnostních příležitostech,
třeba v roce 1 879 na počest stříbrné svatby císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty.
Velmi oblíbené byly lampionové slavnosti za první republiky. Například při desátém výročí vzniku
Československa byl součástí oslav i velký lampionový průvod. Lampionové průvody se pravidelně pořádaly též při narozeninách prezidenta T. G. Masaryka. Za minulého režimu se chodilo na lampionové
průvody počátkem listopadu k výročí VŘSR, což po roce 1 989 pochopitelně ustalo. Ale po pár letech
začala být tradice lampionových průvodů na mnoha místech postupně obnovována: průvod světel
v podzimních tmách je totiž v každém případě krásná podívaná a pro děti velký zážitek. A tak se nyní
slavnosti světel pořádají buď k výročí vzniku naší republiky, nebo jako svatomartinské průvody, které
mají velkou tradici např. v Německu.

Místní knihovna

v budově Obecního úřadu v Ostré
je otevřena každý sudý týden v úterý

od 1 6 do 1 8 hodin.

Knihovnice: Jaroslava Morcová
Půjčování bez poplatku .
Veřejný internet.

Našel se kocourek,

krásný, tmavě mourovaný (skoro až do černa),
přítulný, zvyklý na lidi.
Pokud víte, komu by mohl patřit, nebo
byste se ho chtěli ujmout, kontaktujte
Obecní úřad na tel. 325 551 304 nebo
osobně.

Říjen v naší mateřské škole

Druhý měsíc nového školního roku nám přinesl mnoho nezapomenutelných zážitků:
Ve čtvrtek 6. října se naši předškoláci zúčastnili vítání nových občánků na Obecním úřadě. Děti
si připravily pásmo dětských básniček, ve kterém nezapomněly ani na maminky. Spolu s našimi dětmi
vystoupili i Hanička Garayová a Štěpánek Fiedler, kteří již chodí do první třídy. Školák Jaroušek Garay
zahrál na zobcovou flétnu skladbu "Ukolébavka". Všem dětem děkujeme za krásné vystoupení a Obecnímu úřadu Ostrá za milé pozvání a příjemné odpoledne.
Do mateřské školy ve Stratově jsme se vydali na pohádku Lídy Helligerové "Ptačí písnička". Děti si
společně s Lídou zazpívaly veselé písničky, poznávaly nové hudební nástroje (např. Rainbrush, staročeský fanfrnoch, niněru, trumšajt aj.), a staly se spolutvůrci celého představení. Na závěr byly odměněny
drobným dárkem a fotografií zpěvačky. Vstupné bylo dětem z MŠ Ostrá hrazeno mateřskou školou.
V říjnu k nám také zavítal známý MiniCirkus EDUARDO. V cirkusové manéži se děti mohly zasmát
kouskům klauna Edíka, který předváděl hru na různé dechové nástroje a žonglování kužely a talíři. Také
jsme shlédli náročnou drezuru divoké kočkovité šelmy. Následovala soutěž o balónkové ceny: klání
v nafukování balónků na čas se účastnily tři děti. I když vyhrát mohl jen jeden, odměnu si odnesl každý
závodník. Dětem se cirkus velmi líbil a odměnily klauna smíchem i potleskem. Vstupné bylo hrazeno
mateřskou školou.
V tělocvičně pod hvězdami: Na naše pozvání k nám přijelo Mobilní planetárium s pořadem "Příběh
Krtka". Pohádka o zvídavém krtku Platónovi nám zábavnou a srozumitelnou formou vysvětlila základní

astronomické jevy: Proč se na Zemi střídá den a noc? Jak se jmenují fáze Měsíce a nejznámější souhvězdí? Proč ve městě nemůžeme pozorovat hvězdy? Proč jablko padá ze stromu dolů na zem? Tak
tohle všechno Krtek ví.
Druhá polovina října byla věnována nadcházejícímu "období duchů". V rámci společného ranního
vyrábění jsme si vytvořili duchy různých velikostí a vydlabali „dýňová strašidla“ ze skutečných dýní,
kterými jsme ozdobili vchod do naší školky. Děti si celý program užily a u svých výtvorů se i vyfotily
Jediné, co jsme nestihli, bylo pečení pravého dýňového koláče. Tak třeba příště.

A co nás čeká v následujících měsících? V listopadu navštívíme budovu Rudolfina a její koncertní sály,
salónky i zákulisí; zavítáme do Českého muzea hudby na program "Staré pověsti české aneb jak to
všechno bylo." Ale o tom až příště...
Děti a zaměstnanci MŠ.

Vítání občánků 2016

Bramboriáda ve Šnepově

Poděkování:

Mateřská škola Ostrá děkuje firmě Botanicus, spol. s. r.o. za poskytnutí finančního sponzorského
daru, který bude využit při vzdělávání dítěte se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením;
finanční prostředky budou také použity na úhrady nákladů spojených s realizací kroužku Montessori.
Finanční prostředky budou dále využity na materiální vybavení vnitřních prostor mateřské školy nebo
zahrady mateřské školy.
Mateřská škola Ostrá dále děkuje manželům Spilkovým za poskytnutí finančního sponzorského daru,
který bude využit na zakoupení divadelních pohádkových kostýmů pro děti od firmy Škokolka, s.r.o..
Mgr. Jitka Fránková, ředitelka MŠ

Sportovní sdružení Ostrá – výsledky za říjen 201 6
A-MUŽSTVO – DIVIZE sk.C
8.kolo S.S. Ostrá - FK Čáslav 1 :1 (0:0) p.k. 2:4
9.kolo FK Pardubice "B" - S.S Ostrá 2:1 (2:0)
1 0.kolo S.S. Ostrá - FK Kratonohy 0:3 (0:2)
11 .kolo TJ Živanice - S.S. Ostrá 0:0, p.k. 3:2
1 2.kolo S.S. Ostrá – MFK Trutnov 3:0 (3:0)
A-tým je v tabulce na 7.místě se ziskem 1 8 bodů
B-MUŽSTVO – OKRESNÍ PŘEBOR
6.kolo S.S. Ostrá "B" - Městec Králové 5:0 (3:0)
7.kolo TJ Sokol Všejany - S.S. Ostrá "B" 1 :3 (1 :0)
8.kolo S.S. Ostrá "B" - Seletice 6:1 (1 :0)
9.kolo Přerov nad Labem - S.S. Ostrá "B" 0:3 (0:1 )
1 0.kolo S.S. Ostrá "B" – AFK Sokol Semice "B" 7:0 (4:0)
B-tým je v tabulce na 1 .místě se ziskem 23 bodů

Zápasy všech týmů Ostré v listopadu 201 6
5. 11 . sobota
5. 11 . sobota
5. 11 . sobota
5. 11 . sobota
6. 11 . neděle
1 2. 11 . sobota
1 2. 11 . sobota
1 2. 11 . sobota
1 3. 11 . neděle
1 9. 11 . sobota
1 9. 11 . sobota
1 9. 11 . sobota
1 9. 11 . sobota

Dorost - starší S.S. Ostrá - SK Kosmonosy zač. 1 0:1 5
Dorost - mladší S.S. Ostrá - SK Kosmonosy zač. 1 2:30
"A" tým FC Přední Kopanina - S.S. Ostrá
zač. 1 4:00
"B" tým Kovanice - S.S. Ostrá "B"
zač. 1 4:00
Žáci Sány / Opolany - S.S. Ostrá
zač. 11 :45
Dorost - starší FK Kolín - S.S. Ostrá
zač. 1 0:00
Dorost - mladší FK Kolín - S.S. Ostrá
zač. 1 2:1 5
"A" tým S.S. Ostrá - SK Vysoké Mýto
zač. 1 4:00
"B" tým S.S. Ostrá "B" - Rožďalovice
zač. 1 0:1 5
Dorost - starší S.S. Ostrá - FK Uhlířské Janovice zač. 1 0:1 5
Dorost - mladší S.S. Ostrá - FK Uhlířské Janovice zač. 1 2:30
"A" tým FK Letohrad- S.S. Ostrá
zač. 1 3:30
"B" tým Hrubý Jeseník - S.S. Ostrá "B"
zač. 1 3:30

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách pro
registrované pacienty těchto lékařů:
MUDr. Čerňanská tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová,
tel. 728 234 392
MUDr. Chocholová tel. 606 840 451
MUDr. Matasová tel. 607 746 211
Všední dny 1 7.00-22.00h
Sobota, neděle, svátky: 8.00-20.00h
Út 1 . 11 . MUDr. Matasová
St 2. 11 . MUDr. Chocholová
Čt 3. 11 . MUDr. Dáňová
Pá 4. 11 . MUDr. Chocholová
So 5. 11 . MUDr. Čerňanská
Ne 6. 11 . MUDr. Čerňanská
Po 7. 11 . MUDr. Čerňanská
Út 8. 11 . MUDr. Matasová
St 9. 11 . MUDr. Chocholová
Čt 1 0. 11 . MUDr. Dáňová
Pá 11 . 11 . MUDr. Čerňanská
So 1 2. 11 . MUDr. Matasová
Ne 1 3. 11 . MUDr. Matasová
Po 1 4. 11 . MUDr. Čerňanská
Út 1 5. 11 . MUDr. Matasová
St 1 6. 11 . MUDr. Chocholová
Čt 1 7. 11 . MUDr. Dáňová
Pá 1 8. 11 . MUDr. Matasová
So 1 9. 11 . MUDr. Dáňová
Ne 20. 11 . MUDr. Dáňová
Po 21 . 11 . MUDr. Čerňanská
Út 22. 11 . MUDr. Matasová
St 23. 11 . MUDr. Chocholová
Čt 24. 11 . MUDr. Dáňová
Pá 25. 11 . MUDr. Dáňová
So 26. 11 . MUDr. Čerňanská
Ne 27. 11 . MUDr. Čerňanská
Po 28. 11 . MUDr. Čerňanská
Út 29. 11 . MUDr. Matasová
St 30. 11 . MUDr. Chocholová
Čt 1 . 1 2. MUDr. Dáňová
Pá 2. 1 2. MUDr. Čerňanská
So 3. 1 2. MUDr. Matasová
Ne 4. 1 2. MUDr. Matasová

MUDr. Josef Dalecký

ordinuje v Ostré v budově školy

každou sudou středu
od 1 0.30 do 11 .30

informace a případné změny jsou vždy
vyvěšeny před školou
tel. 325 51 2 01 3

KERAMIKA

Každý čtvrtek nebo pátek od 1 7 do 1 9 hodin

v budově školy v Ostré.
(Informace vždy na začátku měsíce formou SMS.)
Cena: dospělí nad 1 6 let 1 00,- Kč za lekci
maminka s dítětem do 9 let 1 00,- Kč za lekci
děti 9 -1 6 let 80,- Kč za lekci
Pracovní oděv s sebou.
Martina Šípková (tel. 604 91 7 602 )

POWERJOGA
POSILOVACÍ CVIČENÍ
Cvičení 2x týdně v tělocvičně školy

pondělí 1 8.00-1 9.00
středa 1 8.00-1 9.00

PILATES
Každý čtvrtek 1 9.00-20.00 , 20.00-21 .00
v tělocvičně školy v Ostré
Cvičitelka: Blanka Fiedlerová
Cena: 250,- Kč za 5 lekcí
450,- Kč za 1 0 lekcí
S sebou: podložku, ručník, pití
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