ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ
pro Ostrou a Šnepov

Ročník XIV.

2, 3/2019

OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍM A SPOLEČENSKÝM ŽIVOTEM
V ROCE 2019
V roce 2019 jsme se v obci Ostrá potkávali na různých akcích pořádaných obcí, MŠ Ostrá, ale i
místními spolky či Klubem českých turistů.
novoroční pochod - El Paso - turistický pochod z Kostomlat n.L. - Mydlovar
Myslivecký ples v Ostré
Sportovní ples v Ostré
Maškarní ples pro děti dospělé v Ostré
beseda pro rodiče předškoláků s Mgr. Marií Novákovou, ředitelkou ZŠ J.A.
Komenského Lysá n.L.
• beseda „Zdravá kosmetika“
• zábavy: Aprílová a Posvícenská
• Den otevřených dveří ve školce
• Pálení čarodějnic
• 310 let od založení místní části Šnepov
• Rozloučení s předškoláky v MŠ
• Filmové léto v Ostré
• Vítání občánků
• Lampionový průvod
• Adventní vyrábění na OÚ, Rozsvícení vánočního stromu v zahradě MŠ
pravidelné akce
• kavárničky „Na úřadě“
• sousedská setkání ve Šnepově
•
•
•
•
•

Z obsahu: Ohlédnutí za kulturním životrm v roce 2019, Informace OÚ Ostrá, Místní poplatky v roce 2020, Stočné na rok 2020,
Pozvánky, Události v MŠ Ostrá, SS Ostrá informuje

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 30.1. 2020
(úplné znění zápisu v anonymizované podobě najdete na http://www.ostra.cz/urad/uredni-deska/)

ZO schválilo
• vyplacení mimořádné odměny pro paní ředitelku ze státního rozpočtu KÚ
Středočeského kraje dle žádosti č.j. 104/2020 ze dne 13.1. 2020.
•

nákup pračky a sušičky do MŠ Ostrá dle předložené žádosti č.j. 105/2020 ze dne 28.1.
2020

•

poskytnutí finančního daru knihovně města Mladá Boleslav na rok 2020 ve výši 2000
Kč

•

výsledek hodnocení nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna oken v
obecní budově č.p. 109““, navržený komisí ve Zprávě o hodnocení nabídek takto:
obchodní firma / jméno účastníka
VŘ
Baroch – okna s.r.o.
WINDOW HOLDING
a.s.

nabídková cena bez DPH
(uvedená v návrhu
smlouvy)
1.352.434,00 Kč
1.693.050,80 Kč

Pořadí
nabídky
první
druhá

postup komise a výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
• podepsání smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Baroch – okna s.r.o.. Smlouva bude
uzavřena bez zbytečného odkladu v souladu s nabídkou tohoto vybraného dodavatele
• podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu obnovy
venkova na akci „Výměna oken v obecní budově č.p. 109“
• konání štafetového běžeckého závodu Run Labe Run 2020 v katastru obce Ostrá (termín
závodu - sobota 9.5.2020, neděle 10.5. 2020
• rozpočtové opatření č.1/2020
• Revokaci usnesení č. 4a/13/19 z 30.12. 2019 a nahrazuje novým usnesením
• Inventarizační zprávu z fyzické inventury obce Ostrá
• Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá za rok 2019
• Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb – Černohlávek Group s.r.o.x obec Ostrá
ZO vzalo na vědomí
• informaci o definitivním přiznání dotace od MZe v akci „Vodovod Šnepov“
• informaci o podání žádosti na SFŽP o dotaci k akci „Tlaková kanalizace Šnepov“
• informaci o povolení kácení přestárlých topolů v areálu společnosti ACACIA. s.r.o.
ZO pověřilo
• Mgr. Janu Kauckou, starostku obce k rozeslání Oznámení o výběru ve veřejné zakázce
malého rozsahu “Výměna oken v obecní budově č.p. 109“ všem účastníkům výběrového
řízení prostřednictvím datové schránky obce
•

Z obsahu: Ohlédnutí za kulturním životrm v roce 2019, Informace OÚ Ostrá, Místní poplatky v roce 2020, Stočné na rok 2020,
Pozvánky, Události v MŠ Ostrá, SS Ostrá informuje

INFORMACE Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20.2. 2020
(úplné znění zápisu v anonymizované podobě najdete na http://www.ostra.cz/urad/uredni-deska/)

•

•

•

•

ZO schválilo
uskutečnění předložených investic (dílčí žádost) na rok 2020 – nájemce veřejného
tábořiště
vyčíslení hodnoty nepeněžitého vkladu, který odpovídá emisnímu kurzu akcií, které
mají být tímto vkladem splaceny, ve výši 706.000,- Kč v případě vodovodních řadů doplnění sítě v Ostré a v případě vodovodních řadů - vodovod Šnepov ve výši
853.000,- Kč (obec Ostrá x Vodovody a kanalizace Nymburk)
zahájení Průzkumu trhu - „ Nákup zahradního traktoru pro obec Ostrou“
ZO neschválilo
vyhlášení záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 489/1 v k.ú. Ostrá dle
předložené žádosti
ZO vzalo na vědomí

•

protokol o výsledku kontroly finančního výboru ZO Ostrá

•

protokol o výsledku kontroly kontrolního výboru ZO Ostrá

•

informaci o pokračování v projektování při akci „Rekonstrukce OÚ Ostrá“

•

Závěrečnou zprávu za rok 2019 – veřejné tábořiště

•

termín Májové zábavy – pátek 15.5. 2020

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). Poplatek se
neplatí za psy se speciálním výcvikem, záchranářské a lovecké psy, pokud mají osvědčení o
výcviku, dále je na dobu 1 roku od poplatků osvobozen pes z útulku.
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.
Kdo nebude mít roční známku na popelnici do 31. 3. 2020, tomu nebude vyvezena!
Poplatky je možné zaplatit v úředních dnech - pondělí a středa - od 8 do 11 hodin a od 13 do 17
hodin na Obecním úřadě v Ostré hotově nebo platební kartou (platit kartou lze vždy od 1. do
25. dne v měsíci). Dále je možné úhradu poslat převodem na účet obce, č. účtu 2229191/0100,
jako variabilní symbol je třeba uvést číslo popisné (evidenční). Občané Šnepova před číslo
popisné (evid.) napíší ještě číslo 6.

Z obsahu: Ohlédnutí za kulturním životrm v roce 2019, Informace OÚ Ostrá, Místní poplatky v roce 2020, Stočné na rok 2020,
Pozvánky, Události v MŠ Ostrá, SS Ostrá informuje

STANOVENÍ VÝŠE STOČNÉHO NA ROK 2020
1. Stočné na daný kalendářní rok je stanoveno v souladu se zákonem 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích a sjednanou smlouvou s vlastníkem nemovitosti, připojené na
veřejnou kanalizaci, a to dle předpokládaných nákladů obce Ostrá na provoz čistírny odpadních
vod a kanalizace v roce 2020.
2. Výše stočného je stanovena jako součin ceny podle cenových předpisů dle čl. 3 této
Vyhlášky a množství vypouštěných odpadních vod stanoveným v souladu s Vyhláškou č.
428/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů dle směrných čísel.
3. V souladu s Přílohou č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. se stanovuje množství vypouštěné
vody pro domácnost na 35 m3 na osobu a rok. Do výpočtu jsou zahrnuty všechny osoby trvale
žijící v dané nemovitosti bez ohledu na přihlášení k trvalému pobytu v obci.
Stanovení ceny stočného
1. 42,11 Kč za m3 (bez DPH) odpadní vody při směrném čísle 35 m3/rok/osobu celkem 1474
Kč bez DPH – platí pro nemovitosti, jejichž všechna množství vody vypouštěné do
kanalizačního řadu nejsou měřené.
2. 42,11 Kč za m3 (bez DPH) odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu fyzickou a
právnickou osobou na základě skutečné spotřeby dle odečtu společnosti Vodovody a kanalizace
a.s. a všech dalších měřených zdrojů vod odváděných do kanalizačního řadu.
3. Stočné bude účtováno s DPH v zákonné výši. Vyúčtování bude provedeno k 30.9.. Faktura
bude vystavena během měsíce října, splatnost maximálně 14 dnů. Poplatník má možnost platit
čtvrtletní zálohy.
Schváleno na 13. veřejném jednání zastupitelstva dne 30 .12.2019 usnesením č. 1 /13/19.

Nejbližší veřejné jednání zastupitelstva obce - úterý 7.4. 2020

POZVÁNKY
BESEDA
PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
Metody výuky
na ZŠ J.A. Komenského
v Lysé n.L.
s Mgr. Marií Novákovou
ve čtvrtek 19.3. 2019 od 17h
na OÚ Ostrá

Z obsahu: Ohlédnutí za kulturním životrm v roce 2019, Informace OÚ Ostrá, Místní poplatky v roce 2020, Stočné na rok 2020,
Pozvánky, Události v MŠ Ostrá, SS Ostrá informuje

FILMOVÉ LÉTO V OSTRÉ
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

srpen 2020
VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME........................
1. Je možné si napustit bazén z vodovodního řadu?
Odpověď starostky obce:
Po konzultaci s provozovatelem vodovodu v obci Vám sděluji: Z vodovodního řadu není
možné vodu do bazénu napouštět. Do bazénu vodu naváží společnost vodovody a kanalizace
jeden den v týdnu a to v úterý, kontaktovat můžete pani E. Bačovskou na tel: 602 485 756 nebo
e-mail: bacovska@vak-nymburk.cz. Po objednání bazén vodou naplní.
2. Jak budeme platit stočné, pokud máme chalupu v obci a máme tuto nemovitost napojenou
pouze na vodovodní řad obce?
Odpověď starostky obce:
Pokud máte chalupu v obci a máte tuto nemovitost napojenou pouze na vodovodní řad obce,
stočné se vypočítá dle spotřebované vody z řadu obce. Množství spotřebované vody poskytne
obci společnost Vodovody a kanalizace na základě odečtů vodoměru.

UDÁLOSTI V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
MUZIKOTERAPIE : HRAJEME SI S VLOČKAMI
„Únor bílý, pole sílí“…říká se, ale tento rok to u nás moc neplatí!
„Když vločky z nebe nepadají, děti si na ně aspoň hrají“…a to jsme dělali i my při
muzikoterapii v druhé polovině února.
Nejprve jsme se pozdravili naší známou uvítací písničkou.
Následovala říkanka „Chumelenice“, kterou jsme doprovodili pohybem.
„PRVNÍ VLOČKA, DRUHÁ, TŘETÍ
Z NEBE NA ZEM PRÁVĚ LETÍ.
JEDNA VEDLE DRUHÉ SEDÁ,
VOLNÉ MÍSTO JEŠTĚ HLEDÁ.
NA STROM, STŘECHU, SILNICI
UDĚLAJÍ ČEPICI.“
Z obsahu: Ohlédnutí za kulturním životrm v roce 2019, Informace OÚ Ostrá, Místní poplatky v roce 2020, Stočné na rok 2020,
Pozvánky, Události v MŠ Ostrá, SS Ostrá informuje

V kroužku putovala třpytivá vločka. Řekli jsme si, jaká vločka může být…bílá, třpytivá, lehká,
chladivá, křehká, tichá… Každý z nás se vločkou stal a „prolétl se“ tak rychle, jak mu kytara
dovolila. Pak jsme si zahráli na zamrzlé vločky. Při zmlknutí kytary jsme „zmrzli“.
Další hudební aktivitou byly „Povídavé vločky“…dvojice si vybraly rytmické nástroje a jejich
prostřednictvím si spolu popovídaly.
Na řadu přišlo i bubnování, které nám připomnělo výkyvy počasí od mírného sněžení po
chumelenici a krupobití.
A co na závěr? No přeci naše oblíbená relaxace.
Zimní radovánky jsme si užili, ale už se těšíme na jaro a předjarní březnovou muzikoterapii.

Masopustní průvod a karneval ve školce
Ve středu 12. 2. se naše školka proměnila v masopustní rej masek.
Dopoledne jsme si na kroužku lidových tanců a písní zatančili naše oblíbené taneční kreace a
vyhlásili soutěž o nejlepší masopustní tanečnici a tanečníka. K našemu masopustnímu bujarému
veselí patřil nejen zpěv a tanec, ale také jídlo. Společně jsme ochutnali tradiční masopustní
dobroty – tlačenku, jitrnici, uzené maso a od Marušky nasmažené Boží milosti a koblížky
plněné domácí marmeládou. No to byla ale dobrota!!!!!
Masopustní laskominy jsme naskládali do košíku a vydali se na obchůzku po vesnici. Zavítali
jsme s písničkou na obecní úřad, místního obchůdku i k babičkám kamarádů z naší školky. Za
zazpívanou masopustní písničku jsme byli při obchůzce odměněni sladkostmi, které jsme si po
návratu spravedlivě rozdělili. Moc děkujeme za milé přijetí a odměny.

Z obsahu: Ohlédnutí za kulturním životrm v roce 2019, Informace OÚ Ostrá, Místní poplatky v roce 2020, Stočné na rok 2020,
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SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE
V sobotu 18.ledna se v areálu Sportovního sdružení Ostrá konala ,,brigáda na hřišti“. Účast byla
vysoká a sešlo se přes 40 dobrovolníků. Uklízelo se v prostorách kabin a okolí a byly rozřezány
a odvezeny na hromadu pokácené stromy z prostoru za lavičkami náhradníků, kde se plánuje
stavba nového plotu. Sportovní sdružení děkuje všem za účast a za práci pro zkrášlení
fotbalového areálu!

VE ZKRATCE
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ---- DOMOV NA ZÁMKU
Obec Ostrá v rámci projektu „Strom splněných přání“ splnila zakoupením a předáním dárku
vánoční přání jedné babičce z Domova Na Zámku v Lysé nad Labem.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 2/2016
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ostrá - PŘIPOMENUTÍ

•

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze na
vodítku,

•

na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce se zakazuje výcvik psů,

•

zakazuje se vstupovat se psy na veřejnou pláž koupaliště Ostrá,

•

chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem
na veřejném prostranství.
Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD V OBCI
Kontejnery budou na obě stanoviště přistaveny ke konci měsíce března.
Prosíme o důsledné třídění na větve a trávu (popř. listí a plevel)
Z obsahu: Ohlédnutí za kulturním životrm v roce 2019, Informace OÚ Ostrá, Místní poplatky v roce 2020, Stočné na rok 2020,
Pozvánky, Události v MŠ Ostrá, SS Ostrá informuje

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD V OSTRÉ A VE ŠNEPOVĚ
Kontejner na objemný domácí odpad bude přistaven v obci Ostrá v areálu ČOV od SOBOTY
7. března. Objemný odpad sem mají možnost vozit občané přihlášení k trvalému pobytu v
Ostré a ve Šnepově každou sobotu od 9:00 do 11:00 až do 4.4. 2020.
Ve Šnepově bude ještě přistaven jednorázově o víkendu. Přesný termín v tuto chvíli ještě
nevíme.
Kontejner na nebezpečný odpad bude opět přistaven v Ostré na parkovišti před OÚ a ve
stejný den také Šnepově. Termín v době uzávěrky Zpravodaje ještě není znám.

RUB LABE RUN
Další ročník týmového závodu pro běžce se bude konat 9. – 10. 5. 2020. Trasa závodu zavede
běžce do okolí Labe na trase vedoucí ze Špindlerova Mlýna k Děčínskému zámku. Délka trasy
je 380 km a je složena z 36 úseků. Úsek vedoucí katastrem obce Ostrá má číslo 21.
Více na https://runlaberun.cz/

KORESPONDENCE STAROSTKY OBCE S ING. P. MARTÍNKEM
investičním ředitelem Povodí Labe
(akce: „Obnova napojení odstavného ramene Doubka - migrační zprůchodnění ramene Doubka s řekou Labe“)

6.2. 2020
Dobrý den, je začátek února, tak by nás zajímalo, jak jste pokročili.

J. Kaucká

11.2. 2020
Vážená paní starostko,
k Vaší žádosti o informaci o stavu přípravy akce Vám sděluji, že po zrušení výběrového řízení
na zhotovitele stavby v minulém roce jsme provedli prověření a aktualizaci projektové
dokumentace. Od SFŽP jsme zajistili prodloužení lhůty na předložení smlouvy o dílo, tzn. na
uskutečnění výběrového řízení.
V současné době probíhá příprava a v nejbližších dnech bude zahájeno výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Podaří-li se vybrat zhotovitele, tak bude stavba bez zbytečného odkladu dle
předpokladu zahájena v 05/2020 a ukončena v 05/2021.
P. Martínek

UZAVÍRKA SILNICE č. II/272
Termín: 16.03.2020 – 30.06.2020
Objízdná trasa: Nehvizdy, Zápy, Sojovice, Dvorce, Lysá nad Labem
Pro obyvatele ul. Za Labem a „veslák“: silnice č. II/272 bude uzavřena částečně, tj. vždy
jeden jízdní pruh, od autobusové zastávky přes litolský most až po odbočku na Litol – na
světelnou signalizaci. Tudíž příjezd bude pro obyvatele zachován, též pro složky IZS.
Z obsahu: Ohlédnutí za kulturním životrm v roce 2019, Informace OÚ Ostrá, Místní poplatky v roce 2020, Stočné na rok 2020,
Pozvánky, Události v MŠ Ostrá, SS Ostrá informuje

Hromadná doprava: Autobusové linky budou posilněny (linka 661 a 443) a budou projíždět
Semicemi a Přerovem nad Labem a „svážet“ k nádraží Čelákovice na vlakové spoje.
Autobusové linky budou čekat na případné opožděné vlakové spoje.
Parkování: pro obyvatele, kteří zvolí individuální dopravu (osobními vozidly) bezplatné
parkovaní u Kovohutí Čelákovice.
Pěší, cyklisté: je možný provoz na lávkách litolského mostu, vždy pouze po jedné straně, dle
průběhu stavebních prací.
Mapové podklady k plánované úplné uzavírce silnice č. II/272 a k objízdným trasám budou
uveřejněny ihned po odsouhlasení těchto podkladů Krajským ředitelstvím policie ČR –
dopravním inspektorátem Nymburk.
Zdroj: https://www.mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-dopravy/oznameni/uzavirka-silnice-c-ii-272

POLABÍM KOLEM DOKOLA – HRA NEJEN PRO TURISTY
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám sdělit, že jsme se stali součástí projektu Sběratelská karta
a máme svou vlastní kartu s číslem 1764, kde je zobrazena naše obecní škola.
Tuto kartu můžete za 25,- Kč zakoupit od pondělí 24.2.2020 na obecním úřadě v úředních
hodinách. Hra potrvá od 24. 2. 2020 do 16. 4. 2020. Po stanovenou dobu může jakýkoli turista,
sběratel obcházet 9 míst, která jsou součástí této hry. Na každém místě si turista zakoupí
Sběratelskou kartu. Pokud sběratel posbírá všech 9 karet celého regionu, může otočit tyto karty
a na zadní straně objeví místo, které navštíví zdarma za odměnu za svoji snahu. Toto místo
bude otevřeno pouze pro úspěšné řešitele této hry a zvláštností bude také to, že exkurze
proběhne večer, nebo spíše v noci.
Více informací naleznete na webových stránkách: www.sberatelskakarta.cz

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME (ČESKO) OSTROU 2020
Hlavní jarní úklidový den: 4. dubna 2020 - „Ukliďme obec Ostrou“
Ukliďme svět, ukliďme (Česko) Ostrou je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České
republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
ZAHÁJENÍ AKCE:
4.4. 2020

9:00 – u OÚ Ostrá – předání pytlů a rukavic na sběr odpadků
9:00 – u kapličky ve Šnepově - předání pytlů a rukavic na sběr odpadků

UKONČENÍ AKCE:
4.4. 2020, 11:00 – ČOV OSTRÁ – PŘEDÁNÍ PYTLŮ S ODPADKY TECHN. PRACOVNÍKOVI
4.4. 2020 – U KAPLIČKY VE ŠNEPOVĚ - PŘEDÁNÍ PYTLŮ S ODPADKY TECHN. PRACOVNÍKOVI
Více na : https://www.uklidmecesko.cz/event/25740

Z obsahu: Ohlédnutí za kulturním životrm v roce 2019, Informace OÚ Ostrá, Místní poplatky v roce 2020, Stočné na rok 2020,
Pozvánky, Události v MŠ Ostrá, SS Ostrá informuje

DŮLEŽITÁ INFORMACE
OD 9.3. DO 13.3. BUDE ORDINACE MUDr. J. Daleckého a MUDr.V. Hulínského
z technických důvodů uzavřena.

Ordinace v Ostré je posunuta z pondělí 9.3 na pondělí 23.3. 2020.

Posilovací a zdravotní cvičení
pro ženy
( velké míče, overbally, činky)

pondělí 18:00 - 19:00
středa 18:00 - 19:00

PILATES
KDE: TĚLOCVIČNA BUDOVY
ŠKOLY V OSTRÉ
KDY: KAŽDOU NEDĚLI 19:30 20:30
CENA: 70 KČ LEKCE (LEKCE
TRVÁ 60MIN)
S SEBOU: PODLOŽKU NA
CVIČENÍ, PŘÍPADNĚ RUČNÍK A
SAMOZŘEJMĚ DOBROU
NÁLADU.
TĚŠÍM SE NA VŠECHNY

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

BLANKA
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Z obsahu: Ohlédnutí za kulturním životrm v roce 2019, Informace OÚ Ostrá, Místní poplatky v roce 2020, Stočné na rok 2020,
Pozvánky, Události v MŠ Ostrá, SS Ostrá informuje

