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INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Přerušení dodávky elektrického proudu
Ve středu 11 .11 . 201 5 od 8:00 do 1 2:00 hodin
bude v obci Ostrá (pouze v kempu, na veřejném tábořišti a v chatové oblasti
Buda) přerušena dodávka elektrické energie
V pondělí 1 6.11 . 201 5 od 1 0:00 do 1 5:00 hodin
bude v obci Ostrá a Šnepov přerušena dodávka elektrické energie

VÝZVA OBČANŮM

Zastupitelstvo obce plánuje rekonstrukci budovy Obecního úřadu a sestavuje
body pro návrhy jejího řešení. Bude se rozhodovat mimo jiné o tom, jaké funkce a
jaké prostory chce obec do budoucna v této budově mít.
Návrhy můžete podávat i vy - občané Ostré a Šnepova.

Kontejnery na bioodpad

Díky nemoci známe
budou v listopadu přistaveny nepřetržitě. Vedení obce se pokusí zajistit
hodnotu zdraví, díky přistavení více než dvou kontejnerů na bioodpad po obci.
zlu hodnotu dobra,
Informace pro osoby se zdravotním postižením - výměna průkazů OZP
díky hladu sytost,
díky únavě hodnotu
Úřad práce ČR upozorňuje, že od 1 . 4. 201 5 do 31 .1 2. 201 5 probíhá výměna
odpočinku.
Herakleitos průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením
(průkaz OZP). Platnost těchto průkazů končí k 31 . 1 2. 201 5. Pokud si jejich držitelé
do konce roku 201 5 průkazy nevymění, přijdou o možnost využívat benefity a
Patrně jediný
nároky, které z jejich vlastnictví vyplývají.
způsob, jak si
K vydání nového průkazu OZP je třeba přinést aktuální fotografii (rozměr 35 mm
zachovat zdraví, je
x
45
mm) a prokázat svou totožnost občanským průkazem. Od 1 .1 . 201 5 mají
jíst, co ti nechutná,
pít, co se ti oškliví a klienti možnost volby, zda si přejí na průkazu uvést symbol svého zdravotního
postižení. Nové průkazy OZP mají podobu plastové kartičky.
dělat, co se ti
Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli nárok např. na vyhrazené
nechce.
místo
k sezení ve veřejných dopravních prostředcích hromadné dopravy, přednost
Mark Twain
při osobním projednávání záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými
spoji místní veřejné hromadné dopravy (tramvaj, autobus, metro...), slevy jízdného
Nejpříjemnější
nemoc je skleróza: ve vlacích a autobusech vnitrostátní dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou
dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší dle závažnosti zdravotního postižení
to se pořád
jeho držitele (rozlišují se 3 typy průkazů OZP - TP, ZTP a ZTP/P).
dozvídáte nové a
Kontakt na Úřad práce ČR - pracoviště Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1 ,
nové věci .
N.N. tel. 325 51 0 277.

POZVÁNKY

Lampionový průvod
V pátek 1 3. 11 . 201 5 se uskuteční lampionový průvod obcí,
který zakončíme jako každý rok ohňostrojem na pláži u jezera.
Sraz je v 1 7 hodin u autobusové zastávky u křížku.

Předvánoční posezení

zveme rodáky a přátele Ostré a Šnepova na Obecní úřad, kde se bude
v úterý 24. 11 . 201 5 od 1 6:00 hodin konat
adventní posezení se zdobením perníčků a výrobou adventních věnců
za pomoci a rady asistentek, a samozřejmě také občerstvení
v podobě vánočního punče či svařeného vína, kávy, čaje a jiných dobrot.
Zdobení perníčků není povinné - můžete si přijít jen popovídat
a zavzpomínat mezi sousedy a prožít hezký předvánoční večer.

Zastupitelstvo Obce Ostrá srdečně zve všechny občany Ostré a Šnepova
v neděli 29. 11 . 201 5 od 1 4 hodin ke škole na tradiční

PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU

s programem, občerstvením a rozsvícením vánočního stromu.

V pondělí 3 0.11 . 201 5 od 1 8 hodin se na Obecním úřadě v Ostré bude konat BESEDA
s ředitelkou ZŠ J.A. Komenského Mgr. Marií Novákovou na téma školní docházky a zápisů
dětí do školy.

Kavárnička „Na Úřadě“
aneb
Kavárnička dříve narozených

Obecní úřad chce poskytnout místo a umožnit setkávání dříve narozených občanů.
Od ledna 2016 pro ně bude každý poslední čtvrtek v měsíci připraveno na
Obecním úřadě společné posezení u dobré kávy nebo čaje a dezertu.

Můžete si přijít popovídat, zavzpomínat, prohlížet fotografie, vyměňovat recepty....
V případě potřeby zajistíme dovoz a odvoz účastníků.
Prosíme zájemce, aby oznámili svou účast na tel. 325 551 304 nebo osobně.
Datum prvního setkání: čtvrtek 28. 1 . 201 6

UDÁLOSTI V OBCI

Vítání občánků

Ve čtvrtek 8. října 201 5 proběhl na Obecním úřadě v Ostré po dlouhé době obnovený krásný zvyk
vítání nových občánků.
Dostavilo se šest dětí (tři holčičky a tři chlapečkové) s rodiči a příbuznými. Vítání bylo rozděleno na
dvě etapy - vždy po třech dětech. Vzhledem k tomu, že se tato událost odehrávala poprvé po mnoha
letech, byli tu malí občánci různého věku - někteří už chodili, jiní byli ještě v peřinkách. Uvítací řeč
pronesly starostka obce Jana Šenfelderová a zastupitelka Kateřina Čápová. Děti dostaly pamětní
list a malý dárek. Slavnostní atmosféru doplnili svým milým a dojemným vystoupením předškoláčci
ze zdejší mateřské školy, kteří zarecitovali básničky o dětech a maminkách. Za přípravu tohoto
pěkného vystoupení patří dík paním učitelkám i paní ředitelce MŠ.

Obřad vítání se odehrával v krásně a důstojně vyzdobené místnosti Obecního úřadu, kde nechyběla ani
kolébka, ve které se noví občánci mohli vyfotit. O úpravu této místnosti se zasloužila paní starostka
s paní účetní R. Pilařovou a zastupitelkou K. Čápovou, kterým také patří dík za zorganizování celé akce.
Další vítání nových občánků proběhne zase za rok na podzim roku 201 6.

Vítání občánků  říjen 2015

Říjen v naší mateřské škole

Druhý měsíc nového školního roku nám přinesl mnoho nezapomenutelných zážitků.
Ve čtvrtek 8. října se naši předškoláci zúčastnili Vítání nových občánků na Obecním úřadě, kde
přivítali své malé kamarády. Připravili si pro ně pásmo dětských básniček, ve kterém nezapomněli ani na
maminky. Vystoupení dětí doplnil Vláďa Valtr a Jaroušek Garay svou hrou na flétnu.
Všem dětem děkujeme za krásné vystoupení a Obecnímu úřadu za pozvání a příjemné odpoledne.
V úterý 1 3. října jsme se společně s Mateřskou školou Kostomlaty n. L. vydali novým pražským tunelem
do divadla Spejbla a Hurvínka v Dejvicích na představení Hurvínkův popletený víkend.
Příběh byl o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého šla hlava kolem nejen Hurvínkovi,
Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma malým medvíďatům, která utekla z cirkusu.
Hra byla plná písniček a legračních situací, kterým se děti hlasitě
zasmály. Z divadla si pak naše děti odvezly i malou památku
s obrázkem Spejbla a Hurvínka.
Druhá polovina měsíce byla věnována nadcházejícímu "období
duchů". V rámci ranního vyrábění jsme si vytvořili papírové duchy
různých velikostí, dýně nebo netopýry, kterými jsme si vyzdobili
prostory šatny. Společně jsme si pak „dýňová strašidla“ během dne
v mateřské škole vydlabali také ze skutečných dýní. Děti si celý
program s radostí užily a u svých výtvorů se i vyfotografovaly.
Jediné, co jsme z připravených aktivit nestihli, bylo pečení pravého
dýňového koláče. Ale to jistě v nejbližších dnech napravíme.
A co nás čeká v následujících měsících? V listopadu k nám
přijede Klaun Eduardo a v prosinci navštívíme budovu Rudolfina
a její koncertní sály, salónky i zákulisí.
Ale o tom až příště....
Děti a zaměstnanci M Š
Mateřská škola Ostrá děkuje firmě TRUHLÁŘSTVÍ František
Garay za výrobu a montáž nového nábytkového dílu do ložnice
MŠ, který pan Garay mateřské škole v rámci sponzorského daru
věnoval.
Jitka Fránková, ředitelka MŠ

Zajímaví lidé mezi nám i - rozhovor
Bývalý starosta Ostré - pan Julius Kollár
Dne 24.11.1990 se konaly volby do Obecního zastupitelstva. Kandidátku tehdy předložilo pouze
Občanské fórum s 15 kandidáty. 6. 12. 1990 zastupitelstvo zvolilo starostou obce pana Julia Kollára.
V září letošního roku oslavil pan Kollár 90. narozeniny. Bylo mi velkou ctí se ním setkat.
Vážený pane Kolláre, vzpomenete si někdy na dobu, kdy jste byl ve funkci starosty obce?

Ano, a jsem rád, že ve vedení obce jsou teď mladí lidé. Za mého starostování bylo nejhorší vracení
majetků. To nebylo vždy jednoduché.
Došlo během Vašeho starostování k nějaké významné události v obci?

Podařilo se dát dohromady prostředky a hledali jsme dodavatele na stavbu silnice od hospody
k zastávce – 960 m. Lidé totiž po této cestě chodili v blátě. A představte si - za měsíc bylo hotovo. Měli
jsme to jednodušší, nemuseli jsme dělat žádné výběrové řízení. Jednali jsme i s JZD, aby tam nejezdili s
traktory a novou silnici neničili.
Stejné problémy máme i v současnosti. Co pro Vás bylo při starostování nejtěžší?

Nejtěžší bylo přesvědčit lidi, že „to“ nechci pro sebe do kapsy.

Kde jste se vzal tady v Ostré? Z Vašeho jména i přijmení je jasné, že pocházíte se Slovenska.

Ano, pocházím z Nitry. Přestěhováním do Čech jsem řešil svou bytovou otázku, no a pak přes
Benešov nad Ploučnicí, Varnsdorf a Nymburk jsem doputoval až do Ostré.
V kronice jsem se dočetla o mnohých akcích, které Zemědělské družstvo připravovalo tehdy
pro děti i dospělé. Fungovalo kino, obecní knihovna. Rozhodla jsem se v obci obnovit
kulturní život a k akcím, které pořádá MS Ostrá, SS Ostrá a zastupitelé přidat ještě další.
Sledujete aktuální dění v obci?

Ano, sleduji.

Za co byste nás pokáral?

Výhrady k Vaší práci nemám, není jednoduché uchopit problém tak, aby byli všichni lidé spokojeni.
Jednu malou připomínku ale mám, i když se mnou možná nebudete souhlasit: Nikdy bych neudělal
hřiště za obecním úřadem. Udělal bych ho u té nově vznikající obytné zóny.
Rozumím, ale tam šlo i o rozmístění obecních a soukromých pozemků. A za co byste nás
pochválil?

Budu se opakovat: jsem rád, že mladí lidé jsou ochotni se podílet na rozvoji obce.

Plánujeme zahájit tradici kavárničky pro dříve narozené na našem úřadě. Od ledna 2016 bude
každý poslední čtvrtek v měsíci připraveno společné posezení u kávy či čaje a dezertu. Budeme
společně vzpomínat na uplynulá léta, prohlížet fotografie. Jste k nám na OÚ srdečně zván.
Přijedeme si pro vás. Přijmete naše pozvání?

Pokud v ten den nebudeme mít jiné plány, rádi se setkání zúčastníme.

Děkuji za rozhovor a vlídné přijetí.

J. Šenfelderová

Karel Sellner - Tři bratři z Mydlovaru
(závěrečná část zkrácené verze povídky)

Mezitím strýc Baltazar marně hledal Miladu. Dojel až do Přerova, kde se od myslivce Soukupa
dozvěděl, že ji unesl přerovský purkrabí. Ten se přiznal, ale přísahal, že dívka ze zámku zmizela a že
neví, kde je. A tak hledání pokračovalo. Baltazar odjel do Prahy zjistit, jestli se Milada nevrátila tam.
Purkrabího sluha Kulich se chystal přepadnout Mydlovar, ale myslivec Soukup Cypriána varoval a
odvezl zraněného Mikuláše z Mydlovaru do bezpečí. Cyprián s Miladou uprchli na loďce až k Brandýsu,
kde se dozvěděli, že brandýský hejtman pojede ráno do Prahy. Cyprián se rozhodl, že pošle Miladu ke
strýci s ním.
Přišlo loučení. Cyprián vzal Miladu za ruku, prohlížel si růžový kámen jejího prstenu a řekl: „Mydlovar,
doubrava, volavky, poklad, Ořech… mnoho budeš vzpomínat. Ale má kněžno Libuše - je to všecko, nač
budeš vzpomínat?“ „Není Cypriáne, nejvíc budu vzpomínat na silného, statečného Přemysla.“ "A pošleš
také jednou posly k Přemyslovi, jako to moudrá Libuše učinila?“ „To bylo tenkrát“, řekla Milada, „dnes
snad přijde Přemysl za Libuší?“ Cyprián objal Miladu a pravil: “A smí Přemysl přijít?“ „Smí. Libuše ho
ráda uvidí.“
Pak Cyprián počkal na hejtmana a požádal jej, aby dovezl Miladu v bezpečí ve svém kočáře do Prahy
ke strýci, a sám se vracel zpět na Mydlovar.
Zatím Kulich se svými lidmi obsadil Mydlovar, kde ke svému zklamání nikoho nenašel. Rozhodl se na
bratry počkat a zůstat na hradě do rána. Když usnuli, vrátil se Jan, ale jeden z Kulichových mužů na
stráži, Pařízek, ho varoval. Pak připravili Kulichovi pekelné spaní. Pařízek vynesl náruč došků do horní
světnice, zastrčil závoru, spustil žebřík a došky zapálil. Z věže se ozval praskot a nádvoří ozářil svit
ohně. Střecha prudce vzplanula a suché dřevo i došky hořely brzy jako pochodeň.
Praskot probudil Kulicha. Vyskočil z lože rozespalý a vyděšený a nedbaje chrápajících mužů, přiskočil
ke dveřím. Odstrčil závoru a chtěl otevřít, ale bylo zavřeno zvenčí. Zařval a kopáním začal budit muže.
Nastal zmatek a panika. Konečně muži šílení hrůzou vyrazili dveře a v zuřivém zápasu o jediný východ z
plamenů, poranění, popálení a bolestí řvoucí, seskákali do nádvoří. Kulich jako poslední, ale při pádu
hlavou narazil na kámen a zůstal ležet s krvácející ranou na spánku. Ostatní muži utekli, ani si nevšimli,
že Kulich není s nimi. Kulich za chvíli procitl z mrákot. Vytřeštil oči, když zjistil, že je tu sám, a dal se na
útěk. Padl vysílením v lese, kde jej našel Soukup a ošetřil ho.
Myslivec Soukup sloužil dobře králi Ferdinandovi. Kersko byl rozsáhlý hvozd a od pradávna býval
hrází mezi Poděbradskem a Brandýsskem. Brzy našel Soukup se svými hajnými tajný úkryt zlých, právu
propadlých lidí, a sám je citelně trestal a odváděl z lesa. Kromě mysliven nebylo v Kersku lidských
obydlí. Jediná ves Hradišťko byla ukryta v zeleném objetí Kerska.
Právě se konal velký hon, na který přijel sám král Ferdinand a mnoho vzácného panstva. V první leči
král složil dva statné šestnácteráky. Po skončení první leče dojelo panstvo, unavené honem, na večeři
na přerovský zámek. Na pokyn pana purkrabího počali sloužící přinášet jídla a pití.
Po bujném veselí se král chystal na lůžko. Purkrabí nesl svícen a kráčel před králem. Pojednou se
ozval na chodbě za nimi podivný nářek: “Zachraň mne pane, ďábel mne honí, osidlo mi dává, vidíte ho,
šklebí se, do pekla mne vábí. Pomoc!“ Byl to pomatený Kulich. Král se rozzlobil: „Divný tu máš pořádek,
pane purkrabí! Jaká je to služba v zámku, může-li takový pomatenec až k mému pokoji? Pryč s ním!“
Král hněvivě zadupal. Kulicha spoutali a zavřeli.
Druhý den jeli honci s lidmi z Lysé a Kostomlat, aby obstoupili mydlovarskou Doubravu. Půjdou tam
lovit černou zvěř. Purkrabí nechtěl, tvrdil, že je tam nebezpečno, ale král si přál lovit právě tam.
Doubrava byla již obstoupena honci a lov mohl začít. Král měl opět štěstí. Složil z kuše velkého jelena
a statného kance. Druhá leč měla být ukončena u zřícenin Mydlovaru. Před králem se náhle vynořil
obrovský kanec, tak veliký, že i král pocítil mrazení. Rychle poklekl a pozdvihl kuš.
Rána byla dobrá, ale samotáře nepoložila. Soukup podal králi kopí. Kanec naběhl na kopí takovou
silou, že král tímto nárazem uklouzl a levou nohou začal rychle zapadat do bahna. Ve chvíli, kdy život
krále visel na vlásku, vyřítil se z houští Cypriánův Ořech. Dostihl kance a zuřivě se mu zakousl do

hřbetu. Vtom vyskočil na hať vysoký muž. Kancovu hlavu rozštěpil sekyrou, potom uchopil krále kolem
pasu a zdvihl ho jako děcko. Rychle donesl zachráněného panovníka na ostrůvek.
Králův pobledlý obličej nabýval opět barvy. „Kdo jsi?“ „Cyprián, po otci Roudnický, královská Milosti.“
Cyprián pak provázel krále na dalším honu. Před Mydlovarem řekl: “Pán z Mydlovaru vítá co nejuctivěji
jeho Milost královskou na svém zámku Mydlovaru.“ Král se rozesmál: “Veď nás, pane z Mydlovaru; tímto
tě pánem z Mydlovaru ustanovuji.“
Ve zříceninách pak bylo veselo. Vtom všichni uslyšeli volání: “Pomoc, pomoc!“ Soukup a Cyprián
vyběhli do tmy, protože jen oni znali okolí. V bahnisku se zmítal již po pás tonoucí Kulich. Křičel ve
smrtelné úzkosti: „Cypriáne, odpusť a pomoz! Hledal jsem tě…“ V té chvíli se pod ním hať probořila…
z černého bahniska trčely jen dvě křečovitě sevřené ruce a kolem se dělaly bubliny. Pak ruce
zmizely. „Jaká to hrozná smrt, a já nemohl pomoci,“ řekl zoufale Cyprián.
Cyprián a Soukup potom králi vyprávěli, jak byl Kulich nápomocen purkrabímu, jak byl z Kulichova
návodu Mikuláš mučen, jak byl Cyprián zlákán do lesa k zabitému jelenovi a neprávem obviněn
z pytláctví a také mučen. I vyprávěli vše o Miladě a krutém purkrabím. Cyprián dále řekl, že odpustil
Kulichovi i purkrabímu, že nebude oplácet zlo zlem.
Král se usmál, „Jsi dobrý Cypriáne, ale ještě nám alespoň pověz, proč jsi zanechal msty a kdo tě
napravil?“ „Moje Milada, královská Milosti. Já jí musel slíbit, že msty zanechám.“ Cyprián vzpomínaje na
slova Miladina se usmíval a v duchu si opakoval její slova: „Přijde čas, kdy pokloní se ti mnozí, kdo v
tobě viděli tuláka bez domova.“
Po skončení lovu zavolal král tři bratry, ukázal na dveře vedoucí do sálu a pravil: „Vstupte, neboť tam
patříte.“ Vešel do sálu, postavil se v čelo dlouhé tabule a pravil: „I dnes byl dobrý lov…urození a stateční
rytíři. Zvěděli jsme o křivdách, které utrpěli přítomní bratři Roudničtí. Nemůžeme již odčinit bolestí, jichž
zakusili. Ale odměňujíce po zásluze statečný čin nejstaršího z bratří, Cypriána, jenž nám zachránil život,
chceme odměnit i jeho bratry. Taková jest naše královská vůle: Cypriána, Mikuláše a Jana, bratry
Roudnické, z vůle a moci své královské, povyšujeme do stavu vladyckého. Nechť nosí na věčné časy
jméno z Mydlovaru. V erbu budou míti bobra na zeleném trávníčku a nad ním roh jednorožce v
červeném poli. Služte věrně a pamatujte, že pasováním na rytíře uloženy jsou vám povinnosti.“
Po hostině se všichni rozešli do svých domovů. Cyprián osaměl. Vzpomínal na Miladu a šeptal si:
„Dnes ráno jsem byl ještě tulákem bez domova, a teď jsem r ytířem z Mydlovaru. Co tomu řekne moje
spanilá Libuše, až se to dozví?“
Druhý den byl purkrabí ze zámku odvolán, a než přijde nový purkrabí, měl Cyprián za úkol spravovat
panství. Musel se proto na čas přestěhovat na zámek, a bratři mu pomáhali. Po přestěhování je svolal
do přízemí zámku a otevřel před nimi truhlici s pokladem. Rozdělil jej spravedlivě na tři hromádky a řekl
bratrům, aby si každý jednu vzal.
Cyprián byl spravedlivý i k lidu. Vyrostl v jejich očích ve velkého, obdivovaného hrdinu. Pochvalovali si
lidé, jaký je Cyprián purkrabí.
Mezitím odjel Mikuláš do Kochánek, aby zvěstoval své Petrušce, že bude rytířkou. I Jan nalezl nevěstu
v Kochánkách, Bětušku. Také z Prahy přišlo pozvání pro Cypriána od Milady: „Kněžna Libuše čeká na
Přemysla a ve vší počestnosti ho zve do Prahy, aby v domě U černého medvěda byl o vánocích
hostem.“ A tak se vydal do Prahy. Sáně vezly vladyku Cypriána k domu U černého medvěda. Otevřela
mu Milada: „Můj Přemysle, buď vítán!“ Stáli chvíli v objetí, nemluvíce. „Má spanilá, dobrá kněžno, mám
tě zas, a už nepustím." Také strýc Baltazar s paní Veronikou srdečně vítali vladyku z Mydlovaru.
Cyprián hned požádal strýce a tetu o ruku panny Milady, v níž našel velké zalíbení a již chce nosit až
do smrti ve svém srdci. Požehnání dostali, a tak se Milada stala paní z Mydlovaru. Svatba se konala v
kostele Týnském v Praze. Po svatbě zůstali manželé ve svém domě na Starém městě, ale rok co rok se
jezdili podívat na Mydlovar a vždy viděli, jak se zříceniny více a více rozpadají.
Zkrácenou verzi poskytla a pro Zpravodaj přepsala paní J. Moravcová

(Konec)

Dočetli jste poslední pokračování zkrácené verze romantické pověsti Tři bratři z Mydlovaru od
Karla Sellnera. Možná to ve vás vzbudilo zájem dozvědět se něco víc o této zřícenině, která se
nachází v katastru naší obce.

Hrad Mydlovar

(dříve zvaný také Kostomlaty)

Mydlovar se nachází v místech, kterému se kdysi lidé vyhýbali, a to nejen proto, že ležel v lužních
lesích, v rozsáhlých doubravách se zrádnými mokřady, kde se vyskytovali vlci a divoké kočky, ale také
proto, že to bylo místo opředené mnoha tajemnými pověstmi. Podle jedné z nich hrad založila kněžna
Libuše, sedávala tam pod mohutnými duby a soudila své poddané. Poblíž hradu prý vybudovala krásnou
zahradu s nevídanými květinami (dodnes se tam jednomu místu říká Libušina zahrádka).
Později se v opuštěném hradu usadili loupežníci, přepadali pocestné na zemské stezce a ve sklepení
Mydlovaru ukryli své poklady. Majitel panství je pochytal a nechal popravit, a od té doby prý bloudí duše
mrtvých loupežníků v noci okolo hradu a čekají na vysvobození.
V polovině 1 6.století se zde podle pověsti skrývali bratři Roudničtí, známí z knihy Tři bratři z Mydlovaru.
Jejich rod prý získal vladycký titul s erbem od císaře Ferdinanda I. za to, že ho na lovu v okolí Mydlovaru
zachránil Cyprián Roudnický před rozzuřeným kancem.
V době Marie Terezie se na Mydlovaru usadil poustevník Authanasius, původně benediktinský mnich
ze Sázavského kláštera, který ve sklepení zpustlého hradu rozjímal, dokud nemusel podle nařízení
Josefa II. toto útočiště opustit.
Pak je tady ještě pověst o pokladu, který se otevírá na Velký pátek, ale může jej vyzvednout pouze
spravedlivý člověk. Kdysi prý kluci, pasoucí v okolí Mydlovaru dobytek, hodili jednomu z nich čepici do
hlubokého otvoru v zemi. Protože pro ni naříkal, spustili ho po provaze do díry, a když vylezl i s čepicí,
měl ji plnou zlaťáků. Jeho hamižný kamarád ale už takové štěstí neměl: schválně si hodil čepici do
otvoru, spustil se pro ni, ale už ho nikdy nikdo neviděl…
Ještě v polovině 1 9. století se u Mydlovaru pod starodávnými duby konávaly Slavnosti sněženek, které
daly název známé Hrabalově povídce a filmu; na Květnou neděli se zde scházely dívky z okolí, zdobily se
věnečky ze sněženek, zpívaly, tančily a volily mezi sebou královnu. Snad to byly pozůstatky starých
pohanských oslav jara.
Prastaré duby, které rostly kolem Mydlovaru, byly opravdu mohutné. Zachovala se zmínka, že v dutině
jednoho z nich se schovalo před bouří 23 lidí. Poslední z těchto velikánů byl pokácen roku 1 874; v jeho
nitru se mohlo skrýt 1 2 osob.
A co praví historie?
Hrad byl založen koncem 1 3. století pravděpodobně Mutinou z Kostomlat na místě mnohem staršího
opevněného hradiště. Mydlovar byl nevelký vodní hrad oválného půdorysu vybudovaný na uměle
navršeném pahorku, chráněný z jedné strany Labem a mokřinami, z dalších stran dvojitým valem
a vodními příkopy
Jeho podobu neznáme; odborníci odhadují podle zachovaného půdorysu a zbytků zdiva, že se jednalo
o dvoudílný hradní areál obklopený plášťovou zdí, který měl nádvoří s obytnou budovou, bránu a
předhradí. Tento typ hradů nemíval velkou hlavní věž, obranu zajišťovala vysoká obvodová hradba.
Jedna věc je ale na Mydlovaru unikátní: byl vybudován z cihel a je to pravděpodobně jediný celocihelný
hrad u nás v Čechách.
První písemná zmínka o hradu je z roku 1 327. V nejstarších zápisech je nazýván hradem Kostomlaty,
neboť patřil původně ke kostomlatskému panství; první zmínka s názvem Mydlovar je až z roku 1 437.
V 1 5. století byl Mydlovar v majetku pánů z Kunštátu, mezi nimi i Jiřího z Poděbrad. Roku 1 553 je hrad
již zmiňován jako pustý: „…žádných krovů ani podlah není, jednom zdi tak pustě stojí.“ Jeho posledním
obyvatelem byl v témže roce chudý poddaný Řehořek, „kterejž předešle na pustém zámku Kostomlatech
bydlel a nyní se v vsi Vostré vystavuje“. Bydlení na Mydlovaru už zřejmě nebylo dost dobré ani pro
poddaného Řehořka. Opuštěný hrad pak obývali už jen výše zmínění loupežníci, duchové a poustevník.

Velmi podrobný popis historie hradu a kostomlatského panství, a hlavně soupis všech jeho majitelů,
najdete v brožuře Ostrá-Šnepov, kterou vydala Obec Ostrá k svému pětistému výročí v roce 2003.
Chcete-li Mydlovar navštívit, nejlepším obdobím je předjaří, kdy zřícenina ještě není zarostlá křovím
a zelení, které ji později téměř zakryjí.
H. P.

půdorys jádra Mydlovaru

příklad plášťového hradu bez věže

zbytky zdiva

pod Mydlovarem
Vy se ptáte, my odpovídáme...

VAŠE DOTAZY

Bylo by možné umístit v obci bankomat?

Oslovila jsem tři banky (ČSOB, Komerční banku a Českou spořitelnu), zde jsou odpovědi:

ČSOB : Vámi uvedenou lokalitu jsme důkladně prověřili. V současné době síť bankomatů nerozšiřujeme,

ale snažíme se optimalizovat jejich rozmístění. Bankomaty jsou instalovány do lokalit s větší koncentrací
obyvatelstva, kde je předpoklad vyššího využití klienty ČSOB. Děkujeme za Váš zájem, ale bankomat
ve Vaší obci nemůžeme umístit. Nejbližší ČSOB bankomat se nachází v ulici Masarykova 1 729 v
Lysé nad Labem.
Komerční banka: Děkujeme za Váš podnět. V tuto chvíli o instalaci bankomatu v obci Ostrá
neuvažujeme. Doporučujeme využít pobočku Komerční banky nebo bankomat v Lysé nad Labem.
Česká spořitelna: Pro umístění bankomatu není v obci dostatečný počet obyvatel. Pokud by se
měla obec finančně podílet na jeho umístění, je to vskutku nad její finanční možnosti.
Dobrá zpráva pro držitele platebních karet: V brzké době budeme mít možnost platit bezhotovostně
ve zdejší prodejně potravin a smíšeného zboží.
Starostka obce Jana Šenfelderová.

Vítání občánků 201 5

Školka v divadle Spejbla a Hurvínka

Mydlovar

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
V říjnu se ve Šnepově narodil Lukáš Filler

Kapka medu pro Verunku

V neděli 1 8. října se uskutečnil zájezd pořádaný Obecním úřadem Ostrá do Divadla Hybernia v Praze
na muzikál Kapka medu pro Verunku. Přistavený autobus byl až na několik málo míst zcela zaplněn
dětmi i dospělými, a pohodlně dovezl účastníky do blízkosti divadla, kde je po představení opět naložil.
Pohádkový muzikál se všem líbil a jistě se budou těšit na další podobnou akci.

Výuka keramiky
Přijímáme nováčky do kroužku keramiky v Ostré!
Lekce každou středu nebo čtvrtek od 1 7.00 do 1 9.00 v budově školy v Ostré
(Informace obdržíte vždy na začátku měsíce formou SMS zprávy.)

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
Vezměte si s sebou pracovní oděv (staré tričko),
popřípadě pití a svačinu.
Dílna je zařízená pro děti včetně miminek
(postýlka, dětský koutek, dětské židle, hračky).
Těší se na Vás Martina Šípková (mobil 604 91 7 602 )

Místní knihovna

v budově Obecního úřadu v Ostré
je otevřena každý sudý týden

v úterý od 1 6 do 1 8 hodin

(červenec - srpen ZAVŘENO)
knihovnice: Jaroslava Morcová
půjčování bez poplatku
veřejný internet

POWERJOGA
POSILOVACÍ CVIČENÍ
Cvičení 2x týdně v tělocvičně školy

pondělí 1 9.00-20.00
středa 1 9.00-20.00

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
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

Telefonické konzultace dětských
Sportovní sdružení Ostrá – výsledky říjen 201 5
lékařů po ordinačních hodinách pro
registrované pacienty těchto lékařů: A-mužstvo - Krajský přebor
MUDr. Čerňanská
MUDr. Dáňová,
MUDr. Chocholová
MUDr. Matasová

tel. 602 830 242
tel. 728 234 392
tel. 606 840 451
tel. 607 746 211

Všední dny 1 7.00-22.00h
Sobota, neděle, svátky: 8.00-20.00h
Ne 1 . 11 . MUDr. Čerňanská
Po 2. 11 . MUDr. Čerňanská
Út 3. 11 . MUDr. Matasová
St 4. 11 . MUDr. Chocholová
Čt 5. 11 . MUDr. Dáňová
Pá 6. 11 . MUDr. Čerňanská
So 7. 11 . MUDr. Matasová
Ne 8. 11 . MUDr. Matasová
Po 9. 11 . MUDr. Čerňanská
Út 1 0. 11 . MUDr. Matasová
St 11 . 11 . MUDr. Chocholová
Čt 1 2. 11 . MUDr. Dáňová
Pá 1 3.11 . MUDr. Matasová
So 1 4.11 . MUDr. Dáňová
Ne 1 5.11 . MUDr. Dáňová
Po 1 6.11 . MUDr. Čerňanská
Út 1 7. 11 . MUDr. Matasová
St 1 8. 11 . MUDr. Chocholová
Čt 1 9. 11 . MUDr. Dáňová
Pá 20.11 . MUDr. Dáňová
So 21 .11 . MUDr. Chocholová
Ne 22 11 . MUDr. Chocholová
Po 23.11 . MUDr. Čerňanská
Út 24. 11 . MUDr. Matasová
St 25. 11 . MUDr. Chocholová
Čt 26. 11 . MUDr. Dáňová
Pá 27.11 . MUDr. Chocholová
So 28.11 . MUDr. Čerňanská
Ne 29.11 . MUDr. Čerňanská
Po 30.11 . MUDr. Čerňanská
Út 1 . 1 2. MUDr. Matasová
St 2. 1 2. MUDr. Chocholová
Čt 3. 1 2. MUDr. Dáňová
Pá 4. 1 2. MUDr. Čerňanská

9.kolo Slovan Velvary - SS Ostrá 1 :3
1 0.kolo SS Ostrá - Poříčí nad Sázavou 4:3 na penalty
11 .kolo Čechie Vykáň - SS Ostrá
4:3
1 2.kolo SS Ostrá - AFK Sokol Semice 1 :0
1 3.kolo Sokol Hostouň - SS Ostrá
2:3 na penalty
A tým je v tabulce na 5.místě se ziskem 23 body

B-mužstvo – Okresní přebor

7.kolo Hrubý Jeseník A - Ostrá B 6:2
8.kolo Ostrá B - Sokol Lipník
5:0
9.kolo Kostomlaty nad L. - Ostrá B 1 :1
1 0.kolo Ostrá B - Městec Králové A 6:3
11 .kolo Kostelní Lhota A - Ostrá B 1 :3
B tým je v tabulce na 5.místě se ziskem 22 body

Program posledních zápasů v roce 201 5
7. 11 . so Dorost TJ Litol - S.S. Ostrá
zač. 1 0:1 5
7. 11 . so "A" tým S.S. Ostrá - SK Rakovník
zač. 1 4:00
8. 11 . ne "B" tým S.S. Ostrá "B" - Sokol Běrunice zač. 1 0:1 5
1 4. 11 . so Dorost S.S. Ostrá - TJ Slovan Lysá n/L. zač. 1 0:00
1 4. 11 . so "A" tým Sázava - S.S. Ostrá
zač. 1 3:30
1 4. 11 . so "B" tým Přerov n/L. - S.S. Ostrá "B" zač. 1 3:30
21 . 11 . so Dorost SK Mšeno - S.S. Ostrá
zač. 1 0:1 5
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