ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ
pro Ostrou a Šnepov

Ročník XVII.
1/2022
Vážení občané,
ještě doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás příležitost v kruhu svých nejbližších
alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací, povinnostmi a starostmi, a už
stojíme na prahu roku nového, s letopočtem 2022.
Do nového roku Vám přeji víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti a
radosti, než smutku a trápení.
Dovolte mi, abych Vám popřála nejen jménem svým, ale i jménem obecního zastupitelstva
a zaměstnanců obce, hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce.
J. Kaucká, starostka obce

Informace z 30. veřejného jednání zastupitelstva obce Ostrá dne 14. 12. 2021
ZO schválilo:
 Dodatek č. 13 ke Smlouvě o odběru, přepravě a odstraňování odpadu
č. S/200248/82/02600020/2008 (AVE CZ Benátky n.J. x obec Ostrá)
 podepsání Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového
hospodářství (AVE CZ x elektrárny Opatovice x obec Ostrá)
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o technologickém dozoru (Hydrotech a.s. x obec Ostrá)
 Revokaci usnesení č. 10/29/21 – spolupráce s kinematografem bratří Čadíků – Filmové léto
2022
 Žádost č. j. 1031/2021 paní ředitelky MŠ Ostrá o schválení odměny z rozpočtu KÚ
Středočeského kraje
 Žádost o prodej části obecního pozemku p.č.359 (5m2) v k.ú. Ostrá na základě vyhlášeného
záměru ze dne 1. 11. 2021
 Žádost o pronájem části obecního pozemku p.č. 708/3 (6m2) v k.ú. Ostrá na základě
vyhlášeného záměru dne 16. 11. 2021
 Vyhlášení záměru na prodej obecních pozemků p.č. 730, p.č. 731 v k.ú. Ostrá – chatová oblast
Buda
 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 – Knihovna města Mladá Boleslav
 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 – SOS dětské vesničky
 Plán financování obnovy 2022 - 2031– aktualizace
 Prostředky na obnovu vodohospodářského majetku na rok 2022
 Příkazní smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2022 (Město Městec Králové x obec
Ostrá)














Obecně závaznou vyhlášku obce Ostrá č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Obecně závaznou vyhlášku obce Ostrá č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v
roce 2021 – MS Ostrá
Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v
roce 2021 – SS Ostrá
DPP na rok 2022 - Zpravodaj pro Ostrou a Šnepov
Stočné (tj. poplatek za likvidaci odpadních vod) na rok 2022
Střednědobý výhled obce Ostrá 2022 – 2025
Rozpočet obce Ostrá na rok 2022
Rozpočet MŠ Ostrá na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 10/2021

ZO vzalo na vědomí:
 Informace o provedených revizích – hřiště MŠ a obce, tělocvična MŠ
ZO nepřijalo usnesení:
Projekt „Na kole i pěšky“



Tísňová čísla
Volání na všechna uvedená čísla je bezplatné z pevné i mobilní sítě.
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Policie České republiky
Zdravotnická záchranná služba
Hasičský záchranný sbor

112
158
155
150

JAK SI ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ ZAPAMATOVAT
Pro snadnější zapamatování jednotlivých čísel je dobré osvojit si malé nápovědy:


poslední číslice u hasičů je „0“ - připomíná stočenou hadici k hašení (nebo rybník),



poslední číslice u záchranky je „5“ - připomíná invalidní vozík,



poslední číslice u policie je „8“ - připomíná policejní pouta,



tak zvaná „sto dvanáctka“ je pak jednoduchým početním příkladem: 1+1=2.

Poruchová volání
ČEZ Distribuce, a.s.
Vodovodní řad
Kanalizační řad

800 850 860
602 422 458, 325 513 804 (provozovatel VaK Nymburk, a.s.)
739 286 887, 606 270 818 (provozovatel Obec Ostrá)

Veřejné osvětlení
http://www.medios-mk.cz/hlaseni-poruch/ na www.ostra.cz
Svoz odpadu - popelnice (AVE cz odpadové hospodářství) - 606 685 921, tomas.bayer@ave.cz

INFORMACE PRO PRÁVNICKÉ A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY
Všechny podnikající osoby v Ostré a ve Šnepově jsou povinné si zajistit nakládání s odpady. Tuto
povinnost je možné zajistit odvozem odpadů u specializované (oprávněné) odpadové firmy a s ní mít
uzavřenou smlouvu nebo se na základě smlouvy, kterou uzavřou s obcí, mohou zapojit do obecního

systému odpadového hospodářství dle Vyhlášky obce Ostrá č. 3/2021. Podrobněji rozepsáno v dalších
odstavcích.
V souladu s Článkem 4 Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti
právnických a podnikajících fyzických osob, Obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství stanovujeme výši úhrady za zapojení do obecního
systému:
Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí
komunální odpad : Biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony,
směsný komunální odpad předávají do příslušných nádob na stanovištích určených obcí - místa jsou
dostupná na webových stránkách obce.
(1)Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví na základě objemu odpadu a to tak, že měsíční
úhrada do objemu 70 l dohromady pro tyto složky odpadů se stanovuje cena 42 Kč.
(2)Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví na základě objemu odpadu a to tak, že měsíční
úhrada za objem vyšší než 70 l dohromady pro tyto složky odpadů se stanovuje cena 1000 Kč, nebo
právnické a podnikající fyzické osoby, jejichž produkce vyjmenovaných složek odpadu je měsíčně vyšší než
70 l odpadů, jsou povinni si zajistit odvoz odpadů u specializované odpadové firmy.
Volbu varianty oznámí na OÚ.
Úhrada se vybírá na obecním úřadě jednorázově na dobu maximálně 12 měsíců.
Pokud provozovnu v obci Ostrá nemáte nebo v případě dotazů se neváhejte obracet
na e-mail: obec.ostra@ostra.cz, popř. tel.č. 739 286 887 nebo DS: yzfa7md.

KONTEJNER NA VÁNOČNÍ STROMKY
bude přistaven ke škole a také v západní části obce vedle č.p.127 v druhé polovině ledna.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER V AREÁLU ČOV
obsluha bude přítomna vždy v sobotu od 9 do 11h v termínu od 5. 3. do 16. 4. 2022.

MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU elektrozařízení a baterií - V AREÁLU ČOV v termínu od 5. 3. do 16. 4. 2022 v sobotu od 9 do 11h, dále též po domluvě na tel. 325 551 304.

BEZPEČNOST V OSTERSKÝCH LESÍCH
Dne 6. 1. 2022 z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky lesů v Ostré, byla rozeslána
prostřednictvím mobilního rozhlasu tato sms:
„Nutné!! Zkontrolujte své lesní pozemky v Ostré. Vlastník lesa nese odpovědnost za svůj
majetek, tedy i za škody!! Přes cesty padají suché borovice.“
Právo každého vstoupit do lesa a volně se v něm pohybovat lze označit za tzv. veřejné užívání lesa.
Obecně lze konstatovat, že nemá jednotnou právní úpravu. Vzhledem k veřejnému užívání lesa
a obecnému užívání lesních cest v souvislosti se zvyšující se návštěvností lesních porostů je nutné řešit
i odpovědnost za případný vznik újmy. Vlastníci lesa či provozovatelé různých zařízení v nich nesou
prevenční a notifikační povinnost.
Informujte své příbuzné a známé, kteří vlastní les v katastrálním území Ostrá, aby se postarali
o všechny soušky ve svém lese, včas je pokáceli a odklidili, než se stane nějaké neštěstí. Pokud
strom visí nad cestu, jedná se o obecné ohrožení.

CESTIČKA OD ÚŘADU KE ŠKOLE JIŽ NENÍ PSÍ TOALETOU
Po delší době můžeme zkonstatovat, že chůze po naší cestičce již není slalomem s nejistým výsledkem,
zda si nepřineseme domů páchnoucí vzpomínku na cizí zvíře. Situace se zlepšila, děkujeme tímto
zodpovědným pejskařům.

VÝLETNÍ LOĎ BLANICE – informace od kapitána
I když v Labi uplynula spousta vody od chvíle, kdy k Vám do oblasti Kerska a Ostré naposledy
vyplula na pravidelnou trasu loď Blanice, jsem ale přesvědčený, že si ji pamatujete.
V současnosti Blanice dokončuje provoz přívozu v Nymburce a my začínáme plánovat plavby pro rok
2022.
Bohužel Vám musím napsat, že trasu Nymburk – Kersko – Ostrá pro příští rok neobnovíme.
Chápu, že Vás naše rozhodnutí asi nepotěší. Věřte, že ani nám se nedělalo snadno, ale po zvážení
všech možných hledisek jsme se nakonec rozhodli provozovat Blanici na trase Nymburk – Poděbrady.
Každopádně Vám chci poděkovat za dosavadní spolupráci a přízeň, a doufám, že na nás (i přes naše
rozhodnutí) nezanevřete.
Přeji Vám dobrý vstup do roku 2022.
S pozdravem Petr Bárta, výletní loď Blanice

STATISTIKA OBCE ZA ROK 2021
V roce 2021 se v Ostré narodili 2 holčičky a 1 chlapeček, přistěhovalo se 18 občanů a odstěhovalo se
jich 19, zemřelo 6 občanů. K 1. 1. 2022 má Ostrá 574 obyvatel.

Přehled změn a novinek v dopravě v roce 2022
Novela zákona o dráhách
Od 1. 2. 2022 začala platit novela zákona o dráhách, která má zvýšit bezpečnost české železnice a také její
technickou a provozní propojenost v rámci Evropské unie. Kromě jiného norma obsahuje i institut takzvaného
monitoringu licence strojvedoucích, který umožní efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny
strojvedoucího a dobu řízení drážního vozidla.

Úprava kompetencí obecní či městské policie
Strážníci obecních či městských policií mohou od 1. 1. 2022 vyřizovat příkazem na místě přestupky související s
neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky.

Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla
Od 1. 1. 2022 se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, nebude započítávat do promlčecí doby u
přestupku provozovatele vozidla, a zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla,
v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče.
Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením
o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí
promlčecí doby.

Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného záchranného systému
V roce 2022 také dostala vozidla základních složek Integrovaného záchranného systému možnost
jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h. Do konce roku 2021 mohla jezdit vyšší rychlostí jen při zapnutých
výstražných majácích, nově pro ně budou platit při jízdě „bez majáků“ stejné rychlostní limity jako
pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy.

Cílem změny je umožnit těmto vozidlům rychlejší návrat na základnu a dřívější připravenost k dalšímu zásahu.

Změny v bodovém systému
Vedle pokuty se od 1. 1. 2022 nově zapisují i 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na
parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro osoby se
zdravotním postižením.

Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory
Nově je od ledna roku 2022 možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným
v zahraničí. Nyní lze traktory řídit pouze s u nás uděleným řidičským oprávněním skupiny T, což je problém pro
cizince, neboť pro jeho získání musí mít v ČR obvyklé bydliště. Novinka by měla vyřešit problém s
nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví.

Vymezení skupin řidičského oprávnění AM a B1 v souladu s unijním právem
U dvoukolových a tříkolových vozidel je od 1. 1. 2022 řidičské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozidel s
konstrukční rychlostí více než 25 km/h – pro řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění nebude potřeba
(dosud žádný spodní limit stanoven nebyl, a proto bylo řidičské oprávnění potřeba
k řízení jakkoli pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům).
S řidičským oprávněním AM bude možné řídit také čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW (dosud to byly
maximálně 4kW).
S řidičským oprávněním B1 bude možné řídit také terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem (dosud to
bylo maximálně 15 kW).

Boční odstup při předjíždění cyklistů
Od 1. 1. 2022 musí řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup,
a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, platí
odstup nejméně 1 metr.

Výjimky pro cyklisty
Na Nový rok začne platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty,
stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena
bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Omezení alkoholu na takzvaných pivních kolech
Lidé na takzvaných pivních kolech (beerbike) nesmí od 1. 1. 2022 požívat alkohol či jiné návykové látky ani
jezdit pod jejich vlivem. Budou mít také povinnost podrobit se na výzvu policisty vyšetření na jízdu pod vlivem
alkoholu nebo drog.

Parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče
Nově dostanou od ledna 2022 možnost označovat vozidla speciálním označením i někteří zdravotničtí
pracovníci poskytující domácí péči. V naléhavých případech jim to usnadní parkování. Doposud mohli toto
označení mít pouze lékaři vykonávající návštěvní službu.

Větší pravomoci obcí při odstraňování vraků
Obce mohou od ledna tohoto roku iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace. Dosud
měl tuto možnost pouze vlastník pozemní komunikace.

Vyšší pokuty za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení
Při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení se navyšuje od ledna 2022 horní hranice sazby pokuty
ukládané příkazem na místě z 30 000 Kč na 100 000 Kč.

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony
Od poloviny roku 2022 budou vozidla nad 3,5 tuny platit mýto i na dalších 380 kilometrech silnicích I. třídy.
Mezi úseky, na kterých by se mělo začít platit mýto, patří například silnice z Jihlavy na Hatě nebo z Jihlavy do
Havlíčkova Brodu.

Vnitrozemská plavba
V roce 2022 již bude možné Elektronické podání žádostí o vydání nebo výměnu jakéhokoliv průkazu vůdce
malého a rekreačního pravidla v případě jeho ztráty či odcizení.

O vzpomínky na filmovou produkci v Ostré a ve Šnepově se s našimi čtenáři podělily paní K. Špitálská
a paní N. Kholová.

KINO OSTRÁ

1970 - 1991
V kině Ostrá jsme začali promítat od 1. 11. 1970
po rodině Dufkových. Já jsem byla vedoucí, zřízenec i
uklízečka, manžel Josef promítal. Jelikož ho tato
činnost velmi bavila, postupně se přešlo od 16 mm
formátu promítání i na 35 mm a pak již částečně na 70
mm. Ve spolupráci s Krajským filmovým podnikem
Praha se toto uskutečnilo včetně i ostatních úprav např.
dřevěné židle nahradila koženková křesla. Promítalo se 2x týdně večer, v sobotu odpoledne pro děti. V
létě se konaly přehlídky filmů, které byly hojně navštěvované, někdy se hrálo i 2x za sebou. Dosud
jsou pamětníci, kteří na promítání rádi vzpomínají. Po delší době začal být sál používán víceúčelově,
což přinášelo problémy. Vedle sálu bylo i pohostinství. Za těchto podmínek se nám nechtělo pracovat,
s kulturou to nemělo nic společného. Ke konci roku 1991 jsme činnost ukončili. Za naši práci jsme
obdrželi plaketu Československého filmu.
foto z archivu OÚ Ostrá

KINO ŠNEPOV
Kino ve Šnepově si pamatuji asi tak od roku 1962, nevím to přesně. Promítalo se v sále místní
hospody. Hospoda sloužila zároveň jako obchod, kino a na oslavy MDŽ, bály (hasičský, maškarní
apod.). Kino promítalo většinou v sobotu, do sálu se postavily sklápěcí židle, které byly v přísálí.
Vedle sálu byla malá místnost, kde byl promítací přístroj. Plátno v sále nebylo, takže se vždy před
promítáním zavěsilo na protější stěnu. Jestli si dobře vzpomínám, tak promítačem byl pan Neruda,
tatínek paní Jindry Denemarkové. V sobotu odpoledne obcházela vesnici paní Prachařová (bydlela v
malém domečku vedle paní Maxové) a prodávala lístky za korunu, aby se zajistila hojná účast. Mým
prvním filmem, který jsem tam viděla, byl Poklad na stříbrném jezeře.

VOJENSKÉ KOUPALIŠTĚ „FELINKA“
Na konci padesátých a začátku šedesátých let bylo zdaleka
nejlepší koupání v okolí na vojenském koupaliště “ Felinka“ u
Ostré.
Bylo to na krásném místě – písečná pláž pod borovým lesíkem
u slepého ramene Labe. Do stínu některé z borovic si člověk

položil deku a pak už si užíval. Naskýtala se tam spousta možností. V rohové budově, kde bylo sídlo
správy koupaliště, byla část vyhrazena pro bufet – jídlo, pití, nanuky. S budovou sousedilo hřiště na
volejbal a za ním ještě pár dalších atrakcí. Pamatuji si hřiště na ruskou hru „ gorodky“, ale určitě se
tam toho nalézalo víc . Pro dětské návštěvníky houpačky a kolotoč. Ve vodě po levé straně bylo
brouzdaliště pro malé děti , vymezené dřevěnou ohrádkou. Od ní napravo stál skokanský menší můstek
( asi 1,5metrů) na který se dalo dojít po dřevěném mole. Ještě víc vpravo bylo to samé s větším, asi
třímetrovým, můstkem. Areál uzavíralo po pravé straně proti ostrůvku přístaviště pro pramice, které se
daly vypůjčit oproti rozumnému obnosu a občance u plavčíka ve správní budově. Plavčíků tam bylo
víc, asi tři nebo čtyři. Ono to muselo být fantastické trávit tímto způsobem část vojny.
Jezdili jsme tam na kole . Napřed s rodinou, potom s partou kluků , která se scházela na Letním cvičišti
( Leťáku) v Lysé n.Lab. Jednou, když jsme tam byli se sestrou a tátou, naběhli všichni plavčíci na
okraj pláže a začali vyhánět návštěvníky z vody. Lidi se seběhli na břehu. Tam jsme se dozvěděli, že
parta vojáků, kteří se přijeli vykoupat, postrádá už asi dvě hodiny jednoho z kolegů. Hlavní plavčík se
optal lidí, zda nevědí, kde by mohl být. Jeden, takový větší , kluk prozradil, že když skákal z malého
můstku, na něco podivného šlápnul. Takže plavčíci a několik koupajících, co si o sobě mysleli, že se
umí dobře potápět, vytvořili v určeném prostoru rojnici a na povel se potopili a pak se posunuli asi o
metr dál a potápění opakovali. Když se bez úspěchu přemístili už moc daleko, rozhodl hlavní plavčík,
že se udělá ještě jeden pokus a lidi v rojnici vrátil a přeskupil, aby eliminoval případné nedostatky
horších členů rojnice.
Po několika metrech se vynořili všichni hledači až na jednoho. Ten se posléze objevil „ Mám ho“ .
To už plavčíci spěchali, utonulého dopravili na břeh a začali oživovat. Moc jsem toho neviděl, okolo
byla spousta lidí, jen mezerou jsem zahlédl, že to bude asi těžké přivést ho k životu. Utonulý totiž už
měl takovou nezvykle namodralou barvu ( nevím proč, ale to si pamatuji já i sestra). Kdo to byl, proč
se mu to stalo a vůbec podrobnosti, jsem se nikdy nedozvěděl, ale měl jsem s toho zážitek na celý
život. Navíc ten, kdo utonulého vytáhnul, …….byl táta.
Jiří Fišer Lysé n.L.
foto z archivu OÚ Ostrá

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE
Na tradiční poslední fotbálek v roce 2021 se dopoledne na tréninkovém hřišti v Hákově sešlo na
silvestra 30 fotbalistů všech věkových kategorií. Celá akce byla zakončena v hospůdce na hřišti i s
občerstvením.

autor fotografie: J. Šípek

PROSINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Prosinec je asi nejoblíbenějším měsícem v naší školce. Je to čas adventní, plný společného očekávání,
těšení se a odkrývání tajemství.
Jak se již stalo milou tradicí, předvánoční čas opět po roce rozezněl naší školku lidovými koledami a
provoněl vzduch vůní právě upečených medových perníčků.
Při společných chvílích v ranním kruhu jsme si povídali o původu Vánoc, o předvánočních, vánočních
zvycích a o svatých, které si v průběhu celého vánočního měsíce připomínáme. Každé pondělí jsme si
zapálili svíčku na školkovém adventním věnci a pod zavřenými víčky si snili svá tajná přání.
I letos nechybělo čtení o Andělech na vánoční pouti. Společně jsme po roce zaťukali na nebeskou
bránu a vstoupili do Obláčkové ulice, kde ve svých domečcích přebývá 24 láskyplných andělů, se
kterými jsme procestovali adventní čas. Vždy v prosinci se každý den vydá jeden anděl na zem
k lidem, aby splnil svůj zvláštní úkol a hlavně proto, aby jim byl v předvánočním čase po boku jako
podpora a ochrana. Jeden anděl urovnává spory mezi lidmi, jiný zase pomáhá hudebníkům, aby hráli
tak krásně jako nikdy předtím. Další andělé přinášejí útěchu nebo zachraňují lidi v nouzi. Teprve až
když jsou splněny všechny jejich úkoly, může se všech 24 andělů na Štědrý večer sejít a společně si
zazpívat. Jistě i letos jim ten chór krásně zněl!
Vždy ráno jsme si navíc mohli rozbalit adventní sáček, který nám každý anděl při své pouti ve školce
zanechal!!! Moc děkujeme.
Ve středu 1. prosince jsme po nekonečně dlouhém čase zase vyrazili do divadla.
Tentokrát jsme do Divadla v Horních Počernicích přijeli na pohádku Dva sněhuláci o Vánocích. U
chaloupky na kraji lesa se jednoho dne objevili dva sněhuláci. A protože se jim chaloupka libila,bylo v
ní čisto, voňěla z ní čertsvě upečená vánočka a vanilkový rohlíček. A tak se sněhuláci rozhodli, že ji
budou hlídat a že ozdobí i jejího plotu. Jenže na pěknou chaloupku si dělal zálusk i zlobivý čertík,
který by rád chaloupce zkazil Vánoce. A tak vymýšlel různé neplechy - schoval vánočku, co se
chladila na okně, chtěl zničit vánoční stromeček, ucpat komín, aby kamna špatně pekla....no samé
záludné čertoviny. Naši sněhuláci to ale nechtěli dovolit, takové zkažené Vánoce, a rozhodli se
chaloupku bránit. Čertík se nestačil divit, že mu jeho neplechy stále nevychází a nakonec odešel s
nepořízenou. To bylo radosti – Vánoce byly zachráněny. A jako odměnu za záchranu šťastných Vánoc
dostali sněhuláci od pantáty z chaloupky velkou odměnu.
A nastal pátek 3. prosince!!!!! Jestli si myslíte, že to byl pátek jako každý jiný, tak to se tedy ale hodně
mýlíte :-) Na celé dopoledne se naše školka proměnila v oficiální nebeské peklo, kde se to hemžilo
malými čertíky a andílky. Čertíci vymýšleli samé čertoviny a sváděli k neřestem i andílky. Těžko se
jim odolávalo!
Snad každý netrpělivě vyhlížel, jestli se za okny objeví červená pentle, po které, dle pradávné tradice,
se spustí z nebeské výše na zem svatý Mikuláš. Jedno, druhé, třetí podívání...velké napětí! Pravda,
chvíli mu to trvalo, ale nakonec se objevil i s nůší plnou dobrot, které dětem přinesl. V knize dobrých
skutků a drobných hříchů, kterou sv. Mikuláš bedlivě střeží, se i letos přece jen nějaké ty hříšné zápisy
objevily. A tak hříšníci horlivě slibovali, že se polepší a svůj vážně myšlený slib potvrdili podáním si
ruky s čertem. I tak ale bohatá nadílka nakonec nikoho neminula.

Nezapomněli jsme ani na nadílkovou obchůzku. Na Obecní úřad v Ostré a do prodejny Botanicus jsme
se došli zeptat, zda i tam byli všichni hodní a nezlobili. Všude byli prý celý rok moc a moc hodní,
vůbec nezlobili!!! A víte co? Budeme jim to věřit :-)
Na cestu nás ještě všude obdarovali dobrotami do nůše a dostali jsme výborný čaj na zahřátí. Moc a
moc děkujeme!
Další naše adventní putování vedlo na Zámek v Brandýse nad Labem. V prostorách náhodně
objeveného sklepení jsme navštívili výstavu betlémů, které lidé stavěli v různých časech a částech naší
země. Vyrobili jsme si i keranickou vánoční ozdobu a splnili nelehký úkol – najít na výstavě deset
malých hus. Ale věřte, povedlo se nám to!
A závěr prosince? Krásný, slavnostní a plný zlatých hvězd.
Vánoční nálada, vůně cukroví, koledy, lidové zvyky - to vše charakterizovalo naši vánoční náladu,
která nás provázela celý adventní čas až do naší Vánoční slavnosti.
Naše děti si pro své blízké připravily v duchu ladovských Vánoc pásmo plné krásných písniček,
básniček a tanečků. Na závěr celého vystoupení své diváky děti odměnily vlastnoručně upečenými
medovými perníčky.
A protože děti byly velmi šikovné a celé vystoupení se jim moc a moc povedlo. Připravily nám
opravdu krásné sváteční odpoledne. Děkujeme.
I Ježíšek byl na obláčku spokojený a za jejich umění je hned druhý den odměnil - pod stromečkem v
tělocvičně jim zanechal ale opravdu obrovskou hromadu dárků.
Všem rodičům, prarodičům, paní starostce i všem zastupitelům a zaměstnancům obecního úřadu
děkujeme za poporu, pomoc a spolupráci a v roce 2022 přejeme pevné zdraví, horu štěstí, úsměv na
tváři a splněná malá i velká přání.
Děti a zaměstnanci MŠ

Hrnek s potiskem (s DPH 21%)

50,- Kč/ks

Omalovánky (s DPH 21%)

15,- Kč/ks

Brožura 100 let školy Ostrá(s DPH 10%)

50,- Kč/ks

Brožura Ostrá - Šnepov (s DPH 10%)

100,- Kč/ks

Vzpomínky pana hajného (pana Karla Denemarka)

100,- Kč/ks

Pohledy (s DPH 21%)

3,- Kč/ks

Pamětní mince(s DPH 21%)

50,- Kč/ks

Odznak Ostrá (s DPH 21%)

20,- Kč/ks

kniha „Tři bratři z Mydlovaru“

bližší informace na tel.č. 723 673 255


SMÍCH.........
Dokáže zbořit i zdánlivě nepřekonatelné bariéry mezi lidmi a vybudovat přátelské vztahy. Uvolňuje
stres, pomáhá při léčbě a uzdravování. Důvodů, proč se co nejčastěji smát, řehtat, chlámat nebo třeba
chichotat, je nepřeberně!
„Miluju česnekovou pomazánku,“ zamnul jsem si ruce, když jsme si sedali ke stolu. Káťa se někde
zdržela.
„Tahle bude skvělá, česnek je pěkně ostrý,“ usmál se strýc.

„To já rád,“ přikývl jsem a zakousl se do prvního chlebíčku.
Pak se mi na chvíli zatmělo před očima a z planety zmizela atmosféra. Vyhrkly mi slzy z očí a měl
jsem pocit, že uši se mi několikrát protočily kolem své osy. Konečně jsem se nadechl.
„Kolik v tom je česneku?“ zasípal jsem zděšeně.
„Nevím, asi dva,“ odpověděl strejda také tiše, myslel si, že jen šeptám, nenapadlo ho, že jsem měl
klinickou smrt.
„Jenom dva stroužky?“ divil jsem se a pozoroval, jak vidličce rostou vlasy, když jsem na ni dýchl.
Doma dáváme i 5 – a takováhle síla to nikdy nebyla. „Ne,“ zasmál se strejda „Dvě paličky.“
Měl jsem pocit, že do mne narazil náklaďák s tuřínem. Tohle byl prakticky denaturovaný česnek
pálivý. Něco, co se přidává v Temelínu, když dojde jaderné palivo.
Zkusil jsem si ještě kousnout. Opět mdloby, a když jsem konečně vydechl, v okruhu deseti kilometrů
vyhynuli upíři. U oken stálo pár tchořů s transparenty, na kterých bylo napsáno: „HNUS! HNUS!“
Přišla manželka.
„Tak jaké to je?“ zeptala se.
„Vynikající,“ vypálil jsem, jakmile jsem si v rychlosti utřel oči.
„Ty jsi plakal?“ zeptala se Káťa překvapeně.
„No jo, strašně se mi stýskalo,“ zachroptěl jsem. Manželkám je lepší nelhat, ale pravda také není
nejlepší řešení.
„Cítím, že je v tom hodně česneku,“ prohodila Káťa a vzala si chlebíček. Trochu jsem si poodsedl.
„Kdepááák,“ mávl jsem rukou a dělal, že se láduju dalším. „Je velice jemná, skoro není cítit.“
„Tedy, jsi borec,“ řekl strejda „spousta lidí to nesnese. I mně přijde docela silný.“
Manželka si kousla. Přestala dýchat. Pevně zavřela oči. Zpod víček se jí vydraly slzy.
„Ale…,“ pohladil jsem ji. „Tobě se také stýská, jsem hned vedle tebe, lásko.“ Rychle jsem se zase
stáhl, ale naštěstí nebyla ani schopná se po mně ohnat. Vypadala nádherně, vůbec jsem nevěděl, jak
moc jí sluší modrá. Pomalu přecházela do fialova. Seděl jsem a tiše čekal na zelenou. Jako na
přechodu.
„Tak jaké to je?“ zeptal se strejda konverzačním tónem.
„Moc dobré,“ odpověděla Káťa vychovaně a zafuněla ke stropu, až na lustru pohasla světla a ze
střechy spadly dvě kočky. Zvláštní, manželka vždycky krásně voní, ale tentokrát jsem měl pocit, že
vedle mne vyrostla Titan Arum neboli zmijovec titánský.
„Páni já jsem plná,“ řekla Káťa a položila zbytek chlebíčku na malovaný talířek, na kterém okamžitě
pochcípaly kytičky. Otočila se ke mně: „Ale Martin říkal, jak je hladový, nebude vadit, když to dojí?“
„Vůbec ne,“ řekl strejda, usmál se a vstal od stolu. Poněkud jsem zbledl. Svou smrt jsem si
představoval jinak. Určitě ne tak smradlavou. Proboha, budou muset čekat, až začnu zapáchat, aby se
ke mně vůbec mohli přiblížit a pohřbít mně. Na hrobě mi neporostou ani voskovky.
Řeknu to takhle: nikdy neprovokujte tygra. A zvlášť ne, když je to vaše žena.
Večeře nakonec měla aspoň jednu pozitivní dohru. Sice musím manželce koupit nové disky, ale zase se
s ní několik týdnů nemusím dívat na Stmívání. Nedopatřením jsem kýchl na pořadač a zdá se, že v tom
filmu vyhynula většina hlavních postav. V pořádku, všichni muži, co mne čtou, mohou přestat tleskat.
Oba.
Naštěstí mým filmům se nic nestalo, jen Rambo pláče, ať ho radši strčíme zpátky do jámy ve
Vietnamu, Vetřelec sípe: „Kill meeee NOW!!“ a Terminátor se zasekl v místě, kdy se ponořil do
roztaveného železa, odmítá vylézt a tvrdí, že je mu tam dobře.
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