PŘEDVÁNOČNÍ ZPRAVODAJ
pro Ostrou a Šnepov
ročník XIV.

ZASTUPITELSTVO OBCE, OBECNÍ ÚŘAD A REDAKCE ZPRAVODAJE
PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM OSTRÉ A ŠNEPOVA
POHODU A SPOKOJENOST O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH,
HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2020

Vánoční slavnost ve školce
Srdečně Vás zveme na Vánoční slavnost, která se bude konat
ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 16.00 hod.
v tělocvičně naší mateřské školy.
Společně chvíli zapomeneme na vánoční shon a budeme se spolu těšit
z rozzářených očí našich dětí.
Všichni jste srdečně zváni! Těšíme se na Vás!

Z obsahu : Informace obecního úřadu, , Události v obci, Pozvánky, MŠ informuje, SS Ostrá informuje, Upozornění – platby poplatků

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 11. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
čtvrtek 7.11. 2019
ZO schválilo
• příspěvek MŠ na provoz v roce 2020 ve výši 437 000 Kč
•

záměr dělení pozemků v k.ú. Ostrá dle předložené žádosti č.j. 847/2019, veškeré náklady s
tímto spojené jdou za žadatelem

•

finanční příspěvek pro SOS Dětské vesničky na rok 2019 ve výši 1000 Kč

•

složení inventární komise: předseda komise: J. Tyšlic , členové komise: J. Effenbergerová, V.
Vokál

•

uzavření dodatku č.1 ke ke Smlouvě o spolupráci mezi obcí Ostrá a spol. DIMATEX CS, spol
s r.o.. Dodatkem se upraví článek IV. Bod 5) takto: Za každý kontejner umístěný v katastru
obce zaplatí společnost Dimatex CS, spol s r.o. částku 0 Kč

•

finanční podporu pro Nemocnici Nymburk s.r.o. na obnovení přístrojového vybavení a
zařízení ve výši 5.000,- Kč

•

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí služeb č.e. 2017/0040. Článek III (předmět smlouvy) 1.
odstavec bude opraven takto: Původce odpadu (obec Ostrá) se zavazuje hradit odběrateli
odpadu za obsluhu jedné nádoby (za odvoz odpadu) částku 500,- Kč za rok bez DPH

•

zadávací dokumentaci VZMR – Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbě „Šnepov –
tlaková kanalizace“

•

hodnocení nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu Výkon technického dozoru investora
a koordinátora BOZP na stavbě „Šnepov – tlaková kanalizace“ podle jejich ekonomické
výhodnosti

•

členy a náhradníky komise ve veřejné zakázce malého rozsahu Výkon technického dozoru
investora a koordinátora BOZP na stavbě „Šnepov – tlaková kanalizace“
pořadí nabídek ve veřejné zakázce „Šnepov – tlaková kanalizace“, navržené komisí ve Zprávě
o hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce „Šnepov – tlaková kanalizace“ k uzavření smlouvy toho účastníka
zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle
výsledku hodnocení nabídek (tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou)

•

•

•
•

uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi obcí Ostrá a OSA, z.s.,
IČO: 63839997
schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

ZO bere na vědomí
•

zveřejnění návrhu rozpočtu MŠ Ostrá na rok 2020

•

zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020 a Střednědobého výhledu 2020 – 2023

•

výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostrá v roce 2019 : Nebyly zjištěny chyby a
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•

nedostatky
postup komise při hodnocení nabídek a při posouzení splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele ve veřejné zakázce „Šnepov – tlaková kanalizace“, popsaný ve Zprávě o
hodnocení nabídek

ZO odložilo
• rozhodnutí o podílení se na realizaci akce „Kaplička sv. Huberta v Ostré“ dne 10.8. 2019
ZO pověřuje
•

starostku obce k zahájení VŘ na VZMR „Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbě „Šnepov
– tlaková kanalizace“

•

starostku obce ke jmenování členů a náhradníků komise ve VZMR „Výkon TDI a
koordinátora BOZP na stavbě „Šnepov – tlaková kanalizace“
INFORMACE Z 12. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
úterý 10.12. 2019

ZO schválilo
•

Rozpočet MŠ Ostrá na rok 2020

•

Střednědobý výhled MŠ Ostrá Ostrá 2020 -2022

•

Rozpočet obce Ostrá na rok 2020

•

Střednědobý výhled obce Ostrá 2020 -2023

•

Rozpočtové opatření č. 6

•

Dodatek č.11 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
č.S/200248/82/05000033/2008 (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. x Obec Ostrá)

•

Spolupráci při akci Filmové léto 2020 s Kinematografem bratří Čadíků, s. r. o.

•

Poskytnutí dotace na rok 2020 – CSZS Poděbrady o.p.s.

•

Dotaci pro Myslivecký spolek Ostrá na rok 2020

•

Dotaci pro Sportovní sdružení Ostrá na rok 2020

•

OZV obce č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu, č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, č.
3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, č. 4/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství

•

Zprávu o uplatňování územního plánu Ostrá za období 2015 -2019

•

Příkazní smlouva (Obec Ostrá x Město Městec Králové) – zajištění finančních prostředků na
dopravní obslužnost (autobusová doprava) pro rok 2020

•

Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v
roce 2019 – MS Ostrá

•

Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v
roce 2019 – SS Ostrá

•

Závěr Průzkumu trhu: „Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbě „Šnepov – tlaková
kanalizace“
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•

Smlouvu o výkonu autorského dozoru projektanta na stavbu“ Šnepov – tlaková kanalizace“

•

DPP na rok 2020 - Zpravodaj pro Ostrou a Šnepov

•
•

Smlouvy týkající se provozu internetových stránek obce
Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti s nakládání s odpady (obec Ostrá x Dvůr
Kostomlaty spol. s r.o.)
Darovací smluvy mezi obcí Ostrá x firmou Botanicus

•

ZO pověřilo
•

starostku obce ke jmenování členů a náhradníků komise ve VZMR „Výměna oken v obecní
budově č.p. 109“

ZO vzalo na vědomí
•

Informace o provedených revizích – hřiště, tělocvična

•

Zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Ostrá

ZO neschválilo
•

Prodej části obecního pozemku p.č. 709/1 v k.ú. Ostrá

celé znění zápisů z jednání zastupitelstev najdete na www.ostra.cz (z 11. jednání byl vyvěšen od 14.11. do 2.12., z 12.
jednání bude vyvěšen nejdéle 20.12. 2019)

UDÁLOSTI V OBCI
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
sobota 16.11. 2019
Třetí listopadovou sobotu rozptýlili občané Ostré a Šnepova obavy organizátora (zastupitelů obce) již
tradiční podzimní zábavy v Ostré. Konečně byl pokořen počet 110 platících a zastupitelé již nemusí
přemýšlet o tom, že o akce takového typu není zájem a již hledají vhodný termín k přípravě jarní
zábavy.
Obec Ostrá děkuje firmě Botanicus za zapůjčení místního hostince.

ADVENTNÍ KAVÁRNIČKA NA OÚ
čtvrtek 28.11. 2019
Poslední listopadový čtvrtek jsme se opět sešli s rodáky a spoluobčany a popovídali jsme si o
událostech v obci a okolí. Někteří si vyrobili adventní věnec, jiní si dali jen kávu či čaj s domácími
dobrotami. Je k neuvěření, že jsme se takto sešli již 40x. Scházíme se od 28.1. 2016 vždy poslední
čtvrtek v měsíci. Na další setkání v lednu jste všichni srdečně zváni.

KDYŽ SE STROMEK I DĚTSKÉ OČI ROZZÁŘÍ
(A DOSPĚLÍ SE DOJMOU)

neděle 1.12. 2019
Na rozdíl od prosince roku 2019 jsme letos měli štěstí. Možná se ale Ježíšek přimluvil? Kdo ví.
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Zkuste se ho zeptat 24.12. večer – jestli ho tedy pod svým vánočním stromkem doma uvidíte a
odchytíte.
V neděli 1.12.2019 nepršelo, svítilo slunce a tak se vše mohlo připravovat a později odehrát pod širým
nebem. Gril se roztopil, vánočky nakrájely, čaj se uvařil a svařák se dochucoval a – taky – ochutnával
(!SLADKÝ JE UŽ DOST, ALE SEM SE SKOŘICÍ!“) . Pro děti bylo nachystáno cukroví a sladkosti
zdarma („JÉÉÉ, PUSINKY.. TY MILUJU!“)– a vhod jim přišel i horký čaj. Dospělí se vrhli na
klobásy, poslední rezervovaná se dopekla v 18,10 h („TUHLETU NA KRAJI, TA JE MOJE, RADŠI
SI JÍ BUDU HLÍDAT SÁM—SORRY, ZAREZERVOVANÁ! MOJE!“ ). A taky grog i svařák
chutnal.
Děti s paní učitelkami připravily krásné vystoupení spojené s pranostikami a svátky- došlo nejen na
Martina, Barboru a Mikuláše – ale i na čertíka. Zpívalo se a taky trochu tančilo a hlavně se hodně
tleskalo. Zdobily se voňavé perníčky a někdy té polevy bylo i třikrát víc než samotného perníčku
(„JO, SICE SEM SE ZAPATLAL, ALE KDYŽ ONO TO TAK CHUTNÁ!“).
S tmou a soumrakem a s čím dál větší zimou voněl svařák intenzivněji a děti – už trochu
předávkované cukrem („UŽ SE STROMEK ROZSVÍTÍÍÍÍ? MAMÍÍ, KDY UŽ TO BUDÉÉÉÉ?“) pak hlasitě odpočítávaly magickou desítku. A pak CVAK! – a stromek se rozzářil, a tleskalo se a
volalo se hurá a někdo se i dojal. („TO JE TAKOVÁ KRÁSA.. NEMÁTE NĚKDO KAPESNÍK?“) A
tak to má být – vždyť k vánocům a adventu city a emoce patří. A děti křičely a začaly běhat ještě víc a
rodiče a prarodiče si říkali: „TO TO ZAS UTEKLO..NO HLAVNĚ AŤ SME ZDRAVÍ… OKNA
TEDA UMYTÝ NEMÁM…TY JO?.. LETOS TO VOMEZÍME, PEČEM JEN 20 DRUHŮ
CUKROVÍ..ONO SE TO NEZBLÁZNÍ NE?.. A TEN SVAŘÁK SE LETOS POVEDL..DÁME
JEŠTĚ JEDEN? ..VEM ROVNOU RADŠI DVA, JE FAKT ZIMA!“
Krásný adventní čas všem v Ostré!
PS : Děkujeme všem, co akci nachystali a co jim pak u kamen rozmrzali palce u nohou („ALE
STÁLO TO ZA TO, VYVEDLO SE TO! PODEJ MI TY VLNĚNÝ PONOŽKY..JO JO..TY
LYŽAŘSKÝ!“). Děkujeme všem, co přišli! Utržila se úžasná částka, která jde na pidi-mili -lidi, tedy
do MŠ Ostrá. Děkujeme všem, co přispěli svými výrobky a těm, kdo nakupovali (LÁSKO, TOHO
SNĚHULÁKA BER…TEN JE ROZTOMILEJ ..A JE TI PODOBNEJ ! )
V.L. Hájek

BARBORKY V OSTRÉ
úterý 3.12.
Podle tradice ženy v bílém a s pomoučenými obličeji obcházely v předvečer čtvrtého prosince
domácnosti a hodným dětem rozdávaly dárky.
I u nás v úterý 3. prosince Barborky chodily po vesnici, stejně jako již předchozích 15 let, kdy
„barborková“ tradice byla obnovena.
Letos bohužel putování Barborek skončilo zklamáním. Setkaly se s mnohým nepochopením v
domácnostech. Rodiče nemusí pro své děti nic chystat, vše je v režii našich Barborek (dárečky hradí
OÚ Ostrá). Jen si rády poslechnou básničku nebo písničku od hodných dětí.
Zachováme společně tuto tradici i v dalších letech??
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KAVÁRNIČKA NA OÚ
OSTRÁ
čtvrtek 30.1. 2020
pro (nejen) dříve
narozené občany a rodáky
z Ostré.

BESEDA PRO RODIČE
BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ
čtvrtek 19.3. 2020
beseda s ředitelkou ZŠ J. A. Komenského
Mgr. Marií Novákovou na téma školní docházky
a zápisu dětí do školy

Srdečně vás všechny zveme na posezení,
pohoštení a popovídání
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Mateřská škola OSTRÁ informuje
Svatomartinské pečení v MŠ
V pondělí 11. listopadu, na svátek sv. Martina, jsme si ve
školce zahráli na pekaře, cukráře a ochutnávače.
Z předem připraveného domácího těsta od Marušky děti
tvořily krásné rohlíčky plněné sladkou marmeládou. Těsto
jsme sami vyváleli, nakrájeli, naplnili a pak hojně
ochutnali.
Musíme uznat, že jsme opravdu šikovní a je vidět, že
nám domácí pečení není cizí!!!
Každý z nás si domů na ochutnání odnesl pečené
rohlíčky, aby i rodiče viděli, jak jsme úžasní!!!!

Chemikem v každém věku
V září jsme Vám psali, že v listopadu, který svléká stromům šaty, se budeme těšit na barevné lesní
variace, které při procházkách budeme pozorovat všude kolem.
Při procházkách listopadovým lesem jsme si pár spadaných
barevných listů posbírali a podrobili je důslednému zkoumání.
Bádání nás tak pohltilo, že jsme se rozhodli přijít i jiným věcem
řádně na kloub.
Stali se z nás badatelé – chemici. Zkoumali kouzlo mizení,
kamarádství mezi kapalinami a sledovali jsme tanec bublin
v oleji.
Jaké je kouzlo mizení? V moudrých knihách jsme se dočetli, že
je rozpustná ve vodě. Ale je rozpustná donekonečna?
Připravili jsme obyčejnou sklenici, sůl, vodu a pokus mohl
začít. Sypali jsme sůl do vody, míchali lžičkou a sledovali. Po určité době už další množství rozpustit
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nešlo. Takže naše zjištění je, že sůl rozpouštět donekonečna nemůžeme.
Co se stane, když slejeme dohromady dvě kapaliny? Existuje kamarádství mezi kapalinami? I na tuto
otázku jsme našli odpověď.
Potřebovali jsme dvě vysoké sklenice, lžíci, vodu, olej, červené potravinářské barvivo a ocet. Do obou
sklenic jsme nalili stejné množství vody, přidali trochu barviva a při míchání sledovali, jak se
rozpouští a zbarvuje vodu do červena. Pak jsme do první sklenice přilili ocet – asi stejné množství
jako bylo vody. Do druhé sklenice jsme nalili olej. Tekutiny jsme zamíchali a sledovali. Jak to
dopadlo? Ocet s vodou je velký kamarád, ale olej a voda – tak mezi mini jsme kamarádství hledali
marně. Olej se od vody oddělil a zůstal na vodě jako taková nepropustná vrstva!
A jak se tančí v oleji? K zodpovězení této záhady jsme si nechali sklenici vody s olejem z předchozího
pokusu a přidali jsme šumivou vitamínovou tabletu. Tableta propadla až na dno sklenice, chvíli nás
napínala a pak to začalo. Chvíli to šumělo, pak bublalo a nakonec celá sklenice tančila! Takže závěr?
Tančit může kdokoli, kdekoli a kdykoli
A co budeme zkoumat příště? Podíváme se na tajemství maminčina krému, duhu v mléce a barevnou
věž!! Ale o tom zase příště.

Sportovní sdružení Ostrá informuje
Poslední mistrovské zápasy S.S. Ostrá – listopad 2019
A-mužstvo – Divize skupina ,,C,,
13.kolo: SK Poříčany - S.S. Ostrá 2:1 (0:1) pen: 7:6
14.kolo: S.S. Ostrá - SK Vysoké Mýto 5:2 (1:1)
15.kolo: SK Sparta Kutná Hora - S.S. Ostrá 3:2 (3:0)
A-tým je v tabulce po podzimní části na 11.místě se ziskem 20 bodů.
B-mužstvo – I.B. třída skupina ,,C,,
11.kolo: S.S. Ostrá "B" - TJ Sokol Býchory 1:4 (1:2)
12.kolo: AFK Sokol Semice - S.S. Ostrá "B" 2:1 (0:1)
13.kolo: S.S. Ostrá "B" - TJ Sokol Družba Suchdol 3:1 (1:1)
B-tým je v tabulce po podzimní části na 12.místě se ziskem 16 bodů.

VE ZKRATCE
• BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Rozvoz Betlémského světla po republice proběhne díky skautským kurýrům vybranými vlaky v
sobotu 21. 12. 2019. Tímto dnem začíná možnost opatřit si od kurýrů Betlémské světlo a pomoci jej
šířit dál.
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Do Lysé n.L. bude přivezeno světlo v 9:47h vlakem R 792: Střekov: Kolín - Ústí nad Labem – západ..

• KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI
20.12. 2019 (tj. 15 dnem po vyvěšení Veřejné vyhlášky) budou oficiálně zahájeny pozemkové úpravy
v obci Ostrá.
O termínu konání úvodního jednání (§ 7 zákona), na kterém bude provedeno seznámení s účelem,
formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav budou předpokládaní účastníci řízení
vyrozuměni písemně.

UPOZORNĚNÍ
Od 1.1. 2020 nabývají učinnosti OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu
Informace OÚ na základě konzultace s Ministerstvem financí ČR:
Předmět poplatku z pobytu se mění, protože se vztahuje jak na úplatné poskytnutí ubytování v
zařízení k tomu určeném, tak i na poskytnutí úplatného pobytu v prostoru k tomu primárně
neurčeném (např. úplatné poskytnutí zahrady pro účely stanování nebo pobytu v karavanu, v bytě,
rodinném domě atd.). Poplatek z pobytu se vztahuje na poskytnutí úplatného pobytu i na základě jiné
než ubytovací smlouvy. Může jít například o smlouvu nájemní, nebo o smlouvu nepojmenovanou,
jejímž předmětem ale bude úplatné poskytnutí pobytu.
Lze tedy konstatovat, že úplatné poskytování ubytování v rodinném domě, který není
zkolaudován pro účely ubytování, po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u
jednotlivého poskytovatele pobytu, bude od 1.1. 2020 podléhat zpoplatnění místním poplatkem z
pobytu.
Úplně znění OZV najdete na www.ostra.cz

č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
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 osvobozen pes z útulku.
Úplně znění OZV najdete na www.ostra.cz

č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice, kontejnery) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem, pro
děti do 15 let věku činí poplatek 500,- Kč, 650,- Kč za rekreační objekt.
Poplatky jsou splatné – 1. splátka do 31. 3.2020, druhá splátka do 30. 9.2020
Úplně znění OZV najdete na www.ostra.cz
Z obsahu : Informace obecního úřadu, , Události v obci, Pozvánky, MŠ informuje, SS Ostrá informuje, Upozornění – platby poplatků

č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
a) park a parkoviště u č.p. 172 obecní úřad - p. č. 350/1
b) odstavná plocha u jezera Ostrá - p.č. 359, 360/1, 162/13
c) park u hospody č.p. 112 – p.č. 352/2
d) park u pomníků – p.č. 1574/1
e) park u kapličky a za kapličkou (před č.p. 19, 76 a č.p. 170) – p.č. 363/3, 362/1
f) park u „Precajku“ – p.č. 364/1
g) park „V Chaloupkách“ – p.č. 351
h) park u č.p. 109 škola – p.č. 353, 354/2
i) park u křížku – p.č. 370/3
j) prostranství u ČD zastávky – p.č. 83/3, 83/4, 83/5, 83/6
k) parčík u autobusové zastávky ve Šnepově – p.č. 464/2
Úplně znění OZV najdete na www.ostra.cz

STOČNÉ 2020
O výši a způsobu platby stočného v roce 2020 budete včas informováni.

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

Posilovací a zdravotní cvičení
pro ženy
( velké míče, overbally, činky)
pondělí 18:00 - 19:00
středa 18:00 - 19:00

BLANKA

Ordinace MUDr. Daleckého v MŠ Ostrá
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