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Informace z 1 8. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 1 . 6. 201 6
ZO schválilo:
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti s nakládání s odpady s

Kompostárnou Kostomlaty n.L. a pověřilo starostku obce podpisem tohoto dodatku.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na
vodohospodářskou infrastrukturu a pověřuje starostku obce jejím podpisem
• Dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu obce
Ostrá se společností Pueblo - archeologická společnost, o.p.s. v souvislosti s akcí
" Doplnění kanalizace v obci Ostrá II." a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
• Žádost č.j. 452/201 6 o prodloužení doby nočního klidu pro pořádání hudební
produkce dne 4. 6. 201 6 (hodina ukončení 1 :00, 5. 6. 201 6) v kempu v Ostré,
oslava narozenin.
Slova k zamyšlení • Žádost č.j. 446/201 6 týkající se konání kulturních akcí v RYO v letní sezoně 201 6
jednou týdně (pátek nebo sobota) od 20:00 do 01 :00 hod.
O moci
Každý má tolik
ZO vzalo na vědomí:
práva, kolik má
moci.
Spinoza • Informace pana Valtra, kterými představil a vysvětlil záměr firmy Montano jako
reakci na odvolání obce správnímu orgánu proti Rozhodnutí o změně využití území
Přístup k moci by (část pozemku 849/6 v k.ú. Ostrá) ze dne 3. 5. 201 6, pod č. j. SÚ/35482/1 6/Šla,
které bylo doručeno DS Obci Ostrá dne 1 2. 5. 201 6 pod č. j. 396/1 6. Obec
měl být zakázán
těm, kteří ji milují. konstatuje, že rozhodně není cílem obce mařit záměry společnosti. Zastupitelé
Platón jsou stále přesvědčeni, že záměr společnosti na pozemku 849/6 v k.ú. Ostrá není
v souladu s ÚP Ostrá a stanovisko je v tomto ohledu neměnné.
Veškerá moc
Informace z 1 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 21 . 6. 201 6
vychází z lidu - a
nikdy už se nevrací.
Gabriel Laub ZO schválilo:
• Žádost paní ředitelky MŠ Ostrá č. j. 504/201 6 o vyjímku z nejvyššího počtu dětí
pro školní rok 201 6/201 7 do počtu 28 dětí v MŠ Ostrá.
Chceš-li poznat
charakter člověka, • Žádost paní ředitelky MŠ Ostrá v č.j. 503/201 6 o omezení provozu ve školní roce
201 6/201 7.
dej mu moc.
Abraham Lincoln • Vyhlášení Výběrového řízení na nájem veřejného tábořiště v obci Ostrá.
• Prodej části obecních pozemků panu J. P. v k.ú. Ostrá p.č. 11 25/4 (2m2), 111 9/3
Kdo získá moc nad (1 4m2), 111 9/2 (20m2) na základě vyhlášeného záměru dne 26. 5. 201 6 za částku
1 2 780,- Kč.
druhými, snadno
• Rozpočtové opatření č. 3/201 6.
ztrácí moc nad
sebou.
Patricie Holečková ZO vzalo na vědomí:
• Výsledek kontroly kontrolního výboru ZO z období 1 . 9. 201 5 – 31 . 5. 201 6.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Informace k napojení do nově vybudované části kanalizace
POZOR! Připojení nemovitosti k nově vybudované části kanalizace je možné až po zkolaudování
celé nové části kanalizace. Do té doby je nutno jímky nadále vyvážet. K napojení budete obcí vyzváni.
Přípojku - kromě výkopových prací - musí vybudovat odborník, není možné ji řešit svépomocí.
Pro vybudování přípojky se můžete obrátit na místní instalatérské firmy (seznam dle abecedy):

Koutský Bohumil, Šnepov 20, tel: 731 111 574
Touš Petr, Ostrá 54 , tel: 603 226 058
Uher Václav, Ostrá 1 94, tel: 723 259 047

(Po telefonické dohodě přijedou a vyhotoví vám nezávaznou cenovou nabídku. Instalatérské firmy
neprovádějí výkopové práce - ty si musí majitel nemovitosti zajistit sám svépomocí nebo oslovením
firmy, která zemní práce provádí, např. Bohumil Koutský, Šnepov 20, tel. 731 111 574)

Vyvážení jímek

v době budování kanalizace a uzavírky silnice v Ostré bude probíhat jako obvykle podle
objednávek. S ohledem na aktuální situaci a možnost průjezdu to bude hlavně v pozdějších
odpoledních hodinách po skončení výkopových prací.

Mobilní rozhlas

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů zavádíme v naší obci novou službu – Mobilní
rozhlas. Nově Vás budeme informovat o dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo, popř. email. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy,
hlasové zprávy, popř. e-maily o dění v obci - upozornění na výpadky vody, elektřiny, pozvánky na kulturní
události a mnoho dalšího. Služba je pro registrované zdarma! Registrujte se na ostra.mobilnirozhlas.cz
Jak se zaregistrovat?
1 ) Vyplněním online registračního formuláře na adrese ostra.mobilnirozhlas.cz. V prvním kroku
registrace zadáte do systému své telefonní číslo a potvrdíte ho heslem, které Vám na toto číslo přijde.
Ve druhém kroku poté vyplníte své kontaktní údaje. Nakonec registrační formulář odešlete.
2) Vyplněním ústřižku na informačním letáku a jeho odevzdáním na OÚ Ostrá. Leták najdete na
následujících místech: na Obecním úřadě, ve Zpravodaji obce Ostrá, v místním obchodě Jednota.
Jaké zprávy budete dostávat?
Informace a kultura: pozvánky na kulturní události, informace o sportovních zápasech, umístění
kontejnerů, změny úředních hodin OÚ, změny ordinačních hodin u lékaře, upozornění na termíny a
povinnosti
Krizová komunikace: stoupající hladina řek, povodňové nebezpečí, varování před výkyvy počasí,
zhoršená smogová situace, upozornění na odstávky vody, výpadky elektrické energie či plynu, krizové
řízení
Zpětná vazba: odpovědi na
referenda a ankety, potvrzení
účasti na akcích, názory
občanů na dění v obci, rychlý
přehled o veřejném mínění,
souhlas se zasíláním dalších
zpráv.

UZAVÍRKA SILNICE

Od 1 . 7. do 31 . 8. 201 6 bude v Ostré uzavřena silnice II/331 od č. p. 1 80 (bytovka) ke kapličce.
Komunikace kolem kapličky a hostince, silnice k ČD zastávce a k jezeru budou průjezdné. Zastávky
u hostince budou jedinými nástupními a výstupními zastávkami autobusu v obci.

Podmínky pro vjezd do obce

Do Ostré je v době uzavírky povolen vjezd pouze trvale žijícím občanům, kteří se prokáží platným
občanským průkazem, nebo chatařům s platnou kartou ke vjezdu.
Karta pro osterské chataře je k vyzvednuti na OÚ. (Buda - zelená karta, Felinky - červená karta,
Ostrá-chaty - bílá karta). Bez této karty můžete být pokutováni za vjezd do ZÁKAZU VJEZDU.

PŘIPOMÍNÁME
Do 30. 9. 201 6 musí být zaplaceny poplatky za odpad a likvidaci odpadních vod na rok 201 6
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1 .300,- Kč za trvale hlášenou osobu (popřípadě napojenou
chalupu) a 500,- Kč za dítě do 1 5 let.
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem/rekreační objekt.
Pro děti do 1 5 let věku nebo osoby do 26 let studující v řádném denním studiu činí poplatek 500,- Kč.
Poplatek za psa činí 50,- Kč/první pes, 75,- 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.
Poplatky je možno zaplatit v úředních dnech, pondělí a středa od 8.00 do 11 .00 hodin a od 1 3.00 do
1 7.00 hodin na Obecním úřadě v Ostré, nebo je možné úhradu zaslat převodem na účet obce, č. účtu
22291 91 /01 00 , jako variabilní symbol je třeba uvést č. popisné (evidenční). Občané Šnepova před číslo
popisné (evidenční) napíší ještě č. 6.

Prázdninový provoz Obecního úřadu

Obecní úřad bude v úředních dnech, tj. v pondělí
a ve středu, otevřen po celou dobu prázdnin.
Příští jednání ZO se bude konat 25. 8. 201 6

Pojízdná prodejna masa,

která obvykle zajíždí každý pátek kolem 1 2 hodiny
k zastávce U Křížku, bude po dobu uzavírky silnice
zajíždět ve stejnou dobu do Ostré ke kapličce.

POZVÁNKY
Kavárnička "Na Úřadě"

POHÁDKOVÝ LES

Další setkání pro dříve narozené občany
a rodáky z Ostré se bude konat
AŽ V SRPNU. Srdečně vás zveme
ve čtvrtek 25. 8. od 1 6 hodin
na Obecní úřad na posezení,
pohoštění a popovídání
se sousedy.
Červnová "Kavárnička" proběhla
jako obvykle v živé a příjemné atmosféře za účasti
několika nových tváří, a sešlo se neuvěřitelné
množství dobrot. Všichni už se těší na srpnové
setkání. Fotografie z akce budou tentokrát
ve fotopříloze internetové verze Zpravodaje.

Tradiční Pohádková cesta lesem, který bude plný
pohádkových postaviček,
se bude konat v neděli 4. září 201 6
v lese u fotbalového hřiště .
Čeká vás spousta zábavných úkolů
a sladkých odměn.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Letošní vítání nově narozených občánků Ostré

se bude konat začátkem října. Předběžně je
stanoveno datum 6. 1 0. 201 6. Prosíme rodiče,

kteří mají zájem se zúčastnit, aby se včas ohlásili
na OÚ Ostrá.

Kam v Ostré

Botanicus se svou

historickou vesnicí, ukázkami řemesel a bylinnými zahradami je nejznámějším
turistickým lákadlem v Ostré. Návštěvníci se mohou uvnitř areálu i občerstvit, naproti vstupu je
obchod s přírodní kosmetikou. V červenci a srpnu je otevřeno út - ne 9 - 1 7 . Více na www.botanicus.cz

Potraviny:
prodejna COOP Ostrá: po - pá 6 - 11 .30 1 4 - 1 7, so 7 - 11
Občerstvení:

Hospoda na hřišti v Hákově
Minicukrárna se zmrzlinou
Café Bar za Obecním úřadem (pod vrškem)
Wostrey kemp - občerstvení s venkovním posezením
Občerstvení RYO Ostrá v kempu
" Zelený kiosek" na pláži u jezera
(Hostinec u kapličky v letošní sezóně není otevřen)

Ubytování:

Wostrey kemp: karavany,

u vjezdu do kempu

stany

PLAVEBNÍ ŘÁD VÝLETNÍ LODI BLANICE

Květen, červen - sobota a neděle, červenec, srpen - denně.
(V případě celodenního deště loď nevyplouvá.)

Odjezdy z Ostré od mola u Felinek: v 11 .40 a 1 5.40
Zastávky: Kersko, Kostomlaty, Hradištko, Nymburk. Podrobnější informace o jízdním
řádu na www.polabinalodi.cz, mail:blanice@polabinalodi, tel. 734 604 364)

Přijela pouť...
…tak začínají slova jedné známé písničky. Ale pouť původně nepřijížděla, naopak se na ni chodilo. Jak
naznačuje význam slova, pouť znamená putování neboli cestu za účelem návštěvy určitého poutního
místa, které má náboženský význam. Poutě se vyskytují v různých náboženstvích světa od hinduismu
po islám. V křesťanství jsou cílem poutí místa spjatá se životy svatých nebo místa nějakých zázraků.
K nejznámějším poutním místům Evropy patří např. Santiago de Compostella (tzv. svatojakubská cesta),
Řím, Lurdy nebo Fatima, ve středních Čechách je to chrám sv. Víta v Praze, Svatá Hora u Příbrami,
a jedním z nejstarších poutních míst je Stará Boleslav.

Ne vždycky se ale putovalo daleko, každý si to ani nemohl dovolit, a tak pouť zpravidla znamenala
symbolické putování v rámci obce k místnímu kostelu či kapličce v den jejich vysvěcení nebo v den svátku
jejich patrona. Poutní slavnost bývala každý rok významnou společenskou událostí. Po církevní části
s procesím a pobožností v kostele následovala lidová veselice - kolotoče, jarmark a pouťová zábava.
Ve 2. polovině 20. století pouť na
mnoha místech ztratila svůj původní
náboženský význam a stala se čistě
světskou záležitostí s kolotoči a taneční
zábavou. Například známá pražská
Matějská pouť, která se původně konala
u kostela sv. Matěje v Dejvicích, se po
přestěhování na Výstaviště stala už
jen zábavnou atrakcí.
V Ostré se pouť odedávna slavila ve
svátek sv. Maří Magdaleny, to je 22. 7.
Tato tradice byla změněna až v době
první republiky. V osterské kronice je
záznam ze schůze dne 2. března 1 930,
kdy se zastupitelstvo obce usneslo „ na
Pouť v Ostré 1. 7. 1945  družičky před č.p. 6

přání občanstva požádat děkanský
úřad v Lysé, aby pouť slavená vždy v neděli před svátkem sv. Maří Magdaleny, tedy v době
nejpilnějších žní, byla přeložena na první neděli po Petru a Pavlu.“ Děkanský úřad tuto žádost

zamítl. Ale zastupitelstvo obce se na schůzi dne 1 3. května 1 930 usneslo podat novou žádost, která
již byla vyřízena kladně. Od toho roku se tedy občané Ostré mohli
o sv. Maří Magdaleně pilně věnovat žním, a pouť se slavila první neděli
po svátku sv. Petra a Pavla, který je 29. června (pokud sv. Petr a Pavel
připadne na neděli, slaví se pouť přímo v ten den).
Pamětníci vzpomínají, jak se slavily poutě v Ostré ve 30. a 40. letech
a ještě na začátku 50. let 20. století, tedy za první republiky a krátce
po válce: Přípravy na pouť začaly už několik dní předem - napekly se
koláče, všude se naklidilo, sezvali se příbuzní a známí. V neděli po
svátečním obědě (většinou pečené huse) se konalo procesí. Družičky
v nažehlených bílých šatičkách - od nejmenších holčiček až po téměř
slečny - se na něj připravovaly v č. p. 6 u Tůmových. Odtud se procesí
vydalo nejprve ke křížku. V čele šly větší družičky s praporcem, za nimi
hudba, potom malé družičky, pak následovaly velké družičky se soškou
Panenky Marie, která měla kolem krku medailonek. Další skupinka
větších družiček nesla polštářek se stuhami a nakonec šli v průvodu
všichni ostatní. U křížku se čekalo na pana faráře, který přijížděl z
Lysé. Některé z dětí předneslo básničku na uvítanou, a pak se procesí Družičky s praporcem, 1.7. 1945
vracelo zpátky do vsi ke kapličce. Tady pan farář sloužil pobožnost,

zpívaly se nábožné písně, a na závěr jedna
z družiček přednesla panu faráři veršované
rozloučení.
Pak následovala zábava: přijely kolotoče,
houpačky, střelnice, stánky s cukrovou vatou,
perníkovými srdci a vším, co k pouti patří.
Kolotoče měly stanoviště buď na návsi v místě
vysušeného kalu u hospody, někdy i nahoře za
Tůmovými, později u kapličky za Růžičkovými.
Dospělí se mezitím mohli občerstvit v hospodě
a těšit se na večerní pouťovou zábavu, která
se konala střídavě v hostinci u Králů nebo
Družičky se soškou Panny Marie na dvoře č. p. 6
u Syrovů.
(pouť 1.7.1945  foto z archivu Fr. Vernera)
Za 2. sv. války, zvlášť v období heydrichiády,
bylo konání tanečních i jiných zábav zakázáno, včetně těch pouťových. Proto si první mírovou pouť, z níž
pocházejí předchozí fotografie, celá vesnice užívala s velkou chutí a radostí.
Tradiční pouťové slavnosti se konaly ještě pár let po válce, možná tak do poloviny 50. let, ale pak se
náboženská část omezila, neboť politický režim nebyl náboženství nakloněn. Přestala se konat procesí,
zůstala jen skromná pobožnost u kapličky. Těžištěm poutí se staly kolotoče a večerní pouťová zábava.
Koncem šedesátých let se poměry uvolnily a v Ostré se po dlouhé době konala pouť i s procesím,
družičkami, Madonkou a kázáním u nově upravené kapličky - bylo to 30. června 1 968. V dalších letech
pak zase nebyla politicky vhodná doba pro náboženské projevy, ale kolotoče a pouťové taneční zábavy
nám zůstaly. Teprve v roce 1 990 se opět konala pouť s pobožností u kapličky, a pak každý rok až do roku
1 999, kdy zemřel děkan Martinásek z Lysé, který u nás po celá ta léta pouťové mše sloužil. V roce 2000
už pobožnost nebyla, kaplička byla o pouti pouze otevřena k nahlédnutí. Pokud jde o procesí, ta se
v 90. letech již nekonala (snad prý s výjimkou roku 1 997), a co se týká tanečních zábav o pouti, střídavě
se konaly a nekonaly podle toho, jestli byla či nebyla v provozu hospoda. Nejdéle v roce 2005 veškerá
pouťová aktivita v naší obci ustala, i kolotoče přestaly jezdit, a pokud dnes v Ostré ještě někdo slaví
pouť, už jedině doma v soukromí. Tak nám zanikla jedna dávná tradice.
H. P.
Snímky dole: Pouť v Ostré v 70. letech 20. stol.  kolotoče a houpačky za kapličkou

Foto z archivu paní V. Podhrázské

Foto z archivu J. Němce

Milí čtenáři,
toto je další článek o nedávné minulosti obce, který vznikl díky velké pomoci pamětníků v rámci projektu "Pozdě,
ale přece...", vyhlášeného na začátku tohoto roku, kterým se snažíme zaplnit prázdná místa v historii obce nebo
zachytit vzpomínky na události, které nejsou nikde zapsané, protože v době, kdy se konaly, připadaly všem tak
samozřejmé, že za zapsání ani nestály. Ale kdo si bude za dalších pár let pamatovat, kudy chodilo pouťové
procesí, co neslo, kde stávaly kolotoče apod.? Proto znovu děkuji pamětníkům a obracím se i na ostatní, kteří by
mohli přispět svými vzpomínkami či fotografiemi. Můžete nás kontaktovat všemi způsoby - osobně, písemně,
telefonem, mailem... Seznam "bílých míst" osterské historie je k dispozici na OÚ. Děkuji.
Hana Přibylová

Rychtáři, starostové a předsedové naší obce
Během posledního roku jsme ve Zpravodaji postupně uveřejnili rozhovory se všemi bývalými
starosty Ostré, kteří zastávali tuto funkci po roce 1989. Ostrá však měla své zastupitele i předtím.
Napadlo nás proto pokusit se o seznam představených naší obce od nejstarších dob. Možná
v něm někteří z vás objeví jména známých či někoho z rodiny. Seznam bohužel není úplný 
nepodařilo se najít úplně všechny, zvlášť pokud jde o rychtáře ze starší minulosti.

V nejstarších dobách stál v čele obce rychtář spolu s několika konšely a obecními radními. Rychtář měl
určité pravomoci, ale jelikož vesnice i s poddanými byla majetkem vrchnosti, byl hlavně vykonavatelem
vůle a rozkazů panstva, kterým byl také dosazován (někde však byla rychta dědičná).
Z osterských rychtářů se podařilo zjistit pouze několik jmen z počátku 1 9. století:
1 811 -1 81 9 Jan Novák
1 81 9-1 822 Josef Novák
1 826-1 828, 1 834-5, 1 840 Matěj Novák
1 846-1 850 Václav Šnajdr
V roce 1 848 bylo zrušeno poddanství a robota. Tím zanikl vrchnostenský systém a změnila se obecní
samospráva: Ostrá se stala samostatnou obcí s volenými zástupci. V čele obce stál starosta, který měl
náměstka a obvykle tři radní a devět členů výboru.

Starostové Ostré:

Svou vlastní samosprávu měla v této době také
1 850-? František Stránský
osada Šnepov. Osadníci měli místního starostu
1 871 -1 881 Václav Verner
a 8-9 členů výboru.
1 881 -1 883 Josef Florián
1 886-1 890 Václav Verner
Starostové Šnepova:
1 893-1 897 Josef Lízálek
1 881 -1 890 Josef Zajíc
1 897-1 900 Antonín Korec
1 904-1 906 Václav Korec, po něm Čeněk Volf
1 900-1 903 Josef Martínek
1 906-1 91 0 Vincenc Volf
1 904-1 907 Antonín Korec
1 91 0-1 91 9 Antonín Čáp
1 907-1 91 0 Pavel Král
1 91 9-1 923 Antonín Mejzr
1 911 -1 91 4 Josef Šnajdr
1 923-1 927 František Rychetský
1 91 4-1 91 9 František Mojžíš
1 927-1 938 Antonín Čáp
1 91 9-1 923 Josef Heller
1 938-1 939 Alois Klír
1 923-1 931 František Mojžíš
1 939-1 941 Alois Myška
1 931 -1 945 Václav Picek
V roce 1 945 převzaly pravomoce předchozích obecních zastupitelstev místní národní výbory (MNV),
v jejichž čele stál předseda. Po roce 1 948 byly místní národní výbory podřízené okresním národním
výborům (ONV). MNV Ostrá byl ustanoven 20. 5.1 945.
Prvním předsedou MNV byl Václav Picek, náměstky byli Fr. Čepička a Karel Hnilica, členy rady byli
Alois Lízálek a Ant. Procházka. V některých obdobích se předsedové střídali poměrně často.

Seznam předsedů MNV Ostrá:

květen-říjen 1 945 Václav Picek
říjen1 945-březen 1 946 Antonín Tůma
březen-červenec 1 946 Vojtěch Šimek
1 946-1 950 Alois Šulc
1 950-1 951 František Myška
1 952 Josef Čepička, po něm Bohumil Marek
1 953-1 957 Josef Šlapák
1 957-1 960 Jaroslav Němec

1 960-1 962 Josef Štrupl
1 962-1 964 Karel Čáp
1 964-1 971 Josef Štrupl
1 971 -1 973 Marie Toušová
1 973-1 974 Jaroslav Němec
1 974-1 976 Antonín Drábek
1 976-1 986 Karel Marčiš
1 986-1 990 Václav Hejdrych

Šnepov po roce 1 945 již neměl vlastní zastupitelstvo, neboť osady jako útvary územní samosprávy
nebyly obnoveny. Roku 1 963 však byl při MNV Ostrá zřízen občanský výbor Šnepova, a téhož roku
vzniklo ve Šnepově v č.p. 8 kulturní středisko.
Při MNV také působily občanské výbory chatařů Bud a Felinek.
Místní národní výbory zanikly v roce 1 990 a byly přeměněny v obecní úřady a zastupitelstva obce.
V jejich čele stojí opět starostové.

Seznam starostů Ostré od roku 1 989 do současnosti:
1 990-1 994 Julius Kollár
1 994-1 998 Vladimír Malý
1 998-201 0 Jan Hradecký
201 0-201 4 Lukáš Prágr
201 4- Jana Kaucká (dříve Šenfelderová)

Chceme věřit, že všichni jmenovaní zastupitelé naší obce v minulosti i v současnosti, v těžkých dobách
poddanství, válek i různých převratů a společenských řádů, vždy jednali podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí v zájmu obce a jejích občanů, a nikoho jiného, a že tak budou činit i v budoucnu.
H. P.

VÝZVA
Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce plánuje v příštích letech rekonstrukci budovy Obecního úřadu, která
již nepostačuje současným požadavkům (např. zcela nevyhovující hygienické zázemí pro
pracovníky i návštěvníky, příliš malé prostory pro veřejná setkání občanů apod.), a proto již nyní
sestavuje body pro návrhy jejího řešení - tj. jaké funkce a jaké prostory by v budově měly být.
Obecní úřad uvítá náměty občanů Ostré i Šnepova na tuto plánovanou přestavbu. Přispějte
svými nápady a návrhy - budova Obecního úřadu bude sloužit i vám - občanům.

VAŠE DOTAZY
Vy se ptáte, my odpovídáme...
Ráda bych se zeptala, co nás čeká se změnou nájemce veřejného tábořiště.

Letošní sezóna samozřejmě proběhne jako obvykle, ale se začátkem vegetačního klidu musí být
tábořiště prázdné. Dojde k bezpečnostním a zdravotním řezům stromů a k celkovému úklidu tábořiště.
Prostor tábořiště je třeba předat novému nájemci zcela vyklizený. V dubnu příštího roku bude kemp opět
připraven do nové sezóny dle provozního řádu nového nájemce.

Víte, že... ?

V roce 1 950 bylo v Ostré zřízeno kino v sále hospody u Králů. Nejprve jej provozovala obec, pak bylo
v režii Československého státního filmu. Roku 1 959 bylo zřízeno "pomocné" kino i ve Šnepově. Jen pro
představu: v roce 1 959 se promítalo 1 60 filmů, v roce 1 990 to bylo 1 79 filmů.
Roku 1 991 kino po čtyřiceti letech provozu ukončilo svou činnost pro nedostatek financí. V roce 1 993
bylo zařízení kina rozprodáno a tím kino definitivně zaniklo.

Fotopříloha
Kavárnička v červnu 2016

Výstavba kanalizace v Ostré  červenec 2016

Hrabalovy "kočenky"
v Kersku

Se Zlatovláskou do první třídy
Mateřská škola Ostrá

Ve čtvrtek 30. 6. 201 6 se v tělocvičně naší školky konalo tradičně netradiční rozloučení
s letošními předškoláky. Předškolní vzdělávání ve školním roce 201 5/201 6 ukončilo jedenáct
děti z Ostré.
Letos byla naše rozlučka rozdělena do dvou částí. V první polovině programu pro své rodiče
zahráli nejen předškoláci, ale také ostatní jejich kamarádi historicky první ochotnické divadelní
představení. Děti nastudovaly podle předlohy Karla Jaromíra Erbena pohádku Zlatovláska.
Během celého června si děti pilně opakovaly texty, repliky, pohyb po jevišti, v neposlední řadě si
namalovaly všechny potřebné kulisy a vytvořily rekvizity k postavám, které v pohádce vystupují.
A pak nastal Den "D"! V kalendáři se objevil čtvrtek s datem 30. 6. 201 6. Bylo to tu! Den
prvního hereckého výkonu! Den plný očekávání, těšení se a chvění okolo žaludku. Jak to asi
dopadne? Nezapomeneme text? I když zpočátku byla cítit na našich hercích malinká nervozita,
představení odehráli naprosto ÚCHVATNĚ! Najednou to nebyly jednotlivé role, věty, slova....
Přímo před očima se nám herci proměnili v jeden naprosto sehraný, pulsující, spolupracující
tým, který předvedl profesionální výkon a oko nejednoho rodiče nezůstalo suché. Děkujeme,
byli jste prostě BÁJEČNÍ.
Druhou částí programu nás provedl Honza Krejčík se svým kamarádem Špendlíkem. Naše
předškoláky svým pásmem písniček a veselým vyprávěním zavedl až na konec celého
slavnostního odpoledne. Doprovodil je ke dveřím do první třídy a každého svou obrovskou
rukavicí pasoval na ŠKOLÁKA. Odcházející děti byly dekorovány šerpou "Ahoj školko" a
současně jim bylo předáno závěrečné vysvědčení z mateřské školy a drobné upomínkové
předměty. Paní starostka předškolákům předala dárkové tašky se školními potřebami pro
1 . třídu. Za všechny děti moc děkujeme.
Předškolákům přejeme úspěšný vstup do první třídy!
Zároveň bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům slavnostní rozlučky za opravdu
příjemné odpoledne. Bylo nám s Vámi moc dobře.
Děti a zaměstnanci MŠ

Letošní předškoláci

Sportovní sdružení Ostrá - výsledky za červen 201 6
A-mužstvo Krajský přebor

28.kolo: S.S. Ostrá – Sokol Hostouň
2:1
29.kolo: SK Rakovník – S.S. Ostrá
0:5
30.kolo: S.S. Ostrá – Kavalier Sázava 6:0
A-tým Ostré se ziskem 73 bodů obsadil v konečné tabulce 1 .místo a vybojoval
historický postup do Divize.

B-mužstvo Okresní přebor

24.kolo: S.S. Ostrá B - Kostelní Lhota 1 :2
25.kolo: Běrunice – S.S. Ostrá B
6:1
26.kolo: S.S. Ostrá – Přerov n.L.
8:3
B-tým skončil v konečné tabulce se ziskem 55 bodů na 2.místě.
Dalšího úspěchu pro Ostrou dosáhl v právě skončené sezoně dorost, který se ziskem 70 bodů vyhrál
svoji skupinu I.A. třídy a postoupil do Krajského přeboru.

Sportovní sdružení Ostrá 201 6 - Vítěz Středočeského krajského přeboru, postup do Divize
Nahoře: Červinka (funkcionář), Málek, Kouba, Hochmeister, Sedlák, Herzán, Bureš, Vobořil
Uprostřed: Šípek (funkcionář), Moravec (funkcionář), Nedorost, Kamlach, Bejbl, Chaloupka, Moudrý, Císař,
L. Dozorec, Zdenek (masér)
Dole: Knobloch, Malina, Petlička, Remenec, Kafka (trenér), Feit (předseda), Müller, Sirový, Lukeš, Poběrežský

Zapomenuté výročí

Ano, i výročí se dá zapomenout... Ve víru jiných událostí jsme si na začátku
roku neuvědomili, že Zpravodaj letos slaví 10 let své existence. První číslo
vyšlo v únoru roku 2006, takže nyní již vychází 11 . ročník.
Zakladatelkou Zpravodaje byla paní Eva Málková, která jej vydávala celých
devět let až do roku 201 4. Uznání jí patří nejen za vydávání, ale hlavně za ten
skvělý nápad, že by i Ostrá mohla mít svůj "plátek". Myslíme, že si ho naše
obec zaslouží, a proto přejeme Zpravodaji - podle našeho hesla "Pozdě, ale
přece!" - ještě mnoho dalších let a mnoho spokojených čtenářů.
Redakce

8. srpen - Mezinárodní den koček
Vyhlásil jej roku 2002 Mezinárodní fond ochrany zvířat (International Fund for Animal
Welfare, IFAW) a další organizace bojující za práva zvířat.
Kočky! Tyto vznešené šelmy provázejí lidstvo již tisíce let. Bývaly uctívány jako
vzácná a posvátná stvoření, například v Egyptě, ale také zavrhovány coby potvory
ďábelské v dobách čarodějnických procesů. Někdo je miluje, někdo je nenávidí.
V každém případě lidstvo kočkám z velké části vděčí za přežití, neboť v minulosti, kdy ke skladování
obilí sloužily jámy v zemi, dřevěné truhly, sýpky či špejchary, právě kočky zachraňovaly úrodu před
sežrámím myšmi, a tím lidi před nouzí či smrtí hladem. Však si jich proto lidé vážili. Ještě nedávno se na
vesnici skoro v každém domě chovala kočka, která bránila stodolu, půdu a sklep před nájezdy myší.
Nechtěla bych rozhodovat spor, jestli jsou lepšími společníky člověka psi nebo kočky. Každý z nich
je jiný. Proto jsou lidé buď "psí", nebo "kočičí", ale myslím, že většina z nás je "pod obojí" - máme rádi
kočky i psy, ale jako společníky si je volíme spíš podle své situace a podle vlastností, které od nich
očekáváme. Pes je totálně závislý na pánovi a vyžaduje stálou péči. Také je za to totálně vděčný
a oddaný. Kočka pána nemá. Je to hrdá, samostatná a nezávislá osobnost, umí se o sebe postarat,
vlastně člověka ani moc nepotřebuje. Neposlouchá povely jako pes, a když něco nechce, tak ji prostě
nedonutíte, nenechá se ovládat ani vycvičit. Pokud si ale získáte její důvěru, poznáte, že kočičí
věrnost a láska není o nic menší než psí - je to však láska rovného s rovným, což některým lidem
vadí. Psychologové mají své teorie o tom, jaký typ lidí vedle sebe nesnese hrdou, inteligentní a
nezávislou bytost, ale naopak potřebuje závislého tvora, který poslechne na slovo, panáčkuje a líže
ruce. Ale to víte - psychologové! Faktem ovšem je, že zatímco milovníci koček nechovají ke psům,
kromě jisté opatrnosti, nijak negativní pocity, mnozí majitelé psů planou ke kočkám hlubokou až
smrtelnou nenávistí. Možná leccos vysvětluje ten otřepaný vtip o tom, jak vidí člověka pes a jak kočka.
Pokud ho neznáte, tak tady je: Pes kouká na člověka a myslí si: "Krmíš mě, staráš se o mě, máš mě
rád - TY musíš být bůh!" Kočka to vidí jinak: "Krmíš mě, staráš se o mě, máš mě rád - JÁ musím být bůh!"
Není divu, že s kočičím přístupem se slabší povahy těžko vyrovnávají:-).
Mnoho odborníků se shoduje na tom, že přítomnost kočky působí jako lék na deprese, na pocity
strachu a samoty. Kočky se proto dnes používají k podpůrným terapiím psychických i somatických
poruch v různých léčebných programech, stejně jako psi a koně - jsou to felinoterapie, canisterapie
a hipoterapie. Kočka působí na člověka svým klidem, důstojností a elegancí. Je citlivá na výkyvy nálady
a její předení má velmi pozitivní, ještě ne zcela probádaný vliv na lidský organizmus. Ale nezapřede vám
na povel - musíte si to zasloužit! Lékaři doporučují kočku jako terapii pro děti, které trpí nervovými
poruchami, stresem a bázlivostí.
Pro milovníky koček existuje v Praze na Žižkově kočičí kavárna "Kočkafé FREYA", ve které se pohybuje
několik koček, s nimiž se smíte pomazlit, pokud na vás jejich veličenstva mají náladu a uznají vás za
hodné své pozornosti (no prostě kočky! - koupit se nedají). Freya je v severské mytologii bohyně úrody,
plodnosti a lásky, která vlastní kočár tažený kočkami.
Kočky dnes ale nemají lehký život. Stodoly plné myší zmizely a na vesnicích i ve městech často
živoří a nekontrolovaně se množí kolonie kočičích bezdomovců. Zatoulaného pejska si každý všimne
a zavolá do útulku, toulavé kočky takové štěstí většinou nemají. A tak umírají opuštěné na různé
nemoce či pod koly aut, aniž by někdy poznaly lidské pohlazení, aniž by mohly projevit svou nádhernou
osobnost. Pokud máte ve své péči kočku, nechte ji raději vykastrovat, ať se nerozšiřují řady těchto
nešťastných bytostí.
A svoje kočenky k jejich svátku pohlaďte a pomazlete, dejte jim něco dobrého na zub a zarecitujte jim
verše z knížky o Machovi a Šebestové: "Haló, haló, haló! Proč je koček málo? A tak štěkám jako hrom,
ať je koček milión!" .
Kdybych já tak měla kouzelné sluchátko, přála bych všem kočkám aspoň to, aby jim lidé neubližovali.
Máme štěstí, že sdílíme tuto Zemi s kočkami a dalšími zvířaty. Co bychom si bez jejich pomoci,
přátelství a užitku počali?
H. P.

BLAHOPŘEJEME!
V červenci a srpnu oslaví své životní jubileum tito občané:

Marie Hubáčková
Jaroslav Novák
MUDr. Josef Dalecký
během letních prázdnin v Ostré neordinuje.
Ordinovat zde bude až 7. 9. 201 6
(informace a případné změny jsou
vždy vyvěšeny před školou)

tel. 325 51 2 01 3

Ostrá
Ostrá

75
83

Místní knihovna

je v červenci a srpnu ZAVŘENA.
Otevřeno bude opět od září každý sudý
týden v úterý od 1 6 do 1 8 hodin.
Také kroužek keramiky a kurzy cvičení
budou opět probíhat až od září.

Telefonické konzultace dětských lékařů po ordinačních hodinách pro registrované pacienty
těchto lékařů:
MUDr. Čerňanská
MUDr. Dáňová
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Po
Út
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Čt
Pá
So
Ne
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Út
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Čt
Pá

tel. 602 830 242
MUDr. Chocholová tel. 606 840 451
tel. 728 234 392
MUDr. Matasová tel. 607 746 211
Všední dny 1 7.00-22.00h, sobota, neděle, svátky: 8.00-20.00h

1 . 7. MUDr. Dáňová
2. 7. MUDr. Čerňanská
3. 7. MUDr. Čerňanská
4. 7. MUDr. Čerňanská
5. 7. MUDr. Matasová
6. 7. MUDr. Matasová
7. 7. MUDr. Čerňanská
8. 7. MUDr. Čerňanská
9. 7. MUDr. Matasová
1 0. 7. MUDr. Matasová
11 . 7. MUDr. Čerňanská
1 2. 7. MUDr. Matasová
1 3. 7. MUDr. Dáňová
1 4. 7. MUDr. Dáňová
1 5. 7. MUDr. Matasová
1 6. 7. MUDr. Dáňová
1 7. 7. MUDr. Dáňová
1 8. 7. MUDr. Čerňanská
1 9. 7. MUDr. Matasová
20. 7. MUDr. Matasová
21 . 7. MUDr. Čerňanská
22. 7. MUDr. Dáňová

So 23. 7. MUDr. Dáňová
Ne 24. 7. MUDr. Dáňová
Po 25. 7. MUDr. Chocholová
Út 26. 7. MUDr. Matasová
St 27. 7. MUDr. Chocholová
Čt 28. 7. MUDr. Matasová
Pá 29. 7. MUDr. Matasová
So 30. 7. MUDr. Chocholová
Ne 31 . 7. MUDr. Chocholová
Po 1 . 8. MUDr. Matasová
Út 2. 8. MUDr. Matasová
St 3. 8. MUDr. Chocholová
Čt 4. 8. MUDr. Chocholová
Pá 5. 8. MUDr. Matasová
So 6. 8. MUDr. Matasová
Ne 7. 8. MUDr. Matasová
Po 8. 8. MUDr. Dáňová
Út 9. 8. MUDr. Matasová
St 1 0. 8. MUDr. Dáňová
Čt 11 . 8. MUDr. Dáňová
Pá 1 2. 8. MUDr. Matasová
So 1 3. 8. MUDr. Dáňová

Ne
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Út
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Čt
Pá
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Út
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Pá
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Ne
Po
Út
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Čt
Pá
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1 4. 8. MUDr. Čerňanská
1 5. 8. MUDr. Čerňanská
1 6. 8. MUDr. Matasová
1 7. 8. MUDr. Chocholová
1 8. 8. MUDr. Čerňanská
1 9. 8. MUDr. Čerňanská
20. 8. MUDr. Matasová
21 . 8. MUDr. Matasová
22. 8. MUDr. Čerňanská
23. 8. MUDr. Matasová
24. 8. MUDr. Dáňová
25. 8. MUDr. Dáňová
26. 8. MUDr. Matasová
27. 8. MUDr. Dáňová
28. 8. MUDr. Dáňová
29. 8. MUDr. Čerňanská
30. 8. MUDr. Čerňanská
31 . 8. MUDr. Dáňová
1 . 9. MUDr. Dáňová
2. 9. MUDr. Čerňanská
3. 9. MUDr. Chocholová
4. 9. MUDr. Chocholová
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