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Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc
Na jedno jsem vždy věřil. Že nás pánbůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je krásný,
anebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, a všichni se potíme, když praží
slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili.
Všechny nás nakonec odvezou. Jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme
jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident nebo dráteník, musí mít stejnou
příležitost žít plný život.
Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná že toho má víc v makovici, možná
že nosí lepší košili, že má šikovnější ruce, možná že má větší bicepsy.
Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Tím víc pro ty s menšími
bicepsy a s horší košilí.
Jenže tomuhle můžou věřit a rozumět jenom ti z lidí, kteří mají rádi lidi.
Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a jediný recept na štěstí a to platí pro všechny. Pro mě, pro vás,
pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět.
~ Jan Werich

POZVÁNKY
ROZLUČKA

KAVÁRNIČKA

SE ŠKOLNÍM ROKEM 2018-2019

„Na úřadě“

ČTVRTEK 27. 6. 2019 od 16:00

ČTVRTEK 27. 6. 2019 od 16:00

v areálu MŠ Ostrá

na OÚ Ostrá

UDÁLOSTI V OBCI V KVĚTNU
KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
čtvrtek 30.5. 2019
Poslední čtvrtek v měsíci = příjemné setkání na OÚ
při kávě a čaji na úřadě. Srdečně jste všichni zváni na
ČERVNOVÉ SETKÁNÍ

VE ZKRATCE
Veřejné jednání zastupitelstva obce Ostrá
25.6. 2019 na OÚ Ostrá

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 24.5. - 25.5. 2019

Množství odpadu, která naše obec vytřídila a předala k využití (porovnání roku 2017 a 2018)
1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3.čtvrtletí

4. čtvrtletí

2017

9,313 t

10,857 t

11,333 t

10,909 t

2018

8,939 t

13,423 t

13,054 t

9,536 t

Tlaková kanalizace Šnepov
Stavební záměr je schválen. Další kroky ze strany obce budou následovat a občané budou informován.
Pomoc HZS Středočeského kraje – Nymburk
Pomoc hasičů jsme v obci Ostrá nedávno využili a to v případě, kdy byl přetržen stavební technikou jeden z
drátů u telefonního sloupu a sloup visel nebezpečně nad silnicí II/331 u č.e. 0302.
Proto je dobré připomenout:
Na tísňovou linku hasičů 150 volejte pouze v případě, že:
 hoří
 došlo k dopravní nehodě a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé nebo její následky mohou
poškodit zdraví osob, případně životní prostředí
 jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr …) ohroženy životy, majetek, životní prostředí
 se nemůžete dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení – v bytě je dítě, starší osoba, případně je
ohrožen majetek (zapnutá žehlička, vařič, apod.)
 je nutné vyprostit osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.
 jste ohrožení bodavým hmyzem
 je ohrožen lidský život nebo zdraví v jiných než uvedených případech

Seznam filmových titulů pro letošní Filmové léto 2019 v Ostré
Čertí brko

https://www.csfd.cz/film/530191-certi-brko/prehled/

Hastrman

https://www.csfd.cz/film/512864-hastrman/prehled/

Chata na prodej

https://www.csfd.cz/film/570659-chata-na-prodej/prehled/

Po čem muži touží

https://www.csfd.cz/film/558572-po-cem-muzi-touzi/prehled/

Trabantem tam a zase zpátky

https://www.csfd.cz/film/664800-trabantem-tam-a-zase-zpatky/prehled/

Informace o zavedení vyvolávacího systému pro agendu občanských průkazů a cestovních
dokladů (pasů) na MěÚ Lysá nad Labem
POZOR ZMĚNA
Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Lysé nad Labem oznamuje, že byl nově zaveden vyvolávací systém
pro odbavování agend občanských průkazů a cestovních dokladů (pasů).
Při vstupu do budovy si občan v přízemí vytiskne pořadové číslo (na každý úkon i osobu zvlášť) a na vyřízení
postupuje do prvního patra, vlevo. Na konci chodby v prostoru čekárny je umístěna číselná vyvolávací tabule.

MŠ OSTRÁ
Vážení rodiče, a je to tu!!!!!!
Rádi bychom Vás pozvali na rozlučku s předškoláky, která se bude konat 27. 6. 2019 od 16.00 hod. v parku
před MŠ.
Budeme rádi, když si najdete trochu času a společně s námi vpustíme ladným
tanečním krokem naše předškoláky branou do první třídy.
V případě nepříznivého počasí se program přesune do tělocvičny.
Všichni jste srdečně zváni!!!

Celodenní výlet naší školky
Naše putování za letošním celodenním výletem nás zavedlo na hrad, kde se zabydlel Rumburak – na Kunětickou horu.
Po zdolání strmé cesty, která se vinula od parkoviště autobusu k hradu, jsme sice udýchaní, ale natěšení, dorazili ke vstupní bráně tajemného místa. Za těžkými dřevěnými dveřmi, které museli otevírat hned dva
zbrojnošové najednou, na nás čekal pan král a jeho syn. V jejich království se právě rozhodovalo, jakou dívku
zvolí princ za svou manželku – jestli nafoukanou princeznu nebo hodnou, ale neurozenou, Aničku. Princ měl
raději Aničku, protože byla hodná, pracovitá a měla ho moc ráda. A protože princ chtěla za svou ženu právě
Aničku, vymyslel si úkol, který musely obě dívky splnit. A která úkol splnila lépe, stala se jeho ženou.
Chcete vědět, která to nakonec byla? Tak pro tuto odpověď si budete muset zajet, jako my, na Kunětickou
horu, kde Vám řeknou - Jak se peče písnička 

….a pro zajímavost přidáváme pověst z dávných časů o Kunětické hoře:

O pernštejnském zubrovi
Podle nejstarší verze erbovní pověsti se praotec rodu Pernštejnů jmenoval Vaněk (Věnava) a pocházel
z uhlířské vsi ležící nedaleko dnešního hradu Pernštejna. Jeho příběh se měl udát již v 6. století našeho letopočtu.
Tehdejší bájný vůdce země, markrabě moravský Jošt Vilibald Brandenburg, dlel právě na hradě
Zubštejně. Po hlubokých lesích v okolí hradu se už dlouho potuloval divoký zubr, který škodil lidem a mnoho
jich dokonce zabil. Markrabě vyhlásil, že bohatě odmění toho, kdo kraj zubra zbaví.
I uhlíř Vaněk zvíře mnohokrát v lese potkal, a kdyby před ním nevylezl na strom, jistě by jej také zahubilo. Jednoho dne, když Vaněk před zubrem utíkal, ukryl se ve své lesní boudě. Zubr na něj začal tak dorážet,
že uhlíř už nevěděl kudy kam. Vzal tedy kus chleba, napíchl na prut a podal zvířeti. Tak mu podával postupně
všechen chléb, co měl, a zubr se nakonec uklidnil. Ale nejen to - Vaněk mu podával chléb vždy, když jej v lese
potkal, a nebezpečné zvíře si postupně tak ochočil, že zubr bez něho nechtěl být a všechno si nechal líbit.
Když Vaněk viděl, že zvíře je ochočené, provlékl mu nozdrami houžev, upletenou z mladého líčí. Zubra přivedl na hrad Zubštejn k markraběti. Užaslý markrabě pochválil uhlíře za to, že zvíře nezabil, ale přivedl
je živé. Vaňka bohatě odměnil pozemky, hrady a vesnicemi. Získal veškerá území, která dokázal obejít za jeden den od slunka východu do slunka západu. A byl to věru dobrý chodec;-)
Na jednom vrchu, jemuž říkali Bezvín, začal si pak někdejší uhlíř stavět hrad, kterému bylo
z markraběcí vůle dáno jméno Pernštejn. A na paměť své chytrosti, s jejíž pomocí ovládl divoké zvíře, měl uhlíř i jeho potomci právo užívat jako rodový erb zubří hlavu s houžví v nozdrách. Právě ona houžev byla chápána jako velmi podstatná součást znaku, neboť symbolizovala chytrost a rozvahu, která přemáhá hrubou sílu,
v tomto případě symbolizovanou zubrem.

Děti a zaměstnanci MŠ

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ
mistrovské zápasy S.S. Ostrá – květen 2019
A-mužstvo – Divize sk.B
25.kolo: Sokol Hostouň - S.S. Ostrá 2:0
26.kolo: S.S. Ostrá – Tatran Rakovník 5:3
27.kolo: FK Zbuzany – S.S. Ostrá 4:2
28.kolo: S.S. Ostrá – Meteor Praha 2:1
A-tým je v tabulce po 28.kole na 11.místě se ziskem 38 bodů.

B-mužstvo – I.B. třída sk.B
21.kolo: S.S. Ostrá B – FC Mělník 2:5
22.kolo: FK Vysoká - S.S. Ostrá B 3:2
23.kolo: S.S. Ostrá B – Holubice-Otvovice 5:0
24.kolo: AFK Milovice - S.S. Ostrá B 4:3 na penalty
B-tým je v tabulce po 24.kole na 8.místě se ziskem 31 bod.

Rozpis zápasů všech týmů Ostré na červen 2019
5. 6.
9. 6.
9. 6.
9. 6.
10. 6.
12. 6.
15. 6.
15. 6.
16. 6.
16. 6.

středa
neděle
neděle
neděle
pondělí
středa
sobota
sobota
neděle
neděle

Přípravka mladší
S.S. Ostrá
"A" tým
FK Motorlet Praha
Dorost - starší
Viktorka Žižkov B
Dorost - mladší
Viktorka Žižkov B
Přípravka starší
S.S. Ostrá
Přípravka mladší
SK Poříčany
"B" tým
FK Slavoj Stará Boleslav
"A" tým
S.S. Ostrá
Dorost - starší
S.S. Ostrá
Dorost - mladší
S.S. Ostrá

- FK Bohemia Poděbrady
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
SK Městec Králové
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"
FK Baník Souš
- FK Meteor Praha VIII B
- FK Meteor Praha VIII B

zač.
zač.
zač.
zač.
zač.
zač.
zač.
zač.
zač.
zač.

17:30
17:00
17:00
17:00
17:30
17:30
10:15
17:00
10:15
12:30

Ordinace MUDr. J. Daleckého v Ostré
17.6. 2019
10:30 11:30

OBECNÍ KNIHOVNA
OTEVŘENA
MIMO SVÁTKY KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
(mimo červenec, srpen)
OD 16:30 DO 17:30
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