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Informace ze 1 4. veřejného jednání ZO Ostrá dne 21 .1 .201 6
ZO schválilo

• na základě doporučení hodnotící komise vítězem veřejné zakázky na
dodávku díla „Doplnění kanalizační sítě v obci Ostrá - etapa II“ firmu
ZEPRIS s. r. o., Praha 4, a tímto pověřuje paní starostku k podpisu
smlouvy o dílo dle nabídky předložené v této veřejné soutěži.
• vyplacení mimořádné odměny pro zaměstnance ze státního rozpočtu KÚ
Středočeského kraje dle návrhu paní ředitelky MŠ ze dne 1 9. 1 . 201 6.
• prominutí dluhu rodině ze Šnepova za LOV 201 4 vzhledem k úmrtí paní P. T.
• smlouvu o poskytnutí dotace s Mysliveckým sdružením Ostrá o.s. a
pověřuje paní starostku jejím podpisem.
• smlouvu o poskytnutí dotace se Sportovním sdružením Ostrá
a pověřuje paní starostku jejím podpisem.
• opravu pěšinky mezi MŠ a OÚ ve vhodných klimatických podmínkách
svépomocí s náklady do 3.000,- Kč.
• podání žádosti o dotaci z Programu 201 6 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst a závazkem finanční spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši
5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu a pověřilo starostku
Po zlu nemusí nutně
veškerými úkony k podání a administraci žádosti.

přijít dobro. Může
přijít další zlo, horší ZO vzalo na vědomí
předešlého.
• aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1 . 1 . 201 6.
Michel de Montaigne • závěrečnou zprávu o vyhodnocení provozu ČOV Ostrá v roce 201 5.

• závěr průzkumu trhu pro provedení studie proveditelnosti pro akci

K vítězství zla stačí,
„Revitalizace obecního rybníka ve Šnepově“, kdy nebyla předložena
když dobří lidé
žádná platná nabídka.
budou sedět se
• evidenci odevzdaných kovových odpadů z obce do výkupen tříděných
založenýma rukama.
kovů Straky a Lysá n. L., které budou uvedeny v evidenci odpadů obce.
Edmund Burke

ZO neschválilo

Ďábla můžeš
• nabídku paní H. č.j. 824/201 5/2 ze dne 23.1 2. 201 5 na prodej obecních
v devíti kostelech
pozemků p.č. 11 25/4 (2m2), p.č. 111 9/3 (1 4m2), p.č.111 9/2 (celkem 20m2 )
světit, anděl z něho v k.ú. Ostrá na základě vyhlášeného záměru dne 1 6.1 2. 201 5.
nebude.
• nabídku firmy PROJEKCE DOPRAVNÍ, Švermova 1 338, 41 3 01
Francouzské přísloví Roudnice n. L. ze dne 24. 11 . 201 5 na zpracování studie proveditelnosti
Vnucené dobro už
není dobro, ale
stává se zlem.
Berďjajev

pro akci „Vedeni cyklotras na území obce Ostrá - směr Šnepov“.

Zveme občany na další jednání Zastupitelstva obce, které se bude konat
dne 3. 3. 2016 od 19 hodin v budově obecního úřadu.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Výzva pro vlastníky chat a nemovitostí v chatové oblasti Doubka
Na základě podnětu několika vlastníků chat v chatové oblasti Doubka a po konzultaci s firmou
AVE bych vás chtěla požádat o stanovisko ke změně stanoviště kontejnerů ve zmíněné chatové
oblasti. Návrh nového stanoviště: pod silničním mostem přes řeku Labe, které se nachází v k.ú.
Města Lysá n. L. Tento pozemek je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Budu tedy zmíněný návrh konzultovat i s touto institucí. Před
začátkem jednání bych chtěla znát i váš názor.
Proto vás prosím, zda můžete své stanovisko, kladné či záporné, sdělit OÚ Ostrá v listinné
nebo elektronické podobě na adresu OÚ Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem nebo
na e-mail starosta@ostra.cz. Vaše vyjádření zašlete na OÚ Ostrá nejpozději do 7. 3. 201 6. Na
pozdější reakce již nebude možné brát ohled. Děkujeme za spolupráci a za pochopení.
Mgr. Jana Šenfelderová, starostka obce
Od 1 . 3. 201 6 bude Obecní úřad Ostrá zajišťovat vidimaci a legalizaci , tj. úředně ověřovat

podpisy a listiny.

Od 1 . 4. 201 6 budou opět pravidelně přistavovány kontejnery na bioodpad.
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - NEJČASTĚJŠÍ OMYLY
"Léky nejsou nebezpečný odpad."

- OMYL!

Pokud je na nějakém výrobku symbol přeškrtnuté popelnice , obal nepatří do žádného kontejneru, ani
do toho na směsný odpad. Jedná se totiž o nebezpečný odpad, jehož konkrétní nebezpečné vlastnosti
popisují další grafické symboly v oranžovém poli, například lebky nebo symbol ohně. K nebezpečným
odpadům patří například elektroodpad nebo prošlé léky všeho druhu. Pokud skončí v koši nebo
v záchodové míse, mohou kontaminovat vodu nebo půdu.
TIP: Léky a někdy též použitý zdravotnický materiál je nejlepší odnést do lékárny. Alternativou
jsou sběrné dvory.

VAŠE DOTAZY

Vy se ptáte, my odpovídáme...
Na pozemku p.č. 1092 v k.ú. Ostrá na pravé straně při silnici směrem na Šnepov (u mostku)
jsou popadané vzrostlé stromy. Kdo by měl stromy odstranit?

Stromy by měl odstranit vlasník. Ale popadané dříví je typické pro lužní polohy, a vzhledem k tomu, že
se vše nachází v lokálním biokoridoru, pak je to v pořádku. I z hlediska ochrany přírody je odstranění
popadaných stromů spíše nežádoucí.
Na otázku odpovídala (po konzultaci s MěÚ Lysá - odbor ŽP) Mgr. J. Šenfelderová

Víte, že... ?
Roku 1 955 byly v obci 2 automobily a 23 motocyklů.
V roce 1 965 bylo v obci (tj. Ostrá a Šnepov) již 25 osobních aut a 32 motocyklů.

POZVÁNKY

Kavárnička „Na Úřadě“
aneb
Kavárnička pro dříve narozené

Obecní úřad v Ostré chce poskytnout místo a umožnit tak setkávání dříve
narozeným obyvatelům Ostré a Šnepova, ale také bývalým občanům a rodákům.
Od ledna 2016 je každý poslední čtvrtek v měsíci na Obecním úřadě
připraveno společné posezení u kávy nebo čaje a zákusku.

Můžete si přijít popovídat, zavzpomínat, prohlížet fotografie, vyměňovat recepty....
Další setkání proběhne ve čtvrtek 25. února 201 6 od 1 6:00 v budově OÚ .
V případě potřeby zajistíme dovoz a odvoz účastníků (prosíme oznámit
předem na tel. 325 551 304).

Dětský karneval
se bude konat v neděli 1 4. 2. 201 6 od 1 4 hodin v hostinci v Ostré.
Pro děti jsou připraveny hry a soutěže.

PLÁNOVANÉ AKCE
1 2. 2. 201 6 se v místním hostinci bude konat

Sportovní ples
BESEDA

OÚ Ostrá připravuje pro rodiče nejen předškoláků besedu se speciální pedagožkou
Mgr. J. Urbanovou na téma „Jak pomoci dětem v úspěšném vstupu do školy“.
Beseda se uskuteční 1 4. 3. 201 6 od 1 8 hodin na Obecním úřadě.

Kurz tréninku paměti
OÚ Ostrá ve spolupráci s CSZS Poděbrady o.p.s., středisko Lysá nad Labem připravuje
Kurz tréninku paměti, který je sestaven z 9 setkání po 1 hodině 1 x týdně. Ideální počet
účastníků ve skupině je 1 0 - 1 2 osob. Kurz je zdarma.
V případě vašeho zájmu o účast v kurzu volejte na tel. 325 551 304.
Předpokládaný začátek kurzu je v březnu 201 6.

UDÁLOSTI V LEDNU
29. ledna 201 6 se v Ostré konal tradiční

Myslivecký ples

Foto V. Hájek

Kavárnička na úřadě
Ve čtvrtek 28. ledna 201 6 proběhlo první, "zahřívací" kolo sousedského posezení, kterým
Obecní úřad v Ostré umožňuje setkávání dříve narozených občanů.
Sešla se milá a pestrá společnost: přišli nejen
současní obyvatelé Ostré a Šnepova, ale
dostavilo se i několik bývalých rodáků, kteří
využili této možnosti setkat se a popovídat si se
starými známými.
V příjemné atmosféře s kávou a zákusky se
probíralo všechno možné, objevilo se i pár
starých fotografií, nad kterými se zavzpomínalo
a podařilo se na nich identifikovat několik osob.
Věříme, že účastníci tuto akci v dobrém slova
smyslu "roznesou po vsi" a že se tak stane
oblíbenou tradicí.
Těšíme se na další setkání s občany a rodáky.
Obecní úřad v Ostré

Začátek nového roku 201 6 v naší mateřské škole
Hned v prvních dnech nového roku nás opět čekal výlet do našeho hlavního města. Vypravili jsme se
znovu do prostor Rudolfina, protože jsme hledali odpovědi na další otázky, které nás napadaly po první
návštěvě tohoto opravdu krásného místa. Již jsme věděli, jaké to je hrát (si) v Rudolfinu na orchestr,
kudy chodí hráči České filharmonie na pódium, jak hlasitý má být potlesk pro dirigenta a hudebníky,
který jsme si minule, stejně jako spoustu dalších zajímavých věcí, vyzkoušeli.
Ale nové otázky se stále hrnuly. Tentokrát se naše bádání zaměřilo na skutečně královský nástroj.
Kolik váží harfa? A kolik má strun? Kolik prstů při hře na ni potřebujeme? Kolik vlastně harfa umí vytvořit
kouzelných zvuků? Jak se harfa přenáší? Dá se s ní vůbec cestovat?
Odpovědi na tyto otázky jsme hledali v dalším pokračování hudebního cyklu Rudolfínek, tentokrát pod
názvem „Hravá harfa“. A průvodcem nám byl člověk navýsost povolaný – harfistka České filharmonie
paní Jana Boušková. Nejdříve jsme si povídali o hudebních nástrojích – jaké jsou druhy hudebních
nástrojů, jak se jmenují, jak se na ně hraje; naučili jsme se tančit na písničku „Avignon, tam je shon“, ve
které si každý našel tu svou oblíbenou část.
Ale pak se naše putování stočilo k již dlouho očekávanému nástroji, k harfě. Tanečním krokem jsme
se přesunuli na pódium, kde jsme mohli obdivovat krásy harfy. Paní Jana nám předvedla ukázky ze hry
a techniky tohoto nástroje, které jsou prokládané krátkými skladbičkami, během nichž jsme soustředěně
naslouchali nádherným tónům. A protože
jsme byli opravdu šikovní posluchači, dostali
jsme na závěr malý dárek – také jsme si
mohli svými prsty rozeznít tento netradiční
hudební nástroj.
V Rudolfínu se nám opět moc líbilo a již
nyní se těšíme na závěrečný program –
„Pelíšek plný bicích“.
A co nás čeká v únoru? Setkání s hvězdami
přímo pod hvězdářským dalekohledem. Ale
o tom zase až příště.
Děti a zaměstnanci MŠ

Kavárnička na úřadě - leden 201 6

Myslivecký ples v Ostré 201 6

-

Veterinární ordinace v našem okolí - 201 6

VETERINÁRNÍ POHOTOVOST:
Veterinární nemocnice Český Brod
Klučovská 1 280
282 01 Český Brod
tel. 321 622 460

Veterinární klinika SOKRATES
Zbožská 1 361 /32
288 02 Nymburk
tel. 325 51 3 602, 739 023 060

Veterinární klinika Poděbrady
Prokopova 438
290 01 Poděbrady
tel. 325 626 058

Ordinační hodiny: Po - Pá 8.00 - 1 9.00
Pohotovostní služba: Po - Pá 20.00 - 7.00
So, Ne, Sv 8.00 - 7.00
Ordinační hodiny: Po - Pá 8.00 - 20.00
So 9.00 - 1 2.00
Pohotovost pouze po telefonické domluvě na čísle 739 023 060.
Ordinační hodiny: Po - Pá 8.00 - 1 2.00 1 3 - 20.00
So 1 0.00 - 1 2.00
Mimo ordinační hodiny pohotovost na tel. 777 626 266

VETERINÁRNÍ ORDINACE:
MVDr. Petr Matušina a MVDr. Zuzana Matušinová
Havlínova 1 750/48
289 22 lysá n. L. - Litol
tel. 325 561 1 80, 603 440 51 7
e-mail: mvdr.mat@gmail.com

Veterinární ordinace U Výstaviště

Šafaříkova 1 474/1
289 22 Lysá n. L.
tel. 603 1 40 057 (MVDr. Zachrdlová)
tel. 605 204 890 (MVDr. Zahradníková)

Veterinární ordinace - MVDr. Vladimír Pišl
Zátopkova 654
289 24 Milovice-Mladá
tel. 774 1 49 559

Ordinační hodiny: Po - Pá 1 6.00 - 1 8.00
So 1 0.00 - 1 2.00
Neděle, svátky a akutní případy po pracovní době
po telefonické dohodě .
Ordinační hodiny: Po - Pá 1 0.00 - 1 2.00 1 7.00 - 1 9.00
So 1 0.00 - 1 2.00

Ordinační hodiny: Po - Pá 9 - 11 1 6 - 1 9

Veterinární klinika - MVDr. Vladimír Hodač
V Kolonii 41 2/4
288 02 Nymburk
tel. 325 51 3 821

Ordinační hodiny: Po - Pá 8.00 - 11 .30 1 2.30 - 1 7. 30
So 9.00 - 11 .30

Veterinární ordinace MVDr. Veronika Dočkalová
Jasmínová 21 45
288 02 Nymburk
tel. 607 805 484

Ordinační hodiny: Po - Pá 1 0.00 - 1 2.00 1 3.00 - 1 7.00

Ohlédnutí II

Kulturní a společenské dění v obci v roce 201 5
“Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti
nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.”
Jan Werich.

Jak předeslal Jan Werich, kultura je něco, co potřebujeme k životu, co nás odlišuje od ostatních živých
tvorů. V dnešní uspěchané době je důležité se alespoň na minutu zastavit, zanechat všech povinností
a odreagovat se. Protože člověk je tvor společenský, hledá různé cesty. Rok se s rokem sešel, proto je
dobré se ohlédnout a shrnout, co všechno jsme společně prožili:
Leden.................................... Myslivecký ples
Únor ..................................... Sportovní ples
Dětský karneval
Duben................................... Den otevřených dveří v MŠ Ostrá
Čarodějnice v Ostré a ve Šnepově
Květen................................... Dětský den na hřišti
Červen................................... Den myslivosti pro děti i dospělé spojený s výstavou k výročí MS
Srpen..................................... Slavnostní předání hříště našim dětem
Září........................................ Pohádkový les pro děti
Zájezd do divadla – Kapka medu pro Verunku
Říjen...................................... Den seniorů v Milovicích
Vítání občánků
Listopad................................ Lampiónový průvod
Adventní setkání občanů – zdobení perníčků, výroba adventních věnců
Rozsvícení vánočního stromu v zahradě MŠ a zahájení adventu
Beseda s paní ředitelkou ZŠ J. A. Komenského v Lysé n. L.
Prosinec.................................Předvánoční posezení pro seniory v Milovicích
Vánoční besídka v MŠ
Ke kultuře a společenskému dění patří i sport: nelze zapomenout na každodenně nás provázející dění
kolem osterského fotbalu a díky ochotným cvičitelkám na pravidelné setkávání v tělocvičně školy
v Ostré při kurzech POWERJOGY - POSILOVACÍHO CVIČENÍ (2x týdně v pondělí a ve středu od 1 8 do
1 9 hodin) a PILATES (každý čtvrtek od 1 9 do 20 a od 20 do 21 hodin).
Všem, kteří se menší či větší měrou podílejí na kulturním, společenském a sportovním dění v Ostré
a ve Šnepově, patří velké PODĚKOVÁNÍ.
Mgr. J. Šenfelderová, starostka obce

OÚ Ostrá dále připravuje:
• Tvořivé dílny v obecní knihovně pro malé i velké (např. výroba dárečků z pedigu a z drátků aj.).
• Jarní a podzimní osterskou běžeckou soutěž pro naše obyvatele, chalupáře, rodáky a přátele

z okolí - tj. pro všechny věkové kategorie (např. trénink "dobíhání" na autobus a vlak aj.). Podrobnosti se
dočtete v dalších číslech Zpravodaje.

VÝZVA

Opakujeme výzvu našim občanům a rodákům s prosbou o pomoc při zaplňování "bílých míst" osterské
historie, které nejsou zachyceny v obecní kronice. Jedná se hlavně o události z let 1 935 - 1 953, také
v podstatě chybí záznam z roku 1 968, ale zajímavé by byly i vzpomínky rodáků a pamětníků na to, jak
v Ostré probíhaly kdysi běžné akce, jako byla pouť s procesím, dožínky, posvícení, masopusty apod.
V nejbližší době budou na OÚ k dispozici dotazníky se seznamem konkrétních událostí, které si
mohou zájemci vyzvednout, doma v klidu promyslet a sepsat, nebo využít možnosti "Kavárničky na
úřadě" a podělit se se vzpomínkami ústně, případně přinést staré fotky apod. (na místě okopírujeme).
Obecní úřad předem děkuje

BLAHOPŘEJEME!

V únoru oslaví své životní jubileum tito naši občané
Jaroslav Novák
Petr Čáp
Květa Špitálská

Ostrá
Ostrá
Ostrá

94 let
70 let
70 let
LOUČÍME SE S NAŠIMI OBČANY

kteří nás opustili v lednu 201 6

Bohumil Koutský ze Šnepova ve věku 56 let
Jiří Macháček ze Šnepova ve věku 78 let
Jaroslav Klicpera z Ostré ve věku 47 let
Upřímnou soustrast pozůstalým.

NĚKTERÉ ZMĚNY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH A
OBČANSKÝCH PRŮKAZECH OD 1 . 1 . 201 6
Cestovní doklady

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten
obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu.
V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude
převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 00 Kč. Tento správní poplatek bude
vybírán při převzetí cestovního pasu. Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na
žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 1 0 let,
občanům mladším 1 5 let s dobou platnosti na 5 let. V tomto případě bude možné hotový doklad převzít
v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do
6 pracovních dnů činí 4000,- Kč, pro občany mladší 1 5 let 2000,- Kč. Zároveň se ruší vydávání
cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 1 5 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

Občanské průkazy

Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let: Občanské průkazy se občanům starším 70
let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje
zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné
občanský průkaz vyměnit. I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na
dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání
občanského průkazu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz
se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 00 Kč.
Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu. Pokud má občan trvalý pobyt na
území ČR a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 5 let, nejpozději však
do 30 dnů od dne, kdy dosáhl věku 1 5 let.
Čerpáno ze zdroje Ministerstva vnitra, odboru správních činností

Retro foto - Masopust v Ostré v 90. letech 20. stol.

Foto J. Němec

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách pro
registrované pacienty těchto lékařů:
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
Po 1 . 2. MUDr. Čerňanská
Út 2. 2. MUDr. Matasová
St 3. 2. MUDr. Chocholová
Čt 4. 2. MUDr. Dáňová
Pá 5. 2. MUDr. Matasová
So 6. 2. MUDr. Dáňová
Ne 7. 2. MUDr. Dáňová
Po 8. 2. MUDr. Čerňanská
Út 9. 2. MUDr. Čerňanská
St 1 0. 2. MUDr. Chocholová
Čt 11 . 2. MUDr. Dáňová
Pá 1 2. 2. MUDr. Dáňová
So 1 3. 2. MUDr. Chocholová
Ne 1 4. 2. MUDr. Chocholová
Po 1 5. 2. MUDr. Čerňanská
Út 1 6. 2. MUDr. Matasová
St 1 7. 2. MUDr. Chocholová
Čt 1 8. 2. MUDr. Dáňová
Pá 1 9. 2. MUDr. Chocholová
So 20. 2. MUDr. Čerňanská
Ne 21 . 2. MUDr. Čerňanská
Po 22. 2. MUDr. Čerňanská
Út 23. 2. MUDr. Matasová
St 24. 2. MUDr. Chocholová
Čt 25. 2. MUDr. Dáňová
Pá 26. 2. MUDr. Čerňanská
So 27. 2. MUDr. Matasová
Ne 28. 2. MUDr. Matasová
Po 29. 2. MUDr. Čerňanská
Út 1 . 3. MUDr. Matasová
St 2. 3. MUDr. Chocholová

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

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
2x týdně v tělocvičně školy

pondělí 1 8.00-1 9.00
středa 1 8.00-1 9.00

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
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