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Vážení občané,
aby byl příští rok úspěšný, je třeba spolupráce celého týmu lidí, kteří se na chodu obce podílejí.
Velmi si vážím každého, s kým mám možnost vytvářet podmínky pro lepší život v naší obci, ať
už jde o zastupitele, pracovníky Obecního úřadu, Mateřské školy a v neposlední řadě firem,
spolků a samotných občanů. Všem děkuji za spolupráci v roce 2018 a do nového roku přeji
zdraví a hodně vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je v možnostech každého z nás.
Dovolte mi, abych vám popřála mnoho zdraví a spokojenosti.
Přeji nám všem šťastný život v naší krásné obci.
J. Kaucká, starostka obce

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
Práce starostky není práce s pevnou pracovní dobou, s volnými víkendy a svátky, z mého
pohledu se z velké části jedná o poslání - být k dispozici kdykoliv, umět se vcítit do problémů
druhých, mít dobré slovo pro každého, být vyrovnávacím, neutrálním článkem v případě sporů
mezi občany.
Již několik dní píšeme rok 2019. V následujících řádcích se pokusím ohlédnout za rokem 2018.
Přistavování kontejneru na bioodpad od dubna do listopadu je většinou občanů vnímáno
pozitivně. V lednu je zajištěn odvoz vánočních stromků. U OÚ jsou kontejnery na textil, na
odvoz kovu a na přepálené oleje. Instalace zásobníků na sáčky pro psí exkrementy byly také
vítanou novinkou.
Díky zajišťování VIDIMACE a LEGALIZACE, tj. úřední ověřování podpisu a kopií listin
ušetříme mnohým občanům spoustu času. Na OÚ jsme ověřili celkem (od ledna 2016) 406
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podpisů či listin. Prostřednictvím služby pro občany - MOBILNÍ ROZHLAS můžeme
připomínat a upozorňovat na důležité události a akce v obci. Někdy je dobré hlásit také
rozhlasem, proto jsme doplnili bezdrátový rozhlas na další čtyřech místech v obci. Instalace
měřičů rychlosti při vjezdu do Ostré je jedním z několika opatření ke zvýšení bezpečnosti.
Co bylo v roce 2018 zrealizováno?
✓
byl vybudován vodovod Šnepov (částečně z dotace Ministerstva zemědělství)
✓
doplněn vodovod v Ostré (dvě uličky)
✓
vysázeny ovocné stromy podél silnice od OÚ k Labi a dvě lípy v parku za OÚ
✓
zajištěno zpracování studie proveditelnosti – rekonstrukce místních komunikací
Před dokončením je
✓
projektová dokumentace „Místa pro přecházení a chodník podél II/331“
✓
projektová dokumentace na tlakovou kanalizaci ve Šnepově – bude podána žádost o
územní rozhodnutí
Toto je malé ohlédnutí za uplynulým rokem 2018. V dalším čísle se ohlédneme za
společenským a kulturním životem v minulém roce.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
MÍSTNÍ POPLATKY 2019
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1.300,- Kč trvale hlášenou osobu (popř. napojenou
chalupu) a 500,- Kč za dítě do 15 let.
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč na osobu s trvalým pobytem a 650,Kč za rekreační objekt. Pro děti do 15 let věku činí poplatek 500,- Kč.
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 od poplatků osvobozen pes z útulku.
Splatnost poplatků: 1. splátka do 31. 3. 2019, druhá splátka do 30. 9. 2019. Při úhradě za
likvidaci odpadů obdržíte nové roční známky na popelnice. Kdo nebude mít roční známku na
popelnici do 31. 3. 2019, tomu nebude vyvezena!
Poplatky je možné zaplatit v úředních dnech - pondělí a středa - od 8 do 11 hodin a od 13 do 17
hodin na Obecním úřadě v Ostré hotově nebo platební kartou. Dále je možné úhradu poslat
převodem na účet obce, č. účtu 2229191/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést číslo
popisné (evidenční). Občané Šnepova před číslo
popisné (vid.) napíší ještě číslo 6.
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VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 29.1. 2019 na OÚ Ostrá v 19:00 h.

UDÁLOSTI V OBCI
NOVOROČNÍ POCHOD - El Paso 2019
Letošní Nový rok oslavilo vycházkou k chatě El Paso 11 turistů ze Šnepova. Terén byl lehce
rozmáčen, ale i tak se u chaty sešlo celkem dost turistů. Vycházka se vydařila.
J. Kaucká, za turisty ze Šnepova :)

POZVÁNKY
KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
Lednová kavárnička „Na úřadě“ se koná
ve čtvrtek 29.1. 2018 v 16:00 h.
Všichni jste srdečně zváni.

PLESOVÁ SEZÓNA V OSTRÉ
Myslivecký ples
Sportovní ples
Maškarní ples

pátek
pátek
neděle

27.1. 2019
8.2. 2019
10.2. 2019

Plesy v okolí obce 2019
12.1.
12.1.
12.1.
12.1.
18.1.
19.1.
26.1.
2.2.
2.2.
8.2.
9.2.
9.2.
9.2.
9.2.
9.2.
9.2.

Myslivci Lysá Doubrava / Milovice
per. ples města Mladá Boleslav
Novoroční ples floorbalu a nohejbalu / Čelákovice
hasičský ples / Semice
Sportovní ples / Nymburk
Hasičský ples / Čelákovice
1 per. ples TKD / Lysá
Hasičský ples / Lysá
Pivovarský ples / Nymburk
ples města Lysá
Šibřinky / Lysá
Ples okresních myslivců / Čelákovice
rybářský ples / Nymburk
ples veslařského klubu Lysá / Semice
ples města Milovice
hasičský ples / Stará Lysá
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15.2.
15.2.
23.2.
2.3.
9.3.
9.3.
15.3.
16.3.
23.3.
30.3.
13.4.
zdroje:

třešnička bál / Nymburk
první basketbalový ples / Nymburk
Ples rybářů / Čelákovice
Sportovní ples / Lysá
městský ples Čelákovice
Ples čajovny / Nymburk
ples měst a obcí nymburského regionu / Nymburk
Doopravdy taneční ples / Čelákovice
Zahradnický ples / Nymburk
Maškarní ples / Čelákovice
Pravý domácí ples / Čelákovice
https://m.facebook.com/groups/145093202847452?ref=share
http://www.celakovice.cz/redakce/index.phh
http://www.mesto-nymburk.cz/index.php

VE ZKRATCE
KONTEJNER NA VÁNOČNÍ STROMKY bude přistaven v druhé polovině ledna
na obvyklém místě u školy.

STATISTIKA OBCE ZA ROK 2018
V roce 2018 se v Ostré narodilo 8 dětí (5 děvčat a 3 chlapci), zemřelo 7 občanů, přistěhovalo se
17 lidí a odstěhovalo se jich 8.
K 1. 1. 2019 má Ostrá 567 obyvatel, z toho 277 žen, 290 mužů.

MOBILNÍ ROZHLAS
Celkem zaregistrováno 390 občanů a chatařů. Z nich 110 má
zaregistrovaný e-mail, 21 využívá aplikaci.

PODĚKOVÁNÍ

Mateřská škola Ostrá velmi děkuje firmě Botanicus, spol. s. r.o., paní Ing. Daně Hradecké za
poskytnutí účelově vázaného finančního sponzorského daru na rok 2019.
Dále bychom také rádi poděkovali kroužku keramiky pod vedením paní Martiny Šípkové za
poskytnutí finančního daru – výtěžek z adventního odpoledne, který bude využit na úhradu
nákladů spojených s celodenním výletem pro děti mateřské školy a dalšími aktivitami našich
dětí.
Jitka Fránková, ředitelka MŠ Ostrá
Obec Ostrá děkuje paní Ing. Daně Hradecké za finanční podporu na rok 2019.
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PROSINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLCE
Jak se již stalo milou tradicí, předvánoční čas v naší školce se nesl v duchu lidových tradic,
koled, voňavých Františků, povídání o původu Vánoc, o předvánočních a vánočních zvycích každé pondělí jsme si zapálili svíčku na adventním věnci a pod zavřenými víčky si snili svá
tajná přání. Rozbalovali jsme také adventní sáčky s malými drobnostmi a sladkostmi. Letos ale
poprvé jsme ještě k rozbalování adventních sáčků přidali milé čtení o Andělech na vánoční
pouti. Spolu s dětmi jsme se vypravili na nebeskou cestu s 24 láskyplnými anděly a procestovali
s nimi předvánoční čas. Každý prosincový den se vždy jeden anděl vydal na zem k lidem, aby
jim byl v předvánoční čas po boku jako podpora a ochrana. Každý anděl má na starosti nějaký
zvláštní úkol. Jeden 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.
Na začátku adventního času jsme se vypravili na zámek Karlova Koruna u Chlumce nad
Cidlinou. Čekaly nás tam totiž Vánoce letem světem. Během několika málo chvil jsme
procestovali celý svět a zastihli lidi právě v okamžiku, kdy zasedali ke slavnostně prostřenému
štědrovečernímu stolu. Naše pouť začala v Betlémě v čase narození Ježíška a návštěvy Tří
Králů, pokračovala přes Ameriku, Rusko, Itálii, Francii až po naše české končiny, kde vánoční
čekání provoní maminčino cukroví.
A nastal čtvrtek 6. prosince a do školky k nám zase po roce zavítala vzácná návštěva. Ani letos
totiž sv. Mikuláš nezapomněl a společně s andílkem a čerty nás navštívil. Mikuláš se svým
doprovodem přišel hned po odpolední svačině a pobyl s námi skoro celé odpoledne. Nejdříve
děti vzácné hosty přivítaly pásmem mikulášských, čertích a andělských básniček a písniček. V
knize dobrých skutků a drobných hříchů, kterou sv. Mikuláš bedlivě střeží, nebyly žádné
zápisy, a tak bohatá nadílka nikoho neminula. Čert, stejně jako v minulých letech, odešel s
nepořízenou. Nevzdal se ale tak snadno - úplně nenápadně přece jen pár malých kousků uhlí do
každého balíčku propašoval.
V druhé části odpoledne děti
pozvali Mikuláše, andílka i čerta
ke společnému vyrábění. Za
malou chvíli pak pod rukama
dětí i milé návštěvy vznikly
krásné
dřevěné
podobizny
andílka, čerta
a Mikuláše.
Společný čas se nesl v atmosféře
pohody a klidu. Děti se vůbec
nebály, statečně podaly ruku i
čertovi na znamení utvrzení
daného slibu, že budou hodné. A
pokud plakaly, tak jen opravdu
malinko. Klukům se pak zachtělo trochu čertovin, a tak pozvali čertíka do hry, aby se nějakým
těm lumpárnám také přiučil :-)
Velmi sv. Mikuláši, čertům i andílkovi za příjemné odpoledne děkujeme a těšíme se na příští
rok!
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A závěr prosince? Krásný a slavnostní. Vánoční nálada, vůně cukroví od maminek, koledy - to
vše charakterizovalo naši vánoční slavnost, která pomyslně zakončila naše vánoční putování.
Tělocvičnou naší mateřské školy se rozezněly koledy a básničky naší Vánoční slavnosti. Naše
děti si pro své blízké připravily v duchu kadovských Vánoc pásmo plné krásných písniček
zpívaných i na flétnu hraných, básniček a tanečků. A protože byly děti velmi šikovné a celé
vystoupení se jim moc a moc povedlo, Ježíšek je hned druhý den odměnil. Pod stromem v
tělocvičně jim zanechal ale opravdu obrovskou hromadu dárků - no, však se podívejte.
Všem rodičům, prarodičům a návštěvníkům naší slavnosti velmi děkujeme za účast a v roce
2019 přejeme zdraví, štěstí a splněná malá i velká přání.

Děti a zaměstnanci MŠ

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE
Silvestrovský fotbálek, který se hrál tradičně poslední den v roce dopoledne na tréninkovém
hřišti v Hákově, se vydařil. Sešlo se 29 dřívějších, současných, mladých i starších hráčů.

V příštím čísle se dozvíte o tom, jak se dařilo sportovcům na zimním soustředění.
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ZE ŠUPLÍKU
KRONIKA
KOVÁŘSKÝ ROD KOUTSKÝCH – 1. část
ZPRACOVALA Martina Fialová, 2018, pozn. zveřejněno se svolením autorky
Kovářské řemeslo
Kováři patřili k tzv. stěhovavým povoláním (spolu s např. mlynáři, učiteli, duchovními), takže v
jedné obci se zpravidla nezdrželi po více generací, jak dokládá i historie našeho rodu.
Raně středověcí kováři pracovali nejspíše vsedě (špalky byly nízké a nářadí menších velikostí,
teprve ve vrcholném středověku /11.-14. století/ se zřejmě ustálil zvyk kovářské práce ve stoje.
Počet kováren se postupně zvyšoval, zvláště ve 13. století, kdy rostla v souvislosti s kolonizací
lesní půdy potřeba železných nástrojů i na venkově (seker, těžkých motyk a oradel se železnými
radlicemi). Kovářská práce měla nepostradatelný význam i pro výrobu stavebních prvků,
zbraní, šperků a nástrojů pro mnohé další řemeslné obory. Sortiment kovářské výroby se
postupně rozrůstal a s tím i význam kovářů.
Vesničtí kováři byli jako jedni z mála řemeslníků od středověku vyňati z mílového práva měst
(právo zaručovalo monopol řemeslníků sdružených v cechu na provozování a prodej svých
výrobků či služeb, např. pohostinství, v okruhu jedné míle kolem města). Někteří vesničtí
kováři byli obecními služebníky a pracovali za mzdu, mnozí byli svobodnými řemeslníky, kteří
si kovárnu pronajímali a pracovali ve své režii.
Dílny, kde se pracovalo s otevřeným ohněm, se považovaly za potenciální zdroj požáru, proto
kovárny stávaly na kraji obce nebo uprostřed návsi (aby bezprostředně nesousedily s
usedlostmi).
Na vesnici byl kovář jednou z nejdůležitějších postav, a to i v životě společenském a
politickém. Koval výrobky potřebné pro chod domácností, okovával koně, vyráběl zbraně a v
neposlední řadě fungoval často i jako léčitel. Jako ten, který pracoval s ohněm, byl
respektovanou osobností a často mu byly přisuzovány kouzelnické schopnosti. Víra v magickou
moc kovářské práce se dosud zachovala ve formě podkovy pro štěstí.
Kovář používal velké množství nářadí, nebyl schopen pracovat sám, pravděpodobně mu
pomáhali členové jeho rodiny a řemeslo se tak dědilo z otce na syna.
Tak tomu bylo i v rodině Koutských, kde se kovářské řemeslo učili synové od svých otců.
Kování koní
Až do 13. století se koně většinou nekovali (i když podkovy znali Slované zřejmě už v 8. či 9.
století). Důvody byly tři. Za prvé tehdy chovaní koně měli kopyta odolnější, pevnější, méně
citlivá a méně drolivá, za druhé v období, kdy sloužili především jako jezdečtí, nebyla kopyta
tolik namáhána a zatřete v tomto období bylo železo drahé a ostatní materiály používané na
výrobu podkov (lýko, sláma, kůže, textilie, trávy či dřeviny) nebyly příliš trvanlivé.
Železné podkovy, jejichž tvar a vzhled se v průběhu času měnil, nejenže zvýšily výkon zvířete,
ale navíc chránily koňská kopyta před zdravotními potížemi, které by mohl způsobit náročný
terén, a napravují některé odchylky kopyt od normálu, kvůli nimž by koně např. chůze bolela.
Kromě toho umožňují zvířeti lépe se zapřít.
Kováři, kteří chtěli podkovávat koně a krávy, museli složit speciální zkoušku. Až potom si
mohli na kovárnu pověsit ceduli s nápisem „Kovář a zkoušený podkovář“.
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Cechy a cechovní artikule
Za vznikem cechů byla snaha řemeslnických mistrů – starousedlíků o stmelení se proti nově
příchozím, tedy jakási ochrana před nežádoucí konkurencí.
Cechovní artikule jsou pravidla a předpisy pro řemeslníky sdružené v cechu a dobře svědčí o
tom, jak cechy kdysi fungovaly. Mezi základní body patří například: zdůraznění zbožnosti
řemeslníků, ustanovení o kvalitní práci a tovaryších. Cechy vznikaly nejprve ve významných
městech a z nich se pak šířily i do menších měst, kde se příbuzná řemesla sdružovala do
společného cechu. Takto se například sdružovali kováři, koláři a bednáři, jejichž spolupráce
bylo zapotřebí pro zhotovení některých finálních výrobků. Některá malá města měla cech
společný pro všechna tamní řemesla. Co bývalo v takových artikulích psáno, si můžete přečíst
níže na příkladu z nedalekých Čelákovic.
Co se týká naší sledované oblasti, byl cech kovářů a příbuzných řemesel v Kostomlatech nad
Labem jen krátce (1732-1753), protože Kostomlaty neměly statut města. Takže cech byl brzy
zrušen a přešel pod Lysou nad Labem.

VÝROČÍ V OBCI
310 let od založení místní části Šnepov (tehdy rybářská osada)
(Osada byla založena jako rybářská roku 1709 Františkem Antonínem Šporkem u tehdy rozlehlého rybníka,
jehož hráz tvořila dnešní silnice do Kostomlat. ] Jméno osada dostala z německého Die Schnepfe, tj. Sluka,
patrně dle přítomnosti těchto ptáků. Šnepov měl osm usedlostí. První z nich byla rybárna. Rybník
obklopoval osadu ze dvou stran. Napájen byl Hronětickým potokem tekoucím od Rozkoše, kde byl mlýn.
Rybník je znázorněn ještě na Müllerova mapě Čech z roku 1720, naopak na I. vojenské mapování z let
1764–1768 již jej nenajdeme. Jižně od hráze se táhly až k Labi a zřícenině hradu Mydlovar doubravy s
prastarými duby. Posledního velikána nechala pro sešlost v roce 1874 pokácet tehdejší
majitelka panství Lysá kněžna Štěpánka z Rohanů. Dle kronikáře přijal dub do svého dutého kmene dvě
desítky poutníků, kteří sem každoročně konali pouť zvanou Slavnosti sněženek.)
zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Šne pov

30 let od vyhlášení Mydlovarského luhu chráněným přírodním výtvorem a poté v r. 1992
přírodní rezervací
(Jedná se jeden z největších zachovalých českých luhů, čemuž zajisté pomáhá příhodná poloha území, které
nestojí v cestě žádné liniové stavbě, jako například Libický luh. Uprostřed území stojí zřícenina hradu
Mydlovary a jistě není bez zajímavosti, že přesně jižním směrem se nachází menhir, o jehož původu není
mnoho známo. Přes Mydlovarský luh vede dost cest, po severní straně jej obtéká Farský potok. V nitru luhu
najdeme spoustu tůní a tůněk s vodou čistou i hnijící. Když máme správné podmínky, tak tu pro komáry ani
nevydržíme, ale takové je to ve všech luzích, nejen těch českých. Informační cedule mimo jiné uvádí výskyt
dubu slavonského).
zdroj: http://chranene-uzemi.sije.cz/mydlovarsky-luh/

15 let od znovuotevření MŠ v obci
(Mateřská škola je umístěna v prostorách budovy bývalé Obecné školy v blízkosti lesa, sportovního hřiště a
bylinných zahrad Botanicus, spol. s. r. o. K budově školy náleží školní zahrada, která je vybavena
dřevěnými zahradními prvky, pískovištěm a dřevěným přístřeškem pro společná setkávání. O děti zde pečují
ředitelka MŠ, tři pedagogické pracovnice, asistent pedagoga a školní asistent. Snaha o vytvoření rodinného
prostředí pro děti je hlavním cílem. V naší mateřské škole panují přátelské vztahy, a to má vliv na celkovou
atmosféru klidu a pohody nejen dětí, ale i kolektivu zaměstnanců.) zdroj: http://www.ostra.cz/ms_dokumenty.htm,
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125 let od postavení a vysvěcení kapličky v Ostré
(V nevelkém parčíku malebné obce Ostrá stojí kaplička čtvercového půdorysu, jejíž vrchol zdobí zvonička.
Kaplička byla postavena a vysvěcena roku 1894, na který nás upozorňuje i letopočet umístěný nad
dřevěnými dveřmi. Poslední stavební úprava nebo přesněji řečeno rekonstrukce proběhla v r. 2004 a od té
doby je tato sakrální památka ve stávající podobě) zdroj:
https://ceskastopa.webnode.cz/okres/nymburk/ostra/ostra-kaplicka/ ,

Víte, že …..............................
V roce 2019 oslavíme ještě jedno výročí? 300 let od vydání prvních česky psaných novin
Český postilión neboli Noviny české

Na základě žádosti obce Ostrá byl na konci roku 2018 proveden průzkum obsazenosti školních
spojů linky X480, který potvrdil vysokou přepravní poptávku. Na základě této skutečnosti bylo
zjištěno, že je potřeba posílit školní spojení, a to tím, že spoj č. 1 na lince X480 zahájí jízdu
namísto v zastávce Ostrá, Šnepov již v zastávce Ostrá, Náves. Následně při cestě ke škole do
Lysé nad Labem obslouží i zastávku Ostrá, Šnepov.
Díky spolupráci s Odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje dojde k realizaci
v mimořádném termínu od neděle 20. ledna 2019, resp. od pondělí 21. ledna 2019.
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LSPP pro děti a dorost
PRACOVIŠTĚ KOLÍN

LSPP pro děti a dorost
PRACOVIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

Pavilon „D“ – přízemí dětského pavilonu,
dětská odborná ambulance
Žižkova 146, 280 01 Kolín III
Kontakt: 321 756 641
Ordinační hodiny:
Všední den
17:00 – 21:00
Víkend, svátky
8:00 – 20:00

třída Václava Klementa 147
293 01 Mladá Boleslav
Kontakt: 326 742 706
Ordinační hodiny:
Po-Pá
17:00-22:00
So, Ne, sv
8:00-22:00
Přestávky
12:00 – 12:30
17:30 – 18:00

Zpravodaj obce Ostrá - občasník pro Ostrou a Šnepov. Datum vydání: 9.1. 2019 Náklad: 100 kusů Vydavatel:
Obec Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 551 304, e-mail: obec.ostra@ostra.cz. Odpovědný
redaktor: Mgr. Jana Kaucká Redakční rada: Mgr. Jana Kaucká, Renáta Pilařová. Příspěvky můžete posílat na email: starosta@ostra.cz. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat
stanovisko redakce ani obecního úřadu. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení příspěvků.
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