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Slova k zamyšlení
O štěstí

Štěstí je to jediné, co
můžeme dávat, aniž
bychom to měli.
(Halen)
Kdybychom byli
pořád šťastni,
nevěděli bychom, že
je to příjemné.
(Leval)
Největším štěstím
člověka je, když
může žít pro to, zač
by byl ochoten
zemřít.
(Balzac)
„Nic není
nesnesitelnějšího
než hlupák, který má
štěstí.
(Seneca)

Ročník XI.

1 /201 6

příspěvek 2,- Kč

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015

Vážení spoluobčané,
snažím se dávat přednost spíš plánům a vizím, než abych se zabývala tím, co bylo, neboť
to většinou již nelze změnit. Čas od času je ale důležité a nezbytné ohlédnout se a provést
zpětné hodnocení toho, co se podařilo, co zatím ne, a proč.
Uplynul již rok od voleb v roce 201 4, které pro mne osobně znamenaly velkou změnu.
Z každodenní práce s možností ovlivňovat chod školy a vzdělávat malé i velké žáky jsem
přešla do funkce starostky a začala denně přispívat k řešení záležitostí, které s sebou nese
řízení a správa obce, a především jsem dostala příležitost dokončit řadu rozpracovaných
akcí a zahájit přípravu těch, které naše obec i my, její obyvatelé, potřebujeme.
Jednou z dokončených akcí je investiční projekt, který byl spolufinancován z dotace, a to
obecní hřiště u OÚ.
Kvůli zajištění bezpečnosti dětí v MŠ byla provedena kontrola poutání větví stromu (olivy)
na zahrádce školky, na hřišti MŠ byl odstraněn nevyhovující herní prvek a zakoupen nový,
také byl zabudován bezpečnostní zvonek při vstupu do budovy školky.
Dále byla provedena oprava místních komunikací a doplněno chybějící značení u
zastávky ČD, ve spolupráci s MS Ostrá byl proveden prořez stromů u silnice k zastávce
ČD, ve Šnepově bylo umístěno dopravní zrcadlo kvůli bezpečnému výjezdu z nemovitosti,
proběhla částečná oprava cesty podél Labe v chatové oblasti Doubka.
Na základě výběrového řízení byla vybrána firma, která provedla opravu křížku. Formou
finančního daru tuto opravu zaplatila firma Botanicus.
Novinkou, kterou občané přivítali s vděkem, bylo přistavení kontejnerů na bioodpad
a podpis smlouvy s novým dodavatelem kontejneru na textil.
V prosinci byl Opatřením obecné povahy č.1 vydán Územní plán Ostrá.
Poslední uskutečněnou akcí bylo doplnění osvětlení ve Šnepově a na dvou místech
v Ostré, konkrétně na pěšince od vršku ke škole.
V minulém roce se podařilo dát novou podobu Zpravodaji a webovým stránkám obce.
Loňský rok byl také ve znamení několika kulturních akcí. Je dobré, že aktivity z minulých
let, jako je Den dětí, Pohádková cesta, lampionový průvod či rozsvícení vánočního stromku
dále pokračují, a vedle nich se rodí akce nové - zájezd do divadla, zdobení perníčků a
výroba adventních věnců, vítání občánků, beseda s paní ředitelkou ZŠ J. A. Komenského v
Lysé n.L. a předávání betlémského světla.
Vážení spoluobčané, vánoční svátky utekly jako voda a zase stojíme na počátku nového
roku. V průběhu následujících měsíců nás čeká spousta práce a akcí, o kterých Vás
budeme pravidelně informovat. Věřím, že se naše snaha a úsilí pozitivně projeví na vaší
spokojenosti s životem u nás v obci.
Přeji vám krásný nový rok, hodně zdraví, lásky a pohody.
Mgr. Jana Šenfelderová, starostka obce

Informace z 1 2. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8. 1 2. 201 5
ZO schválilo
•
•
•
•
•
•
•
•

rozpočet MŠ na rok 201 6
nákup nové stolní počítačové sestavy do MŠ do 20 000 Kč,- na základě cenového průzkumu trhu
vyplacení mimořádné odměny ředitelce školky za období 1 . 1 . 201 5 – 30. 11 . 201 5
schodkový rozpočet obce Ostrá na rok 201 6, schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých
let
vyhlášení záměru na prodej obecních pozemků p. č. 11 25/4 (2m2), p. č. 111 9/3 (1 4m2), p. č. 111 9/2
(celkem 20m2) v k. ú. Ostrá za cenu 350 Kč/ m2
prodej části pozemků p.č.488 (9m2) a p.č. 490/4 (86m2) oddělených na základě GP č. 696_639/201 5
v k. ú. Ostrá za 350,- Kč/m2 manželům N. na základě vyhlášeného záměru č. j. 802/201 5 ze dne
20. 11 . 201 5 .
pronájem části obecních pozemků v chatové oblasti Felinky p.č. 490 (2350m2) a p.č. 611 (1 50m2) v
k. ú. Ostrá ČRS MO Lysá n. L. na základě vyhlášeného záměru č. j. 790/201 5 ze dne 1 6.11 . 201 5 .
poskytnutí daru Knihovně města Mladá Boleslav ve výši 1 .000,- Kč

ZO pověřilo

• starostku obce podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost č. IV-1 2-601 7298/001 ,
Ostrá, knn pro p. č. 1 21 /5, PK 1 580/1 , 888/1 4 mezi AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 020, Nymburk,
PSČ 289 01 , a Obcí Ostrá
• starostku obce podpisem Smlouvy o zřízeni služebnosti inženýrské sítě č. 1 5/1 384/MH/PE/BS k
pozemní komunikaci a podmínkám a provozu „Doplnění kanalizačních sítí Ostrá mezi Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje se sídlem Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11 , PSČ
1 50 21 a Obcí Ostrá.

ZO vydalo

• Územní plán Ostrá jako opatření obecné povahy č. 1 . Toto bylo oznámeno Veřejnou vyhláškou na
úřední desce OÚ Ostrá v listinné i elektronické podobě.

ZO neschvaluje

• žádost firmy MONTANO VALTR s.r.o. o vydání souhlasu se změnou využití území z orné půdy na
kontejnerovnu. Jedná se o část pozemku p. č.849/6 (20 851 m2) v k.ú. Ostrá.

ZO bere na vědomí

• závěr kontroly dětského hřiště MŠ Ostrá, ve Šnepově, a tělocvičny v budově č.p. 1 09
• skutečnost, že veškeré náklady na opravu křížku formou finančního daru zaplatila firma Botanicus.
Obec Ostrá děkuje za poskytnutí tohoto daru a za spolupráci v roce 201 5.

Informace z 1 3. veřejného jednání ZO Ostrá dne 22.1 2. 201 5
ZO bere na vědomí

• vyjádření p. V. ke stanovisku obce na žádost č. j. 772/201 5 ze dne 9. 11 . 201 5 o vydání souhlasu se
změnou využití území z orné půdy na kontejnerovnu. Stanovisko obce zůstává neměnné.
• vzhledem k nutnosti vypořádání námitek a nutnosti dodržení zákonných lhůt na podpis smlouvy
s vítězným uchazečem byla poslána žádost na Ministerstvo zemědělství ČR o posunutí termínu
předložení podkladů k Žádosti o poskytnutí státní podpory na akci Doplnění kanalizační sítě v obci
Ostrá - etapa II.

ZO schválilo

• předběžné rozpočtové opatření č. 11 /201 5 k rozpočtu za rok 201 5 pro operace, které vzniknou za
období od 23.1 2. 201 5 do 31 .1 2. 201 5 bez určení konkrétní výše v Kč.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/ 201 5 o místních poplatcích. Schválením této vyhlášky se mění
obecně závazná vyhláška č.1 /201 3 o místních poplatcích ze dne 11 . 3. 201 3

Pan místostarosta jménem přítomných zastupitelů poděkoval paní starostce a paní účetní za jejich
práci v roce 201 5, stejně tak paní starostka poděkovala všem přítomným za skvělou spolupráci v roce
201 5.
Zveme občany na další jednání ZO, které se bude konat 21. 1. 2016 od 19 hodin v budově OÚ.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
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 jsou splatné: 1 . splátka do 31 . 3. 201 6, 2. splátka do 30. 9. 201 6.
Při úhradě za likvidaci odpadů obdržíte nové roční známky na popelnice. Kdo nebude mít roční známku
na popelnici do 31 . 3. 201 6, tomu nebude popelnice vyvezena!
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.
Také 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.
Kompletní znění aktualizované vyhlášky OZV č. 2/201 5 o místních poplatcích je k dispozici na
Obecním úřadě nebo na webových stránkách 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.

POZVÁNKY

Kavárnička „Na Úřadě“
aneb
Kavárnička pro dříve narozené

Obecní úřad chce poskytnout místo a umožnit setkávání dříve narozených občanů
Ostré a Šnepova. Od ledna 2016 pro ně bude každý poslední čtvrtek v měsíci

připraveno na Obecním úřadě společné posezení u dobré kávy nebo čaje a dezertu.

Můžete si přijít popovídat, zavzpomínat, prohlížet fotografie, vyměňovat recepty....
První setkání se uskuteční ve čtvrtek 28. 1 . 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).

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá
Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen
povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpěv lidových koled, rozbalování
adventních sáčků s malými dárečky a sladkostmi, ale také nezapomenutelné zážitky.
Hned na začátku prosince k nám zavítala vzácná návštěva: Ani letos sv. Mikuláš nezapomněl
a společně s andílkem a čerty nás ve školce navštívil. Tentokrát poprvé
přišel hned po odpolední svačině a pobyl s námi celou hodinu. Děti si
pro vzácnou návštěvu připravily pracovní dílničky. Za malou chvíli pak
pod rukama dětí i milé návštěvy vznikly neopakovatelné papírové masky
sv. Mikuláše, krásného andílka a trochu špinavých čertů.
Společný čas se nesl v atmosféře pohody a klidu. Děti se vůbec nebály,
a pokud plakaly, tak jen opravdu malinko.
Děti také předvedly nacvičené mikulášské, čertí a andělské básničky.
V knize dobrých skutků a drobných hříchů, kterou sv. Mikuláš bedlivě střeží, nebyly žádné
zápisy, a tak bohatá nadílka neminula nikoho. 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. Velmi sv. Mikuláši, čertům i andílkovi za příjemné odpoledne
děkujeme a těšíme se na příští rok!
Další prosincový týden přinesl velký výlet do Prahy. Vypravili jsme se do prostor Rudolfina,
protože jsme hledali odpovědi na otázky, které nás velmi zajímaly: Jaké to je hrát (si) v
Rudolfinu? Ne na schovávanou, ale třeba na orchestr! Kudy chodí na pódium hráči České
filharmonie a jak hlasitý může být potlesk pro dirigenta a hudebníky? A jak se vlastně dirigent
České filharmonie jmenuje? Jak to vypadá v prezidentském salonku? A protože máme děti
zvídavé, za malou chvilinku jsme si společně s paní průvodkyní více než malinko zařádili na
různých místech Rudolfina, které to dopoledne patřilo jen nám!
Hudební cyklus "Malé (nejen) hudební řádění" jakoby byl ušitý přímo pro náš
záměr najít odpovědi na všechny naše otázky. Putovali jsme z foyeru v
přízemí na balkon, abychom zkusili hru s ozvěnou; přes prezidentský
salonek, kde jsme poslouchali tři verze hudební skladby a hledali v nich zvuk
harfy, zpět do přízemí, a nakonec na pódium! Na každém zastaveníčku jsme
hledali obrázek hudebního nástroje a něco málo si o něm řekli. Nakonec
přišla ta úplně pravá paráda! Na pódiu se děti rozestavěly jako orchestr a
zkusily si za pomoci hudby představit, jaké je, když ve Dvořákově síni
hraje Česká filharmonie. Nutno říci, že děti byly tak vynikajícími hudebníky,
že bouřlivý potlesk z řad posluchačů nebral konce.
V Rudolfínu se nám líbilo tak moc, že se tam ještě v lednu a březnu vrátíme. O našem řádění
Vám v příštích číslech nějaké novinky určitě napíšeme.
A jaký byl závěr prosince? Krásný a slavnostní. Vánoční nálada, vůně cukroví od maminek,
koledy - to vše charakterizovalo vánoční vystoupení, které se uskutečnilo 1 5. prosince 201 5.
V tělocvičně naší mateřské školy se totiž konala Vánoční slavnost.
Úvodní hudební vystoupení a slovo na přivítání od kamarádů, kteří do naší školky dříve
chodili, nás vneslo do následujícího téměř hodinového programu. Děti, které se proměnily
v bělounké andílky, si pro své blízké připravily pásmo plné krásných písniček zpívaných i jemně
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 opravdu obrovskou hromadu dárků.
Všem rodičům, prarodičům a návštěvníkům naší Vánoční slavnosti velmi děkujeme za účast a
v roce 201 6 přejeme zdraví, štěstí a splněná malá i velká přání.
Děti a zaměstnanci MŠ

Čerti a vánoční nadílka
ve školce

Mateřská škola na výletě v Rudolfinu

Zima v Ostré "v borku" před sedmdesáti lety (1 946, foto F. Verner)

Křížek
Na čtvercovém podstavci dvoustupňový postament, zakončený profilovanou římsou, na
čelní straně letopočet 1858. Nahoře dekorativní litinový kříž s korpusem, oválnou tabulkou a
reliéfem. Památka místního významu. Umístění: na návsi.
(Popis křížku v Ostré podle publikace Soupis památek okresu Nymburk od J. Hrabětové)

Začátkem července roku 201 5 zmizel z návse U Křížku křížek.
Mnozí občané si toho zpočátku ani nevšimli - natolik jsme zvyklí
brát jeho existenci za samozřejmou, neboť k naší vsi odedávna
patří. Je jednou z památek obce, ozdobou a orientačním bodem,
ale pro nás, kteří jsme v jeho okolí vyrostli, je také místem našich
dětských her, a starší generace ještě mohou pamatovat pouťová
procesí, která dříve chodívala od křížku ke kapličce. Křížek by
nám rozhodně chyběl .
Naštěstí se po pár měsících vrátil zpátky - obec nechala kvůli
špatnému stavu opravit betonový podstavec i samotný křížek na
jeho vrcholku. Zároveň byl křížek posunut kousek dál od cestičky
mezi lípy a otočen "čelem" na jih, zatímco původně se díval
k východu, což bylo z církevního hlediska asi správnější, ale teď
je zase lépe vidět ze silnice.
Možná by bylo zajímavé povědět si při této příležitosti něco o
historii našeho křížku. V obecní kronice o něm není žádná zmínka ,
takže nevíme, kdo a kdy ho nechal postavit, ale i tak se o něm dá Listopad 2015  nově opravený křížek
zjistit aspoň něco.
Na podstavci křížku je vytesaný letopočet 1 858 , ale křížek je určitě ještě starší. Je totiž zakreslen už v
katastrální mapě z roku 1 842. Rok 1 858 tedy mohl být datem opravy, úpravy nebo přestavby křížku.
Křížek však pravděpodobně pochází z doby ještě starší, než je katastrální mapa z roku 1 842; byla by to
velká náhoda, kdyby byl nově postaven zrovna v roce mapování, zároveň by to znamenalo, že byl v roce
1 858 opravován po pouhých šestnácti letech existence - tedy téměř zánovní, ale hlavně existuje ještě
jedna mapa, na které je v Ostré již zakreslen křížek: Je to obrázková mapa lyského panství hraběte
Šporka z roku 1 752! Její originál je v Kuksu, kopie je k vidění na chodbě okresního archivu v Lysé n. L.
Křížek je na ní sice zakreslen poněkud jinde - kdesi u polní cesty na vršku, ale vzhledem k tomu, že toto
jinak krásné zobrazení krajiny nepatří k nejpřesnějším (viz obrázek ve fotopříloze), je docela možné, že
se jeho autor prostě zmýlil (nejspíš v Ostré nikdy nebyl). Anebo stál křížek skutečně původně na jiném
místě a později byl přenesen na to dnešní. To už se asi nedozvíme.
V každém případě však ze starých map vyplývá, že už v roce 1 752 v Ostré nějaký křížek byl, a nejdéle
v roce 1 842 (ale spíš už dřív, pravděpodobně od svého vzniku) již stál na svém současném místě. Roku
1 858 byl buď zrekonstruován nebo přestavěn do dnešní podoby.
Ještě si připomeneme, že budování křížků, sošek svatých, božích muk, kapliček a jiných drobných
sakrálních stavbiček v krajině je typické pro dobu baroka, v našem případě pro období vlády rodu Šporků
na lyském panství. Šporkové si své panství podobnými stavbami, včetně loveckých zámečků, zahrad,
letohrádků, pousteven,hájoven apod. opravdu "vyšperkovali", ale to by vydalo na samostatný článek.
Pokud jde o místo, na kterém dnes křížek stojí, původně se nacházelo daleko za vsí na klidném
palouku uprostřed polí a lesíků poblíž rozcestí dvou cest. Přesně na takových místech se křížky stavěly.
Zpravidla kolem nich bývaly vysázené stromy, velmi často lípy. Také náš křížek ještě před pár lety stával
uprostřed pěti lip, z nichž bohužel už zbyly jen dvě.
Ostrá byla původně mnohem menší, a po celá staletí se rozrůstala jen velmi pomalu. Nejstarší domy
stály kolem návsi s kapličkou, zatímco ve směru k Lysé končila ves u zatáčky před dnešním Obecním
úřadem. Ale podívejme se raději do staré mapy:

Toto je mapa Ostré (Wustré) ze
ze
sbírek Národního archivu v Praze, o
které jsme se již zmiňovali. Můžeme
vidět, jak byla Ostrá tehdy velká. Tam,
kde dnes stojí domky na vršku, rostl
lesík (šedá plocha), druhý byl dole
pod vrškem u křížku. Nenechte se
mýlit tím, že cesty tehdy vedly trochu
jinak. Křížek (v červeném kroužku) je
zakreslen na svém současném místě
u tehdejší hlavní osterské cesty,
kterou se chodilo do Lysé. Vedla přes
borky a za nimi se na úrovni Obory
Mapa Stabilního katastru z roku 1842
pod dnešní tratí napojovala na starou
zemskou stezku, která vedla ze Slezska do Prahy kolem naší vesnice. Tudy se chodívalo nejkratší
cestou do Lysé na trh, do kostela či na zámek.
Spodní cesta pod křížkem vedla k Oboře. Je to ta, která jde dnes od křížku dolů směrem k Labi do nové
zástavby; teď už z ní zbyl jen kousek, ale původně po ní osterští poddaní chodívali na robotu do Obory.
Všimněte si, že silnice, která dnes vede těsně kolem křížku mezi oběma těmito cestami, tehdy ještě
neexistovala, byla postavena až po 1 . světové válce. Na jejím místě se rozkládala pole.
Říkali jsme, že se Ostrá dlouhá léta příliš nerozrůstala, ale to se změnilo po roce 1 848, kdy bylo - jak
si jistě všichni pamatujeme ze školy - zrušeno poddanství a robota, a tím pádem i panství a šlechtické
velkostatky, na kterých se muselo robotovat. Lidé se začali více stěhovat, a od té doby také začalo v
Ostré přibývat nových obyvatel. Vesnice se nejprve rozrůstala kolem svého původního centra, tj. staré
návsi s kapličkou, ale brzy se začala rozšiřovat i směrem k Lysé. Na konci 1 9. a na začátku 20. století se
začaly nové domy pomalu plížit z vršku dolů směrem ke křížku a pak kolem něj podél nově postavené
silnice, která vedla kolem Obory do Lysé. Jako příklad uvedeme několik domů, u kterých se podařilo
zjistit datum jejich postavení: roku 1 899 byly postaveny domy č.p. 67, 98 a 1 00 na vršku, v roce 1 906
č.p.1 03, roku 1 908 domy č.p. 1 07 a 1 08 - a to už jsme dole u křížku. Roku 1 911 byly postaveny domy
č.p. 11 0, 11 5, 11 8 a pravděpodobně i další domy ve slepé uličce u křížku, v roce 1 923 pak dům č.p. 1 21 ,
který stojí těsně u parčíku s křížkem. Později přibyly domy stojící
na druhé straně silnice.
Ve 20. letech 20. století se tedy křížek již nalézal uprostřed
zástavby a vznikla kolem něj druhá osterská náves, zvaná
"u křížku". Dlouho to byla zelená travnatá plocha, kde se pásly
husy a kluci hráli fotbal. V 70. letech 20. století tu byla postavena
zastávka a zajížďka pro autobus. Od té doby zbyl ze zelené plochy
postupně jen malý (a stále auty „ujížděný“) parčík uprostřed, a
kvůli provozu se náves stala životu nebezpečnou jak pro husy, tak
pro dětské hry. Z původních pěti lip u křížku zbyly už jen dvě.
Kdyby mohl křížek mluvit, určitě by řekl, že místo jeho pobytu od
dob hraběte Šporka rozhodně nezkrásnělo. Snad by se ale dalo
ještě něco napravit: nově opravenému křížku by slušelo upravené
okolí, aby mladší osterská náves nezůstala jen obratištěm
kamionů a skládkou odpadků s ubývající a zdevastovanou zelení.
V každém případě si obec zaslouží poděkování občanů za to, že
chátrající křížek nechala opravit, a firma Botanicus za to, že tuto
opravu financovala.
H. P.
Stabilního katastru z roku 1842

Křížek v roce 1946

(Více fotografií naleznete v internetové fotopříloze Zpravodaje)

Fotopříloha ke článku o křížku

Křížek v původní podobě (90. léta 20. stol.)
Obrázková mapka Ostré z roku 1 752, na které je křížek asi
omylem zakreslen jinde - měl by být u rozcestí více vlevo.

Léto 201 5 - něco tu chybí...

1 996 - křížek mezi pěti lipami

Podzim 201 5 - nový podstavec čeká na křížek

201 5 - detail nově opraveného křížku

Leden 201 6 - nově opravený křížek

Zajímaví lidé mezi námi - rozhovor
Pan Vladimír Malý – bývalý starosta a kronikář Ostré
Pan Vladimír Malý byl druhým starostou Ostré po roce 1989, a to v letech 1994  1998.
Kromě toho se celý život aktivně účastnil života obce…
Pane Malý, vy jste rodák z Ostré, že?

Ano, narodil jsem se tady, ale rod Malých původně pocházel ze Svatbína u Kostelce nad
Černými lesy. Můj dědeček se do Ostré přiženil, a můj otec postavil dům, kde teď bydlím.
S rodnou obcí je vlastně spjatý celý Váš život. Nebyl jste jen starostou, ale ještě předtím
hlavním agronomem zemědělského družstva, a také jste mnoho let psal kroniku Ostré.
Vezmeme to tedy popořadě: jak jste se dostal k práci v družstvu?

Doma jsme měli hospodářství, i koně jsme měli. Když vznikalo družstvo, vyměnili nám pole,
a také jsme museli odevzdávat povinné dodávky úrody a masa. Nakonec jsem vstoupil do
družstva. Vystudoval jsem zemědělskou školu, to už jsem byl ženatý, a stal jsem se hlavním
agronomem sloučeného družstva Ostré, Stratova a Milovic s názvem Pěstitel Stratov. Přechod
od soukromého hospodaření na 1 2 ha k družstevnímu hospodaření na 1 800 ha pro mne
nebyl lehký. Hlavní oporou mi však byla po celých 47 let našeho manželství moje žena Jarmila,
která stála po mém boku v každé situaci.
Práce agronoma musela být zajímavá.

Práce agronoma byla hlavně dost náročná - sloučené družstvo bylo veliké a bylo uznané
jako množitelské hospodářství. To znamená, že jsme měli množírnu osiva - pěstovali jsme na
semeno všechny druhy obilí, ale i cibuli, cukrovou řepu, vojtěšku a jetel. Musela to být zvlášť
označená a kontrolovaná pole. Všechno osivo bylo naše, domácí, kvalitní, a dobře se
prodávalo. To mě mrzí, že se tohle zničilo.
Vůbec se Vám nedivím. A jak jste se dostal ke „starostování“?

Už předtím jsem byl v zastupitelstvu, a do práce pro obec jsem se zapojoval vždycky - ať už
šlo o různé brigády, budování hřiště, úpravu parků, nebo jiné akce. Starostou jsem se stal
v roce 1 994, vystřídal jsem v této funkci pana Kollára, a byl jsem jím do roku 1 998.
Jak hodnotíte toto období? Co bylo hlavním úkolem, který jste řešili?

Jednou z důležitých věcí byla škola: potřebovala neodkladně opravit, a tak jsem zajistil
dodavatele na generální opravu vnitřního zařízení a výměnu oken, a nakonec se udělala také
nová fasáda. Na tom všem se podílela prací i náklady firma Botanicus.
Ale hlavně se mi podařilo zabránit prodeji školy. Obec ji chtěla prodat, ale můj názor byl ten,
že obec si školu postavila, a že by proto měla zůstat obecním majetkem. To se mi podařilo
a škola se od té doby jen pronajímala.
Kromě toho jsem se například snažil v obci udržovat zeleň - to víte, agronom se nezapře.
A kronika Ostré? Jak dlouho jste ji psal?

Kroniky jsem se ujal v roce 1 984. Musel jsem ji pravidelně jednou za čas předkládat v muzeu
v Poděbradech ke kontrole, jestli je odborně vedená a psaná pěkným rukopisem. Snažil jsem
se psát hodně podrobně. Vedl jsem ji až do roku 1 998 (s výjimkou roku 1 997, kdy zapisoval
pan Syrový), pak jsem ji předal panu J. Šípkovi, který ji píše od roku 1 999 dodnes.

Vím, že stále se zájmem sledujete život v obci. Co podle Vás Ostré nejvíce schází, co je největší
problém?

Problémy nesmíme nechat přerůst, ale musíme se je snažit řešit okamžitě. Bylo by dobré ještě
více zapojit naše občany do veřejného života. Podle mé zkušenosti se například využitím svépomoci dá
často ušetřit obecní „kasa“.
Další problém je kanalizace - přeji našemu zastupitelstvu vytrvalost a úspěch při získávání dotací.
Co byste řekl nebo vzkázal občanům Ostré na závěr?

Do roku 201 6 přeji zastupitelstvu i všem občanům Ostré a Šnepova stálé zdraví a dobrou rodinnou
pohodu. A ještě něco - až půjdete na procházku, ohlédněte se, prosím, nejdřív za vrata na váš dvůr,
a pak před vrata na naši krásnou ves. Kdysi jsme měli u vjezdu do obce ceduli „ Ostrá  ves květin“,
která pak záhadně zmizela…
Rozumím  kéž bychom si slova na té ceduli znovu zasloužili. Ale dnes před mnoha domy
„kvetou“ spíš zaparkovaná auta než záhony.
Pane Malý, z Vašich slov je znát, že máte svou rodnou obec rád, že Vám na ní záleží, a že o
ní víte tolik, že by to vydalo na knihu. Děkuji Vám za zajímavý rozhovor a milé přijetí, a přeji
Vám i celé Vaší rodině hodně zdraví a spokojenosti v dalších letech.

Hana Přibylová

Vy se ptáte, my odpovídáme...

VAŠE DOTAZY

Odkdy platí nový uzemní plán Ostré?

Nový územní plán Ostré je platný od 25.1 2. 201 5.

Mohu nechat ve svém lese volně ležet dříví či padat stromy a větve?

Podle Lesního zákona (Část 1 , Hlava III, par. 1 9, Užívání lesa) má každý právo vstupovat do lesa, a to
na vlastní nebezpečí. Na druhou stranu má každý (tedy i vlastník lesa) podle NOZ v soukromém styku
konat tak, aby z toho nevznikla bezdůvodná újma jinému.
To znamená, že suché a přestárlé stromy musí dolů, protože by volně procházející osobu mohla zranit
padající větev či kmen. Nezapomeňte, že lesní zákon v § 11 odst. 2 stanovuje vlastníkům lesa obecnou
povinnost „usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozovali zájmy jiných vlastníků lesů a funkce
lesa byly zachovány (plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond lesních
dřevin“.

TROCHA STATISTIKY
V roce 201 5 se v Ostré narodilo 6 dětí, zemřeli 3 občané,
přistěhovalo se 25 lidí, odstěhovalo se 22 občanů.
K 1 .1 . 201 6 má Ostrá 544 obyvatel.

Víte, že...?
Elektrifikace obcí Ostrá a Šnepov proběhla v roce 1 930. Ze zápisu v obecní kronice se dozvíme, že
„Energie světelná používána jest v Ostré v 97 domech, ve Šnepově v 17. Elektrických motorů k účelům
hospodářským jest v Ostré 24, ve Šnepově 10. Veřejných světel jest v Ostré 8, ve Šnepově 3.

Celkový obnos na elektrifikaci obce byl tehdy 21 4 400,- Kč.

Kaplička ve
Šnepově

Šťastný a úspěšný rok 2016
přeje všem občanům Obec Ostrá

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME!

V lednu oslaví významné životní jubileum tito naši občané:
pan Josef Víšek z Ostré
paní Věra Nováková z Ostré

94 let
84 let

LOUČÍME SE

s naším občanem panem Josefem Horčíkem z Ostré, který zemřel 1 0.1 2. 201 5 ve věku 95 let
a s paní Petrou Tichou ze Šnepova, která zemřela dne 31 . 1 2. 201 5.
Upřímnou soustrast pozůstalým.

VZKAZY A VÝZVY

POZDĚ, ALE PŘECE I.

Milí čtenáři,
když jsem se v září roku 201 4 ujala vydávání osterského Zpravodaje, zapomněla jsem udělat jednu věc - totiž
představit se Vám. Za opomenutí této slušnosti jsem byla v průběhu uplynulé doby často "trestána" překvapenými
reakcemi typu „…jo to seš ty, Haničko, v tom Zpravodaji…no to víš, to příjmení, to mi nic neříká…“ - a to i od lidí,
kteří mě znají odmalička. Takový už je úděl nás vdaných žen.
Ráda bych to tedy napravila aspoň dodatečně - pozdě, ale přece - abyste věděli, že redaktorka Zpravodaje Hana
Přibylová není nějaká cizí paní, která sem „přibyla“ bůhvíodkud, ale rodačka z Ostré, narozená pod jménem Hana
Němcová, pod kterým mě většina starousedlíků asi spíš pozná. Velkou část svého dospělého života jsem sice
prožila jinde, ale před pár lety jsem se vrátila do rodné vísky. Děkuji za pochopení a přeji všem, aby se nám v naší
obci krásně žilo.
Hana Přibylová - Němcová

POZDĚ, ALE PŘECE II.

Vážení občané,
obracíme se na vás jménem Obecního úřadu, ale i všech obyvatel Ostré, s prosbou o pomoc
v následujícím projektu: V kronice Ostré chybí zápisy z let 1 935 - 1 953. Došlo k tomu z různých důvodů:
tehdejší kronikář učitel Pošmůrný si psal svoje poznámky nanečisto, a než je stačil přepsat do kroniky,
přišla válka a kroniky obcí byly zabaveny protektorátními úřady. Když byly po válce zase navráceny,
odešel pro změnu z Ostré pan učitel a svoje zápisky si odnesl s sebou, a tím nenávratně zmizely. Nový
kronikář zpětně dopsal do kroniky jen několik stručných poznámek, ale jinak o tomto dlouhém a na
události bohatém období v naší obci nevíme téměř nic. Rádi bychom se pokusili doplnit aspoň něco,
aby naši potomci neměli v dějinách obce tak velkou mezeru. Proto prosíme starousedlíky a pamětníky
nebo jejich potomky, kterým rodiče či prarodiče o tomto období vyprávěli, jestli by se s námi mohli
podělit o své vzpomínky, případně fotografie či jiné materiály (vše si okopírujeme a ihned vrátíme).
Jedná se hlavně o období mobilizace, německé okupace v roce 1 939, války a osvobození, jak je
konkrétně prožívali lidé v Ostré. Například neexistuje seznam osterských občanů, kteří byli totálně
nasazení, chybí zmínka o události, jakou byla za války kněžská primice Fr. Vernera, schází jakýkoliv
zápis o osvobození... Snad bychom se mohli společně - pozdě, ale přece - pokusit o rekonstrukci života
obyvatel Ostré v těchto letech. Zájemci mohou kontaktovat OÚ obvyklým způsobem, nebo využít
k návštěvě "Kavárničku pro dříve narozené".
Obecní úřad předem děkuje ochotným občanům za pomoc

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
Pá 1 . 1 . MUDr. Čerňanská
So 2. 1 . MUDr. Matasová
Ne 3. 1 . MUDr. Matasová
Po 4. 1 . MUDr. Čerňanská
Út 5. 1 . MUDr. Matasová
St 6. 1 . MUDr. Chocholová
Čt 7. 1 . MUDr. Dáňová
Pá 8. 1 . MUDr. Matasová
So 9. 1 . MUDr. Dáňová
Ne 1 0. 1 . MUDr. Dáňová
Po 11 . 1 . MUDr. Čerňanská
Út 1 2. 1 . MUDr. Matasová
St 1 3. 1 . MUDr. Chocholová
Čt 1 4. 1 . MUDr. Dáňová
Pá 1 5. 1 . MUDr. Dáňová
So 1 6. 1 . MUDr. Chocholová
Ne 1 7. 1 . MUDr. Chocholová
Po 1 8. 1 . MUDr. Čerňanská
Út 1 9. 1 . MUDr. Matasová
St 20. 1 . MUDr. Chocholová
Čt 21 . 1 . MUDr. Dáňová
Pá 22. 1 . MUDr. Chocholová
So 23. 1 . MUDr. Čerňanská
Ne 24. 1 . MUDr. Čerňanská
Po 25. 1 . MUDr. Čerňanská
Út 26. 1 . MUDr. Matasová
St 27. 1 . MUDr. Chocholová
Čt 28. 1 . MUDr. Dáňová
Pá 29. 1 . MUDr. Čerňanská
So 30. 1 . MUDr. Matasová
Ne 31 . 1 . MUDr. Matasová

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

KERAMIKA
Každou středu nebo čtvrtek 1 7 - 1 9 hodin

v budově školy v Ostré.
(Informace vždy na začátku měsíce formou SMS.)
Cena: dospělí nad 1 6 let 1 00,- Kč za lekci
maminka s dítětem do 9 let 1 00,- Kč za lekci
děti 9 -1 6 let 80,- Kč za lekci
Pracovní oděv s sebou.
Martina Šípková (tel. 604 91 7 602 )

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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