ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ
pro Ostrou a Šnepov

Ročník XV.

1/2020

Vážení občané,
přeji Vám do roku 2020 hodně štěstí, radost z toho, co děláte, dobré lidi kolem sebe a hlavně
hodně zdraví.
J. Kaucká, starostka obce

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019
Již několik dnů píšeme rok 2020. V následujících řádcích se pokusím ohlédnout za rokem 2019.
Několikátým rokem jsou přistavovány kontejnery na bioodpad – na trávu a listí (od roku
2019 jsme přidali další kontejner) máme 2ks na trávu a listí a 1ks na větve; v lednu je
vždy zajištěn odvoz vánočních stromků.
U OÚ jsou kontejnery na textil, na odvoz kovu, na elektroodpad a nádoba na přepálené
oleje.
Po obci jsou rozmístěny společně s koši na odpadky také zásobníky na sáčky na psí
exkrementy.
Na OÚ zajišťujeme VIDIMACI a LEGALIZACI, tj. úřední ověřování podpisu a kopií
listin. Ověřili jsme celkem (od ledna 2016) 534 podpisů či listin.
Velmi dobře funguje služba pro občany - MOBILNÍ ROZHLAS.
Celkem je zaregistrováno 420 (o 30 více v porovnání s rokem 2018) občanů a chatařů. Z
nich 116 má zaregistrovaný e-mail, 25 využívá aplikaci.
Obec zajistila opravu 7 kanalizačních poklopů na místních komunikacích.
Opatření ke zvýšení bezpečnosti v roce 2019:
✓ STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU na silnici č. II/331 před
křižovatkou s místní komunikací vedoucí k vlakové zastávce; důvod:, zabránění ničení
místní komunikace při vjezdu “těžkých” aut (po dobu rekonstrukce nadjezdu v Lysé
n.L.), svislé dopravní značení č. B13 (3,5t) + DT č. E13(s textem „Mimo dopravní
obsluhu“)
✓ STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU na silnici č. II/331, III/331křižovatka Šnepov/Stratov a stratovskou ČD zastávkou k.ú. Ostrá ; důvod: zajištění
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bezpečnosti pro občany; , svislé dopravní značení DZ č. A 12a (POZOR CHODCI) v
obou směrech.
✓ OSAZENÍ DOPRAVNÍHO ZRCADLA NA MÍSTNÍ KOMUNKACI na nároží místní
komunikace u č.p. 21 v místní části Šnepov
V srpnu byla na Ministerstvo zemědělství ČR odevzdána Závěrečná zpráva obce, kterou
bylo prokázáno oprávněné čerpání dotace k akci „Vodovod Šnepov“.
V říjnu byla podána žádost obce o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury k akci
„Rekonstrukce chodníků a místa pro přecházení v obci – etapa I.“ Čekáme na vyhodnocení
žádostí, které by mělo být v dubnu 2020.
V listopadu byla podána žádost na Statní zemědělský intervenční fond (Portál farmáře)
o finanční příspěvek na hospodaření v lesích. V jednom z obecních lesů chce obec vysázet
zejména duby. Také čekáme na vyhodnocení žádosti.
Je vše připraveno k podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí k akci
„Šnepov – tlaková kanalizace“
Ve finále je podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
fondu obnovy venkova na akci „Výměna oken v obecní budově č.p. 109“
V uplynulém roce se díky pilné práci technických pracovníků obce podařilo udržet parky a
obecní pozemky ve velmi dobrém stavu.
Za dobrou účinnost čištění je potřeba pochválit obsluhu ČOV Ostrá, kdy vysoké vstupní
koncentrace odpadní vody mohou vést k nestabilitě procesu a vyšším nárokům na kalové
hospodářství. (Apeluji na občany, aby důsledně dodržovali kanalizační řád obce. Jeho
nedodržováním se zvyšují náklady na provoz ČOV a kanalizačního řadu.)
Veškeré kontroly na OÚ dopadly výborně, tj. bez připomínek kontrolních orgánů. Dík patří
paní účetní a členům kontrolního a finančního výboru zastupitelstva.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 30.1. 2020 na OÚ Ostrá v 19:00 h.

POPLATKY v roce 2020
Poplatek z pobytu - ZMĚNA
Předmět poplatku z pobytu se mění, protože se vztahuje jak na úplatné poskytnutí ubytování
v zařízení k tomu určeném, tak i na poskytnutí úplatného pobytu v prostoru k tomu
primárně neurčeném (např. úplatné poskytnutí zahrady pro účely stanování nebo pobytu v
karavanu, v bytě, rodinném domě atd.). Poplatek z pobytu se vztahuje na poskytnutí úplatného
pobytu i na základě jiné než ubytovací smlouvy. Může jít například o smlouvu nájemní, nebo o
smlouvu nepojmenovanou, jejímž předmětem ale bude úplatné poskytnutí pobytu.
(Např. Úplatné poskytování ubytování v rodinném domě, který není zkolaudován pro účely
ubytování, po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele
pobytu, je od 1.1. 2020 zpoplatněno místním poplatkem z pobytu. )
Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku
Z obsahu:
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Místní poplatek ze psů
Poplatek za psa činí 100,- Kč/první pes, 150,- Kč/druhý a každý další pes.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice, kontejnery) činí 600,- Kč za osobu s trvalým
pobytem, pro děti do 15 let věku činí poplatek 500,- Kč, 650,- Kč za rekreační objekt.
Poplatky jsou splatné – 1. splátka do 31. 3.2020, druhá splátka do 30. 9.2020

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 10 – 50 Kč
Úplně znění OZV najdete na www.ostra.cz

STOČNÉ 2020
O výši a způsobu platby stočného v roce 2020 budete informování mezi 31.1. - 15.2. 2020
dopisem z OÚ Ostrá.

UDÁLOSTI V OBCI
V neděli 15. prosince jsme od 14:00 hodin jako
osterské ženy nadšeně zorganizovaly první
ročník místního Bazárku všemožných věcí za přijatelné ceny.
Vytřídily jsme skříně, přebraly dětem hračky, doma našly plno dalších věcí, které nebyly
používány a volaly po novém majiteli. Našim domovům se aspoň trochu ulevilo.
K dispozici jsme měly tělocvičnu MŠ, kterou jsme nakonec svými věcmi k prodeji zaplnily
téměř celou.
Nakupující mohli vybírat z mnoha starších i skoro nových neopotřebených věcí - z domácích
potřeb, hraček, oblečení, šperků, tématických vánočních dekorací nebo sezónního zimního
příslušenství či dekorací.
K atmosféře obchodování nám navíc krásně voněla káva zdarma se zákuskem pro přítomné.
Děkujeme paní starostce za poskytnutí prostor a všem, kteří se přišli podívat, něco zakoupili a
tím podpořili naši věc.
Doufáme, že se díky vám, občanům, z této burzy stane tradice, která bude sloužit třeba i jako
další příležitost k setkání sousedů.
Datum konání dalšího (jarního) Bazárku bude včas oznámeno, takže sledujte obecní informace.
Těšíme se.
Kristýna Wernerová, Vendula Hrstková

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
Lednová kavárnička „Na úřadě“ se koná
ve čtvrtek 30.1. 2020 v 16:00 h. Všichni jste srdečně zváni.
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PLESOVÁ SEZÓNA V OSTRÉ
Myslivecký ples
Maškarní ples
Sportovní ples

pátek
neděle
pátek

24.1. 2020
16.2. 2020, 14:30
14.2. 2020

VE ZKRATCE
STATISTIKA OBCE ZA ROK 2019
V roce 2019 se v Ostré narodilo 5 dětí ( 3 děvčata a 2 chlapci), zemřelo 5 občanů, přistěhovalo
se 20 lidí a odstěhovalo se jich 18. K 1. 1. 2020 má Ostrá 569 obyvatel.

NOVOROČNÍ PROCHÁZKA NA MYDLOVAR – 1.1. 2020
4. ročníku se zúčastnilo 116 turistů z blízkého i dalekého okolí. Procházka byla velmi příjemná,
počasí se vydařilo.
Za šnepovské turisty – J. Kaucká

REDUKCE STROMŮ A KÁCENÍ NA VEŘEJNÉM TÁBOŘIŠTI
V týdnu od 20.1. byla zahájena druhá etapa prořezu a kácení nebezpečných stromů v areálu
veřejného tábořiště. Na podzim budou za pokácené stromy vysázeny stromy nové.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRU OBCE OSTRÁ
20.12. 2019 (tj. 15 dnem po vyvěšení Veřejné vyhlášky) byly oficiálně zahájeny pozemkové
úpravy v obci Ostrá.
Pozemkovými úpravami se bude řešit komplexně celé území a ve veřejném zájmu se jimi
prostorově a funkčně uspořádají pozemky, scelí se nebo rozdělí a zabezpečí se jejich
přístupnost a využití, vyrovnají se hranice a vytvoří podmínky pro racionální hospodaření.
Uspořádají se vlastnická práva a související věcná břemena. Současně se zajistí podmínky pro
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení
ekologické stability krajiny.

PŘIPOMENUTÍ
z Kanalizačního řádu obce
více na http://www.ostra.cz/prakticke-info/odpadove-hospodarstvi/
( v letošním roce bude aktualizován)
Látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být
zabráněno
Do splaškové kanalizace je zakázáno vypouštět dešťové a povrchové vody. Z tohoto důvodu je
zejména nepřípustné zřizování nebo provozování jakékoliv přípojky dešťové nebo povrchové
vody do splaškové kanalizace. Nerespektování tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení
kanalizačního řádu, za které může obec Ostrá udělit peněžitou sankci 5 000,- Kč a přikázat
okamžité odstranění takové přípojky. Udělení sankce nevylučuje současné uplatnění náhrady
vzniklé škody.
Dále je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět závadné, nebezpečné a zvlášť
nebezpečné látky dle Přílohy č. 1 Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Orientační přehled těchto
látek je uveden níže. Emisní standardy pro vypouštění vybraných zvlášť nebezpečných látek
jsou uvedeny v Nařízení vlády 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
Z obsahu:
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povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
• minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, látky s vodou nemísitelné
• ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé
látky
• koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažící, fritovací a jiné jedlé oleje a tuky)
• jedy a žíraviny; kyseliny a louhy; soli a jejich roztoky (posypové soli, solanky,
pokovovací lázně apod.); silážní šťávy, močůvka, statková a umělá hnojiva, komposty,
odpadní vody z rostlinné nebo živočišné zemědělské výroby a hospodářství, přípravky
na ochranu rostlin a hubení škůdců (pesticidy, insekticidy, herbicidy)
•
•

•
•
•
•

koncentrované desinfekční a čistící přípravky; organohalogenové, organofosforové a
organokovové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ; těžké kovy (olovo,
kadmium, rtuť, chrom, nikl, zinek, měď apod.) a jejich sloučeniny
syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo mohou klesnout ke dnu a
mohou ovlivnit vlastnosti vody; kyanidy; látky radioaktivní; látky infekční; látky intenzivně
barevné
látky s nadměrným zápachem a dusivé, nebo které ve styku s vodou vytváří látky s nadměrným
zápachem a dusivé
pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, hygienické potřeby apod.)
látky, které narušují materiál stok, nebo ve styku s odpadními vodami tvoří látky, které mohou
narušit materiál stok

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V ROCE 2020 - výběr
Rok 2020 (MMXX) gregoriánského kalendáře začal ve středu 1. ledna, skončí ve čtvrtek
31. prosince a je přestupný. V Česku má 251 pracovních dnů a 13 státních a ostatních svátků
z toho 11 jich připadá na mimovíkendové dny;
V roce 1770 se narodila Magdalena Novotná - babička Boženy Němcové (250 let)
28.1.1910 se narodila herečka Adina Mandlová (110 let)
28.1.1913 zemřela naše zpěvačka Ema Destinová (90 let)
9. 1. 1890 nar. Karel Čapek, spisovatel a novinář (130let)
31. 1. 1785 nar. Magdalena Dobromila Rettigová, národní buditelka, spisovatelka (235 let)
4.2.1820 se narodila významná česká spisovatelka Božena Němcová (200 let)
24.2.1830 se narodila spisovatelka Karolina Světlá (190 let)
27.6.1950 byla popravena Milada Horáková (70 let)
11.7.1920 se narodila herečka Dana Medřická (100 let)
28.8.1910 se narodila Matka Tereza (110 let)
20.10.1740 byla korunována Rakousko-Uherskou císařovnou Marie Terezie (280 let)
20.11.1850 se narodila manželka prvního prezidenta Charlotta Masaryková (170 let)
29.11.1780 zemřela osvícená císařovna Marie Terezie (240 let)
15. 12. 1920 nar. Vlastimil Brodský, herec (100 let)
27. 12. 1920 nar. Jiří Sovák, herec (100 let)
Z obsahu:
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SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE

Foto z fotbálku hraného poslední den v roce na Silvestra 2019.
Přálo počasí a tak se podle fotografie sešlo 28 hráčů a to všech věkových kategorií. J. Šípek

PROSINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE
PŘEDVANOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jak se již stalo milou tradicí, předvánoční čas v naší školce se nesl v duchu lidových tradic,
koled, povídání o původu Vánoc, o předvánočních a vánočních zvycích. Vždy v pondělí jsme si
zapálili svíčku na adventním věnci a pod zavřenými víčky si snili svá tajná přání. Jako každý
rok jsme rozbalovali také adventní sáčky s malými drobnostmi a sladkostmi. Při jejich
rozbalování jsme se opět milým čtením podívali na skok do Obláčkové ulice, kde jsou domky
s čísly 1 – 24. Společně 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 tuto dobu po boku jako podpora, pomoc 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.
A nastal pátek 6. prosince!!!!! Do školky k nám zase po roce zavítala vzácná návštěva. Ani
letos totiž sv. Mikuláš nezapomněl a společně s andílkem a čertem 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, andělských básniček a
písniček. V knize dobrých skutků a drobných hříchů, kterou sv. Mikuláš bedlivě střeží, byly
letos přece jen nějaké ty hříšné zápisy. Hříšníci museli slíbit, že se polepší a svůj vážně myšlený
slib potvrdili podáním si ruky s čertem. I tak ale bohatá nadílka nakonec nikoho neminula.
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 podobizny andílka, čerta a
Mikuláše. Společný čas se nesl v atmosféře pohody a klidu.
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Velmi sv. Mikuláši, čertům i andílkovi za příjemné odpoledne děkujeme a těšíme se na příští
rok!
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.
Letos jsme se proměnili v anděle z Obláčkové ulice. Naše děti si pro své blízké připravily
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 kopu dárků.
Všem rodičům, prarodičům a návštěvníkům naší slavnosti velmi děkujeme za účast a v roce
2020 přejeme zdraví, štěstí a splněná malá i velká přání.
Děti a zaměstnanci MŠ

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola Ostrá velmi děkuje firmě Botanicus, spol. s. r.o. a paní Ing. Daně Hradecké
za poskytnutí účelově vázaného finančního sponzorského daru na rok 2020.
Dále bychom také rádi poděkovali kroužku keramiky pod vedením paní Martiny Šípkové za
poskytnutí věcného daru – herní vybavení na zahradu MŠ.
Naše poděkování patří také panu Martinovi Hlavičkovi za poskytnutí věcného daru – výtvarný
materiál a pomůcky. V neposlední řadě děkujeme za celoroční podporu vedení obce.
Jitka Fránková, ředitelka MŠ Ostrá

Obec Ostrá děkuje paní Ing. Daně Hradecké za finanční podporu na rok 2020.

Z obsahu:
Ostrá informuje

Informace OÚ – Poplatky na rok 2020 Ohlédnutí za rokem 2019 Události v obci Pozvánky Prosinec v MŠ SS

VÝROČÍ V OBCI
15 let od vybudování zástavky ČD - „Ostrá“
První vlak zde zastavil podle jízdního řádu 2.12.2005
v 11:13 hod.
Železniční trať vedoucí kolem Ostré byla součástí
Rakouské severozápadní dráhy, budované v letech 1869 1874. Tato dráha zajišťovala v tehdejší rakouské monarchii
nejkratší spojení mezi Vídní a Berlínem.
Z Vídně vedla na českém území přes Znojmo, Jihlavu,
Německý Brod, Čáslav, Kutnou Horu, Kolín, Nymburk,
Lysou nad L., Litoměřice, Ústí n. L. a Děčín a dál do
Německa. Roku 1873 byla na této hlavní trati zřízena také
odbočka z Lysé n. L. do Prahy, v témže roce bylo v Lysé
uvedeno do provozu nádraží.
Obyvatelé Ostré museli zpočátku chodit na vlak na
nádraží do Lysé nebo do Kostomlat, a podobný problém
měli občané Stratova. Časem proto začali uvažovat a žádat
o zřízení vlakové zastávky na trase mezi těmito dvěma
nádražími, která by vyhovovala oběma obcím. Bohužel se
představitelé Ostré a Stratova nedokázali dohodnout na
rozumném místě, kde by chtěli zastávku mít. Obě obce
usilovaly o to, aby zastávka stála na místě pro ně
nejvýhodnějším. První jednání probíhala již od roku 1909. Ostrá chtěla postavit zastávku na
místě, kde stojí dnes, tedy „na Průhoně“ u strážního domku 240, což nebylo moc příhodné pro
Stratov, který ji naopak chtěl buď „u šraňku“ nebo u strážního domku 239 směrem na
Kostomlaty. Roku 1912 stále probíhala jednání se Severozápadní dráhou i mezi oběma obcemi,
která však nikam nevedla.
Nakonec byli stratovští úspěšnější - vypravili se prý až do Vídně, aby složili požadovaný obnos,
a tak na schůzi zastupitelstva obce Ostrá dne 30. listopadu 1913 byl „předložen přípis
provozního inspektorátu Severozápadní dráhy v Praze ze dne 26. listopadu 1913, jímž se
vyrozumívá obec Ostrá o zřízení zastávky na domku 239, dále že na žádost obce Ostré nelze
vzíti již zřetele, ježto obec Stratov obnos 8730 K již složila.“ Tolik zápis z obecní kroniky.
Zastávka byla postavena za Stratovem směrem na Kostomlaty u strážního domku č. 239 - tedy
tam, kde trať kříží polní cesta vedoucí ze Stratova dolů ke kolejím. Slavnostně zprovozněna
byla 25. 5. 1914.
Stavěly na ní denně čtyři osobní vlaky ve směru na Prahu a tři směrem na Nymburk. Do Prahy
se od nás téměř sto let jezdilo na nádraží Těšnov, postavené roku 1875. Stálo kousek od dnešní
stanice metra Florenc. Roku 1972 byl však provoz na této trati ukončen a osobní vlaky z našeho
směru pak mnoho let končily ve Vysočanech. Krásná budova nádraží Praha-Těšnov byla
zbourána v roce 1985. Dnes nad tím místem vede magistrála.
Ale zpátky do Stratova: Službu na staré zastávce vykonával pan Šorf, který tam bydlel ve
strážním domku, proto se tu říkávalo "u Šorfu. Tato zastávka sloužila obyvatelům Stratova,
Ostré a Šnepova čtyřicet pět let (říkalo se jí také "šnepovská", protože byla blízko Šnepova). Z
Ostré to ale bylo poměrně daleko, proto se obec stále nevzdávala myšlenky na zřízení vlastní,
nebo aspoň bližší zastávky. První světová válka přinesla jiné starosti, ale již roku 1920
zastupitelé obce žádali, aby zastávka byla zřízena aspoň na půl cesty mezi oběma vesnicemi,
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aby to měli všichni stejně daleko. Ale opět z toho nic nebylo.
Po skončení další světové války zastupitelstvo Ostré hned v roce 1945 znovu vzkřísilo
myšlenku na zastávku ležící blíže k obci. Její vybudování bylo roku 1947 povoleno ředitelstvím
státních drah. Občané Ostré dokonce již začali s nadšením navážet zeminu na peróny za
strážním domkem 240 (u Černých) směrem ke Stratovu, ale nakonec vše opět ztroskotalo na
neschopnosti obou obcí dohodnout se. Jednání se znovu táhla mnoho let, až roku 1957 konečně
začaly práce na přemístění staré zastávky Stratov k přejezdu se závorami, tedy tam, kde je
stratovská zastávka dodnes. Zastávka byla dokončena v roce 1958, do provozu byla uvedena
10. února 1959. Byla to zděná, v zimě vytápěná budova s čekárnou, WC a prodejem jízdenek.
Postavili ji svépomocí občané obou obcí za 98 000 Kčs.
Stanice se dokonce měla jmenovat Ostrá, neboť ležela na katastru naší obce, nakonec však z
toho sešlo. Alespoň byla o něco blíž. Opuštěná první stratovská zastávka časem zchátrala a
nakonec byla zbořena. Dnes už po ní nezbyla ani stopa.
Tím ale osterská anabáze za vlastní zastávkou neskončila. Dalších čtyřicet šest let jsme chodili
na vlak do Stratova, jak si mnozí z nás ještě živě pamatují. Cesta lesem byla v létě a za světla
docela pěknou procházkou, v zimě, za tmy či za ošklivého počasí to však bylo nepříjemných
dvacet minut.
V roce 1999 byla Ostrá oslovena organizací ROPID (Regionální organizátor pražské
integrované dopravy), zda by měla zájem o vlastní železniční zastávku, s podmínkou, že by se
obec podílela na jejím financování. Zastupitelstvo Ostré v čele s tehdejším starostou panem
Hradeckým neváhalo a návrh přijalo. Po vyřízení všech úředních náležitostí a dotací byla na
podzim roku 2005 postavena zastávka na kdysi původně navrhovaném a z obce pohodlně
přístupném místě u strážního domku.
Náklady na stavbu zastávky dosáhly 8 milionu Kč, z toho 6 milionu pokryly dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, zbylé 2 miliony zaplatila obec.
Slavnostní zahájení provozu proběhlo 2. prosince 2005 v podobě mikulášské jízdy parním
vlakem, po které následoval kulturní program v Botanicusu.
Ostrá se tedy dočkala krásné nové vlastní zastávky, která však bohužel brzy neunikla
opakované pozornosti vandalů.
V roce 2015 pro prosincové číslo Zpravodaje připravila a sepsala Mgr. H. Přibylová

PS: Správa železniční dopravní cesty chystá zásadní
rekonstrukci a modernizaci „pravobřežky“, tedy tratě
podél pravého břehu Labe mezi Kolínem a Děčínem. Pro
první úsek mezi Nymburkem a Lysou nad Labem už
SŽDC oznámila plán na modernizaci třináctikilometrového úseku Nymburk (mimo) – Lysá nad
Labem (mimo) v informačním systému EIA.

NIKDY NENÍ POZDĚ NECHAT SI VYČISTIT KOMÍN
Přestože topná sezóna oficiálně začala už 1. října, nikdy není pozdě na to, aby komín
prohlédnul odborník a řádně ho vyčistil. Jen tak si budeme jisti, že topení
v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Před samotným čištěním a kontrolou
spalinové cesty je nezbytné vytápění na krátký čas přerušit, dočasné nepohodlí je tedy
nezbytná daň za pozdní servis.
„Když vám povodeň vyplaví dům, nebo vichřice odnese střechu, většinou jde o zásah
vyšší moci, kterému velice těžko zabráníte prevencí. Vznícení sazí v komíně ovšem
většinou jednoznačně poukazuje na zanedbání péče o spalinovou cestu. Ukazuje se, že
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legislativa v péči o komíny má své opodstatnění. Počet komínových požárů se každoročně šplhá k hranici jednoho
tisíce a čas od času to odnese i významná stavba, jakou byl motorest u dálnice D10,“ říká prezident Společenstva
kominíků ČR Jaroslav Schön.
Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze.
Jasně vyplývá, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles, a tuto skutečnost
by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při
požárech v domácnostech.
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními minimálními lhůtami pro čištění spalinových cest (komínů) od spotřebičů paliv do 50 kW při
celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na
plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou
toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty
oprávněnou osobou - kominíkem.
Co mohu zkontrolovat sám?
•

Je kouřovod řádně upevněn?

•

Není plášť spotřebiče nebo kouřovod propálený?

•

Fungují uzávěry komínových dvířek?

•

Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?

•

Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

•

Je komín na povrchu celistvý, bez viditelných spár, netěsností a omítnutý?

•

Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od komína a tepelného zdroje?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.

https://www.hzscr.cz/clanek/nikdy-neni-pozde-nechat-si-vycistit-komin.aspx

PILATES
KDE: TĚLOCVIČNA
BUDOVY ŠKOLY V OSTRÉ
KDY: KAŽDOU NEDĚLI
19:30 - 20:30
CENA: 70 KČ LEKCE
(LEKCE TRVÁ 60MIN)
S SEBOU: PODLOŽKU NA
CVIČENÍ, PŘÍPADNĚ
RUČNÍK A SAMOZŘEJMĚ
DOBROU NÁLADU.
TĚŠÍM SE NA VŠECHNY
BLANKA
Z obsahu:
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Posilovací a zdravotní cvičení
pro ženy
( velké míče, overbally, činky)

pondělí 18:00 - 19:00
středa 18:00 - 19:00

Ordinace MUDr.
Daleckého v MŠ
Ostrá

10.2. 2020

Zpravodaj obce Ostrá - občasník pro Ostrou a Šnepov.
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