ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ
pro Ostrou a Šnepov

Ročník XIV.

O životě......
Život je jako náramek, který
si musíš koupit přesně podle
svého zápěstí, aby ti
nespadl.

7 - 8/2020
Nedávno jsem četla velice zajímavou úvahu na
téma
„ Je třeba, aby člověk žil v souladu s
přírodou?“
Bylo to velmi zajímavé čtení.

to, že poslali.

Uvědomila jsem si, že lidé se cítí být odstrčeni
od přírody, proto pořádají pikniky v přírodě, chodí
kamkoli běhat, platí velké peníze za pobyty na farmě, na
safari,...

Žít na světě je jako mít růži;

Někteří dokonce překonávají velké překážky, aby se
mohli dostat k nějaké zeleni.

Z dálky tisíce kilometrů
poslali pírko. Nezáleží, kolik
dar váží, nesmírnou cenu má

dlouze přivonět a předat
následujícím.

Jsou cesty, které nikam
nevedou, a přitom najdeš
spoustu lidí, kteří po nich
jdou.

Mrav zabraňuje vzniku
nepořádku stejně, jako hráz
zastavuje vzdouvající se
vody. Domnívá-li se proto
někdo, že staré hráze jsou
neužitečné a odstraní je ,
přijde zajisté pohroma
nepořádku.

Budujeme pásy zeleně kolem obcí a měst, parky na
kdejakém plácku.
Již dlouho využíváme přírodu a ta nyní začala bít na
poplach. Likvidací pralesů, i jinými činnostmi si
podřezáváme větev sami pod sebou.
Snažme se co nejméně poškozovat přírodu,
abychom příště měli kde žít.
(jk)

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU OSTRÁ
Informace ze 17. veřejného jednání zastupitelstva obce Ostrá
ZO schválilo
•
•

nového nájemce obecního bytu na základě vyhlášeného záměru obce Ostrá ze dne 27.5.
2020
rozpočtové opatření č.4

•

odkoupení obecního pozemku p.č. 720 v k.ú. Ostrá na základě vyhlášeného záměru obce
Ostrá ze dne 29.5. 2020

•

odkoupení obecního pozemku p.č. 721 v k.ú. Ostrá na základě vyhlášeného záměru obce
Ostrá ze dne 29.5. 2020

ZO vzalo na vědomí
• termíny všech plánovaných kulturních a společenských akci na srpen, září a říjen
ZO nepřijalo usnesení
• Žádost č.j. 350/2020 o odkoupení obecních pozemků p.č. 361/2 a 361/3 v k.ú. Ostrá
•

OZV obce Ostrá 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

•

Žádost o pronájem části obecního pozemku p.č. 489/1 v k.ú. Ostrá

•

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro SS Ostrá

Obec Ostrá hledá na DPP zaměstnance (péče o vzhled obce) a brigádníka – studenta
(úklid chodniků a pomocné práce). Bližší informace na tel.č. 325 551 304.

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
1. Před č.e. 0310 se najednou objevily obrubníky. Z jakého důvodu?
Obec Ostrá byla upozorněna v únoru 2020 DI PČR, že dochází k poškozování zeleně v nároží
křižovatky u č.e. 0310. Na základě místního šetření doporučil dopravní inspektorát odsazení
travnaté plochy od místní komunikace zvýšenou obrubou. Celou záležitost konzultovala
starostka obce s firmou, která se zabývá osazováním dopravního značení. Bylo doporučeno
odsazení plochy silničními obrubníky. V červnu toto bylo zrealizováno.
2. Zajímalo by mě, jak je to s parkováním ve vjezdu do domu a s parkováním na plochách
kolem domu, které jsou většinou ve vlastnictví obce. Je možné parkovat ve vjezdu do vrat a na
těchto plochách, aniž bychom porušovali nějaký zákon??
Odpověď k parkování na plochách kolem domu: Podle zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů dle §27 odst 1 písm r)
Řidič nesmí stát na silniční vegetaci 1 pokud to není povoleno místní úpravou provozu na
pozemní komunikaci.
Odpověď k parkování ve vjezdu domu: Podle zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na
1

tj. většina ploch v obci u domů podél silnice

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů dle §27 odst 1 písm n) Řidič nesmí stát
před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo
pozemní komunikaci.
Dále je nutné zmínit §25 odst.3 zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění pozdějších předpisů: „ Při stání musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“
Závěr: parkování podél silnic a na travnatých plochách je zakázané, vystavujete se riziku
pokuty ze strany PČR .

VÍTE, ŽE..
•

Všechny samostatně stojící stromy jižně od obce jsou významnou mimolesní vegetací a
automaticky požívají ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. ?

•

Pískovna Obícka je jezero, které vzniklo povrchovou těžbou písku pro výstavbu
pražského metra v 80. - 90. letech minulého století?

•

Švehlova lípa v Ostré u kapličky byla vysázena 9.4. 1933.
Název Švehlova lípa je používán pro velké množství významných a památných stromů,
které byly vysazovány většinou v 30. letech 20. století na počest ministerského předsedy
Antonína Švehly.

SS OSTRÁ INFORMUJE
Po koronavirové pauze a předčasně ukončené sezoně 2019-20 se fotbalisté Ostré již také vrátili
na hřiště.
Přátelské zápasy:
Všejany – Ostrá 3:4
Krchleby - Ostrá 4:1

Pohár Labe:
O postup do finále:
Lysá nad Labem – Ostrá 2:3
Finále: Semice – Ostrá 3:2

VE ZKRATCE
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad bude v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu, otevřen po celou dobu letních
prázdnin.
OBECNÍ KNIHOVNA
V červenci a srpnu je ZAVŘENO. Otevřeno bude opět od září
každý sudý týden v úterý od 16 hod do 18 hod.
Kroužek keramiky a kurzy cvičení
budou opět probíhat až od září
Velkoobjemový odpad v obci
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v areálu ČOV v Ostré od 5.9. do 10.10.
Odpad budou mít možnost občané vozit vždy v sobotu od 9 do 11h.

Letní sportovní soustředění
Tak jako v předchozích letech připravilo Sportovní sdružení Ostrá na červenec
fotbalový letní kemp.

„Místa pro přecházení a chodníky v obci Ostrá – pro zvýšení bezpečnosti
dopravy“
V druhé polovině července začne rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Ostrá. Jedná se o
chodník podél silnice II -331 (pokud jedete od Lysé, tak chodník vlevo). Součástí stavby jsou
také dvě místa pro přecházení napříč silnicí II-331, napojení dvou nástupišť autobusových
zastávek a přemístění přechodu pro chodce, který je v místě s nevyhovujícími rozhledovými
poměry. Povrch chodníku bude z betonové dlažby, okraje budou tvořit betonové obruby nebo
stávající výstavba.
Celá stavba by měla být dokončena nejdéle 31.10. 2020.

INFORMACE Odboru dopravy MěÚ Lysá n.L.
Informace pro veřejnost o stavbě Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem –
Čelákovice
Výluky na trati – jednokolejný provoz
Červen 2020 – 9.7.2020 bude probíhat výluka trati v úseku Lysá n. L. – odbočka Káraný,
v úseku Káraný – Čelákovice je zachován dvoukolejný provoz.
Červenec 2020 - Od 10.7.2020 dojde k překlopení výluky a bude vyloučena 2.TK v úseku
Lysá n. L. – odbočka Káraný.
Zdroj: https://mestolysa.cz/cz

UZAVÍRKA SILNICE VE STARÉM VESTCI
V období od 25.05.2020 do 16.08.2020 proběhne úplná uzavírka silnice č. II/272 a částečná
uzavírka silnice č. II/611 v obci Starý Vestec.
Důvodem uzavírky jsou stavební práce na silnici v rámci stavby: „Přeložka silnice č. II/272,
Starý Vestec“.
Zdroj: https://mestolysa.cz/cz

MŠ OSTRÁ INFORMUJE
Červen v naší školce
Červen, měsíc, který si na svět sluncem svítí, je náš oblíbený čas. Venku teplo, řádíme na
zahradě, na hřišti u lesa nebo přímo v lese na naší oblíbené mýtince ve stínu, kde si děláme
piknikové chvilky, stavíme domečky, bunkry z větví a kluci si dokazují, že se přece jen někdy
dohoní :-).
Poslední měsíc letošního školního roku začal a vlastně i skončil velikou oslavou. Hned první
červnový den jsme společně s dětmi oslavili jejich mezinárodní svátek, Den dětí. Společně jsme
se vydali zákoutími lesních cest, na kterých na nás čekala spousta sportovních úkolů i
záludných otázek. Dělali jsme závody v běhu jednotlivců, štafetu družstev, měřili své síly ve
skoku do dálky, házeli šišky na hodně vzdálený cíl, hledali stopy zvířat, skládali z klacíků první
písmena našeho jména či geometrické tvary.
Chvíli jsme také museli nad některými úkoly trochu přemýšlet..........ale nakonec jsme uspěli :-)
Poslední úkol zněl: "přesuňte se vyznačenou cestou na zahradu školky a hledejte poklad!!!!" V
tu chvíli z nás rázem únava z předešlých sportovních disciplín přešla, ochotně jsme úkol splnili
a během chvíle jsme již pobíhali po zahradě a bedlivě sledovali každý kout, kde by mohl ten
poklad být ukrytý. No, nebylo to jednoduché. A jak myslíte, že to dopadlo?
Našli jsme ho!!! A byl opravdu VELIKÝ a SLADKÝ.

Tak vše nejlepší, milé děti!!!!

Školkové procházky po okolí jsme si také zpříjemnili návštěvou zahrad Botanicusu. Zašli jsme
se podívat na zvířátka, prošli zákoutí, která jsme při minulé návštěvě nestihli, pořádně jsme
provětrali naše plíce ve stromovém bludišti a prošli se růžovou zahradou. Bylo to poetické
dopoledne!
V minulých letech byl červen časem, kdy jsme pilně připravovali závěrečné vystoupení na
oslavu konce školního roku, který jsme společně prožili. Letos jsme museli závěrečné
vystoupení pro rodiče zrušit.
Ale i přesto, že letošní rok byl ve znamení četných omezení, nenechali jsme si tradiční rozlučku
s předškoláky, které po prázdninách už čeká velká škola a její 1. třída, ujít. Jen byla v trochu
jiné, o nic méně slavnostní, podobě.
V úterý 30.6. jsme se sešli ve školce úplně všichni. Již celé dopoledne bylo společnou oslavou
předškoláků. Na dopolední svačinu jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme hodovali téměř
jako na zámku. Nechyběla výzdoba z květin, které ráno při příchodu přinesli děti se svými
rodiči jako dárek pro paní učitelky v poslední školní den. Jako zákusek se podával ovocný dort,
který našim dětem přinesla paní Pokorná. Jako vždy byl výborný a my moc a moc děkujeme :-)
Po vydatné hostině následovala hudební chvilka v podobě hry na flétnu v podání našich
malých-velkých hudebnic. Ty si na letošní rozlučku se školkou samy vybraly písničky, které
chtějí svým kamarádům zahrát. A tak se tělocvičnou nesly v podání Káji Čenské tóny písničky
Šel tudy, měl dudy a písničky Vyletěla holubička ze skály od Anetky Vokálové. Anetka pak
ještě pro radost přidala oblíbenou písničku naší paní Moravcové - Černé oči. No, jedno oko
nezůstalo suché. Krásně holky hrály! Děkujeme!

Pak již byl čas posunout program dál. Naše předškoláky jsme ještě chvíli nechali užívat si
sváteční atmosféry a my ostatní se vydali připravit pro ně "Školkovou závěrečnou zkoušku".
Barevnými fáborky jsme značili cestu zkoušky a vymýšleli úkoly a otázky, které museli
zodpovědět, aby mohli vstoupit pomyslnou branou do lavic první třídy. Jejich kolem bylo:
Vyjmenuj roční období
Podle čeho poznáme, že je jaro, léto, podzim nebo zima
Vyjmenuj dny v týdnu
Napočítej do 10
Nakresli čtverec, kruh, obdélník a trojúhelník
Na jaké písmenko začíná tvé jméno?
Jaké jsou barvy duhy?
A protože naši předškoláci nezaváhali a prokázali, že do první třídy opravdu patří, mohla naše

celodopolední oslava dojít do finále!!! Budoucí prvňáčci byli dekorováni šerpou "Ahoj školko"
a současně jim byly předány upomínkové předměty společně s květinou. Za Obecní úřad v
Ostré předala paní starostka společně s paní Pilařovou předškolákům dárkové tašky se školními
potřebami pro 1. třídu. Za všechny děti moc děkujeme.
Děti a zaměstnanci MŠ
Pak již následoval poslední společný oběd!

Předškolákům přejeme, aby do první vykročili tím správným lehkým krokem!

Přejeme všem krásné a slunečné prázdniny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Děti a zaměstnanci MŠ

HISTORICKÉ OKÉNKO
Hrad Mydlovar
Na území obce Ostrá se nachází hradní zřícenina hradu Mydlovar, v minulosti rovněž nazývaný
Kostomlaty. Jedná se o zcela ojediněle se v Čechách vyskytující celocihelný hrad s plášťovou
zdí. Stával na samém labském břehu mezi dnešními Kostomlaty a Ostrou, na třech
vyvýšeninách porostlých nyní lužním lesem.
Hrad byl na hraničním pásmu proti hradišti na protějším břehu, kde končily državy prvních
Přemyslovců, v místě původně neolitického, poté keltského a nakonec slovanského hradiště,
využívajících řeku i okolní bažiny ke svému opevnění. Do dnešních časů se zachoval pouze
celý areál hradiště oválného půdorysu s několikanásobným systémem vodního opevnění
a zbytky zdiva zdí.

Historie hradu
První zmínka o Mydlovaru se v archivech objevuje již roku 1223 a vztahuje se k Sezemovi
z Kostomlat (Zezeme de Coztomlat) pocházejícímu z jihočeského rodu pánů z Choustníka.
Buď on, anebo jeho nástupce Mutina z Kostomlat, zde započal stavět na uměle nasypaném
návrší na labském břehu nedaleko od Kostomlat cihlový hrad Mydlovar (podle některých
zdrojů Mydlovary - pro odlišení od obce Mydlovar, která byla v jeho podhradí).
V polovině následujícího století se dostal do držení pánů z Častolovic a posléze se počátkem
15. století stal součástí majetků pánů z Kunštátu.
Po roce 1402 kupuje Kostomlaty moravský příbuzný Jan Puška z Kunštátu, který byl zpočátku
jako poděbradští páni stoupencem Jana Žižky z Trocnova. Když se pak přidal na stranu Pražanů
a jejich přičiněním se stal nymburským hejtmanem, nelíbilo se to poděbradskému Hynkovi
Bočkovi a tak se v roce 1425 vydal na Kostomlaty se svými ozbrojenci. Nevěrného Pušku zajal,
uvěznil ve věži svého hradu a zabavil mu všechno jmění. Puška brzy nato ve vězení zemřel.
Kostomlaty po Hynku Bočkovi a po králi Jiřím zdědil Jiřího nejmladší syn Hynek, ve své době
známý a oblíbený básník. Když v roce 1492 zemřel, přešly podle jeho přání Kostomlaty
na jediného, ale legitimního syna a jeho matku Kateřinu Vojtkovou. Ta zanedlouho
pod nátlakem Hynkových bratří a dědiců poděbradského panství dědictví přenechala králi
Vladislavu Jagellonskému.
Od korunních statků Vladislava Jagellonského hrad zástavou přešel na Jana ze Šelmberka,
podnikavého šlechtice, který získal i nedaleké přerovské panství.
Dalšími majiteli Kostomlat se stali páni z Donína, známí svými protihabsburskými postoji.
Když se Bořek z Donína zúčastnil neúspěšného povstání v roce 1547, nechal Ferdinand I. jeho
kostomlatské zboží zabavit.
Česká královská komora je pak připojila k panství v Lysé nad Labem, tím již definitivně ztratil
význam a neobydlený hrad rychle propadl zkáze. „Sešly krovy, podlahy se propadly, jen holé
zdi ještě po celý rok čněly k nebi.“
V roce 1553 (a následovně 1561) je hrad Mydlovar veden již jako pustý.

STALO SE V ROCE 1920 ( podle kronikáře Františka Vaníčka)
➢

Ohrožení chovu dobytka. V tomto roce byla zde jako po celých Čechách velmi
rozšířena kulhavka a slintavka, které padlo za oběť mnžství kusů dobytka, takže
byl chov, který tolik válkou utrpěl, opět ohrožen.

➢

Drahotní poměry. Drahotní poměry byly i v tomto roce málo utěšené.
(např. 1 litr mléka 1Kč 50h – 2 Kč, 1 kg másla až 50 Kč) Mzdy též zvýšeny, ale
ne v poměru znehonocení Kč, takže dělnictvu i gážistům se žilo hůře než před
válkou světovou. Moučné výrobky vydávaly se ještě na potravinové lístky
(chlebenky).

➢

Počet žáků ve škole. Koncem školního roku 1919-1920 chodilo do zdejší školy 57
chlapců a 72 dívek.
Zdroj: Kronika obce Ostrá 1894 - 1929, https://dolniorlice.estranky.cz/fotoalbum/zajimavosti-z-okoli/potravinove-listky.html

POZVÁNKY
Slavnostní ukončení akce „Výměna oken v obecní budově č. 109“
Na neděli 6.9. 2020 připravujeme od 13h slavnostní ukončení akce „Výměna oken v obecní
budově č.p. 109“ . V průběhu odpoledne si účastníci akce budou moci prohlédnout vnitřní
prostory budovy č.p. 109, v přístupové hale bude připravena výstava z fotografii z realizace
akce a od 14h pozveme dětské účastníky na Pohádkový les. Zastupitelé obce převlečení za
pohádkové postavy si pro děti připraví zajímavé úkoly. Ukončeno bude opékáním buřtů.

Filmové léto v Ostré
Seznam filmových titulů pro letošní Filmové léto 2020
Kinematografu bratří Čadíků (pořadí filmů i konkrétní
datum promítání každého z nich bude dodatečně
upřesněno):
Hodinářův učeň
Afrikou na pionýru
Na střeše
Poslední aristokratka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2020
Letošní vítání nově narozených občánků se bude konat začátkem října.
Předběžně je stanoveno datum na 8.10. 2020. Prosíme rodiče, kteří mají
zájem se zúčastnit, aby se včas ohlásili na OÚ Ostrá.

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
Srpnová kavárnička „Na úřadě“ se koná ve čtvrtek 27.8. 2020 v 16 h. Všichni jste
srdečně zváni. Už se těšíme, dlouho jsme se neviděli.
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