ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ

Ročník XVII.
2/2022
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 23.3. 2022 na OÚ Ostrá v 19:00 h.

Informace z 31. veřejného jednání zastupitelstva obce Ostrá dne 3.2. 2022
ZO schválilo:
• mimořádnou odměnu paní ředitelce z rozpočtu KÚ Středočeského kraje dle předložené
žádosti č.j. 68/2022
• zahájení inventury investic VT za období 2018-2021,zahájení předání investic do
majetku obce za období 2018 – 2021
• investice VT na rok 2022
• údržbu VT 2022
• dotaci MS Ostrá na rok 2022 ve výši 40.000,- Kč
• finanční příspěvek pro Městskou nemocnici Městec Králové ve výši 3.000 Kč
• vyhlášení záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 206 (zahrada) v k.ú. Ostrá
• vyhlášení záměru na pronájem obecního pozemku p.č. 208 (zahrada) v k.ú. Ostrá
• vyhlášení záměru na pronájem obecního pozemku p.č. 708/3 (62,2 m2, jiná plocha,
ostatní plocha) a p.č. 709/1(130,8 m2, neplodná půda, ostatní plocha) v k.ú. Ostrá
• vyhlášení záměru na pronájem obecního pozemku p.č. p.č. 533 (34m2, zastavěná
plocha a nádvoří) a p.č. 534 (428 m2, jiná plocha, ostatní plocha)v k.ú. Ostrá
•

dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú. v rámci
oblastní organizace destinačního managementu a turistické oblasti (destinace) „Kraj
Rudolfa II.“

•

aktualizovaný Ceník služeb a propagačních předmětů obce Ostrá

•

inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku obce Ostrá za rok
2021 k datu 31.12. 2021

ZO vzalo na vědomí:
• GDPR – Informace o zpracování osobních údajů – cookies, testování na covid 19
•

vyhodnocení provozu ČOV Ostrá za rok 2021

•

rozpočtové opatření č.1/2022

•

zahájení příprav k možnosti podání dotace – Revitalizace „rybníčku“ u školy, „rybníčku“ v
Precajku

•

informace žádostech o dotaci – Rekonstrukce OÚ – opakovaně, Rekonstrukce památníku
padlým 1914 -1918 v obci Ostrá, Chodník podél silnice II/331 v Ostré, II. Etapa – všechny
žádosti byly během ledna a února podány na MMR ČR, MO ČR, SFDI.

ZO nepřijalo usnesení v záležitosti
•

prodeje obecního pozemku p.č. 730 (65m2) v k.ú. Ostrá za cenu 400Kč/m2, tj. za 26 000
Kč

•

prodeje obecního pozemku p.č. 731 (340m2) v k.ú. Ostrá za cenu 400Kč/m2, tj. za 136 000
Kč

•

zapojení obce do Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou změnu. V
rámci diskuse
vyplynulo: Obec Ostrá chce v této záležitosti mít pouze statut
„POZOROVATELE“

ZO pověřilo starostku obce
• po vyrovnání připomínek v návrhu Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích obce
Ostrá k akci „Cyklostezka Nymburk – Lysá n.L. - Čelákovice“ k podepsání této Smlouvy
nejdéle do 28.2. 2022
ZO odložilo projednání bodu
•

kamerový systém v obci Ostrá

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER V AREÁLU ČOV
obsluha bude přítomna vždy v sobotu od 9 do 11h v termínu od 5. 3. do 16. 4. 2022.

MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU elektrozařízení a baterií - V AREÁLU ČOV
v termínu od 5. 3. do 16. 4. 2022 v sobotu od 9 do 11h, dále též po domluvě na tel. 325 551 304.

Kontakt - reklamace svozu komunálního odpadu
V případě problému se svozem komunálního odpadu (odpad nebyl vyvezen, došlo
k poškození nádoby, apod.), kontaktujte prosím pracovníka firmy AVE pana Bayera
na telefonním čísle: 606 685 921 nebo na emailu: tomas.bayer@ave.cz
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ---- DOMOV NA ZÁMKU
Obec Ostrá v rámci projektu „Strom splněných přání“ splnila zakoupením a předáním dárku vánoční
přání jednomu dědečkovi z Domova Na Zámku v Lysé nad Labem.

BRIGÁDA MO ČRS LYSÁ NAD LABEM – 19.2. 2022 OD 8H – na brigádu do Staré
Ostré dorazilo 8 dobrovolníků. Při velmi větrném počasí udělali kus práce. Ve spolupráci s obecním
úřadem Ostrá budou vytažené kmeny ze slepého ramene a kolem výpusti odvezeny pryč.
Další plánované brigády:
Datum
čas

místo

druh práce

místo srazu

19.března
9. dubna
21.května
15.října
5. listopadu
3. prosince

Labe
Doubka
Okrouhlík
Labe
Semická I.
Semická II.

úklid břehů
údržba zařízení a břehů
příprava na závody
úklid břehů
údržba břehů
údržba břehů

U Kamene - Kersko
rybochovné zařízení
klubovna MO
náplavka Litol
u kachen (konec tůně)
parkoviště u vtoku

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

STÍŽNOSTI NA PSÍ VÝKALY SE MNOŽÍ !!
Ukliďte za svého psa, sám to nezvládne!!
Prosíme / žádáme / vyzýváme majitele psů, aby po svých mazlíčcích uklízeli jejich exkrementy!!!
Majitelé psů by měli mít pochopení nejen pro své mazlíčky, ale také pro své sousedy a spoluobčany,
kteří si uklízí před svými domy.
Není to nic příjemného pro všechny, kteří zelené plochy využívají k pohybu a pobytu na čerstvém
vzduchu. Stejně tak nepříjemné to je pro zaměstnance, kteří provádějí údržbu zeleně, především tedy
sekání a hrabání. Na svých zahradách a dvorcích si po psích miláčcích určitě
také uklízíte, tak to dodržujte i venku. Buďme k sobě ohleduplní a alespoň tuto
základní věc dodržujme. Opravdu to není nic příjemného, ať už pohled na výkaly, či přímo „nehoda“ na botě, v ještě horším případě na výstroji.
Každý, kdo psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, se navíc dopouští přestupku proti veřejnému pořádku.
Děkujeme všem, kteří přistupují k tomuto dlouhodobému problému zodpovědně
a berou ohledy na svoje sousedy a spoluobčany.

Pevně věříme, že se časem všichni naučíte, že dveře vlastního domu nebo bytu
netvoří hranici slušného chování.
(rp)

Z VYHLÁŠKY č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Ostrá
Pravidla pro pohyb psů
a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze na vodítku !!!!!
d) chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem na
veřejném prostranství!!!!

METEORIT Z LYSÉ NAD LABEM ZE DNE 3.9. 1808 - pád povětroňů
(zveřejněno 17.1. 2022 na facebooku, skupina: Lysá nad Labem časů minulých, P. Fojtík)
Když jsem svého času četl, že se meteoritická sprška u Lysé nad Labem (přesněji mezi Stratovem a
Ostrou) snesla 3. září roku 1808 v půl čtvrté odpoledne, ani náhodou mě nenapadlo, že největší
úlomek z meteoritického roje spatřím na vlastní oči ve vídeňském muzeu. Při letní dovolené jsem totiž
mimo jiné také navštívil největší muzeum v Rakousku - Přírodovědecké muzeum ve Vídni
(Naturhistorisches Museum in Wien) a v expozici Mineralogicko-petrografické jsem nalezl zcela
nečekaně právě meteorit z Lysé nad Labem, který zaujímá nanejvýše důstojné místo přímo u vstupu do
oddělení.
Při podrobnějším seznámení to až tak překvapivé nebylo, neboť tato sbírka je nejen jedna z největších
svého druhu na světě, ale i nejstarší - byla "založena" už v roce 1778. Tudíž meteority dopadlé i na
území dnešní České republiky často mířily do vídeňského muzea. Obzvláště, když české Národní
muzeum bylo založeno teprve roku 1818. Meterorit z Lysé nad Labem tam tedy zamířil vcelku
samozřejmě. Ve sbírce mají např. největší ze cca 300 stonařovských meteoritů (6 kg), které 22.5.1808
spadly u obce Stonařov (německy Stannern) blízko Jihlavy. A samozřejmě i legendární loketský
železný meteorit z roku 1400 o váze 84 kg. Původně meteorit ve tvaru hlavy koně vážil 107 kg, ale
roku 1801 byl rozřezán, na Lokti zůstalo 14 kg a pro budoucí pražské Národní muzeum necelých 8 kg.
Na rozdíl od jiných meteoritů jsme věděli o meteoritech z Lysé nad Labem jen pár základních údajů:
Za nápadných zvukových efektů dopadlo onoho 3. září na pole mezi obcemi Stratov a Ostrá nejméně
pět kamenných meteoritů (chondritů) o celkové hmotnosti více než 10 kg. Největší z nich (2970
gramů) byl odeslán k výzkumu do Vídně, další byly rozbity na menší kusy a rozdány mezi zvědavci.
Část z nich (4 kusy s celkovou hmotností 1239 g) se dostaly i později do Národního muzea v Praze.
Zmínky o něm najdeme v každém světovém katalogu meteoritů (Buchner 1863). Vědecky ho první
klasifikoval Březina (1885 a 1896) jako silně proměnlivý brekciovitý CWa-CWb chodrit. V roce 1985
byly v kusu, uloženém v německém Tübingen, objeveny uzavřeniny Si02 s lemem z kosočtverečných a
Ca bohatých jednoklonných pyroxenu.
Nedalo mi to. Zapátral jsem po více informacích v dobové literatuře a výsledek se dostavil� .�
Předchůdci hledali totiž špatně, dobový termín totiž nezněl meteorit, ale povětroň. Úlomky
„povětroně“ se nedostaly jen do Prahy, Vídně, Tübingenu, ale také do Londýna, Berlína i jinam.
Meteority z Lysé nad Labem vyvolaly nebývalý rozruch. Milčický písmák František Vavák nám
zachoval své vzpomínky: Okolo Lysé při Přerově a Lysé neobyčejná a strašlivá bouře z jasna se stala.
Nejprve třikrát strašlivě zahřmělo, na potom asi po čtvrthodiny ustavičně hřmělo. V tom bez deště u vsi
Stratova, na panství Lyském, na jednu louku, kde sekáči otavu sekali, mezi ně spadl kámen z oblohy,
naštěstí žádného netrefil. Všichni se zděsili. Kámen do Lysé přinesli a zvážili, následně přinesli i další
dva kameny. Jiný byl od lidí roztlučen a po kouscích roznášen, takže i sám Vavák kousek dostal.
Dokonce kámen ochutnal a konstatoval, že tvrdost je taková, že se dá kousat a v zubech rozdrobit, ale
je bez chuti.

Na druhý den v neděli 4. září přijela komise do Stratova ve složení krajský komisař, účetní a ředitel
panství – pan justiciář Prášil. Důkladně vyslechli pouze tři svědky pod přísahou, ačkoliv se více lidí
hlásilo. Největší kameny pánové odvezli do Lysé. Vavák později svůj kámen poslal příteli děkanovi
Josefu Pinkasovi do Českých Budějovic.
Jiný svědek Josef Vostrý z Bobnic popisuje situaci podobně, bouřka byla pozoruhodná tím, že byla bez
mraků, vypukla jako když z kusu třikrát vystřelí a potom jako tambor bubnuje, tak hlasitě, že to lidé
široko daleko slyšeli. Jako by to znělo přímo nad hlavou a na několika místech spadlo kamení. Dva
nádeníci u Stratova přímo viděli pád dvou kamenů, když tam sekali. Další kameny byly nalezeny u
Ostré. Pak přišla krajská komise, aby to vyšetřila.
Náš povětroň se odborně nazývá Chondrit. Chondrity poprvé analyzoval a popsal v roce 1772
francouzský chemik Antoine Lavoisier. Chondrit je druh kamenného meteoritu, který vznikl
nahromaděním prachu mateřské mlhoviny – jde tedy o tzv. kosmický sediment. Chondrity jsou
nejstarší známé materiály ve sluneční soustavě. Takřka všechny jsou staré 4,56 miliardy let. Největší
chondrit byl nalezen v roce 1969 u mexického města Allende. Všechny jeho úlomky vážily 2 tuny.
Největší meteorit (vědecky klasifikován jako ataxit) na světě zase nalezli v Namibii na farmu Hoba v
roce 1920 při běžné orbě pole a místo dopadu je prohlášeno za národní kulturní památku, meteorit zde
dopadl asi před 80 000 lety a váží cca 66 tun. Větší meteorit už sotva najdeme. Hoba představuje
maximální hmotnost, kterou dokáže zemská atmosféra zbrzdit na rychlost volného pádu. Kdyby byl
větší, byla by jeho dopadová rychlost mnohem vyšší, meteorit by se po dopadu rozbil a utvořil by
kráter.
K dnešnímu dni je známo 24 lokalit pádu českých meteoritů. Novějším nálezem je meteorit Benešov,
jehož pád byl pozorovaný v roce 1991, avšak nalezen byl až v roce 2011. Dne 9. prosince 2014 přibyl
meteorit Ždár nad Sázavou a nejnověji 17. května Hradec Králové.
Ačkoliv pravděpodobnost zásahu člověka meteoritem je 1:200 000 ještě se nikdy nestalo, že by
meteorit člověka usmrtil. Je však doložen případ v Alabamě z roku 1954, kdy meteorit o velikosti
grapefruitu prorazil střechu a vážně popálil spící ženu.

VZPOMÍNKA NA KOUPALIŠTĚ „Bagrák“ ( Jezero Ostrá) a na unikátní hru
Od „šestky“ základní školy s námi chodila do třídy i skupina spolužáků z Ostré. Dobří parťáci, u
kterých jsme obdivovali to, jak jezdili ( společně celá parta) každý den do školy na kole. V létě,
v zimě, za slunce i za deště – to by dnešní mladí koukali.
V osmé nebo deváté třídě se mi zmínili, že u nich v Ostré je pěkné místo na koupání, možná lepší než
na Felinkách. Tak jsem to vyzkoušel :
Byl to vybagrovaný písečák ( také se mu říkalo „ Bagrák“) , kde zbyly ještě dva dopravníky po těžbě,
ale jinak už se tam nic nedělo. Kolem se rozprostírala travnatá nebo písečná pláž, při vstupu do vody
člověk zaregistroval krásný písek ( až na jeden úsek, o kterém se zmíním) a úžasně čistou vodu.
Skoro žádní návštěvníci - koupalo se jen pár místních ( možná, že tam byla ještě cedule „Koupání
zakázáno“) , klid, soukromí. Ve vzdálenější části jezera byl ostrůvek, který sloužil jako můj cíl při
plavání . Zajímavé bylo, že se u něho tenkrát vyskytovaly v písku škeble a asi 15 metrů před

ostrůvkem se dala najít mělčina asi 2 x 2 metry, kde si mohl plavec, pokud dosáhl nohama na dno,
orazit. Koupání se mi líbilo, a tak jsem se postupně přesunul z vojenského koupaliště sem.
Potkal jsem se se spolužákem :„Počkej na večer a něco uvidíš.“ A opravdu! Jak jsem předeslal, vstup
do vody byl krásně písčitý, ale až na jednu část ( asi 30 m dlouhou, pod pozdějším kioskem)), která
byla jílovitá a tak se tam tvořilo takové správné bahno. A tohoto místa se v podvečerních hodinách
začali scházet větší kluci a mladí pánové – „Vustřáci“. Rozdělili se na dvě družstva a teď začala hra,
která měla v sobě něco z vodního póla, něco z ragby, něco z amerického fotbalu, ale většina pravidel
se nedala definovat. V tom bahnu se každé mužstvo snažilo dopravit míč na polovinu ( nebo do
branky- už nevím) té druhé skupiny a ti se tomu snažili zabránit. Jakýmkoli způsobem. A tenkrát bylo
v Ostré několik mladíků velmi prostorově výrazných – jmenovat nebudu. To když takový bohatýr na
někoho nalehl – to musel být zážitek. Výsledek byl ten , že se v oblasti pohybovalo asi dvacet strašně
zaprasených bytostí . Otázka skóre byla druhořadá. Pokud byla pro někoho vrstva bahna na jeho těle
neúnosná, skočil vedle do vody, omyl se a pokračoval. Hráči se opravdu bavili … a obecenstvo ještě
víc. Kdyby hra vydržela dodnes, tak by se „Vustřáci“ a jejich zábava, které tenkrát říkali „ Bahýnko“
určitě ocitla v nějaké knize kuriozit
Jenže bylo potřeba toto místo přizpůsobit potřebám rekreace – tak se jílovité dno vybagrovalo a navezl
se tam písek, přibyly WC a převlékací kabinky, kiosek, rozšířila se pláž a postavilo hřiště na volejbal a
nohejbal. A tím pádem samozřejmě rostl počet návštěvníků.

Takhle to vypadalo v době rozkvětu koupaliště.
Místní chlapi si našli jinou zábavu – hrál se tam skoro v jednom kuse nohejbal, který sledovala i dívčí
část místních. Další vzpomínka : - asi proto, že trávily celý den na sluníčku ( žádné solárko jako
dneska), vyznačovaly se holky z Ostré tím, že byly dokonale opálené. Protože se většinou jednalo o
štíhlé mladé dámy , tak trochu připomínaly brazilské tanečnice samby…
Historie koupaliště pokračovala Do jezera se nasadily ryby a kolem vody se usadili rybáři. Přibylo
parkoviště a kemp, vedle vyrostl Botanicus……
Včera jsem se tam byl podívat. Pořád je tam krásně, ale bývaly časy ……

(jf)

MASOPUST V OSTRÉ – U OBORY
PRVNÍ POLOVINA 70. LET 20. STOLETÍ

z archivu pana Z. Tůmy

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE
Fotbalisté Ostré všech věkových kategorií zahájili zimní přípravu, která probíhá střídavě v domácích
podmínkách na hřišti v Hákově a v Milovicích na umělce Juventy, nebo v Hale Milten. Předpřípravka
trénuje v zimním období v tělocvičně v budově školy v Ostré.
A-tým sehrál už jedno přátelské utkání, ve kterém však vysoko podlehl Slovanu Lysá 1:7.

Rozpis dalších přípravných zápasů A-mužstva:
sobota 19.2.
neděle 6.3.
sobota 12.3.
sobota 19.3.

18:00 Ostrá - Kunice (hřiště Újezd)
14:00 Ostrá - Stará Boleslav (hřiště Brandýs n.L.)
18:00 Ostrá - Říčany (hřiště Újezd)
14:00 Ostrá - Chotětov (hřiště Benátky nebo Chotětov)

CVIČENÍ V OSTRÉ

tělocvična ve škole

každé pondělí a čtvrtek

Cvičení pro dříve narozené - 18:00 - 19:00

každé pondělí

Pilates - od 19:00

OBECNÍ KNIHOVNA V OSTRÉ
Půjčovní doba: úterý - každý sudý týden od 16,00 do 18,00 hod. (červenec - srpen zavřeno)
knihovnice: J. Morcová
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