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Poděkování a výzva

Vážení spoluobčané, prožíváme v těchto chvílích situaci, kterou jsme nikdo z nás zatím nezažili
a v mnohém neumíme odhadnout další vývoj. Věříme, že dodržováním co nejpřísnějších
hygienických návyků se podaří situaci zvládnout. Děkujeme tímto všem, kteří pomáhají nebo
budou pomáhat v řešení situací, která nastaly a které nás ještě čekají.
Děkujeme těm, kteří pilně šili a šijí roušky a pomáhají tak ostatním. Mějme společně respekt
k této epidemii.
Pokud by někdo z vás potřeboval pomoci nebo věděl, že někdo jiný pomoc potřebuje, pomožte
nebo se neváhejte obrátit na obecní úřad (325 551 304 nebo 739 286 887).
Věřme, že respektováním nařízení se podaří dobu značného omezení normálního života co
nejvíce zkrátit. Mějme trpělivost, optimistickou mysl a pomáhejme si.

POZVÁNKY
všechny plánované akce (organizované obcí Ostrá) na duben a květen
jsou zrušeny

Nabídka textilních roušek – OÚ Ostrá
Stále nabízíme textilní roušky, které pro nás ušili ochotné švadlenky z Ostré i Šnepova.
V případě potřeby kontaktujte OÚ Ostrá na tel: 325 551 304, 739 286 887. Na předání se
domluvíme.
Je třeba chránit sebe i ostatní. Nevíme, jak dlouho bude tato situace trvat. Nezapomínejte také,
že je roušky třeba, po určitém čase podle toho, jak roušky používáte, vyprat a vyžehlit. Proto je
třeba mít i roušky náhradní.

Dezinfekce
Obec Ostrá zahájila 2.4. 2020 rozvoz dezinfekce, 200 ml dezinfekčního přípravku na ruce
dostanou zdarma nejprve senioři. Další věkové skupiny budou osloveny prostřednictvím
mobilního rozhlasu.
Dezinfekci obec nakupuje v 5l balení (2ks kanystru získala z ORP Lysá n.L, další pořizuje z
rozpočtu obce) a dále musí přelévat do menších balení.
Obec chce předat dezinfekci na ruce těm, kteří nemají jinou možnost si dezinfekci sehnat a
nutně ji potřebují.

MÍSTNÍ POPLATKY 2020
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč na osobu s trvalým pobytem a 650,Kč za rekreační objekt.Pro dětido 15 let věkučiní 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. 2020, druhá splátka do 30. 9. 2020. Při úhradě za
likvidaci odpadů obdržíte nové roční známky na popelnice.
S ohledem na situaci vzniklou opatřeními na omezení šíření koronaviru (omezení volného
pohybu osob, omezení fungování úřadů pro veřejnost) firma AVE posunula termín
platnosti známek na nádoby na komunální odpad do 31.5. 2020.

STANOVENÍ VÝŠE STOČNÉHO NA ROK 2020
1. Stočné na daný kalendářní rok je stanoveno v souladu se zákonem 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích a sjednanou smlouvou s vlastníkem nemovitosti, připojené na
veřejnou kanalizaci, a to dle předpokládaných nákladů obce Ostrá na provoz čistírny odpadních
vod a kanalizace v roce 2020.
2. Výše stočného je stanovena jako součin ceny kalkulované pro rok 2020 podle cenových
předpisů a množství vypouštěných odpadních vod. 3. V souladu s Přílohou č. 12 k vyhlášce č.
428/2001 Sb. se stanovuje množství vypouštěné vody pro domácnost na 35 m3 na osobu a rok.
D
o výpočtu jsou zahrnuty všechny osoby trvale žijící v dané nemovitosti bez ohledu na
přihlášení k trvalému pobytu v obci.
4. 
Cena stočného u nemovitostí, které mají všechny zdroje vody vypouštěných do kanalizace
měřené, může být na základě žádosti odběratele stanovena jako součin ceny kalkulované pro
rok 2020 podle cenových předpisů a množství vypouštěných odpadních vod zjištěném dle
naměřené spotřeby ze všech těchto zdrojů vody, a to dle odečtu společnosti Vodovody a
kanalizace a.s. a obce na všech měřících místech odběratele.
Stanovení ceny stočného
1. Na základě kalkulace dle platných cenových předpisů byla pro rok 2020 cena pro odvádění
splaškové vody stanovena na 42,11,Kč (bez DPH) za m3.
2. 42,11 Kč za m3 (bez DPH) odpadní vody při směrném čísle 35 m3/rok/osobu činí celkem
1.474 Kč bez DPH – platí pro nemovitosti, jejichž všechna množství vody vypouštěné do
kanalizačního řadu nejsou měřené.
3. 42,11 Kč za m3 (bez DPH) odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu fyzickou a
právnickou osobou na základě skutečné spotřeby dle odečtu společnosti Vodovody a kanalizace
a.s. a všech dalších měřených zdrojů vod odváděných do kanalizačního řadu.
4. Stočné bude účtováno s DPH v zákonné výši. Vyúčtování bude provedeno k 30.9.. Faktura
bude vystavena během měsíce října, splatnost maximálně 14 dnů. Poplatník má možnost platit
čtvrtletní zálohy.
Schváleno na 13. veřejném jednání zastupitelstva dne 30 .12.2019 usnesenímč. 1/13/19.
Pro všechny vlastníky nemovitostí byly připraveny a předány smlouvy s provozovatelem
kanalizace – obcí, které jsou v souladu se zákonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD
V OSTRÉ A VE ŠNEPOVĚ
Kontejner na objemný domácí je bude přistaven v obci Ostráv areálu ČOV od 7. března.
Objemný odpad sem mají možnost vozit občané přihlášení k trvalému pobytu v Ostré a ve
Šnepově každou sobotu od 9:00 do 11:00 až do 11.4. 2020.
Po konzultaci s AVE byla jedna sobota přidána.

Ve Šnepověbude kontejner přistaven jednorázově o víkendu - termín: 16. + 17. květen 2020.
Kontejner na nebezpečný odpad bude opět přistaven v Ostré na parkovišti před OÚ a ve
stejný den také Šnepově. Termín bude ohlášen dle vývoje nouzového stavu vyhlášeného
Vládou ČR, prozatím jsou svozy nebezpečného odpadu pozastaveny.

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD V OBCI
Kontejnery budou na obě stanoviště přistaveny do 3.4. 2020.
Prosíme o důsledné třídění na větve a trávu (popř. listí, plevel)

JAK NAKLÁDAT S DOMOVNÍM ODPADEM S DOBĚ OHROŽENÍ
KORONAVIREM
Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože
odpad může být zdrojem přenosu infekce.
Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.
Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený
do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. Žádné
odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.
Pokud nejste nakažení ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako
doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.
Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě,
odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů.
Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete
dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.
Všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době
nutné produkovat.
Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás
zajišťují nakládání s odpady.

MŠ OSTRÁ INFORMUJE
Upřesnění průběhu zápisu pro školní rok 2020/2021
Vážení rodiče,
na základě vyhlášených mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s
pandemií koronaviru a onemocněním COVID-19 přistupujeme po projednání se zřizovatelem
MŠ Ostrá k úpravě organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole.

Prosíme rodiče, aby si na webových stránkách
ttps://www.msostra.cz/pro-rodice/dokumenty-ke-stazeni-1/ vytiskli

a následně vyplnili a podepsali

níže uvedené dokumenty:
•
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Součástí žádosti musí být
vyjádření pediatra, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a je proti
nákaze imunní. Na způsobu potvrzení o očkování se domluvte v současné situaci
s Vaším pediatrem.
Pokud mají rodiče posudky odborných lékařů týkající se zdravotního stavu
dítěte či
případná doporučení školských poradenských zařízení, která by
zohledňovala speciální
vzdělávací potřeby dítěte, zašlou rodiče i tyto dokumenty, které pak budou tvořit součást
spisu vedeného v rámci správního řízení.
•
Prohlášení o vzájemné shodě zákonných zástupců při zastupování dítěte ve
správním řízení
•
Dotazník (není povinný)
Pro ty rodiče, kteří nemají možnost dokumenty vytisknout doma, budou žádosti v papírové
podobě připravené u ředitelky MŠ, u které si je budete moci vyzvednout po předchozí
telefonické domluvě.
Výše uvedené dokumenty - Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Prohlášení o vzájemné
shodě a Dotazník (není povinný) - je možné doručit mateřské škole v termínu:
od 4. května 2020 do 15. května 2020 následujícími způsoby:
1.do datové schránky mateřské školy – ID datové schránky: wh3vgv,
2. e-mailem- na adresu zapis2020@email.cz,
3. poštou na adresu MŠ Ostrá, Ostrá 109, 289 22 Lysá nad Labem
4. vhozením do uzamykatelné poštovní schránky umístěné na vstupní bráně do zahrady
mateřské školy,
5. podat osobně – lze jen ve výjimečných případech a pouze po telefonické domluvě
s ředitelkou MŠ, tel. 732 476 125
Po obdržení žádosti mateřskou školou bude zákonným zástupcům dítěte elektronickou formou
zasláno:
•

potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem žádosti

•
informace o možnosti nahlédnutí do spisu v souladu s § 36 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vývěsce u OÚ Ostrá dne
29. 5. 2020.
Ve zveřejněném seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou vedeny pod přidělenými
registračními čísly. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno,
rodiče ale mohou požádat o jeho vydání.
Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.
Termín možnosti podání odvolání proti rozhodnutí je do 19. 6. 2020.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Ředitelka Mateřské školy Ostrá, okres Nymburk stanovuje na základě ustanovení § 165 odst. 2
písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/
2021.
Tato kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
podaných zákonnými zástupci dětí ve stanoveném termínu překročí v daném roce stanovenou
kapacitu volných míst v Mateřské škole Ostrá, okres Nymburk, Ostrá 109, 289 22 Lysá nad
Labem.
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s trvalým bydlištěm v obci Ostrá,
okres Nymburk, které dosáhnou do 31. srpna 2020 pěti let. Pro tyto děti, dle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), je předškolní vzdělávání povinné.
2. K předškolnímu vzdělávání se do naplnění kapacity volných míst pro školní rok 2020/2021
přijímají děti s trvalým bydlištěm v Ostré, okres Nymburk, které před začátkem uvedeného
školního roku dosáhnou 4 let věku (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2020 – starší
dítě má přednost před mladším)
3. K předškolnímu vzdělávání se do naplnění kapacity volných míst pro školní rok 2020/2021
přijímají děti s trvalým bydlištěm v Ostré, okres Nymburk, které před začátkem uvedeného
školního roku dosáhnou 3 let věku (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2020 – starší
dítě má přednost před mladším)
4. Děti mladší věku 3 let mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity MŠ. Ke dni
přijímacího řízení musí být dítě schopno zvládnout základní hygienické návyky a musí být
schopno plnit Školní vzdělávací program.
5. K předškolnímu vzdělávání se do naplnění kapacity volných míst přijímají děti i s jiným
trvalým bydlištěm než v Ostré, okres Nymburk, v pořadí od nejstaršího po nejmladší, zpravidla
do dovršeného třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by mělo být do
MŠ přijato.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka brát
v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. Přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole probíhá podle § 34, §34a, §34b a §35 školského zákona a podle §
50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění, a podle dalších platných právních předpisů.
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.
Všechny žádosti o přijetí, které osobně podají zákonní zástupci dětí k rukám ředitelky ve

stanoveném místě a termínu, budou ředitelkou posouzeny dle kritérií a zpracovány do
pořadníku. O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, jež bude součástí spisu dítěte. Přijatým dětem nebude
písemné rozhodnutí zasláno, zákonní zástupci si jej mohou vyžádat a následně vyzvednout v
ředitelně MŠ. Seznamy přijatých dětí budou dle školského zákona zveřejněny pod přiděleným
registračním číslem na vývěsce u Obecního úřadu Ostrá a na webových stránkách školy.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům zasláno v
písemné podobě.
Ředitelka MŠ rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde:
a) o dítě dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základní, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění), jehož přijetí nedoporučilo
školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost.
b) o dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nemá doklad, že je proti
nákaze imunní nebo nemá doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
podle §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je
předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 ze zákona povinné.
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Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie
sD
 omácnosti s nenakaženými

osobami bez nařízených
karanténních opatření:

•	Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
•	Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
•	Směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů (na místa k tomu určená).
•	Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte
do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu, který pevně zavážete.
•	Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
•	Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
•	Buďte ohleduplní.

sD
 omácnosti s minimálně jednou

sD
 omácnosti s potvrzenou nákazou

• Odpady netřiďte.
•	Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do
plastového pytle na odpady.
•	Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
•	Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.
•	Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.
•	Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů”.
•	Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
•	Buďte ohleduplní.

• Odpady netřiďte.
•	Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
•	Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
•	Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého
pytle a zavažte.
•	Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.
•	Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
•	Buďte ohleduplní.
•	Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní
občany.

osobou v povinné nařízené
karanténě:

nemocí COVID-19:

s Obce v karanténě:

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

•	V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
•	Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.

