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Milí čtenáři osterského občasníku,
v nedávné době jsem měla možnost si přečíst úvahu českého spisovatele Vlastimila Vondrušky
na téma „Rouška cti netratí“. Mluví mi z duše a pár myšlenek z jeho úvahy zde přepisuji i pro
vás:
„Já za sebe prohlašuji, že je mi jedno, zda vláda roušky zase nařídí nebo řekne, že je mít
nemusíme. Pokud to jen půjde, budu ji nosit, protože bych nesnesla pomyšlení, že bych mohla
kohokoli ohrozit.
Rouška na tváři totiž cti netratí!
Je jen na nás, jak rychle tenhle boj proti epidemii vyhrajeme. A zda se dokážeme chovat jako
lidé, kterým záleží na těch ostatních. Protože mírou civilizace je v první řadě civilizované
chování.“
Zdroj: http://vlastimilvondruska.cz/blog/rouska-cti-netrati?fbclid=IwAR3qJ7He3aKWd9e55Bf1ecc9aihcc81nIuiUQla7UPquxhnsS109ajD-F4Q ze dne 7.9. 2020

(jk)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE ZE 16. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
dne 19.8. 2020
ZO schválilo

•

vítěze Průzkumu trhu „Šnepov – tlaková kanalizace - zajištění archeologického
dohledu“: firmu Pueblo – archeologická společnost, o.p.s, Podjavorinské 1601/8,
Praha 11, 149 00

•

vítěze Průzkumu trhu „Komplexní služby v oblasti BOZP a PO pro obec
Ostrou“: firmu VESTTA BOZP, s.r.o., Palackého 143, Český Brod, 282 01

•

Smlouvu č. 2020-3042/105500 uzavřenou dle zákona č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mezi obcí Ostrá (p.č. 1107/9 v
k.ú. Ostrá x VaK Nymburk)

•

úpravu doby nočního klidu mezi 5.9. a 6.9. 2020 na základě podané žádosti č.j.
620/2020 a mezi 17.4. a 18.4. 2021 na základě podané žádosti č.j. 386/2020 s

podmínkou, že účastníci akce budou ze strany hostitele informování o možných
postizích v případě hrubého narušení pořádku v době nočního klidu a o této akci budou
informování majitelé sousedních nemovitosti
•

schvaluje Smlouvu o finančním příspěvku na vybudování inženýrských sítí – Šnepov –
tlaková kanalizace dle předloženého návrhu

•

Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999
Sb. a v souladu s nařízením vláda č. 173/2006 Sb. Dle předloženého návrhu

•

harmonogram prací k akci „Šnepov – tlaková kanalizace“

•

přesunutí termínu závodu RUN LABE RUN závodu; nový termín 29.8. - 30.8. 2020 na
území obce Ostrá

•

Rozpočtové opatření č. 5/2020

ZO vzalo na vědomí
•

Pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů - doplnění a upřesnění
směrnice na základě zákona č. 110/2019 Sb dle předloženého návrhu

•

podepsání Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020 na
akci „ Místa pro přecházení a chodníky v obci Ostrá – pro zvýšení bezpečnosti dopravy“
ISPROFOND 5217510372 (obec Ostrá x Statní fond dopravní infrastruktury)

•

pokládku optické sítě následujícími firmami: v Ostré LUCO Zbyněk Konečný, Stržiště
761, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 707 29 689 a ve Šnepově firma: František
Novák - OnlineNET, Zbožíčko 51, 289 25, IČ: 705 46 592

PRAVIDELNÉ ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
16.9. 2020

PRAVIDELNÉ ODEČTY ELEKTROMĚRŮ VE ŠNEPOVĚ

14.9. – 18. 9. 2020
PRAVIDELNÉ ODEČTY ELEKTROMĚRŮ V OSTRÉ A
CHATOVÝCH OBLASTECH
Umožněte přístup k elektroměrům nebo zapsaný stav umístěte na viditelné místo (na
ceduli pište i číslo domu či chaty).

VOLBY 2020
pátek 2. a sobota 3.10. 2020
Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020 jsou plánovány na 2. a 3. října
2020 současně s krajskými volbami. V těchto volbách obhajuje ČSSD 10 mandátů, KDU – ČSL
5, ANO 3, Zelení, STAN a ODS 2, SPOZ, Soukromníci a SLK po jednom mandátu .

INVESTIČNÍ AKCE V OBCI
Právě probíhá I. etapa rekonstrukce chodníků v obci a začíná budování tlakové kanalizace ve
Šnepově.

FILMOVÉ LÉTO
27.8. - 30.8. 2020
Letošní osterské filmové léto v Ostré nám propršelo. I přes tuto nepřízeň počasí občané obce
Ostrá přispěli na dobročinné účely (dobrovolným vstupným) částkou 4500 Kč. Obec Ostrá
všem děkuje za účast, obsluze kiosku za občerstvování účastníků akce.

Nová okna s výhledem do POHÁDKOVÉHO LESA
neděle 6.9. 2020
Letos počasí přálo – ani déšť ani vedro a tak se ve
13 h mohlo u Mateřské školy slavit – a sešlo se nás
hodně ! Není divu, slavit bylo co! Nová okna, která
už krásně slouží a za která je třeba poděkovat. Akce
byla zrealizována z rozpočtu obce Ostrá a s
finančním příspěvkem Středočeského kraje.
Prohlídka mateřské školky nabídla vzpomínky a
možná i trochu závisti, když dospěláci viděli ty
malinké postýlky pro odpolední šlofíky. Šikovné
mladé slečny vystoupily dvakrát se svou ukázkou
tréninku v rytmu a rychlém tempu aerobiku a
vyslouženě si zasloužily potlesk. A pak už se šlo směrem k hřišti, kde děti komentovaly
pohádkové postavy, které byly přepadeny v procesu převlékání do kostýmů a líčení. Některé
menší děti se bály – padala slova MAMI, PROČ TU SOU? JÁ NECHCI, ABY TU TYHLE
DIVNÍ LIDI BYLI – ale naprostá většina měla v očích očekávání a chuť vyběhnout na trať
pohádkovým lesem.
Začínalo se u vodnice Katky, která vydala startovací
lístek s 8 zastávkami, další zastávkou byl včelák
Mája - Viktor, u kterého se hrál kriket na tři branky.
Pes Vašek na třetí zastávce dával hádat psí rasy a
zkoušel děti z toho, co psi jíst mohou a z čeho jim
bude špatně. Indiánka Jana se se všemi pozdravila
indiánským pozdravem a vyzkoušela jejich
šikovnost při chůzi s pálkou a pink ponkovým
míčkem. Kašpárek Dominik s dětmi trénoval hod
na cíl. Čert Jarda prozkoušel děti v čertích
pohádkách a zkoušel, zda jsou chytřejší než čert. A
děti byly ! Hejkal Jirka proklepnul děti z ekologie a z druhů odpadků – šťastně broukal, když
děti věděly, nešťastně hejknul, když se pletly. Medvěd Honza ukazoval dětem stopy zvířat. A
pak už u vodnice Katky byl závěrečný lov rybek a
vydávání odměn všem, co pohádkovým lesem úspěšně
prošli. A bylo vás hodně - děkujeme všem malým i těm
dospělým za účast. PS: a ti co nebyli, mohou jen a jen
litovat – opékaly se i buřty a moc chutnaly a vonělo to
na celou Ostrou! Tak ať máte všichni hezký školní rok,
ať se vám daří – doma i ve školních lavicích.
(vl)

MÍSTNÍ POPLATKY 2020 – nutné zaplatit do 30.9. 2020
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč na osobu s trvalým pobytem a 650,Kč za rekreační objekt. Pro děti do 15 let věku činí poplatek 500,- Kč.
Poplatek za psa činí 100,- Kč (první pes), 150,- Kč (druhý a každý další pes).
Způsob plateb:
• v hotovostii v pokladně na OÚ Ostrá
• platební kartou (pouze do 25. každého měsíce) prostřednicvtvím platebního terminálu
na OÚ Ostrá
• bankovním převodem na účet 2229191/0100, VS - Ostrá- č.p. nemovitosti, VS Šnepov - před č.p. dát číslici 6.

ZAKLÁDÁNÍ ČERNÝCH SKLÁDEK V OBCI
Apelujeme na všechny obyvatele, aby pro ukládání odpadů využívali pouze k tomu určené
svozové nádoby (papír, plast, kovy, tetrapaky, sklo). NA OBJEMNÝ ODPAD kontejner
přistavený v areálu ČOV pro trvale žijící občany (od 5.9. do 10.10. - každou sobotu od 9 do
11h).
Zakládání černých skládek může být pokutováno.

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD
V OSTRÉ A VE ŠNEPOVĚ
Kontejner na objemný domácí odpad je přistaven v obci Ostrá v areálu ČOV od SOBOTY 5.
září. 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 10.10. 2020.
Ve Šnepově bude ještě přistaven jednorázově o víkendu 7. + 8.11. 2020.
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven 7.11. 2020 v Ostré na parkovišti před OÚ a
ve stejný den také Šnepově.

TRIATLON DOSPĚLÝCH A DUATLON DĚTÍ
sobota 29.8. 2020

Na poslední prázdninovou sobotu organizátoři odložili již tradici získávající jarní triatlon
dvojic. Celý konec týdne přinesl dost slejváků, předpověď nebyla sice kdovíjaká, ale vše bylo
ráno v kempu u jezera perfektně připraveno.
Do závodu se přihlásilo 10 žen, které si k sobě nalosovaly jednoho nebo dva muže, takže na trať
vyrazilo celkem 25 závodníků v 10 hlídkách. Voda byla příjemně teplá, což si tradiční „živá
bójka“ na obrátce první části závodu – plavání – pochvalovala. Trasa cyklistické části byla
skvěle označena a díky dešťům dokonale zvlhčena – celkem 284 louží a bažin :) . Bláto
připravilo závodníkům opravdu výživné úseky. V závěru tedy jedno oběhnutí jezera bylo už
snadnou úlohou.
Po rodičích se v kategoriích od nejmenších po už „velké“ vydaly na závod v duatlonu (kolo,
běh) děti, které si letos vyzkoušely prodloužené trasy a ty největší už jely kolem celého jezera.
Po vyhlášení vítězů byl ještě doplňkový závod v hasičském běhu přes překážky v plné zbroji.
Všichni závodníci ve zdraví dorazili do cíle a chválili celý tým organizátorů pod vedením Lůcy,
Páji za náročný, ale vydařený závod.
(jč)

RUN LABE RUN – štafetový závod
29.8. - 30.8. 2020 – v katastrálním území obce Ostrá
Trasa vede ze Špindlerova Mlýna do Děčína
Obtížnost trasy je hodnocena od 1 do 5. Jde o škálu, kdy 1 je nejnižší a 5 nejvyšší obtížnost.
Délka trasy je 380 km a je složena z 36 úseků

Jedna se o společnost nadšených běžců, kteří se rozhodli uspořádat štafetový běžecký závod
v celkové délce 380 km a to ze Špindlerova Mlýna podél řeky Labe do Děčína. Tuto trasu se
rozhodli pojmenovat Run Labe Run, jako poctu této krásné krajině a řece samotné. Jsou sami
běžci, nechtějí na závodu vydělat.

POSILOVACÍ CVIČENÍ
PONDĚLÍ (18:00-19:00)
ČTVRTEK (17:30 – 18:30)
TĚLOCVIČNA V OSTRÉ

PILATES
ČTVRTEK 19:00 – 20:00
TĚLOCVIČNA V OSTRÉ

SS OSTRÁ INFORMUJE

Novou fotbalovou sezonu 2020-2021 zahájil tým Ostré v nejnižší krajské soutěži I.B. třídě.
V Ostré působí v současnosti v kategorii dospělých pouze jeden A-tým (B-tým byl zrušen).
V mládežnických kategoriích má Ostrá tato družstva: dorost (I.A. třída), starší žáci (Krajský
přebor), mladší žáci (Krajský přebor), starší přípravka (okresní soutěž), mladší přípravka
(okresní soutěž) a mini-přípravka.
Výsledky A-mužstva Ostré – I.B. třída sk.C
1.kolo
S.S. Ostrá - SK Městec Králové 1:3 (0:2)
Branka Ostré: Kluzáček Matouš
2.kolo
AFK Sokol Semice - S.S. Ostrá 4:1 (2:1)
Branka Ostré: Dozorec Lukáš
Rozpis zápasů všech kategorií – září 2020
2. 9.
2. 9.
2. 9.
5. 9.
5. 9.
5. 9.

středa
středa
středa
sobota
sobota
sobota

5. 9. sobota
7. 9. pondělí
9. 9. středa
12. 9. sobota
12. 9. sobota
12. 9. sobota
13. 9. neděle
14. 9. pondělí
16. 9. středa
19. 9. sobota
19. 9. sobota
19. 9. sobota
20. 9. neděle
21. 9. pondělí
23. 9. středa
26. 9. sobota

Žáci - starší
Přípravka mladší
Žáci - mladší
Žáci - starší
Žáci - mladší
Dorost

SK Vyžlovka
FK Litol mládež
SK Vyžlovka
TJ Kunice
TJ Kunice
SK Bakov n/J.
Sportovní sdružení
"A" tým
Ostrá
Přípravka starší Ostrý Straky
Přípravka mladší Ostrý Straky
"A" tým
TJ Jíkev
Sportovní sdružení
Žáci - starší
Ostrá
Sportovní sdružení
Žáci - mladší
Ostrá
Sportovní sdružení
Dorost
Ostrá
Přípravka starší AFK Semice
AFK Milovice
Přípravka mladší
2013
Žáci - starší
FK Pšovka Mělník
Žáci - mladší
FK Pšovka Mělník
Sportovní sdružení
"A" tým
Ostrá
SK Labský
Dorost
Kostelec
Přípravka starší AFK Nehvizdy
Přípravka mladší Ostrý Straky
Žáci - starší
Sportovní sdružení

Sportovní sdružení Ostrá
Ostrý Straky
Sportovní sdružení Ostrá
Sportovní sdružení Ostrá
Sportovní sdružení Ostrá
Sportovní sdružení Ostrá

zač. 16:00
zač. 17:30
zač. 17:40
zač. 10:15
zač. 11:55
zač. 14:00

FC Bílé Podolí

zač. 17:00

AFK Sadská
zač. 17:30
FK Slovan Lysý nad Labem zač. 17:30
Sportovní sdružení Ostrá
zač. 10:15
FC Mělník

zač. 10:15

FC Mělník

zač. 11:55

SK Bezno-Sovínky

zač. 10:15

Ostrý Straky

zač. 17:30

Ostrý Straky

zač. 17:30

Sportovní sdružení Ostrá
Sportovní sdružení Ostrá

zač. 09:30
zač. 11:10

AFK Sadská

zač. 16:30

Sportovní sdružení Ostrá

zač. 10:15

Ostrý Straky
SK Polaban Nymburk A
SK Slavia Jesenice

zač. 17:00
zač. 17:00
zač. 10:15

26. 9. sobota
27. 9. neděle
27. 9. neděle
28. 9. pondělí
30. 9. středa

Ostrá
Sportovní sdružení
Žáci - mladší
Ostrá
Sportovní sdružení
Dorost
Ostrá
"A" tým
AFK Pečky
Přípravka starší Ostrý Straky
Přípravka mladší AFK Sadská

SK Slavia Jesenice

zač. 11:55

TJ Klíčany

zač. 10:15

Sportovní sdružení Ostrá
Sokol Kostomlaty n.L.
Ostrý Straky

zač. 16:30
zač. 17:00
zač. 17:00

Kulturní a společenské akce do konce roku 2020
•

24.9. kavárnička „Na úřadě“

•

8.10. Vítání občánků

•

29.10. kavárnička „Na úřadě“

•

13.11. Lampionový průvod+ ohňostroj

•

26.11. Adventní vyrábění spojené s kavárničkou na „Úřadě“

•

29.11. Rozsvícení stromku v zahradě školy

reakce čtenářky na odstavec ve Zpravodaji 7-8/2020 týkající se otázek a odpovědí:

vydáno dne 8.7. 2020
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.

Reakce čtenářky = majitelky domu č.e. 310 v Ostré:
„Hlavním důvodem obrubníků je fakt, že cizí auta vjíždějí do uličky, najíždějí půl metru od
rohu mého domu. Jedná se obytnou část domu, která byla navíc poškozena stavební firmou,
která prováděla kanalizaci. Tehdy došlo k rozsáhlému popraskání stěny sousedící s uličkou.
Tento důvod byl uveden v žádosti a předložen na obecní úřad v Ostré. Nevím proč nebyl
použit, též v tomto článku. Zeleň je zde sjížděna již několik let celkem půl metru. Toto není
hlavní důvod. Mám menší úsek k sekání. „

Víte, že....
PŘÍRODNÍ REZERVACE MYDLOVARSKÝ LUH
Na katastru obce Ostré se nachází Mydlovarský luh, území podléhající ochraně podle zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, které je vyhlášené jako přírodní rezervace.
Mydlovarský luh byl vyhlášen 23.6. 1989 ONV v Nymburce jako chráněný přírodní výtvor.
Po vydání zákona č. 114/1992 Sb. byl zařazen do kategorie přírodní rezervace (pod kódem
1171).
Rezervace leží na katastrálních územích Ostrá (156,9 ha) a Kostomlaty (8,99 ha).
Přírodní rezervace Mydlovarský luh je jedním z posledních zachovalých komplexů lužních lesů
v Polabí s výskytem celé řady rostlinných a živočišných druhů lužního biotopu. Chráněné
území se nachází na pravém labském břehu mezi obcemi Kostomlaty nad Labem a Ostrá
v oblouku levostranném labském meandru.
Původně se lužní lesy rozprostíraly v celé labské nivě a nivě jeho přítoků. Příchodem člověka
do polabské krajiny docházelo postupně k odlesňování a jejímu využívání jako zemědělské
půdy. Lesy zůstaly zachovány jen na nepřístupných místech (především na labských ostrovech)
nebo jako velké královské honitby.
Předmětem ochrany jsou luhy a tzv. polabiny, tedy především komplexy lužního lesa
se zastoupením přirozené nebo polopřirozené skladby, dále pak slepá a odstavená ramena
starého toku Labe, zazemněná labská ramena a ramena v různém stupni zazemnění, tedy celá
hydroserie mokřadů až po uzavřené plochy, které jsou využívány jako kosené louky. Součástí
chráněného území je i přirozeně meandrující Farský potok, který je součástí toku Vlkava
a který kopíruje zhruba severní hranici chráněného území.
V Mydlovarském luhu jsou zastoupeny především podmáčené olšiny a dubojilmový luh s řadou
depresí, periodicky zaplavovaných vodou a s rameny, kterými protéká Farský potok s několika
tůněmi uvnitř lesního komplexu.
Z významných druhů zde byla zjištěna ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia), sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis) a kruštík polabský (Epipactis albensis), z živočichů rosnička zelená (Hyla
arborea), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a ledňáček říční (Alcedo atthis).
Součástí lesního komplexu je i zřícenina vodního hradu Mydlovar, která se nachází v k. ú.
Ostrá.
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Fotopříloha:

„Výměna oken v obecní budově č.p.109“

před výměnou
po výměně

výstava fotek v budově školy

vystoupení

diváci – vystoupení sportovního teamu

Pohádkový les – 6.9. 2020
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