ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ

Ročník XVII.
3/2022
Vážení občané,
dovolte mi dnes začít trochu netradičně, a to praktickými informacemi, které mohou pomoci vám či
jakémukoli vašemu známému v Ostré. Přijdete domů, zjistíte, že vám neteče z kohoutku voda.
Je to havárie, nebo plánovaná odstávka? Kde získám informaci? - 602 422 458, 325 513 804
(provozovatel Vodovody a kanalizace Nymburk)
Nebo druhý příklad: Vracíte se večer domů, v ulici vám nesvítí lampa či celá řada lamp. Mám to
nahlásit? Ale kam? Nebo už to někdo nahlásil? Nesvítí-li lampa v ulici, či pokud uvidíte uvolněný kryt
na lampě, je nahlášení poruchy též velmi jednoduché. Přímý odkaz na nahlašovací formulář poruch
veřejného osvětlení http://www.medios-mk.cz/hlasení-poruch/ , uvedete typ poruchy, případně kontakt,
chcete-li být informováni o způsobu vyřízení poruchy. Veřejné osvětlení spravuje již několik let
společnost MEDIOS -MK, s.r.o..
V případě poruchy kanalizace kontaktujte OÚ Ostrá, provozovatelem je obec Ostrá. 739 286 887, 606
270 818.
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.cc
Nyní se zaměřím na události, které nás čekají.
Nejprve bych ráda představila možnost být u první letošní akce spolu s Vašimi dětmi či vnoučaty.
Jedná se o DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL V SOBOTU 9.4. 2022. Začátek je ve 14h u hřiště
za OÚ. Těšíme se, že se zde spolu potkáme.
Při dalším nahlédnutí do kalendáře vidím, že ještě před konáním karnevalu se sejdeme s Vámi občany
a rodáky na kavárničce na OÚ ve čtvrtek 31.3. od 16h. Přijďte posílit naše řady, popovídat si, co je
nového v obci, prohlédnout si nové či starší fotografie.
Letos jsme opět součástí trasy kinematografu bratří Čadíků. V Ostré se bude promítat u jezera od
středy 17.8. do soboty 20.8. Snad nám to situace a počasí dovolí.
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ V OBCI - shrnutí
31.3.

16h

KAVÁRNIČKA NA ÚŘADĚ (OÚ Ostrá)

9.4.

14 – 16h

DĚTSKÝ KARNEVAL

(u hřiště za OÚ)

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

(Ostrá – u jezera, Šnepov – u kalu)

30.4.

Plánujeme i dalších kulturních akce, které si snad společně užijeme a kde se společně setkáme. Některé
jsme již oznámili. No a některé budou takové malé překvapení.
Pálení ohňů o čarodějnicích
K tradici „pálení čarodějnic“ neodmyslitelně patří oheň. Aby si mohli pohodový den užít i hasiči,
využijte prosím možnosti svůj oheň nahlásit prostřednictvím jejich webové aplikace pro evidenci
pálení ohňů.
https://paleni.izscr.cz

Informace z 32. veřejného jednání zastupitelstva obce Ostrá dne 3.2. 2022

ZO schválilo
Žádost č.j. 260/2022 paní ředitelky MŠ Ostrá o schválení kriterií přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v MŠ Ostrá na školní rok 2022/2023
Žádost č.j. 261/2022 paní ředitelky MŠ Ostrá o schválení navýšení úplaty školního vzdělávání v MŠ
Ostrá ve šk. roce 2022/2023
Žádost č.j. 262/ 2022 paní ředitelky MŠ Ostrá o schválení výjimky z nejvyššího počtu dětí 24 pro školní
rok 2022/2023 na 28
Žádost č.j. 207/2022 o pronájem části obecního pozemku p.č. 206 v k.ú. Ostrá
Žádost č.j. 167/2022 o pronájem části obecních pozemků p.č. 708/3 a p.č. 709/1 v k.ú. Ostrá
Žádost č.j. 183/2022 o pronájem obecního pozemku p.č. 208 v k.ú. Ostrá
Žádost č.j. 199/2022 o pronájem obecních pozemků p.č. 533 v k.ú. Ostrá a p.č. 544 v k.ú. Ostrá
Schválení návrhu na pořízení změny územního ÚP Ostrá – podnět obce Ostrá
Žádost č.j. 252/2022 o pokračování podpory se společností Linka bezpečí, z.s.
Příkazní smlouvu – Projektová příprava – Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP“
(WITERO s.r.o. x obec Ostrá)
Rozpočtové opatření č. 2

ZO vzalo na vědomí
Směnnou smlouvu mezi společností Pěstitelem Stratov, majetková, a.s. a obcí Ostrá (p.č. 343/8, 343/7 x
p.č. 1136/130 v k.ú. Ostrá)
Dohodu o ukončení výpůjčky ordinace v budově č.p. 109 (obec Ostrá x Praktik – Lysá s.r.o.)
Informaci o provedení vyhloubení průzkumného vrtu na p.č. 882/61 v k.ú. Ostrá
Informaci o přeložce distribučního zařízení určeného k dodávce energie – plocha bydlení 53a - BV
Protokol o výsledku kontroly finančního výboru ZO Ostrá
Informace o novém veřejně přístupném informačním systému veřejné správy „Sbírka právních předpisů
územních samosprávných celků“
Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2021
Informaci k Sázení stromků 2022

ZO nepřijalo usnesení v záležitosti
Zapojení obce do osvětové akce „Víš, co dělat, když......“

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER V AREÁLU ČOV
obsluha je 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 do 16. 4. 2022 vždy v sobotu od 9 do 11h, dále též po domluvě na tel. 325 551 304.

MŠ OSTRÁ INFORMUJE
Masopustní průvod a karneval ve školce

Ve středu 23. února do naší školky nepřišly

vůbec žádné děti!!! V tento den se naše

školka proměnila v masopustní rej masek.

Vstupními

princezny, z zpovzdálí je chránili rytíři,

prošla i řada zvířátek, a nakonec protančily

tanečním krokem lehkým jako vánek lesní

víly. Dopoledne jsme si na kroužku lidových

dveřmi

ráno

procházely

tanců a písní zatančili naše oblíbené taneční kreace, naučili si i nové písničky, které jsme
doplnili o další neznámé kroky, a vyhlásili jsme soutěž o nejlepší masopustní tanečnici a
tanečníka. K našemu masopustnímu bujarému veselí patřil nejen zpěv a tanec, ale také opět
naše moc oblíbené jídlo. Letos to byly koblihy na sýpce metené, smetanou mísené, na
másle smažené a na okénku chlazené. No to byla ale dobrota!!!!!
Masopustní koblihy jsme naskládali do košíku a vydali se s písničkou na obchůzku
k obecnímu úřadu. Za zazpívanou písničku jsme byli odměněni sladkostmi, které jsme si
po návratu spravedlivě rozdělili. Moc děkujeme za milé přijetí a odměny! Příští rok
přijdeme zase.

Malý architekt – stavitel
Po nějakém čase k nám na návštěvu přijela Malá technická univerzita. Tentokrát přijela s programem
„Malý architekt – stavitel pozemních komunikací“.
Technický výkres? Půdorys? Kóta? Nosná zeď? Příčka? Pro nás již známá slova. Během minulých
návštěv Malé technické univerzity jsme s paní lektorkou dokázali postavit celý dům, zavedli do něj
elektriku, přivedli vodu, napojili kanalizaci….zkrátka dům byl skoro připraven k nastěhování. Jen
příjezdová cesta chyběla. A její stavba byla právě naším posledním úkolem na této stavbě.
Ani tentokrát jsme se nezapomněli bezpečně na staveniště vybavit – na hlavu přišla helma,
na ruce pracovní rukavice, na tělo reflexní vesta!
Pak jsme vzali plánek budoucí komunikace, metr do ruky a začali jsme proměřovat, kudy nejlépe cestu
k domu vést. Během chvíle jsme měli vyměřeno. Pak už jsme jen dávali dlažební kostku vedle dlažební
kostky a pod rukama viděli, jak se cesta pomalu ale jistě přibližuje ke vstupním dveřím. Ještě poslední
malé úpravy a dům byl pro nové obyvatele hotový. Snad se jim tam bude dobře bydlet. A my?
Společně jsme to dokázali, máme hotovo a můžeme vyrazit na stavbu dalších domů a cest. Jsme prostě
dobří!!

S příchodem jara přichází také přípravy na velikonoční svátky

NEJVÝRAZNĚJŠÍ SYMBOLY VELIKONOC – POMLÁZKA A BAREVNÁ VAJÍČKA
Pomlázka – dříve byla vlastnoručně pletená z vrbových proutků a zdobena
barevnými stuhami, jejichž počet označoval, kolik dívek a žen bylo
pomlázkou vyšleháno. Mladé proutky z vrb, podle pranostik, přináší zdraví a
mládí každé ženě, která s nimi dostane našleháno.

Barevná vajíčka – tradiční odměna za vyšlehání. Muži dostávají od žen, jako výslužku
za vyšlehání, barevná vajíčka, kterou jsou různě barvená a malovaná.
Koledování – koledování patří k velikonočnímu pondělí. Chlapci a muži chodí na koledu
jen k příbuzným nebo známým, venku však mohou vyšlehat každou ženu. Tradiční odměnou jsou
barevná vajíčka, ale také sladkosti či šťopička alkoholu.
Říkanky a básničky – k pomlázce patří stejně jako vajíčka. Existuje spousta básniček, některé jsou
známé, jako například „Hody, hody, doprovody…“, ale také méně známé, které přináší do košíku
koledníka větší výslužku.
Beránek a zajíček – velikonoční beránek pochází z pohanských dob – beránek je členem Božího
stáda. Tradičním obřadním jídlem byl beran, avšak ne každý si mohl drahé maso dovolit, proto se
začalo péct pečivo ve tvaru beránka a přetrvalo do dnes. Zajíček má mnoho pověr,
avšak jedno je jisté, jedná se o zvíře, které se často pohybovalo v okolí lidských
obydlí a je znamením vítězství a čistoty nad tělesným pokušením.

Mazanec – symbol Slunce. Sladkých, kulatý bochník, do jehož středu se tvoří znamení kříže.

UPOZORNĚNÍ I
Na začátku března byl velmi znečištěný nátok na ČOV a tím je samozřejmě ohrožen provoz naší
čistírny odpadních vod.
Z tohoto důvodu musíme připomenout:
Do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří!!!!
•

biologický odpad (patří do komposteru nebo do nádob na biologický odpad)

•

tuky, oleje, fritovací oleje z domácností (sběrná nádoba u OÚ)

•

veškeré hygienické potřeby (nádoby na směsný komunální odpad – tj. černá popelnice s
nalepenou platnou známkou)

•

chemikálie, staré barvy, ředidla, kyseliny, detergenty, hydroxidy, roztoky neznámého původu,
lepidla, zbytky čistících prostředků, obsah baterií a ostatní nebezpečné látky, mazadla, oleje a
ropné látky (sběrný dvůr)

•

domácí i zahradní chemikálie, radioaktivní, infekční a karcinogenní látky (sběrný dvůr,
případně spalovna)

•

veškeré léky a léčiva (lékárna)

•

odpadní vody z chlévů, maštalí, volných stání pro dobytek apod.

•

hadry na umývání podlahy, peří z odrané drůbeže, ostříhané vlasy apod.

•

dešťové vody, přepady ze studní, jímek, sklepů, povrchové a drenážní vody apod.

UPOZORNĚNÍ II
Středočeská hejtmanka Petra Pecková vyhlásila kvůli zvýšenému počtu požárů v přírodě období
déletrvajícího sucha. Od čtvrtka 24.3. 2022 až do odvolání tak v kraji platí např. zákaz pálení klestí
nebo používání zábavní pyrotechniky. Neuposlechnutí zákazu se bude trestat jako přestupek.
Kraj lidem zakázal například spalovat suchou trávu na volném prostranství nebo klestí v lesích, platí
také zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty nebo zákaz táboření mimo vyhrazené
prostory. Mimořádná opatření platí do odvolání.
Kraj tak reaguje na podnět středočeských hasičů, kteří evidují za březen extrémní nárůst počtu požárů v
přírodě.
V období déletrvajícího sucha také platí zákaz kouření s výjimkou elektronických cigaret a používání
zábavní pyrotechniky tam, kde by mohlo začít hořet. Lidé nesmí používat vodu ze zdrojů pro hašení
požárů k jiným účelům než k hašení a zastavovat motorová vozidla na místech, kde by se spodní část
vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, například suchou trávou, slámou,
strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem.

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE
SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ - START JARNÍCH MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ

A-mužstvo – I.B.třída skupina C
Sobota 26.3. 15:00 hod. S.S. OSTRÁ - SOKOL BÝCHORY
Neděle 3.4. 16:30 hod. SK MĚSTEC KRÁLOVÉ – S.S. OSTRÁ
Sobota 9.4. 16:30 hod. S.S. OSTRÁ - FC TRNAVAN ROŽĎALOVICE
Neděle 17.4. 17:00 hod. TJ JÍKEV – S.S. OSTRÁ
Sobota 23.4. 17:00 hod. S.S. OSTRÁ – AFK SADSKÁ
Sobota 30.4. 17:00 hod. FC BÍLÉ PODOLÍ – S.S. OSTRÁ
B-mužstvo – III.třída skupina A
Sobota 19.3. 15:00 hod. SK SOKOLEČ B – S.S. OSTRÁ B
Neděle 27.3. 10:15 hod. S.S. OSTRÁ B – SOKOL KŘEČKOV
Neděle 3.4. 16:30 hod. SOKOL STRATOV – S.S. OSTRÁ B
Neděle 10.4. 10:15 hod. S.S. OSTRÁ B – SOKOL KRCHLEBY
Sobota 16.4. 10:15 hod. S.S. OSTRÁ B – SOKOL SLOVEČ
Neděle 24.4. 17:00 hod. SK POŘÍČANY B – S.S. OSTRÁ B
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