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A REDAKCE ZPRAVODAJE PŘEJÍ VŠEM

Slova k zamyšlení
O štěstí

A HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE

Mít rád lidi a milovat
lidi, to je celé
tajemství a snad
jediný recept na
štěstí. Kdo myslí
jenom na sebe,
ochudí jiné o sebe,
ochudí sebe o jiné,
zakrní a zahyne.
Jan Werich
Je jenom jedna
cesta za štěstím a to
přestat se trápit nad
tím, co je mimo naši
moc.
Epiktétos
Někdy je obrovské
štěstí, že nedostanete vždy to, co
chcete.
Dalajláma

ZASTUPITELSTVO OBCE,
OBECNÍ ÚŘAD

OBČANŮM OSTRÉ A ŠNEPOVA
POHODU A SPOKOJENOST
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

VÁNOČNÍ AKCE V OKOLÍ
"Lidové Vánoce v Polabí"

Tradiční vánoční výstava ve Skanzenu v Přerově n. L.
s doprovodným programem o víkendech.
Otevřeno pá - ne 9 - 1 6, 24. 1 2. zavřeno,
od 25. do 30.1 2. otevřeno denně.

Polabské vánoční trhy  Výstaviště Lysá n. L.

2. - 4. 1 2. Mikulášské trhy
9. - 11 . 1 2. Stříbrné trhy
1 6. - 1 8. 1 2. Zlaté trhy

Adventní koncert - Vox Nymburgensis a M. Pospíšil
1 0. 1 2. od 1 8 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtitele
v Lysé n. L. - koncert pro záchranu varhan

Vánoční zpívání a živý betlém

24. 1 2. od 1 3.30 hodin
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Vánoční koncert - Pražské žesťové kvinteto

26. 1 2. od 1 6 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtitele
v Lysé n. L. - koncert pro záchranu varhan

Informace z 22. veřejného jednání zastupitelstva ze dne 3.11 . 201 6
ZO schválilo

• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-1 2-601 7474/VB/2 mezi Obcí Ostrá a
ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy
• návrh kupní smlouvy mezi M. S., S. S. x Obec Ostrá. Jedná se o předání kanalizačního řadu PP DN
300 mm, délka 357,0 m na pozemcích PK 906/1 a 906/2 v k.ú. Ostrá podle stavebního povolení
z 1 2. 9. 2011 č.j. ŽP 32075/40223/11 /Jel, kolaudace ze dne 29. 5. 201 3 č.j. ŽP 341 41 /1 3Jel. za cenu
1 ,00 - Kč.
• Příkazní smlouvu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 201 7. Pro rok 201 7 částka na
občana činí 1 50,- Kč.
• žádost č.j. 726/201 6 (RYO) týkající se konání hudebně-tanečních a kulturních produkcí v sezóně 201 7
jednou týdně (pátek nebo sobota) od 20:00 do 01 :00 hod.
• prodej části obecního pozemku p.č. 11 54/33 (37,91 m2) v k.ú. Ostrá na základě podání jediné nabídky
dle vyhlášeného záměru dne 3.1 0. 201 6 panu D. (Buda č.e. 448) za částku 1 3.269,- Kč
• změnu stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22
Lysá nad Labem, ve znění dle návrhu
• dofinancování projektu „Doplnění kanalizace v obci Ostrá – II.etapa “od Komerční banky a pověřuje
starostku obce podpisem smluvní dokumentace a dalšími kroky s tímto spojenými
• schvaluje zhotovitelem k akci „ Výměna česlí ručních za automatické“ firmu HYDROTECH s.r.o.,
Tyršova 11 32, Modřice za vysoutěženou částku 575 432,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy a dalšími kroky s tímto spojenými
• vyznačení odbočky k vlakové zastávce v rámci značení evropské cyklotrasy EV4
• dotaci pro SS Ostrá ve výši 30 000,- Kč na rok 201 7 na provoz a nákup pomůcek pro mládežnická
družstva a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy se SS Ostrá
• dotaci pro MS Ostrá ve výši 30 000,- Kč na rok 201 7 za účelem zazvěření honitby a pověřuje starostku
obce podpisem veřejnoprávní smlouvy s MS Ostrá
• využití tělocvičny v prostorách MŠ Ostrá ke sportovnímu vyžití dětí 4 - 6 let pod vedením trenérů SS
Ostrá
• Veřejnoprávní smlouvu č.sp.SÚ/92543/201 6/Šla pro stavbu „Rozšíření skleníku MONTANO“ a
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy
• Veřejnoprávní smlouvu č.sp.SÚ/92542/201 6/Šla pro stavbu „Záchytná bezodtoká jímka dešťových vod
MONTANO“ a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy
• rozpočtové opatření č. 6

ZO neschválilo

• nového nájemce veřejného tábořiště na základě Výzvy na pronájem vyhlášené dne 1 .7. 201 6

ZO pověřilo

• starostku obce jednáním s organizací SŽDC v záležitosti týkající se objektu č.p. 73 a využití pozemků
11 91 /1 , 11 91 /2 a části pozemku p.č. 221 /1 PK v k.ú. Ostrá
• starostku obce průzkumem trhu ve věci zajištění firmy na pravidelnou údržbu VO v Ostré a ve
Šnepově

ZO vzalo na vědomí

• informace o uskutečněných revizích: tělocvična v MŠ, dětské hřiště u MŠ, dětské hřiště u obecního
úřadu, dětské hřiště ve Šnepově
• zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 201 7

Informace z 23. veřejného jednání zastupitelstva ze dne 28.11 . 201 6
ZO schválilo

• výpověď z nájemní smlouvy, která byla uzavřena dne 1 . 1 . 2007 mezi obcí Ostrá a firmou Ka - Wood
s.r.o. na pronájem rekreačního areálu, tj. veřejného tábořiště, v obci Ostrá, které se sestává z pozemků
parc. č. PK 1 607/2, 1 607/4, 956/20 a 956/1 9 v k.ú. Ostrá a ze staveb v katastru nemovitostí
nezapsaných (recepce, stavební buňka, 4 ubytovací buňky, chata), které se na těchto pozemcích
nacházejí. Výpovědní lhůta v tomto případě činí jeden měsíc.
• novým nájemcem VT firmu UpSide s.r.o., IČO: 05228841 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
od 1 .1 . 201 7 s novým nájemcem a dalšími úkony s tímto spojenými
• nabídku firmy Ing. Jana Pyšková, autorizovaný krajinářský architekt ČKA 41 60 zhotovitelem „Koncepční
krajinářské studie pro extravilán a intravilán obce Ostrá“ za vysoutěženou částku 240.000 Kč bez DPH
• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/201 6 o nočním klidu
• Smlouvu na odvádění splaškových odpadních vod splaškovou kanalizací v Obci Ostrá mezi obcí Ostrá
a majiteli nemovitostí, kteří se budou napojovat na nově vybudovanou kanalizaci a pověřuje starostku
obce podpisem těchto smluv a dalšími kroky s tímto spojenými
• předběžné rozpočtové opatření č.7/201 6 k rozpočtu 201 6 pro operace týkající se čerpání úvěru z KB
• zapůjčení platebního terminálu z majetku KB zdarma (terminál podporuje i bezkontaktní transakce)

ZO neschválilo

• splátkový kalendář pro společnost KA-WOOD podle žádosti č.j. 91 7/1 6 ze dne 20.11 . 201 6 k
postupnému umoření dlužné částky.

ZO vzalo na vědomí

• informaci starostky obce provedené kontrole železničních přejezdů a přilehlých komunikací ze strany
SŽDC
• informaci o úspěšném odvolání obce Ostrá proti rozhodnutí MěÚ v Lysé (stavební odbor), kdy si obec
trvala na svém, že změna využití území z orné půdy na kontejnerovnu na pozemku p.č. 849/6 je v
rozporu s vydaným ÚP Ostré. V odvolacím řízení obec uspěla a 1 9.1 0. 201 6 vzal žadatel svou žádost o
změnu využití území svou žádost zpět.
Příští jednání zastupitelstva obce se koná v pondělí 19.12. 2016.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Během ledna 201 7 bude na OÚ zprovozněna nová služba pro občany. Jedná se o platební terminál
zapůjčený obci zdarma od Komerční banky. Terminál podporuje i bezkontaktní transakce. Poplatky za
odvoz odpadu a likvidaci odpadních vod bude tedy možné platit bezhotovostně.
Doplnění kontaktních údajů pro OÚ Ostrá

Kromě pevné linky 325 551 304 je možné na OÚ volat také na mobilní číslo 739 286 887.
Parkování v obci

Upozorňujeme, že stání na obecních plochách mimo zpevněné je zakázané. Při parkování svého
vozidla využívejte přednostně vlastní garáž nebo svůj soukromý pozemek, na ostatních přilehlých
komunikacích a prostranstvích v obci parkujte co nejméně.

Kontejner na vánoční stromky

V druhé polovině ledna 201 7 zajistí OÚ přistavení kontejneru na bioodpad, kam budete moci odkládat
vánoční stromky.

Informace k akci „Doplnění kanalizace v obci Ostrá – II.etapa“
Vážení občané,
pokud vše půjde podle harmonogramu, v polovině prosince bude stavba zkolaudována.
Kdo jste již připraven k napojení, kontaktujte telefonicky OÚ (325 551 220 nebo 739 286 887). Zapíšeme
si Vás a hned, jak to bude aktuální, spojíme se s Vámi telefonicky a domluvíme se na konkrétním dnu,
kdy dojde k provedení kontroly napojení pověřenou osobou před záhozem.
Zatím však až do odvolání stále platí:
Kanalizace ještě není v provozu, a pokud dojde k předčasnému vypouštění odpadních vod, bude
nutné kanalizaci na náklady viníka vyčistit. Proto ve vlastním zájmu vyčkejte na uvedení kanalizace do
provozu!!

Dovolená na obecním úřadě

V době od 22. 1 2. 201 6 do 1 . 1 . 201 7 bude Obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Obecní
úřad bude opět otevřen od pondělí 2. 1 . 201 7.

POZVÁNKY
Betlémské světlo

V sobotu 1 7. prosince od 1 0 do 1 0.30 hodin se bude u Obecního úřadu rozdávat
betlémské světlo, které přivezou skauti vlakem do Lysé n. L., odkud ho paní starostka
s dětmi dopraví přímo k nám do Ostré. Čekání na světlo vám zpříjemní teplé nápoje
v chodbě OÚ. Nezapomeňte si přinést kryté lampičky.

Mateřská škola Ostrá vás srdečně zve
na VÁNOČNÍ BESÍDKU,
která se bude konat v úterý

20. 1 2. 201 6 od 1 6 hodin
v tělocvičně školy.

Předvánoční kavárnička
Poslední letošní "Kavárnička Na úřadě" se
uskuteční ve čtvrtek 22. prosince
jako vždy na Obecním úřadě
od 1 6 hodin. Srdečně vás
zveme na sváteční setkání, popovídání a
ochutnávání.

Plesová sezóna v Ostré 201 7

Myslivecký ples - 27.1 . 201 7

Sportovní ples - 3. 2. 201 7
Voňavá vánoční nádhera

K českým Vánocům neodmyslitelně patří krásně
malované medové perníčky. Také u nás v Ostré žijí
šikovné pernikářky, které dokážou vykouzlit sobě
i ostatním pro radost malá umělecká dílka, jejichž
ukázku vidíte na fotografii.
KRÁSNÉ VÁNOCE!

UDÁLOSTI V OBCI
Posvícenská zábava

1 8. listopadu se v hostinci u kapličky konala posvícenská taneční zábava, kterou pořádal Obecní úřad
a firma Botanicus s.r.o. K tanci i poslechu hrála skupina Dekameron band, ve výčepu bylo k dispozici pití
i občerstvení.

Listopadové setkání

na Obecním úřadě by se tentokrát dalo nazvat
"tři v jednom": V termínu tradiční "Kavárničky" totiž
navíc probíhala výroba adventních věnců a zdobení
vánočních perníčků. Na úřadě bylo proto opravdu
rušno.

Lampionový průvod

Lampionový průvod, pořádaný každoročně Obecním úřadem, musel být letos kvůli špatnému počasí
ze svého původního termínu 1 6. 11 . o pár dnů odložen, takže se konal až v pátek 25. listopadu. Průvod
dětí s lampiony v doprovodu rodičů či prarodičů se vydal od zastávky u křížku přes vršek pěšinkou ke
škole a odtud k jezeru, kde byla celá akce završena krásným ohňostrojem a občerstvením u kiosku.

Přivítání adventu a rozsvícení vánočního stromu

Toto je další tradiční akce, kterou již mnoho let
pořádá Obecní úřad Ostrá. Letos se konala
v neděli 27. 11 . Na rozdíl od loňského roku nás počasí
nezahnalo dovnitř, a tak vše probíhalo jako vždy
venku před školou.
Stánky s občerstvením nabízely pro zahřátí svařené
víno a čaj, nechyběly ani opékané klobásy, vánočky
a cukroví, dále bylo možné zakoupit si výrobky
keramického kroužku, adventní věnce, nebo si
vlastnoručně ozdobit perníky. Děti z mateřské školy
nám všem krásně zazpívaly a zahrály, a pak už se
čekalo na setmění, kdy se rozsvítil vánoční strom a
zároveň i kaplička.
Další fotografie z uvedených akcí najdete ve fotopříloze internetové verze Zpravodaje.

Listopad v Mateřské škole Ostrá
Malé (nejen) hudební řádění

Začátkem listopadu jsme se opět vydali do prostor Rudolfina, kde pro nás milé paní lektorky
připravily hudební cyklus "Malé (nejen) hudební řádění". Společně jsme putovali z foyeru v
přízemí na balkon, abychom zkusili hru s ozvěnou; přes prezidentský salonek, kde jsme
poslouchali tři verze hudební skladby a hledali v nich zvuk harfy, zpět do přízemí, a nakonec na
pódium! Na každém zastaveníčku jsme hledali obrázek hudebního nástroje a něco málo si o
něm řekli. Ta úplně pravá paráda ale přišla až nakonec: Děti se na pódiu rozestavěly jako
orchestr a zkusily si za pomoci hudby představit, jaké to je, když ve Dvořákově síni hraje Česká
filharmonie. Nutno říci, že děti byly tak vynikajícími hudebníky, že bouřlivý potlesk z řad
posluchačů nebral konce. Můžete se o tom přesvědčit sami, protože náš hudební výkon je
zaznamenán na adrese https://www.youtube.com/watch?v=m-CsX2M0zbA.
V Rudolfínu se nám líbilo tak moc, že se tam hned na začátku února opět vrátíme. Čekají nás
totiž ouška (h)oboje. O našem řádění Vám určitě v příštích číslech napíšeme.
Vltava aneb "Přes jezy, mosty, kamínky, vytváříme vzpomínky"

V letošním roce připravil Symfonický orchestr hl. m. Prahy několik projektů pro mateřské školy.
Ze zajímavé nabídky jsme si vybrali program s názvem „VLTAVA ANEB „PŘES JEZY, MOSTY,
KAMÍNKY, VYTVÁŘÍME VZPOMÍNKY!“. Ve středu 23. listopadu jsme se vydali do krásných
prostor kostela sv. Šimona a Judy, abychom společně s basou, violončelem, houslemi a
příčnou flétnou putovali od pramene Vltavy na Šumavě přes jezy a přehrady až k mostům naší
stověžaté Prahy. Během vodního putování jsme přenocovali nejdříve na přehradě Lipno, kde
jsme po širým nočním nebem pozorovali zářící hvězdy nad hlavou. Další den jsme na svých
pramičkách putovali po řece dál až ke skalnatému ostrovu, na kterém je umístěný zámek Orlík.
U stejnojmenné přehrady jsme trávili další noc plnou nečekaných a nezapomenutelných
zážitků. Když celé okolí ztichlo, mohli jsme slyšet šum sovích křídel, žabí koncert v rákosí,
šplouchání ryb o hladinu přehrady nebo houslové sólo cvrčka. Ráno nám nezbývalo nic jiného,
než Orlíku zamávat a putovat dál, až k hranicím města Prahy. Propluli jsme pod slavným
Karlovým mostem, pluli pod Pražským hradem a na závěr jsme společně zamávali naší řece
Vltavě
Děti a zaměstnanci MŠ Ostrá
Poděkování

Mateřská škola Ostrá děkuje kroužku keramiky pod
vedením paní Martiny Šípkové za poskytnutí
finančního sponzorského daru, který bude využit
na úhradu nákladů spojených s celodenním
výletem pro děti mateřské školy.
Jitka Fránková, ředitelka MŠ

Víte, že... ?
Tělocvična v budově osterské školy byla zřízena roku 1 964 v místnosti, kde bývala původně úřadovna
obecního úřadu a později MNV. Tato místnost byla uvolněna po tom, co se dostavěla budova dnešního
obecního úřadu, kam se tehdejší místní národní výbor přestěhoval začátkem roku 1 964.

Posvícenská zábava

Výroba adventních věnců na OÚ

Lampionový průvod
Přivítání adventu u školy

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME !
V prosinci oslaví své životní jubileum
paní Blanka Stolinová z Ostré

92 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY!
V listopadu se v Ostré narodila Nela Hüblbauerová.

LOUČÍME SE
s naší občankou paní Valerií Prágrovou z Ostré , která zemřela ve věku 90 let.

Výsledky fotbalu za listopad 201 6
2. 11 . Přípravka mladší
5. 11 . Dorost - starší
5. 11 . Dorost - mladší
5. 11 . "A" tým
5. 11 . "B" tým
6. 11 . Žáci
1 2. 11 . Dorost - starší
1 2. 11 . Dorost - mladší
1 2. 11 . "A" tým
1 3. 11 . "B" tým
1 9. 11 . Dorost - starší
1 9. 11 . Dorost - mladší
1 9. 11 . "A" tým
1 9. 11 . "B" tým

S.S. Ostrá - TJ Straky 4:7
S.S. Ostrá - SK Kosmonosy 1 :1
S.S. Ostrá - SK Kosmonosy 6:0
FC Přední Kopanina - S.S. Ostrá 1 :3
Kovanice - S.S. Ostrá "B" 1 :3
Sány / Opolany - S.S. Ostrá 6:0
FK Kolín - S.S. Ostrá 3:1
FK Kolín - S.S. Ostrá 7:1
S.S. Ostrá - SK Vysoké Mýto 3:0
S.S. Ostrá "B" - Rožďalovice 9:0
S.S. Ostrá - FK Uhlířské Janovice 6:2
S.S. Ostrá - FK Uhlířské Janovice 6:0
FK Letohrad - S.S. Ostrá 2:0
Hrubý Jeseník - S.S. Ostrá "B" 1 :1

Místní knihovna

v budově Obecního úřadu v Ostré
je otevřena každý sudý týden v úterý

od 1 6 do 1 8 hodin.

(Červenec a srpen je zavřeno)
Knihovnice: Jaroslava Morcová
Půjčování bez poplatku .
Veřejný internet

Knihovna v Ostré má kolem dvou tisíc
svazků a navíc pravidelně dvakrát ročně
obměňuje fond prostřednictvím souborů
knih zapůjčených z Mladé Boleslavi.
Nejnovější zapůjčený soubor obsahuje
dětské knihy, detektivky, sci-fi romány,
romány pro ženy od známých autorů,
historické detektivní romány od Vlastimila
Vondrušky a mnoho dalších zajímavých
knih.

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách pro
registrované pacienty těchto lékařů:
MUDr. Čerňanská tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová,
tel. 728 234 392
MUDr. Chocholová tel. 606 840 451
MUDr. Matasová tel. 607 746 211

Všední dny 1 7.00-22.00h
Sobota, neděle, svátky: 8.00-20.00h
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MUDr. Josef Dalecký

ordinuje v Ostré v budově školy

každou sudou středu
od 1 0.30 do 11 .30

informace a případné změny jsou vždy
vyvěšeny před školou
tel. 325 51 2 01 3

KERAMIKA

Každý čtvrtek nebo pátek od 1 7 do 1 9 hodin

v budově školy v Ostré.
(Informace vždy na začátku měsíce formou SMS.)
Cena: dospělí nad 1 6 let 1 00,- Kč za lekci
maminka s dítětem do 9 let 1 00,- Kč za lekci
děti 9 -1 6 let 80,- Kč za lekci
Pracovní oděv s sebou.
Martina Šípková (tel. 604 91 7 602 )

POWERJOGA
POSILOVACÍ CVIČENÍ
Cvičení 2x týdně v tělocvičně školy

pondělí 1 8.00-1 9.00
středa 1 8.00-1 9.00

PILATES
Každý čtvrtek 1 9.00-20.00 , 20.00-21 .00
v tělocvičně školy v Ostré
Cvičitelka: Blanka Fiedlerová
Cena: 250,- Kč za 5 lekcí
450,- Kč za 1 0 lekcí
S sebou: podložku, ručník, pití
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