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….někdo po zemi kráčí, jiný šlape......
Slova kráčet a šlapat se dají vnímat různými způsoby. Obě tato slova mohou mít kladný i
záporný význam. Co si tedy pod těmito slovy představujete?
Já je vnímám tak, že když někdo po zemi kráčí, dívá se kolem sebe a zajímá ho, kde se právě
nachází. Zajímá se o přírodu a o své okolí. Takový člověk se snaží přírodu chránit a chová se
venku „slušně“, to znamená, že nerozhazuje nikde odpadky, neničí keře a stromy,….
Oproti tomu se ten, který po zemi šlape, nedívá kolem sebe. Myslím si, že mu je jedno kudy jde
a co je kolem. Prostě se snaží někam dorazit a je mu jedno kudy prochází. V horším případě
může být tento člověk i vandal, který po sobě zanechává jenom spoušť, rozházené papíry,
udupané květiny, …
(jk)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Mysliveckému sdružení Ostrá a panu Bednářovi za úklid sněhové nadílky na místních
komunikacích, parkovišti u MŠ a OÚ a ploch u autobusových zastávek.
Také děkujeme všem občanům, kteří pomohli s úklidem sněhu na chodnících před svými
nemovitostmi.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA – 16.3. 2021 na OÚ Ostrá v 19:00 h.

OÚ Ostrá - úřední hodiny (stále stejné, nic se nemění)
pondělí
středa

8:00 - 11:00
8:00 - 11:00

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

po telefonické domluvě je možné neodkladnou záležitost vyřídit i v neúřední den

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 22. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZO OSTRÁ DNE 28.1. 2021
ZO schválilo
•

mimořádnou odměnu paní ředitelce MŠ Ostrá

•

vyhlášení záměru na pronájem části pozemkup.č. 364/1 v k.ú. Ostrá (pruh za č.p. 46 a 15)

•

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12.6027783/VB001 (obec Ostrá x ČEZ distribuce, a.s.) - umístění nového kabelového vedení
NN, p.č. 878/14 v k.ú. Ostrá

•

rozpočtové opatření č.1/2021

•

inventarizační zprávu z fyzické inventury majetku obce za 2020

•

nastavení kritérií pro revizi smluv týkajících se pronájmu obecních pozemků v k.ú. Ostrá

•

Obecně závaznou vyhlášku obce Ostrá č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

ZO vzalo na vědomí
•

dokument: Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá za rok 2020

•

zalesnění 0,06 ha obecního pozemku – část p.č. 874/2 v k.ú. Ostrá ve spolupráci s firmou
DEBLICE – realizace jaro 2021

•

nutnou úpravu webových stránek – soulad s Vyhláškou č. 515/2020

•

zřízení samoobslužného výdejního místa – zásilkovny v obci

•

žádost obce Ostrá o dofinancování k akci „Tlaková kanalizace Šnepov“

•

zahájení stavby „Vnitroareálová přípojka VN 215 – Ostrá 105“

•

aktuální informace k Labské cyklostezce (úsek v k.ú. Ostrá)

•

přípravu projektové dokumentace k akci „Chodník podél sinice II-331 v Ostré, II. Etapa“

(parkoviště u OÚ)

POPLATKY v roce 2021
MÍSTNÍ POPLATEK – KOMUNÁLNÍ ODPADY
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice, kontejnery) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem,
pro děti do 15 let věku činí poplatek 500,- Kč; 650,- Kč za rekreační objekt.
Poplatek je splatný do 31. 3.2021, po nezaplacení do 31.3. nebudete mít platnou svozovou
známku a popelnice Vám nebude vyvezena. V chatových oblastech je nutné zaplatit nejdéle do
30. 9.2021.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
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 osvobozen pes z útulku.
Možné způsoby platby: v hotovosti na OÚ v době úředních hodin nebo převodem z účtu;
2229191/0100, VS: Ostrá - č.p. nemovitosti, Šnepov - před č.p. dát číslici 6 nebo platební
kartou na OÚ (od 1. do 25. každého měsíce)

STOČNÉ - ROK 2021

42,55 Kč za 1m3 (bez DPH 10% )

(rp)

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER V AREÁLU ČOV
obsluha bude přítomna vždy v sobotu od 9 do 11h v termínu od 6.3. do 19.4. 2021

NOVĚ V AREÁLU ČOV - MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU

elektrozařízení a baterií
v termínu od 6.3. do 19.4. 2021 v sobotu od 9 do 11h, dále po domluvě na tel. 325 551 304

LEDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Lednové události v naší mateřské škole
Jednou v lednu brzy ráno u nás na parapetu okna seděla zajímavá návštěva. Nikdo z nás
nevěděl, kdo to je. A tak jsme se společně posadili do kroužku, aby se nám návštěva mohla
představit….
„Ahoj děti, jmenuji se Sova Cestovatelka a navštívila jsem Vaši školku, abych s Vámi
procestovala třeba i celý svět.
S každým z Vás bych ráda zažila nějaké dobrodružství. Moc ráda jezdím na výlety, lyžuji,
bobuji, koupu se, opaluji, hraji si, nakupuji, vařím i peču. Taky občas koukám na pohádky, ale
raději si hraji se svými kamarády. Jsem pro každou zábavu a legraci ,“ řekla Sova Cestovatelka.
A hned pokračovala: „S sebou nosím svůj cestovatelský deník, do kterého si zapisuji všechny
svoje zážitky z výletů nebo jiných aktivit. Moc ráda se fotím se svými kamarády a společné
fotky si do deníku lepím. Když doma třeba zapomenu svůj fotoaparát, místo fotky si do deníku
namaluji obrázek. Nerada bych totiž na jakýkoli výlet, který se mi líbil a kde na mě byli všichni
moc hodní, zapomněla.
No, a teď jsem si vybrala Vaši školku. Je krásná a už jsem od mnoha lidí slyšela, jaké sem
chodí hodné a šikovné děti. Tak jsem se také přiletěla podívat. Doufám, že se o mě budete
hezky starat a zažijeme spolu kopec zábavy,“ dopověděla Sova.
No páni!!!! Tak to bude prostě super!!
Každý z nás chtěl hned Sovu Cestovatelku na víkend domů, aby pro ni
vymyslel nějaký bezva společný výlet. Ale protože je nás moc a všichni
najednou si ji domů vzít nemůžeme, vymysleli jsme plán.
Nejdříve paní učitelka vybrala prvního z nás, kdo si Sovu domů
k výletování vezme, pak nám všem vytiskla naše jména na papír, my si
je vybarvili, ozdobili a vložili do košíku k losování. Domluvili jsme se,
že po návratu z víkendu zápisky z výletu Sovy Cestovatelky a našeho
kamaráda přečteme a pak z košíku vylosujeme jméno dalšího
kamaráda, který s ní zažije malá i velká dobrodružství!
Netrvalo dlouho a už měla Sova Cestovatelka své první zápisky
v deníčku. S Terezkou Hotovcovou byla na horách, kde společně obě
stavěly sněhuláka a jezdily na bobech, s Jiříkem Svobodou zase trávila

své dny v Lysé nad Labem, kde si společně hráli a maminka jim na noc četla pohádku, aby se
jim společně v teplém pelíšku dobře spalo a zdály se jim krásné sny.
No uvidíme, kam jí cesty zavedou v dalších dnech… Už se moc těšíme, tak se těšte s námi.
Děti zaměstnanci MŠ Ostrá

VÝROČÍ V OBCI v roce 2021
5 let
- zajišťujeme vidimaci (ověřování kopií) a legalizaci (ověřování podpisů) – od března 2016
- jsou přistavovány v obci kontejnery na bioodpad – od dubna 2016
- jsou pro rodáky a občany z Ostré a Šnepova připravovány kavárničky „Na úřadě“- od ledna 2016

Zahajujeme přípravy oslavy 520. výročí první písemné zmínky o Ostré
(1503-2023)
Již spolupracujeme se Státním okresním archivem Mladá Boleslav,
Státním okresním archivem Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem a také s
pražským archivem - oddělení velkostatků před rokem 1850. Jsme
zvědaví, co vše se dozvíme a pak s tím seznámíme vás.
Přivítáme jakékoli staré fotografie či informace z historie obce, které ještě nebyly
publikovány. Předem děkujeme za pomoc.
Jaké by mohlo být logo těchto oslav? Nápady posílejte na starosta@ostra.cz
logo oslav 110 let školy bylo

logo oslav 310. výročí první zmínky o Šnepově bylo

PARKOVÁNÍ v naší obci
Apeluji na všechny občany, aby parkování osobních i dodávkových automobilů vždy
přizpůsobili šířce a stavu komunikace.
Buďte ohleduplní k veřejnému prostranství. Mnohé dříve zatravněné plochy v obci jsou
rozježděné a nevzhledné.
Počet automobilů roste a není v kompetenci obce zabezpečit parkovací místa všem obyvatelům.
Každý z nás by měl přemýšlet nad možností parkování na vlastním pozemku.
Zastupitelé se problematikou nedostatku parkovacích míst v obci zabývají.
Řešení z aktivní debaty doufejme vzejde, ale nemohou občané očekávat, že každému při
realizaci projektů, kterými zrekonstruujeme místní komunikace, vybudujeme před
domem potřebný počet parkovacích míst. Budeme rádi, když se také aktivně zapojíte do
návrhů, jak parkování v obci vyřešit.
(jk)

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
„Planeta Země není jen na jedno použití!“
Ekologické nakládání s odpady je požadavkem dneška, jehož naléhavost den ode dne vzrůstá.
Je důležité chránit půdu, čistotu vody a ovzduší, abychom mohli žít život ve zdravém životním
prostředí.
Co může být pro naše oko krásnější, než pohled na zdravou přírodu? Nebuďme ke svému okolí
lhostejní.
Vážení občané,
příchod jarních měsíců do naší obce znamená ukončení nadvlády zimy, postupné prodlužování
dnů, a především věnování se vlastním zahradám a posléze i veřejným prostranstvím.
Naše poděkování směřuje k Vám všem, kteří přiložíte ruku k dílu a pomůžete s úklidem
chodníků či zelených ploch před svými nemovitostmi.
V této souvislosti je třeba poukázat na neustále přetrvávající výskyt tzv. černých skládek, které
objevujeme neustále na veřejných prostranstvích - např. pohozený pytel s odpadky u
kontejnerů na tříděný odpad.
Každá nemovitost má svou nádobu na směsný odpad, pravidelně přistavuje velkokapacitní
kontejnery v Ostré i ve Šnepově, ale přesto někteří z nás „vylepšují“ návesa parky např.
odstaveným kočárkem, pytlem, ve kterém jsou namíchané papíry, plasty, hadry, sklo.
Ráda bych upozornila všechny občany, že úklid černé skládky bude placen jejím zakladatelem,
nikoli obcí.

?
….....jak jsme třídili v roce 2019 a 2020.......
Papír (t)

Plast (t)

Sklo (t)

Kovy (t)

Nápojový
karton (t)

Textil (t)

Jedlý olej
tuky (t)

Bioodpad (t)

2019

14,456

16,52

17,001

0,127

0,712

0,594

0,0874

107,24

2020

22,411 18,049 19,369

0,238

0,808

1,497

0,1076

81,1

porovnání +3,652 +1,529 +2,368 +0,111

+0,096

+0,903

+0,0202

-26,14

NOVINKA
Během března bude na stanovišti kontejnerů u školy umístěn charitativně-ekologický
kontejner zapsaného spolku Helptex, z.s.. Umístěním kontejneru bude zajištěn sběr oděvů,
obuvi a textilu od občanů i v této části obce.
(jk)

Masopust a velikonoce v roce 2021
Masopust je období, které začíná po svátku Tří králů (6. ledna) a trvá až do začátku postní
doby. Slaví se však především jeho závěrečné tři dny. Závěr masopustu má v různých regionech
vlastní označení. Je známý např. jako bláznivé dny, ostatky, ostatek, fašank, šibřinky, končiny.
Ačkoli nejde o církevní svátek, termín masopustu se určuje podle data Velikonoc (Velikonoční
neděle vychází v roce 2021 na 4. dubna). Masopustní úterý předchází Popeleční středě, která v
letošním roce byla 17. února. Právě ona zahájila letošní předvelikonoční postní období. Díky
tomu, že Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, může masopustní neděle připadnout na období
delší než měsíc (od 1. února do 7. března).

Masopust v Ostré – 90. léta 20 století

V roce 2021 připadá Velikonoční neděle na 4. dubna. Školáci mají proto velikonoční prázdniny
ve čtvrtek 1. dubna a na Velký pátek 2. dubna. Velikonoční pondělí oslavíme 5. dubna 2021,
takže do školy se děti vrátí až v úterý 6. dubna 2021.

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE
HISTORIE FOTBALU V OSTRÉ II.
OD KONCE VÁLKY DO ROKU 1989
19. KVĚTEN 1945
Jedenáct dní po osvobození vybíhají fotbalisté na hřiště v Hákově, aby sehráli svůj první
poválečný zápas a to mezi sebou !
S.S. OSTRÁ ,,A,, - S.S. OSTRÁ ,,B,, 4-1
Branky: Nedoma Jaroslav 2, Procházka Josef 2 – Misík Ladislav
Utkání řídil pan Tulach František.
ROK 1948 – KLUB MĚNÍ SVOJE JMÉNO !
Změny, které přišly do sportu s novým režimem dotkly se i původního názvu klubu.
Po šestnáctiletém období, kdy se kopaná hrála v Ostré pod hlavičkou SPORTOVNÍ
SDRUŽENÍ , přidává se oddíl k většině, která bude v budoucnu startovat s přívlastkem
SOKOL. Zdá se, že i kdyby si Ostrá chtěla své tradiční S.S. ponechat časem by stejně přišlo
direktivní nařízení.
O samotném aktu přejmenování se v ,,Knize zápisů,, dozvídáme pouze ,že : …na výborové
schůzi konané dne 2.VII. 1948 v hostinci ,,U Syrovů” bylo ve volných návrzích projednáno
přejmenování klubu a po delší a rušné debatě (vida, někteří tedy přece jenom lpěli na původním
názvu!) bylo usneseno, že klub se bude jmenovati Sokol Ostrá. Dále je pak ještě na jedné straně
napsaná prostá, blíže nic nevysvětlující poznámka – 10.12.1948 – Sokol Ostrá. A to je vše !!!
1965 – 1966
STAVBA KABIN
Prvním místem, které sloužilo osterským fotbalistům jako šatna k převlékání na zápasy, byla
místnost v někdejším hostinci ,,U Syrovů” (stával v místech prvního areálu firmy Botanicus).
Kromě chudého vybavení, nebyla zde elektřina a k umývání sloužil jen škopek se studenou
vodou, byla hlavní nevýhodou tohoto místa především vzdálenost od samotného hřiště
v Hákově, na které museli hráči pochodovat skoro přes půl obce. Už koncem 50. let se tak
místní funkcionáři chystali realizovat myšlenku výstavby nových hráčských kabin přímo u
hřiště. Měly stát ještě o něco dále než jsou ty současné (tam, kde bývalo nohejbalové hřiště) a
dokonce se už na jejich stavbu navážel kámen do základů. Těžká finanční situace klubu však
tuto snahu překazila. Konečně se osterským sportovcům povedlo to, o co marně usilovali
v padesátých letech až o několik roků později a to v polovině let šedesátých. Výstavba
hráčských kabin na současném místě trvala zhruba 1 rok. Stavební povolení bylo vydáno 9.
března 1965 a některé práce se dokončovaly ještě v létě 1966. Převážně brigádnicky tak
vzniklo zázemí pro hráče, které ve svém čase mělo hodnotu 110 000 Kčs (velkou pomoc tehdy
klubu poskytl místní národní výbor, který financoval z velké části nákup materiálu) a jejich
slavnostní otevření dne 17.července 1966 tak bylo velkou událostí pro celou obec.
TŘI POSTUPY ZA ČTYŘI ROKY
Kopaná v Ostré zaznamenala po období výkonnostní stagnace (asi od druhé poloviny 50. let)
koncem 60. let pozoruhodný vzestup. Partě fotbalistů, kteří se sešli v Hákově se podařil hned
dvojnásobný postup (1969 a 1970) a rázem se tak ocitli ze IV.třídy v okresním přeboru
Nymburska. První polovina 70. let je pro klub opravdu první úspěšnou érou. Po postupu do
okresního přeboru v roce 1970 míří Sokol Ostrá za dalšími cíli. V přeboru se ohřeje jen dvě

sezony. V té první končí na 6. místě, ale na druhý Přerov n/L má ztrátu pouze dva body a hned
následující ročník proměňuje svoje tažení v další postup a to už do I.B třídy. Po zdařilých
oslavách u příležitosti 40. výročí vzniku klubu (při nich poráží Ostrá silný celek Semic 6:2)
vyrážejí fotbalisté Ostré 12.-13. srpna 1972 na společný zájezd do Západočeského a
Jihočeského kraje a pak již zahajují boje v krajské soutěži.
Ani v nich není Ostrá žádným outsiderem!
Při soubojích s nepoměrně většími městy (např. Mladá Boleslav, Nymburk, Bělá pod
Bezdězem a další) se hrají vyrovnané partie a Ostrá v nich dosahuje zatím svých největších
poválečných úspěchů. Nescházelo mnoho, aby bylo dosaženo ještě vyšší mety v podobě
postupu do I.A. třídy! Hlavně v sezoně 1973-1974 po skvělém jarním finiši v odvetných mačích
scházel Ostré jen ten pověstný krůček. Čtyři kola před koncem se klub ocitl dokonce na vedoucí
pozici v tabulce, ale domácí zaváhání s celkem Dobrovic mu ve vyrovnané soutěži přišlo draho.
Naděje žila do posledního kola a Ostrá ji podpořila vítězstvím 2:1 ve velkém derby na hřišti
Kostomlat, béčko Lokomotivy Nymburk už si postup nenechalo vzít.
Mužstvo Ostré mělo v těch letech ve svém středu samé dobré fotbalisty a jak bylo zvykem
pouze místní (vlastní odchovance), nebo získané z nejbližšího okolí, což její výsledky ještě více
zvýrazňuje.
Malé hodnocení z dobového zápisu nám některá jména připomene: ,,Mužstvo je mladé, bojovné
a má vůli vítězit. K největším oporám patří Vavřík a Cidlina střelecky, Zápotocký, ve středu
dříč Čerepušt’ák, chytře hrající Procházka a zcela nenápadný Němec, výbušný a rychlý
Maryska, zkušený Křáp, spolehlivě hrají oba brankáři , Šípek i věčný rebelant Cuc.”
70. léta se zlomila a i výkon Osterských fotbalistů se otočil opačným směrem. V ročníku 1974
-75 je soutěž ještě udržena v posledním kole, když v existenčním mači poráží Kostomlaty 1:0,
ale následující rok už je sestupový po totálně nevydařeném podzimu (pouze 1 bod !!!) a Ostrá
se ocitá zpátky v okresním přeboru.

původní část fotbalových kabin postavená v letech 1965 – 1966
(podklady pro tento článek připravil pan J. Šípek)
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