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Informace z 1 5. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 3. 3. 201 6
ZO schválilo:
• Obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku 1 _201 6.
• Rozpočtové opatření 1 /201 6.
• Inventarizační zprávu za rok 201 5.
• Přistavení kontejneru ke sběru a svozu kovu v obci k OÚ.
• Poskytnutí příspěvku organizaci SOS DĚTSKÉ VESNIČKY ve výši 1 000,- Kč.
ZO vzalo na vědomí:
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrá ze dne 29. 2.
201 6. (Při přezkoumání hospodaření obce Ostrá za rok 201 5 podle §2 a §3
zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.)

ZO neschválilo:
• Připojení Obce Ostrá k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
• Spolupráci se společností Terra Group při uspořádání výběrového řízení
na zajištění dodavatele elektrické energie pro domácnosti v obci Ostrá.
Pokud vysvětluješ
• Prodej obecních pozemků p.č. 358/2 (47 m2) a p.č. 358/3 (20 m2) v k.ú.
pomluvu, děláš ji
Ostrá za 500 Kč/ m2 manželům H. (pozemek p.č. 358/3 v k.ú. Ostrá není
ještě horší.
Publilius Syrus obecním pozemkem, tudíž obec jej nemůže nabízet k prodeji).
Slova k zamyšlení
O pomluvě

1 6. veřejné jednání zastupitelstva obce se bude konat 1 4. 4. 201 6
Kdyby ti, co o mně
špatně mluví, věděli, od 1 9 hodin na OÚ Ostrá.
co si o nich myslím,
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ PRO VŠECHNY OBČANY.
pomlouvali by mě
POZOR NA PODVODNÍKY!!
ještě víc.
Sacha Guitry

Nařízením obce Ostrá č. 1 /201 5 ze dne 8.1 0. 201 4 byl schválen Zákaz

podomního a pochůzkového prodeje v obci Ostrá.
Proč bych se měl
divit tomu, že o mně
špatně mluví špatní Podomním prodejem se rozumí činnost, během které je v budovách bez
předchozí objednávky nabízeno nebo prodáváno zboží či služby. Tyto
lidé?
Cicero služby a zboží jsou často velmi drahé a většinou nevalné kvality. Prodejci

často nabízejí na předražené produkty půjčky, čímž mohou starým a
Když přijdou na řadu nemohoucím lidem velice znepříjemnit život. Prodejci je k tomu tlačí
zavádějící argumentací a neúplnými informacemi. Lidé se mnohdy kvůli
plivance, pak je
i hrdina bez šance. podomním prodejcům, kteří nerespektují soukromí obyvatel, dostanou do
J. Žáček finančních problémů či přímo do dluhové pasti.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Přerušení dodávky elektřiny
V pátek 1 5. 4. 201 6 od 7:00 do 1 7:00 hodin bude v obci Ostrá a Šnepov přerušena dodávka
elektrické energie (týká se i chatových oblastí).

KONTEJNERY

Ve dnech 1 6. – 1 7. 4. 201 6 budou v obci Ostrá za Obecním úřadem a ve Šnepově
přistaveny kontejnery na objemný domácí odpad.
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven v sobotu 1 6. 4. 201 6
v Ostré na parkovišti před OÚ od 8.00 do 8.30 hod.
ve Šnepově od 8.35 do 8.55 hod.
U Obecního úřadu je od konce března trvale přistaven kontejner na sběr kovu . Je určen pro
sběr konzerv, nápojových plechovek, víček od jogurtů a podobného materiálu.
Od 1 . 4. 201 6 jsou u školy v Ostré přistaveny kontejnery na bioodpad.

Upozornění pro občany a chalupáře z Ostré a Šnepova
I když není česnek medvědí ohroženou ani chráněnou rostlinou, je potřeba upozornit na
možnost porušení zákonných ustanovení, a to především při jeho sběru ve zvláště chráněných
územích. Česnek medvědí sbíráme k využití jako léčivky vždy pouze mimo zvláště chráněná
území a sběr provádíme šetrně k přírodě.

POZVÁNKY

Dobrá zpráva!

Kavárnička "Na Úřadě"

Ve čtvrtek 20. 4. 201 6 od 1 8:00 hodin

pro dříve (i později) narozené se tento
měsíc bude konat
ve čtvrtek 28. 4. 201 6 od 1 6 hodin.
Srdečně zveme všechny občany i rodáky
na setkání u kávy, čaje a domácích dobrot
na Obecní úřad.
Přijďte posedět a popovídat si!

se bude konat

beseda s panem Mgr. V. Kořánem
který letos vydal knihu

"Tři bratři z Mydlovaru".

Knihu bude možné zakoupit na místě.

Kurz tréninku paměti
Další lekce již probíhajícího kurzu paměti se budou konat v úterý 1 2.4., 26.4. 201 6 od 1 4 hodin
na Obecním úřadě Ostrá. Kurz je zdarma, doba trvání 1 hodina. Celkem 8 lekcí + jedna hodina
bonusová s psychologem. Noví zájemci vítáni, ještě jsou volná místa!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ
Děti z Mateřské školy Ostrá Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se bude konat
ve středu 4. 5. 201 6 od 8.00 do 1 0.30 hodin.
Přijďte s námi chvíli pobýt a podívat se, jak vlastně ve školce trávíme celé dny a jak řádíme .

Děti a zaměstnanci naší školky

MÁJOVÁ ZÁBAVA
Obecní úřad Ostrá a firma Botanicus, spol. s r.o.
pořádají
v pátek 6. 5. 201 6 od 20:00 hodin v místním hostinci u kapličky
májovou zábavu.
K tanci a poslechu hraje TRIODA. Vstupné 1 00,- Kč.
Všichni jsou srdečně zváni!

Botanicus Ostrá
vás zve k návštěvě Centra řemesel a bylinných zahrad.
Sezónu zahájíme v sobotu 23. dubna a ukončíme v neděli 2. října 201 6.
Otvírací doba: út - ne od 9 do 1 6 hodin,

o víkendech, v červenci a srpnu od 9 do 1 7 hodin.

Také v letošním roce jsme pro Vás připravili divadelní, kejklířská i hudební představení:

SOBOTNÍ PŘEDSTAVENÍ

27. srpna 201 6 | Dětská sobota
23. dubna 201 6 | Kejklíř Vojta Vrtek s kejklířskou dílnou
Divadlo ŠUS
30. dubna 201 6 | Komedianti na káře
Bářino toulavé divadlo
7. května 201 6 | Studio Dell ´Arte
Bublinová show
1 4. května 201 6 | Kejklířská sobota
3. září 201 6 | Teátr Pavla Šmída
Divadlo Víti Marčíka
1 0. září 201 6 | Péro za kloboukem
Kejklířské divadlo
1 7. září 201 6 | Sobota plná loutek
21 . května 201 6 | Divadlo Víti Marčíka
Divadlo Já to jsem
28. května 201 6 | Komedianti na káře
Studio Dell ´Arte
4. června 201 6 | Studio Dell ´Arte
24. září 201 6 | Divadlo Víti Marčíka
11 . června 201 6 | Komedianti na káře
1 . října 201 6 | Kejklíř Vojta Vrtek s kejklířskou dílnou
1 8. června 201 6 | Divadlo ŠUS
25. června 201 6 | Divadlo Koňmo
DOPROVODNÝ PROGRAM
2. července 201 6 | Péro za kloboukem
21 . 5. 201 6
PŘEDNÁŠKA O MEDU
9. července 201 6 | Kejklíř Vojta Vrtek s kejklířskou dílnou
11 . 6. 201 6
PŘEDNÁŠKA „JEDLÉ KVĚTY“
1 6. července 201 6 |Komedianti na káře
1 8. 6. 201 6
SOKOLNÍCI
23. července 201 5 | Divadlo Já to jsem
30. 7. 201 6
PŘEDNÁŠKA O MEDU
30. července 201 6 | Divadlo Víti Marčíka
6. 8. 201 6
PŘEDNÁSKA „JEDLÉ KVĚTY“
6. srpna 201 6 | Kejklířské divadlo
1 0. 9. 201 6
DEN S CHMELOVÝM MOKEM
1 3. srpna 201 6 | Divadlo Koňmo
24. 9. 201 6
DEN JISKRNÉ RÉVY
20. srpna 201 6 | Komedianti na káře
Více informací naleznete na našich webových stránkách www.botanicus.cz

VAŠE DOTAZY
Vy se ptáte, my odpovídáme...
Jaký je rozdíl mezi zdravotním, bezpečnostním a redukčním řezem stromů?

je v současnosti používaný nejvíce. Cílem je vysoká a dlouhodobá funkčnost
stromu a minimalizace jeho negativního působení na okolí.
Postupně se odstraňují větve suché, poškozené, nemocné, nevhodně postavené, chybně
větvené, zahušťující a provozní bezpečnost ohrožující, nebo jejich části.
Bezpečnostní řez je omezená varianta zdravotního řezu zaměřená na odstranění větví
suchých, prasklých, zlomených či jinak poškozených, které svojí velikostí nebo umístěním
přímo ohrožují provozní bezpečnost v blízkosti stromu.
Tento řez je možné provádět v průběhu celého roku neboť řeší aktuální riziko a odstraňuje na
první pohled patrné nedostatky.
Redukční řezy - jedná se o kategorii více druhů řezů, jejichž výsledkem je redukce velikosti
koruny stromu. Redukce koruny nesmí být příliš radikální a musí zohledňovat možnosti daného
stromu na daném stanovišti a jeho aktuální vitalitu. Tento řez je vhodné rozložit do několika let.
Redukční řez zachovává v maximální míře přirozený habitus a integritu koruny.
Zdravotní řez

V jakém rozsahu se mohou stromy prořezat?

Množství živých větví, které může být odebráno řezem, aniž by došlo k poškození stromu,
záleží na velikosti, druhu, vitalitě a věku stromu. Také záleží na objektivních potřebách řezu.
Mladší stromy mohou tolerovat větší zásahy do koruny než stromy dospělé a staré. Důležité
pravidlo je pamatovat si, že strom se snadněji vzpamatuje z poškození po odříznutí několika
malých větví než po odříznutí jedné velké.
Je velmi důležité zachovávat rovnoměrné rozmístění listové plochy v rámci celé koruny,
podél velkých větví a ve spodní části koruny. Dospělé stromy, které byly dobře zapěstované,
nepotřebují častý řez. Pouze odstranění jedné velké větve může způsobit ránu, kterou již
nebude schopen strom uzavřít. Čím je strom starší a větší, tím má obvykle menší energetické
zásoby, které může použít na uzavírání ran po řezu a obranu před hnilobami. Řez dospělých
stromů by se z těchto důvodů měl omezit pouze na odstraňování nebezpečných a suchých
větví.
Na otázky odpovídala (po konzultaci s dendrologem) starostka obce.

Víte, že...?
Ostrá kdysi mívala přívoz přes Labe. Nacházel se na konci cesty, která vede od Obecního
úřadu přímo k řece (dodnes se tam říká "u přívozu"). Provoz byl zahájen v září 1 934 pro
osterské děti, které chodily od roku 1 929 do měšťanské školy do Semic místo do Lysé. Než
začal fungovat přívoz, musely chodit do Semic oklikou přes litolský most, v zimě mohly přejít
přes zamrzlé Labe. Dovedete si představit, že by vaše děti dnes takto putovaly denně do
školy?

BLAHOPŘEJEME!
V dubnu oslaví své životní jubileum

Jaroslava Zápotocká z Ostré
Eva Mrkvičková z Ostré

85 let
81 let

Vítáme nové občánky!
V březnu se v Ostré narodila
Julinka Hrstková

UDÁLOSTI

O Velikonocích proběhlo v Ostré již tradiční "řehtání". Děkujeme "pánům klukům", že udržují
tento starodávný zvyk!

Děkujeme MŠ Ostrá za zapůjčení
bezpečnostních vest dětem na řehtání
a koledování.

Kavárnička

Poslední březnový čtvrtek se již potřetí sešli na Obecním dříve narození občané (nebo spíš
občanky) na sousedské popovídání při kávě a čaji. Z posezení se stává kulinářský zážitek, neboť se
scházejí takové dobroty... Tentokrát se poněkud "přetáhlo" ale stejně se všechno nestačilo dopovídat.
Přijďte posedět, ochutnat, popovídat. Nemusíte nic nosit, občerstvení je zajištěno OÚ. Kavárnička
v žádném případě není jen pro rodáky či starousedlíky, vítáni jsou všichni.

Březen v Mateřské škole Ostrá:
Měsíc knihy, vítání jara a Pelíšek plný bicích

Už tradičně v naší mateřské škole patří měsíc březen knihám a četbě. Po roce jsme si opět
povídali o tom, jak se dělá kniha. Hledali jsme odpovědi na všetečné otázky: Jak vzniká papír?
Kdo knihy píše? Kdo do knih maluje obrázky? Jak se kniha tiskne a váže?
Pomocnou ruku k nalezení odpovědí na naše stále nezodpovězené otázky nám podala paní
knihovnice z Městské knihovny v Lysé n. L. Připravila dětem velmi poutavé vyprávění a
zajímavou a hravou formou jim představila dětské oddělení jejich knihovny. Prostřednictvím
knih se děti přenesly do světa pohádek, kde plnily různé úkoly a hledaly odpovědi na záludné
hádanky. Všichni řešitelé si odnesli malou pozornost. Doufejme, že tato návštěva v nich
zanechala hezké vzpomínky, a že jim toto setkání s knihami otevře další cestu poznání. V
rámci výletu do Lysé n. L. jsme navštívili také Polabské muzeum Bedřicha Hrozného, kde jsme
v nově zrekonstruovaných prostorách - jako první škola z okolí - shlédli připravenou výstavu a
dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z historie našeho kraje. Asi nejvíce děti zaujala mnoho let
stará kostra, údajně prý upíra....
Velikonoční spaní

Velikonoce jsou v naší mateřské škole především oslavou nově nastupujícího ročního období jara. Celé předvelikonoční období jsme využili k přípravě na oslavu těchto svátků. Děti pekly
medové perníčky, které si pak sladkou polevou ozdobily, tvořily věnečky ze slaného pečiva,
vyráběly ovečky, zajíčky, slepičky a kuřátka z papíru, nezapomněly ani na velikonoční přání pro
rodiče. Společně jsme se naučili velikonoční básničku pro kluky a holky. Také jsme si povídali o
historickém původu Velikonoc, o jejich průběhu a významu velikonočních symbolů. Na Zelený
čtvrtek jsme s písničkou a vlastnoručně vyrobenými a nazdobenými perníčky navštívili také
Obecní úřad v Ostré.
Celý velikonoční týden jsme zakončili přespáním v naší školce. Sešli jsme se v podvečer před
školkou a rovnou vyrazili po stopách velikonočního zajíčka, který nás svými úkoly vedl okolo
jezera a zase zpět na zahradu školky až k ukrytému pokladu, který země vydává pouze
o Velikonocích!! Děti řešily různé úkoly, rébusy a hádanky, ve kterých získávaly indicie ke
kouzelnému heslu, které jim otevřelo cestu za pokladem. Celé dětské snažení bylo korunováno
připravenou hostinou z dobrot, které jsme si ve školce společně napekli.
Pelíšek plný bicích

Na předposlední březnový den jsme si již potřetí naplánovali cestu do našeho hlavního města.
Opět jsme navštívili prostory Rudolfina a poslední díl cyklu Rudolfínek, který nesl název
"Pelíšek plný bicích".
Už dávno víme, jaké to je hrát (si) v Rudolfinu na orchestr; kudy chodí hráči České filharmonie
na pódium; jak hlasitý má být potlesk pro dirigenta a hudebníky, jak se hraje na harfu a kolik
vlastně má strun. Ale co nám zatím zůstalo utajeno bylo, kde se vlastně schovávají a jaké zvuky
umí vykouzlit bicí nástroje. No, a právě tuhle záhadu nám prozradil kouzelník ze světa bicích
nástrojů, pan Pavel Polívka, který nás celým pořadem provázel. Uměl udělat různá kouzla uměl vykouzlit strašidelnou atmosféru, ze které běhal mráz po zádech, šumění mořských vln,
kapky deště, hromy, vítr nebo meluzínu v komíně, ale i pokojné stádo krav, jarní louku nebo
šumění potůčku – všechny tyto zvuky totiž dovedou vytvořit bicí nástroje, kterých kouzelník
Pavel Polívka přinesl a ukázal hned několik desítek včetně chrastítka z gazelích kopýtek!!
Pelíšek plný bicích byl zaměřen na rytmus a poznávání bicích nástrojů: např. tympánů,
marimby, malého bubnu apod. Děti se v první půli naučily pár základních rytmizací, zvuky a
hluky, které je pak přenesly do druhé části programu, ve které se staly součástí pohádky O
zatoulaných tympánech.
Děti a zaměstnanci MŠ Ostrá

Místní knihovna

v budově Obecního úřadu v Ostré
tevřena každý sudý týden v úterý

od 1 6 do 1 8 hodin

(červenec - srpen ZAVŘENO)
knihovnice: Jaroslava Morcová
půjčování bez poplatku
veřejný internet
Mateřská škola v Rudolfinu

Výsledky S.S. Ostrá za březen
A-mužstvo Krajský přebor
1 6.kolo: Sokol Vraný – S.S. Ostrá 0:1
1 7.kolo: S.S. Ostrá – SK Lhota
2:1
1 8.kolo: TJ Jíloviště – S.S. Ostrá 0:1
1 9.kolo: ČLU Beroun – S.S. Ostrá 1 :3
A tým je v tabulce na 2. místě se ziskem 41 bod
B-mužstvo Okresní přebor
1 4.kolo: Opočnice – S.S. Ostrá B 2:3
1 5.kolo: Loučeň – S.S. Ostrá B 1 :2
B tým je v tabulce na 4. místě se ziskem 31 bod

Program všech mužstev Ostré v dubnu
6. 4. středa Přípravka mladší AFK Nymburk - S.S. Ostrá zač. 1 7:00
9. 4. sobota "A" tým S.S. Ostrá - Mnichovo Hradiště zač. 1 6:30
1 0. 4. neděle "B" týmS.S. Ostrá "B"- AFK Milovice zač. 1 0:1 5
1 0. 4. neděle Dorost Sokol Luštěnice - S.S. Ostrá zač. 1 0:1 5
11 . 4. pondělí Přípravka starší Tj Litol - S.S. Ostrá zač . 1 7:00
1 3. 4. středa Přípravka mladší S.S. Ostrá - AFK Sadská zač. 1 7:00
1 6. 4. sobota Dorost S.S. Ostrá - SK Mšeno zač. 1 0:00
1 6. 4. sobota Žáci Polaban Nymburk - Ostrá zač. 1 0:00
1 6. 4. sobota "A" tým AFK Tuchlovice - S.S. Ostrá zač. 1 7:00
1 6. 4. sobota "B" tým Roždalovice - S.S. Ostrá "B" zač. 1 7:00
1 8. 4. pondělí Přípravka starší S.S. Ostrá - TJ Straky "A" zač. 1 7:00
20. 4. středa Přípravka mladší FK Loučeň - S.S. Ostrá zač. 1 7:00
23. 4. sobota Žáci S.S. Ostrá - Vykáň zač. 1 0:00
23. 4. sobota Dorost Sokol Chotětov - S.S. Ostrá zač. 1 0:30
23. 4. sobota "A" tým S.S. Ostrá - SK Rejšice zač. 1 7:00
24. 4. neděle "B" tým S.S. Ostrá "B" - Všejany zač. 1 0:1 5
27. 4. středa Přípravka mladší S.S. Ostrá - Vykáň zač. 1 7:00
30. 4. sobota Dorost S.S. Ostrá - TJ Hovorčovice zač. 1 0:00
30. 4. sobota Žáci S.S. Ostrá - AFK Sadská zač. 1 0:00
30. 4. sobota "A" tým MFK Dobříš - S.S. Ostrá zač. 1 7:00
30. 4. sobota "B" tým Kovanice - S.S. Ostrá "B" zač. 1 7:00

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách pro
registrované pacienty těchto lékařů:

MUDr. Čerňanská
MUDr. Dáňová,
MUDr. Chocholová
MUDr. Matasová

tel. 602 830 242
tel. 728 234 392
tel. 606 840 451
tel. 607 746 211

Všední dny 1 7.00-22.00h
Sobota, neděle, svátky: 8.00-20.00h
Pá 1 . 4. MUDr. Matasová
So 2. 4. MUDr. Dáňová
Ne 3. 4. MUDr. Dáňová
Po 4. 4. MUDr. Čerňanská
Út 5. 4. MUDr. Matasová
St 6. 4. MUDr. Chocholová
Čt 7. 4. MUDr. Dáňová
Pá 8. 4. MUDr. Dáňová
So 9. 4. MUDr. Chocholová
Ne 1 0. 4. MUDr. Chocholová
Po 11 . 4. MUDr. Čerňanská
Út 1 2. 4. MUDr. Matasová
St 1 3. 4. MUDr. Chocholová
Čt 1 4. 4. MUDr. Dáňová
Pá 1 5. 4. MUDr. Chocholová
So 1 6. 4. MUDr. Čerňanská
Ne 1 7. 4. MUDr. Čerňanská
Po 1 8. 4. MUDr. Čerňanská
Út 1 9. 4. MUDr. Matasová
St 20. 4. MUDr. Chocholová
Čt 21 . 4. MUDr. Dáňová
Pá 22. 4. MUDr. Čerňanská
So 23. 4. MUDr. Matasová
Ne 24. 4. MUDr. Matasová
Po 25. 4. MUDr. Čerňanská
Út 26. 4. MUDr. Matasová
St 27. 4. MUDr. Chocholová
Čt 28. 4. MUDr. Dáňová
Pá 29. 4. MUDr. Matasová
So 30. 4. MUDr. Dáňová
Ne 1 . 5. MUDr. Dáňová

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
Každou středu nebo čtvrtek 1 7 - 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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