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Tak už je tady - očekávaný jarní měsíc březen. Nevím, čím to je, ale začínám postrádat romantiku
nadcházejícího jara. Dříve byla všechna roční období více diferencovaná, ale přitom plynule přecházející.
S jarem každý ožil, těšil se na každý jarní den, na rozkvetlé květy, vlahý vzduch, zpěv ptáků a pozvolnou
přípravu na léto. Samozřejmě, že stále i toto vnímáme, ale mám dojem, že už to není ono. Někdy se stane, že i
v květnu sněží a v únoru je zase dost teplo. Z velké zimy se ze dne na den udělají taková vedra, že si na to náš
organizmus špatně zvyká. Není ani nijak divné, když jsou teploty v prosinci shodné s těmi dubnovými, anebo
se dokonce může stát, že celý rok bude plus pět stupňů, bez ohledu na roční období. 
Všem nám přeji, aby start po zimě byl co nejlepší. Aby nás okolnosti a problémy netrápily
příliš. Každý den totiž přináší nové a nové věci. Tak ať z nás všech vyzařuje příjemná energie,
aby s námi i ostatním bylo hezky. 
J. Kaucká

VÝZNAMNÉ BŘEZNOVÉ DNY 2018 - výběr
2. 3.
8. 3.
15.3.

Mezinárodní den boje spisovatelů za mír
Mezinárodní den žen
zahájení okupace Čskoslovenska německou
armádou
20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež
21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku
21. 3. Světový den poezie, Jarní rovnodennost

22. 3.
23. 3.
25. 3.
27. 3.
28. 3.
30. 3.

Světový den vody
Světový den meteorologie
Změna času - letní čas
Světový den divadla
Den učitelů v ČR
Velký pátek

Jarní rovnodennost
Jarní rovnodennost je okamžik, kdy Slunce protne na své zdánlivé dráze po obloze nebeský rovník (jarní bod)
ve směru z jižní polokoule na polokouli severní. V roce 2018 začíná astronomické jaro (jarní rovnodennost)
opět 20. března, avšak znatelně později než minule.
Astronomové vypočetli počátek jara v roce 2018 na 17 hodin a 15 minut.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 37. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZO schválilo
 Poskytnutí finančního daru Nemocnici Nymburk (porodnicko –gynekologické oddělení) ve výši
5000 Kč.
 Zhotovitele projektové dokumentace k akci „ Tlaková kanalizace – Šnepov“ – Projekty Fiala, s.r.o.
LEČKOVA 1521 PRAHA 4
 Pronájem části obecního pozemku p.č. 364/1 panu K. na jeden rok.
 OZV 1/2018 k zabezpečení udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně.
ZO vzalo na vědomí
 Informace o pokračujících projekčních pracích - zeleň v obci, místní komunikace, rekonstrukce
obecního úřadu.
 Informace o vyplácení odměn členům okrskových volebních komisí

ŠKOLNÍ SPOJE V DOBĚ UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO NADJEZDU
V současné době jsou školáci z Lysé nad Labem - Litole (a rovněž z obcí Stratov a Ostrá) dopravováni do zastávky "Lysá nad Labem, škola" autobusovou linkou 480, která odjíždí z obce Stratov v 6.43 hodin. V úseku
"Lysá nad Labem, Litol, Borek - Lysá nad Labem, žel. st." (přes školu) je ve dnech školního vyučování v
provozu posilový spoj, který zvyšuje nabízenou kapacitu právě pro Litol. Po skončení výuky jsou od školy v
provozu dva spoje, a to ve 13.50 a 15.50 hodin, které jedou přes Litol, obce Stratov a Ostrou do Kostomlat nad
Labem. V době, kdy bude uzavřen nadjezd, budou spoje linky 480 ukončeny v náhradní zastávce "Lysá nad
Labem, žel. st. - Jih" v ul. Na Vlečce v cca 5minutové docházce od budovy nádraží. Pro zajištění přepravy
školních dětí z Litole, obcí Ostrá a Stratov bude zřízena dočasná náhradní autobusová linka (pracovně X480) v
trase "Lysá nad Labem, žel. st. - Jih - Ostrá - Ostrá, Šnepov - Stratov – Lysá, škola - Lysá n. L, žel. st.", která
pojede ve směru ke škole ráno jedním spojem (ze Stratova bude doplněna kvůli kapacitě druhým spojem). V
odpoledních hodinách pojede od školy náhradní linka cca ve 13.50 a 15.50 hodin (tedy zhruba ve shodných
časech jako dnes) přes Stratov, Ostrou, Šnepov a dále do Litole. Tímto opatřením bude i nadále zajištěna přeprava dětí do školy v Lysé n. L., byť z důvodu objížďky bude především pro děti z Litole doba jízdy prodloužena ze 4 na cca 20 min. Finanční vícenáklady spojené s objížďkou budou uhrazeny Středočeským krajem z
rozpočtu, který je určen na úhradu objížděk na trasách spojů základní dopravní obslužnosti v oblasti měst a
obcí na území Středočeského kraje. Celková výše bude známa až po uzavření oficinálních výlukových
jízdních řádů.
Vlastimil Janoušek, koordinátor jízdních řádů a integrace Integrovaná doprava SK

ŠMEJDŮM PO TELEFONU STAČÍ ŘÍCT ANO a SMLOUVA JE UZAVŘENA
Nejrůznější praktiky šmejdů jako podomní prodej a předváděcí akce jsou stále pod větší kontrolou. Nepoctiví
prodejci tak museli změnit taktiku a svůj byznys stále častěji provozují po telefonu. V takovém případě stačí
říct slovo “ano” a smlouva je závazně uzavřena.
Díky moderním technologiím nemusí šmejdi chodit ode dveří ke dveřím. Stačí když své oběti zavolají a při mějí ji říci slovo ano.“Jde o smlouvu uzavřenou na dálku. Prodejci zavolají, vyptají se na různé věci a mimo
jiné, zda mohou poslat dárek zdarma. V poslední době jde třeba o ponožky, kalhotky či holicí strojky. Stačí,
když oslovený řekne slova jako “ano” či “souhlasím” a pak mu přijde balíček s fakturou. Prodejci si hovory

pravděpodobně i nahrávají, aby měli důkaz o uzavření smlouvy,” uvedla pro portál idnes.cz Renata Linhartová, ředitelka inspektorátu České obchodní inspekce pro Liberecký a Ústecký kraj.
K taktikám šmejdů patří i to, že osloveného člověka zahrnou velkým množstvím informací, ve kterých se po
chvíli hovoru už vůbec nevyzná. Vyvolají v něm také pocit, že daná nabídka je nesmírně výhodná. Telefonní
čísla získávají z obchodu s databázemi, nebo mají program na generování různých čísel.
Více na: www.nastarakolena.cz

JAK TŘÍDIT ODPAD??
DO MODRÉHO KONTEJNERU na PAPÍR patří: Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly, knihy nebo cokoliv z lepenky. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat.
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku.
DO MODRÉHO KONTEJNERU na PAPÍR nepatří: Celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším
počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.
Do kontejnerů na NÁPOJOVÉ KARTONY – TETRAPAKY patří:
Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
Do kontejnerů na NÁPOJOVÉ KARTONY – TETRAPAKY nepatří:
„Měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
Do ŽLUTÝCH kontejnerů na PLASTY patří: Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Do ŽLUTÝCH kontejnerů na PLASTY nepatří: Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
ZELENÝ NEBO BÍLÝ KONTEJNER na SKLO Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez
ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný
odpad recyklovat do nekonečna.
Do kontejnerů na SKLO patří: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Stejně tak sem můžete vhodit tabulové sklo z oken a dveří. Do
bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Do kontejnerů na SKLO nepatří: Keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované
sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo ani sklokeramika do zeleného kontejneru nepatří.
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Zdroj: www.mestolysa.cz, Lyské listy 2/2018, 3/2018, www.jaktridit.cz

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
Příští jednání ZO Ostrá se bude konat dne 10.4. 2018 od 19 hodin na obecním úřadě.

UDÁLOSTI V OBCI
PRŮVOD MASEK OBCÍ
středa 21.2. 2018

Čtvrtek 22.2. 2018

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
Poslední čtvrtek v únoru se nás sešlo navzdory
chřipkové epidemii 12. Jako vždy bylo o čem
povídat. Nad starými fotografiemi se vzpomínalo
na časy minulé, zejména školní. 

Milé překvapení čekalo ve středu zaměstnance
OÚ Ostrá. Do kanceláře přicupitala celá řada
maskovaných dětí v doprovodu berušky, řezníka
a kašpárka. Průvod masek obcí zorganizovaly
paní učitelky z naší školičky. Termín se malinko
musel přizpůsobit chřipkové epidemii a
neštovicím. Z připravené masopustní hostiny
jsme na OÚ také ochutnaly.

POZVÁNKY
BESEDY V MŠ OSTRÁ
Beseda na téma Logopedická prevence a vývoj řeči
2. část s paní Mgr. Luckou Bašovou 19. 4. 2018 od
16.15 h
Beseda na téma Prevence specifických poruch
učení v předškolním věku s paní Mgr. Luckou
Bašovou se bude konat 17. 5. 2018 od 16.15 do 18.00
hod

MÁJOVÁ ZÁBAVA

sobota 19.5. 2018
20:00 – 02:00
místní hostinec v Ostré
k tanci a poslechu hraje duo KONTO
vstupné 100 Kč
pořadatel obec Ostrá ve spolupráci s firmou
Botanicus spol. s r.o.

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
Březnová kavárnička „Na úřadě“ se koná ve čtvrtek
29.3. 2018 v 16 h.
Všichni jste srdečně zváni.

VE ZKRATCE
110 let školy v Ostré – 8. 9. - 9.9. 2018
Přípravy jsou v plném běhu. Účast přislíbil folklorní soubor Šáteček ze Semic. Ve dnech 4.9. až 7.9. se bude
každý večer v obci promítat od 20:00 do 22:00 český film díky hostování kinematografu bratří Čadíků. Dobrá
zpráva: vstupné dobrovolné. Připravujeme upomínkové předměty Almanach 110. let školy.
Cokoli Vás napadne, že by s přípravami a oslavami souviselo, přijďte se s námi na OÚ Ostrá podělit. Předem
děkujeme.
Fotografie či jakékoli dokumenty si nascanujeme a hned vrátíme. Za realizační tým J. Kaucká
Úplná uzavírka silnice III/3316 – železniční přejezd P3606 (u Stratova) – 28.3. - 5.4. 2018
Důvodem uzavírky je oprava železničního svršku a železničního přejezdu.
Výluka na trati 231 (10.2. – 27.3. 2018)
Po dobu výluky jsou rychlíky relace Hradec Králové – Praha vyjma vlaků R 941, R 921 a R 943 v úseku
Nymburk hlavní nádraží – Praha hlavní nádraží vedeny po odklonové trase mimo stanice Lysá nad Labem a
Praha-Vysočany. Odkloněné vlaky náhradou zastavují ve stanici Praha-Libeň. Vlaky R 941, R 921 a R 943
jedou ve své pravidelné trase. Vybrané odpolední vlaky linky S9 po dobu výluky odjíždějí ze stanice Lysá nad
Labem v dřívější poloze podle výlukového jízdního řádu. Po dobu výluky vlak Os 6418 čeká na příjezd vlaku
Os 5840 a na odjezdu ze stanice Lysá nad Labem se u něj očekává zpoždění asi 15 minut.
Z důvodu výluky jedné ze dvou traťových kolejí mohou vlaky projíždějící vyloučeným úsekem navýšit
zpoždění až o 5 minut. V přípojných stanicích nemusí být od zpožděných vlaků zajištěny přestupy na přípojné
vlaky! O přípojích se prosím informujte u vlakového personálu.
Více informací na : www.cd.cz/omezení provozu
Inteligentní ukazatel rychlosti
Obec Ostrá byla vybrána týmem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje jako lokalita k umístění
inteligentního ukazatele rychlosti. S montáží se počítá do konce roku 2018.
Čistota krajské silnice II/331 a místních komunikací v k.ú. Ostrá
Vzhledem k tomu, že čistota zmíněných komunikací je neustále se opakujícím problémem a jednání se
zemědělskými firmami, které podnikají v obci, nejsou vždy úspěšná, rozhodla se obec Ostrá požádat o aktivní
spolupráci: odbor dopravy MěÚ Lysá nad Labem, Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, Policii
ČR. Doufejme, že budeme moci konečně jezdit v k.ú. Ostrá bezpečně.
Svedení nadzemního vedení do země v obci
Obec Ostrá jedná aktivně s ČEZ Distribuce, a. s. o svedení nadzemního vedení do země. O výsledcích jednání
budete průběžně informováni prostřednictvím Zpravodaje.

OSMIČKY NAŠÍ ŠKOLY (čerpáno z kroniky naší obce)
1908
Se stavbou školní budovy počato bylo v červnu 1908 a postupováno tak čile, že již 27. října 1908 byla škola
kolaudována. Stavbu provedli bratři Kavalírové, stavitelé z Prahy.
Občané neskrblili při stavbě, a postavili školu krásnou, moderní – sobě ušlechtilý pomník.
Postavení budovy bez ohrazení stálo 70 200 Korun, obnos na tehdejší dobu slušný. Škola byla otevřena na základě povolení a výnosu zemské školní rady v Praze (ze dne 10. října 1908 č. 46. 537). Dnem 20. října roku

1908 a započato také hned s vyučováním v nově postavené škole.
Budova byla vysvěcena o posvícení dne 8. listopadu 1908 odpoledne. Ve škole zdejší počalo se učiti 1. prosince 1908. Toho dne zapsáno 120 dětí!
Od otevření školy do 15. července 1909 působil zde první učitelský sbor: Jaroslav Žďárek a František Pulda.
Do školy po otevření chodilo celkem 114 žáků.
1918
Zasadili žáci dne 13. listopadu u školy na památku dosažení samostatnosti naši „Lípu svobody“
1938
Školní rok ukončen 22. června. Bylo zavedeno elektrické osvětlení po škole, ve školních třídách ještě není el.
osvětlení. Poněvadž zakázáno bylo konati jakékoliv podniky, vypuštěno od pořádání výstavky a oslavy 30ti letého trvání školy.
1948
Obecná škola změnila název na Národní škola.
1968
Od 1. září zaveden pětidenní školní týden
Nový školní rok byl zahájen 2. září. Dosud zůstává na zdejší škole pět postupných ročníků za účasti 29 žáků,
z toho letos šest prvňáčků. Vyučování vedou jako ředitelka p. Hana Broukalová a p. Libuše Vančurová
1988
22.-24. září „80.leté výročí zdejší školy“, kterou připravil rodák Josef Verner. Beseda s dalšími rodáky byla
uskutečněna v místním kině (dnešní hostinec – pozn. red.)
2008
Chystají se oslavy výročí 100 let školy. Byla provedena generální oprava střechy, na jejímž poškození se
podílela i vichřice Emma 1.3. tohoto roku.
K. Přibylová

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ČÁST PÁTÁ

OSTERŠTÍ LEGIONÁŘI
ALOIS LIZÁLEK
z č. 10 – narodil se v Ostré dne 16. února 1891. Do
československého vojska v Rusku vstoupil 13. června 1917
v Borispolu v Poltavské gubernii a zařazen byl do 5. čsl.
střeleckého pluku T.G. Masaryka.
Zúčastnil se bojů na Amurském bojišti od 29. června do 30.
srpna 1918, a na Uralském bojišti od 20. října do 31. ledna
1919.
Odjel 27. dubna 1920 z Vladivostoku americkou lodí
„Praesident Grant“ a přijel na půdu republiky naší dne 15. června 1920.
Ze zápisu do KL (Karta legionáře): Zaměstnání: rolník, Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:
36.p.pl., Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 36.p.pl.,
Datum zajetí: 21.10.1915, Místo zajetí: Brod, Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 6.6.1917, Místo podání přihlášky do legií: Borispol.

JAN LIZÁLEK
narodil se v Ostré 2. června 1895. Zajat byl 3. června 1916 u Kolku na ruském bojišti. Do československého
vojska vstoupil 30. června 1917 v Bobrujsku a přidělen byl k 1. střel. pluku „Mistra Jana Husi“. Od 28. května
do 20. listopadu 1918 zúčastnil se bojů o Penzu, Bezenčuky, Samaru, Marieovku, Kazaň, Kazaňského ústupu,
o Kamenný Brod, Samarského ústupu, o Bišinary a Kanakly.
Do vlasti přijel 7. února 1920 na lodi Traz os Montes, druhým transportem 1.pluku.
Vyznamenán byl: Čsl. válečným křížem, Revoluční medailí, Spojeneckou medailí.
KL (Karta legionáře) uvádí, že navštěvoval obecnou školu, zaměstnáním byl kovář. Datum zajetí bylo
5.7.1916 a místo Kolky. Hodností byl vojín a R-U útvar v době zajetí 12.zem. pěš. pluk.
ANTONÍN LIZÁLEK
se narodil 15.11.1884 v Ostré. Podle KL navštěvoval měšťanskou školu, zaměstnáním byl strojník a zámečník.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí byl 10. zem. p. pluk, a datum se udává 29.8.1914 s místem Komarov.
Hodností v době zajetí byl vojín. Jako místo udání přihlášky do legií se udává Aša – Balaševskaja – Ufinská
gub. s datem zařazení 23.7. 1918. V době zařazení sloužil u jednotky 9. střel. pluku.

„Bratrům legionářům. T.G. Masaryk“

Z dostupných materiálů převzala a zpracovala: K. Přibylová. Fotografie je z archívu pana Josefa Hložka.
Ve Zpravodaji 4/2018 najdete informace o legionáři panu Karlu Dvořákovi a panu Františku Kadeřábkovi.

MÍSTNÍ POPLATKY 2018
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1.300,- Kč trvale hlášenou osobu (popř. napojenou chalupu) a 500,Kč za dítě do 15 let.
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč na osobu s trvalým pobytem/rekreační objekt. Pro děti
do 18 let věku činí poplatek 500,- Kč.
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 od
poplatků osvobozen pes z útulku.
Splatnost poplatků: 1. splátka do 31. 3. 2018, druhá splátka do 30. 9. 2018. Při úhradě za likvidaci odpadů
obdržíte nové roční známky na popelnice. Kdo nebude mít roční známku na popelnici do 31. 3. 2018, tomu
nebude vyvezena!
Poplatky je možno zaplatit v úředních dnech - pondělí a středa - od 8 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin na
Obecním úřadě v Ostré hotově nebo platební kartou. Dále je možno úhradu zaslat převodem na účet obce, č.
účtu 2229191/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést číslo popisné (evidenční). Občané Šnepova před
číslo popisné (evid.) napíší ještě číslo 6.

ÚNOR V MŠ OSTRÁ
MUZIKOTERAPIE: MÁ VLAST
Nastal únor - další zimní měsíc a my se jdeme spolu s dětmi „zahřát“ muzikou při muzikoterapii.
Tématem je : Má vlast.
Jak proběhlo naše setkání? Po úvodním uvítacím kolečku s písničkou „Dobré ráno“ za doprovodu kytary a kolujícího chrastítka jsme si připomněli staré přísloví: „Co Čech, to muzikant“.
Vyslechli jsme nahrávku písně „ Já jsem muzikant“ a na opravdové muzikanty jsme si zahráli. Písničku jsme
doprovodili hrou na dřívka. Následovala procházka „Na tom pražským mostě“ a hra „Na sochy“. Při ztichnutí
písničky jsme zkrátka „zkameněli“.
Ze soch se staly opět děti a ty se proměnily v pramínky řeky. První pramínek svolával druhé chrastěním do
ouška. Koho zavolal, ten si odvázal šátek z očí a spolu se pramínky vydaly hledat další…až vznikla velká
řeka. Majestátní řeka Vltava od Bedřicha Smetany nás provázela i při relaxaci.
MUZIKOTERAPIE : HRAJEME SI S VLOČKAMI

„Únor bílý, pole sílí“…říká se, ale tento rok to u nás moc neplatí! „Když vločky z nebe nepadají, děti si na ně
aspoň hrají“…a to jsme dělali i my při muzikoterapii v druhé polovině února.
Nejprve jsme se pozdravili naší známou uvítací písničkou. Následovala říkanka „Chumelenice“, kterou jsme
doprovodili pohybem.
„PRVNÍ VLOČKA, DRUHÁ, TŘETÍ , Z NEBE NA ZEM PRÁVĚ LETÍ.
JEDNA VEDLE DRUHÉ SEDÁ, VOLNÉ MÍSTO JEŠTĚ HLEDÁ.
NA STROM, STŘECHU, SILNICI UDĚLAJÍ ČEPICI.“
V kroužku putovala třpytivá vločka. Řekli jsme si, jaká vločka může být…bílá, třpytivá,
lehká, chladivá, křehká, tichá… Každý z nás se vločkou stal a „prolétl se“ tak rychle,
jak mu kytara dovolila. Pak jsme si zahráli na zamrzlé vločky. Při zmlknutí kytary jsme „zmrzli“.
Další hudební aktivitou byly „Povídavé vločky“…dvojice si vybraly rytmické nástroje a jejich prostřednictvím
si spolu popovídaly. Na řadu přišlo i bubnování, které nám připomnělo výkyvy počasí od mírného sněžení po
chumelenici a krupobití. A co na závěr? No přeci naše oblíbená relaxace. Zimní radovánky jsme si užili, ale
už se těšíme na jaro a předjarní březnovou muzikoterapii.
Klára Galuščáková

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola Ostrá děkuje firmě Botanicus, spol. s. r.o. za poskytnutí finančního sponzorského daru, který
bude využit při vzdělávání dítěte se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením; finanční prostředky
budou také použity na úhrady nákladů spojených s dalším vybavením školní zahrady mateřské školy.
Jitka Fránková
ředitelka MŠ

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ
Výsledky A-týmu Ostré v zimní přípravě
FK Kolín - S.S. Ostrá
AC Sparta Praha U21 - S.S. Ostrá
FK Mladá Boleslav U21 - S.S. Ostrá
SK Aritma Praha - S.S. Ostrá
S.S. Ostrá - FK Dobrovice
Bohemia Poděbrady - S.S. Ostrá
Benátky n.J. – S.S. Ostrá

1:1
2:2
5:2
1:3
2:2
1:3
1:0

Program všech týmů Ostré na BŘEZEN
10. 3.
17. 3.
18. 3.
18. 3.
21. 3.
21. 3.
24. 3.
24. 3.
24. 3.
25. 3.
31. 3.
31. 3.
31. 3.
31. 3.

sobota
sobota
neděle
neděle
středa
středa
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota

"A" tým
"A" tým
Dorost - starší
Dorost - mladší
Dorost - mladší
Dorost - starší
"A" tým
Dorost - starší
Dorost - mladší
"B" tým
Dorost - starší
Dorost - mladší
"B" tým
"A" tým

SK Hrobce
S.S. Ostrá
Mnichovohradišťský SK
Mnichovohradišťský SK
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
FK Neratovice/Byškovice
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
FK Čáslav "B"
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
TJ Pátek
FC Nový Bor

- S.S. Ostrá
- TJ Tatran Rakovník
- S.S. Ostrá
- S.S. Ostrá
- SK Kosmonosy
- SK Kosmonosy
- S.S. Ostrá
- TJ Tatran Rakovník
- TJ Tatran Rakovník
- S.S. Ostrá "B"
- ČLU Beroun
- ČLU Beroun
- S.S. Ostrá "B"
- S.S. Ostrá

zač. 10:15
zač. 15:00
zač. 10:15
zač. 12:30
zač. 16:00
zač. 18:00
zač. 10:15
zač. 10:15
zač. 12:30
zač. 15:00
zač. 10:15
zač. 12:30
zač. 15:00
zač. 16:30

Ordinace
MUDr. J. Daleckého v Ostré
Datum návštěvy pana doktora v Ostré bude vždy vyvěšen na brance školky.

Pohotovostní služby praktických lékařů pro děti a dorost
Od 1.1. 2018 jsou zrušeny pohotovostní telefonické konzultace praktických lékařů pro děti a
dorost, které dosud poskytovali lékaři v Lysé nad Labem a Milovicích. V naléhavých případech je nutné
kontaktovat přímo dětská oddělení nemocnic.

LSPP pro děti a dorost
PRACOVIŠTĚ KOLÍN
Pavilon „D“ – přízemí dětského pavilonu,
dětská odborná ambulance
Žižkova 146, 280 01 Kolín III
Kontakt: 321 756 641
Ordinační hodiny:
Všední den 17:00 – 21:00
Víkend, svátky 8:00 – 20:00

LSPP pro děti a dorost
PRACOVIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV
třída Václava Klementa 147
293 01 Mladá Boleslav
Kontakt: 326 742 706
Ordinační hodiny:
Po-Pá
17:00-22:00
So, Ne, sv
8:00-22:00
Přestávky
12:00 – 12:30
17:30 – 18:00

Nemocnice Nymburk - DĚTSKÁ AMBULANCE
Boleslavská 425, Nymburk, 288 02
Ambulance je koncipována jako dětská pohotovost
pracovní dny od 7:00 do 15:30
O víkendech a svátcích pak nepřetržitě.
Kontakt: 325 505 266
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