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Vážení spoluobčané,
pomalu končí další rok a nastává čas vánoční. Čas, kdy bychom se měli všichni aspoň na chvíli
zastavit, vydechnout, vymanit se z toho zběsilého tempa, jakým se žene dnešní doba stále
kupředu.
Zkusíme otevřít oči zimní kráse a večerní obloze plné jasných hvězd. Necháme se unášet
podmanivou vůní jehličí, budeme naslouchat cinkání rolniček a krásným koledám.
Chtěla bych být zase dítětem a psát dopis Ježíškovi. Chtěla bych zase prožít Vánoce plné
očekávání, radosti a splněných přání.
K tomu všemu Vám všem přeji, abyste si našli čas na chvíli se zastavit nejen o Vánocích, ale i
během roku. Abyste co nejvíce času mohli trávit po boku svých nejbližších či ve vzpomínkách
na ty nejhezčí okamžiky Vašeho života.
J. Kaucká

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRÁ

Vás srdečně zve dne 18. 12. 2018 od 16.00 hod.
na Vánoční besídku,
kterou si děti připravily nejen pro své rodiče. Přijďte s námi vánoční náladou čekat na příchod
Ježíška. Prosíme maminky o donášku cukroví na ochutnání 
Děti a zaměstnanci MŠ

ZASTUPITELSTVO OBCE, OBECNÍ ÚŘAD A REDAKCE ZPRAVODAJE
PŘEJÍ
VŠEM OBČANŮM OSTRÉ A ŠNEPOVA POHODU A SPOKOJENOST O
VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH A HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE

INFORMACE Z 2. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OSTRÁ konaného dne 15. 11. 2018
ZO schválilo
 Žádost paní ředitelky Mgr. J. Fránkové č. j. 732/18 ze dne 5. 11. 2018 o příspěvek
na provoz MŠ Ostrá v roce 2019
 Žádost paní ředitelky Mgr. J. Fránkové č. j. 731/2018 ze dne 5. 11. 2018 o schválení
nákupu nového osvětlení do herny MŠ Ostrá
 Žádost paní ředitelky Mgr. J. Fránkové č. j. 729/18 ze dne 5. 11. 2018 o projednání
omezení provozu MŠ Ostrá v době vánočních svátků – prosinec 2018
 Žádost paní ředitelky Mgr. J. Fránkové č. j. 730/2018 ze dne 5. 11. 2018 o projednání
omezení provozu MŠ Ostrá v kalendářním roce 2019 (škol. rok 2018/19)
 Návrh rozpočtu obce Ostrá na rok 2019
 Rozpočtové opatření č. 8
 Finanční příspěvek pro SOS Dětské vesničky na rok 2018
 Žádost o dotaci pro Myslivecký spolek Ostrá na rok 2019
 Žádost o dotaci pro Sportovní sdružení Ostrá na rok 2019
 Žádost CSZS Poděbrady o.p.s. o dotaci na poskytování soc. a zdravotních služeb na rok
2019
 Dodatek z 19. 10. 2018 k nájemní smlouvě č. 348 (Pěstitel Stratov x Obec Ostrá)
 Souhlasná prohlášení - odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p. č.
131/6,1220/13, 14,15,16 v k. ú. Ostrá
 Plán inventur - rok 2018
 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
ZO vzalo na vědomí
 Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Ostrá za rok 2018
 Protokol o výsledku kontroly kontrolního výboru ZO Obce Ostrá za období 1. 1. 2018 – 30.
9. 2018
 Darovací smlouva – Botanicus, spol. s r.o. – finanční prostředky k nákupu zahradní techniky
 Darovací smlouvy – Botanicus, spol. s r.o. – věcný dar strom Tilia platyphyllos (lípa
velkolistá)
 Darovací smlouva – Botanicus, spol. s r.o. – finanční prostředky na vyhotovení
geometrického plánu k dělení pozemku v k. ú. Ostrá
 Informace o uskutečněných revizích: tělocvična v MŠ, dětské hřiště u MŠ, dětské hřiště u
obecního úřadu, dětské hřiště ve Šnepově
ZO odložilo

 Žádost o finanční příspěvek za zhotovení vodovodního řadu manželů M.
INFORMACE ZE 3. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OSTRÁ konaného dne 11.12. 2018
ZO schválilo





Rozpočet MŠ Ostrá na rok 20
Sponzorský dar MŠ Ostrá od firmy Botanicus spol. s r.o.
Rozpočet obce Ostrá na rok 2019
Střednědobý výhled obce Ostrá 2019 -2022

 Rozpočtové opatření č. 9
 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu (AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. x Obec Ostrá)
 Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 2/2018
 Finanční dar na podporu domácí hospicové péče – Domácí hospic Nablízku, z.ú. ve
výši 3.000 Kč na rok 2019
 Příkazní smlouvu (Obec Ostrá x Město Městec Králové) – zajištění finančních
prostředků na dopravní obslužnost (autobusová doprava) na rok 2019
 Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky v roce 2018 – MS Ostrá
 Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě - kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky v roce 2018 – SS Ostrá
 DPP na rok 2019 - Zpravodaj pro Ostrou a Šnepov
 Vyhlášení záměru na pronájem obecního pozemku p. č. 1122/46 (414m2) v k. ú. Ostrá
 Spolupráci obce Ostrá při akci Filmové léto 2019 - Kinematograf bratří Čadíků, s. r. o.
 Oddávající za Obec Ostrá
Projednalo


Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. - odměny neuvolněným zastupitelům od 1.1. 2019
Vzalo na vědomí



Připravovanou aktualizaci karty PRVKUK na stránkách MZe v souvislosti s budováním
vodovodu v Ostré a ve Šnepově

POPLATKY ZA PSA, ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 2019
!!! změny!!!
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1.300,- Kč za trvale hlášenou osobu (popř.
napojenou chalupu) a 500,- Kč za dítě do 15 let.
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 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.
Poplatky jsou splatné – 1. splátka do 31. 3.2019, druhá splátka do 30. 9.2019

VE ZKRATCE
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Betlémské světlo dorazí na nádraží do Lysé nad Labem v neděli 16. 12. v 9:45 hod.
PRODEJ KAPRŮ OSTRÉ
21.12. – 24.12. 2018 V MINICUKRÁRNĚ U HORČÍKŮ

OTEVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU PO SVÁTCÍCH
OÚ bude zavřen od 20. prosince od 12:00
.
OTEVŘEN BUDE OD STŘEDY 2.1. 2019

VODOVOD OSTRÁ, DOPLNĚNÍ VODOVODU VE ŠNEPOVĚ
Budování vodovodních řadů ve Šnepově a doplnění v Ostré je ukončeno. Obec ve spolupráci se
zhotovitelem připravuje dokumentaci k žádosti o kolaudaci stavby. Následovat bude budování
přípojek k jednotlivým nemovitostem. Majitelé napojovaných nemovitostí budou po
zkolaudování stavby informováni o dalších krocích tak, aby se mohli neprodleně na řad napojit.
KONTEJNERY NA BIOODPAD
Od dubna do konce listopadu byly u školy v Ostré přistaveny kontejnery na bioodpad.
Pravidelně byly firmou Kompostárna Kostomlaty vyváženy. Spolupráce funguje výborně. Další
přistavení na větve a stromky, především vánoční, je plánováno na druhou polovinu ledna
2019.
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Dvouměsíční přistavení kontejneru v areálu ČOV bylo novinkou. Stejným způsobem budeme
řešit likvidaci odpadu také na jaře, kdy s největší pravděpodobností bude kontejner přistaven v
dubnu a květnu. Zda ponecháme "otevírací dobu" na úterý a sobotu ve stejných časech, jako
byly v říjnu a listopadu, nebo "otevřeme" jen v sobotu je otázkou. Úterní možnost nebyla téměř
využita. Veškeré informace budou včas předány prostřednictvím Zpravodaje, na stránkách
www.ostra.cz nebo mobilním rozhlasem.
KONTEJNERY NA PLASTY - ŽLUTÉ
V obci Ostrá (nepočítaje chatové oblasti) je celkem přistaveno 9 kontejnerů na plasty. Většinou
jsou plné až přeplněné.
Musíme připomenout, že
Pet lahve JE NUTNÉ před vhozením do žlutého kontejneru sešlápnout. Proč? Protože v něm
pak zaberou méně místa a i následný svoz odpadu je efektivnější – nevozí se tolik vzduchu.
.

zdroj: http: //www.ekolist.cz/

KONTEJNERY NA PAPÍR MODRÉ
Do kontejneru můžeme vhodit například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy.
Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do
kontejneru na papír, ale do popelnice.
zdroj: http://www.envic.cz/

VÝZVY PRO OBČANY
PŘISPĚVKY DO ZPRAVODAJE
Máte zajímavou zálibu či profesi a chcete se podělit o zkušenosti? Jste pamětník významné
události u nás v obci, případně někoho takového znáte, kdo by poskytl paměti?
Napište článek nebo pošlete informace, a my je vydáme v našem Zpravodaji.
Můžete také přijít k nám na obecní úřad a zpracovat informace s námi přímo osobně.
Pište na starosta@ostra.cz, telefonujte 325 551 304.
ROZŠÍŘENÍ FOTOGALERIE – FOTOPANELŮ
Vlastníte fotografie z 20. – 90. let, které se týkají osterské školy nebo obce samotné?
Budeme velice rádi, pokud nám je zapůjčíte k okopírování. Ve spolupráci s firmou Botanicus
mohou být pak fotopanely, vystavené v rámci oslav školy, doplněny.

SVÁTEK YULE, SLUNOVRAT NEBOLI VÁNOCE
Vánoční svátky, jak je známe dnes, vnímali naši předkové od pradávna hlavně skrze slunce.
Každý národ slavil podobným způsobem - všichni přirozeně svázáni s přírodou, uctívajíc
stejné hodnoty. Germáni slavili pod jménem Yule, irští Keltové jako Meán Geimhridh (=
střed zimy)
a Slované jako Kračun. Slunovrat i Yule připadá přibližně na 21. prosince. Je to přesně ten
čas, kdy se zdá, že tato nepostradatelná planeta slábne. Zažíváme nejkratší dny a nejdelší noci,
je to vůbec nejtemnější čas. Útěchou jim tedy bylo, že v těchto dnech Slunce sílu opět
nabíralo a jeho síla byla obnovená. Znovu se zrodilo, což můžeme přirovnat k narození dítěte
(Ježíška). Naděje, uzdravení, posílení a nové možnosti, teplo a světlo. Stejně jako oheň o
Samhainu. Slunce je náš bůh, energie. Pomyslně zemře v období zimy, aby se s jarem
objevilo na obloze jako zlatý kotouč života. Stejně jako vstal Kristus z mrtvých. Je tato
podobnost náhodná? Jistě ne.
Dřívější „vánoční“ zábava spočívala třeba v zapálení kola od vozu, jenž se nechalo kutálet
v plném plamenu z kopce a plálo jako samo Slunce. Také se zpívalo po celém domě, ve
skupinách a všichni hladoví pocestní byli u stolu vítáni. Okna byla pootevřená a dveře
dokořán. Zvyk prostírat u stolu místo navíc přetrval z dřívějších dob až dodnes. Pro již
zemřelé se připravovaly ustlané postele a ostatní spali společně ve velké místnosti.
Ozdoby v tento svátek byly z domácích zdrojů. Koláčky, větvičky a ovocné plody, které byly
dostupné, zdravé vlašské ořechy, které mají tvrdou slupku, ale jádro představující vědomosti a
chytrost (podoba s lidským mozkem je geniální). Symbolický strom pro Yule je jabloň –
strom znázorňující život. Jablko je stejně slunečně kulaté a dokonalé, představuje lůno matky.
Rozkrajování jablka je další původní zvyklost a vše toho tvaru je posvátné. Významnými
rostlinami jsou cesmína, břečťan a hlavně jmelí. Také mech, jenž znamená pohodlí. Náš
adventní věnec se svíčkami je vlastně znázornění slunce - kolo celého roku, které se rozsvěcí
čím dál víc.
My a další země máme Ježíška. Severní Německo má na starost Weinachtsmann (Vánoční

muž). V Norsku naděluje Julenissen a ve Finsku Joulu Pukki (vše na bázi Santa Clause),
v Řecku Svatý Mikuláš. Do vánoční Itálie přilétá hodná čarodějnice Befana. V Rusku se stará
Děda Mráz.
Jak to bylo dřív? Předkové také měli svého „štědrého“. Byl to třeba jeden z bohů, který
rozvážel menší i větší dary. S rozdílem, že jeho vůz byl po nebi tažen jelenem.
A konečně vánoční stromeček (nebo větší větev), který je také dávná tradice. Na něj se věšely
předměty nebo dobroty jako dary bohům. Ozdobná špička má představovat hrot kopí, kterým
byl probodnut germánský bůh jezdící po nebi (opět znázorňuje slunce).
Dalo by se nakonec říct, že jsou i dnešní Vánoce mnohem více pohanské a lidové, než se
může zdát.

VZPOMÍNKY PANA HAJNÉHO
ze Šnepova – část sedmá
Kdykoliv to bylo možné, bral jsem s sebou psa do lesa. Tvrdím, že Drak mi
ukázal, jak se má aportovat. Jednou, když jsem šel od dělníků, kteří
přibližovali dříví, tehdy ještě koňmi, jsem si zavolal psa k noze, vzal klacek a
hodil ho asi 10 metrů před nás. Potom jsem mu dal povel „přines“. Pes jako
by dávno věděl, co po něm chci, klacek sebral, přinesl, a v sedu odevzdal.
Povel „sedni“ znal již z motorky. Dobu jsem ho chválil
a hrál si s ním. Od té doby jsem s ním neměl v přinášení ulovené zvěře žádné
problémy.
Jednou jsem pomáhal ženským ve školce. Vyvážel jsem frézou odpad z pletí sazenic. Najednou mě
napadlo podívat se k lesu, kde byl lán žita. Zdálo se mi, že se tam něco pohybuje. Šel jsem se tam
podívat. Byla to kráva. Když jsem přišel blíž, zvedla se. Ještě teď ji vidím, jak běží skokem v žitě.
Když jsem to říkal ženským, dozvěděl jsem se, že mezi vesnicemi havaroval náklaďák, který vezl krávy
na jatka, a některé utekly.
Po nějakém čase jsem se dozvěděl, že mám na manipulačním skladě v Červených Janovicích zastupovat
manipulanta, který si vzal dovolenou. Po zkušenostech z Kácova pro mne práce na skladě nebyl
problém, ale horší to bylo s bydlením. Na závodě mi řekli, abych si zajel za vedoucím polesí
v Červených Janovicích, a ten že mě ubytuje v domku, který sloužil pro brigádníky. Když jsem tam
přijel, pan Ing. Kratochvíl mi ukázal místnost, kam jsem se bál vstoupit. Byl tam hrozný nepořádek.
Popel z kamen byl rozházen po pokoji a všude byly zbytky cigaret. Odmítl jsem to a na závodě řekl, že
tam bydlet nebudu. Bylo mi řečeno, že tam před nedávnem byli brigádníci. Poté se semnou spojil
manipulant, kterého jsem měl zastupovat. Nabídl mi bydlení u jeho rodičů. Byl jsem tam i na stravu a
bylo to dobré.
Jednou, asi po týdnu, za mnou přijel p. Ing. Kratochvíl a vynadal mi, že jsem ho na závodě neoprávněně
pošpinil. Prý jsem si to mohl uklidit
a neříkat to řediteli. Ovšem,
jestliže se mě ředitel ptal, řekl jsem
mu pravdu. Proto mě velmi
překvapilo, když ke konci
zastupování na manipulačním
skladě za mnou pan inženýr přijel,
byl jako neviňátko a řekl, že
hajný z Petrovic je v nemocnici a on
na závodě vyjednal, že ho budu
zastupovat. Měl jsem v Petrovicích
vyjednané bydlení u jedné paní,
byl jsem tam i na obědy. Na tu paní
mám krásnou vzpomínku.
Jednou, když jsem přišel strašně
promrzlý z lesa, vzala mě k sobě

do kuchyně a nabídla mi grog ze slivovice. Předtím jsem nic lepšího nepil. Asi to bylo také tou zimou.
Když jsem potřeboval dělat kancelářské práce, měl jsem k dispozici kancelář na hájovně. Byla to
samota bez elektřiny u lesa, vzdálená asi 1 km od vesnice. Hajný tam bydlel s rodinou. S jeho ženou
jsem se dohodl, kdy je doma, abych se do kanceláře dostal. Ona mi občas uvařila kávu a vypravovala
mi, jak se žije na samotě bez elektřiny. Do té doby jsem si to neuměl představit.
Také mě tam myslivci pozvali na hon. První byl v Ratajích a tento byl můj druhý. Hon se mi velice líbil
a také jsem si tam zastřílel. Střelil jsem dva bažanty a jednoho zajíce. Drobné zvěře moc nebylo. Jako
vždy vše skončilo v hospodě. Tam se vyhlašovali vítězové, a každý musel zaplatit štamprle. Domů jsem
přišel asi v 10 hodin a paní domácí jsem musel u kávy popsat průběh honu. Tak jsem to v Petrovicích
dotáhl do konce roku.

ZE ŠUPLÍKU
KATECHETA JOSEF VOJÁČEK Z LYSÉ

ŠNEPOV U KOSTOMLAT
O Šnepovu bylo vskutku málo napsáno a má-li i nejmenší vesnička svou historii se zajímavými příběhy,
tím více náš milý Šnepov v tichém zákoutí polabských hájů. Lyský hrabě Frant. Ant. Špork –
nejzajímavější kavalír a na slovo vzatý myslivec i lovec své doby zřídil si na starolyském kopci
důmyslnou čižbu na tažné ptactvo a vedle zámečku „Bon Repos“ vznikla osada Čihadla.
Pro lov ptactva vodního nalezl si neméně vhodné místo na pravém břehu Labe, mezi Ostrou a
Kostomlaty, nedaleko starého hradu Mydlovaru. V tomto zadumaném, nerušeném zákoutí učarovalo
myslivci hraběti Šporkovi neodolatelné kouzlo: tudy s neklamnou jistotou táhly sluky. A všude kolem
pravý ráj pro vodní ptactvo všeho druhu i jména. Proto zde hrabě založil rybník v podobě půlkruhu,
obráceného obloukem k severu. Jím protékal mlýnský čili Vlkavský potok. Pro pohodlnější pobyt dal si
postaviti vkusný domek rocollo – rovněž příbytek pro myslivce, zvlášť na ptactvo vodní vycvičeného –
Jana Michala Sandera (měl domek „na Písku“ r 1709 v Lysé, č. n. 58) a ještě chaloupku pro hajného,
hlídače.
R. 1709 založil tu hrabě novou osadu a dle sluk ji nazval „Schnepfendorf“ – česky Šnepov.
Osada byla tak položena, že ji rybník od západu, severu i východu polokruhem obkličoval. Domky stály
v jedné řadě od severu k jihu, okny obráceny k východu - po německém způsobu. Na Litoměřickou u
Konojed vznikla osada téhož jména, avšak slabší myslivecké pověsti a důležitosti. Hraběcí kapelník a
hofmistr Tobiáš Seemann ve svém obšírném deníku poznamenává mnoho zajímavého o šnepovských
lovech. Nyní o vesnici samé:
Původně bylo postaveno 8 chalup a při každé bylo jeden a tři čtvrtě korce pole, louka na čtyřspřežní vůz
sena a přes cestu k východu měl každý zahrádku. Ročně platilo se po 5 zl. „za robotu“. Ty domky byly
postaveny na panské půdě. Zapsané byly v knize lyského panství a ta je zatím ztracena! Proto se
nedočteme jmen prvních osadníků právě tak jako z jiných nově založených osad: Vápensko, Byšičky a
Dvorec. Jen domýšleti se lze podle zápisů, že byl snad na č. 1 Zajíc, na 2 Ježek, na 3 Daniel Král, na 5
Novák, na 6 Hlavička, na 7 Klinkora a na 8 Tobiáš Seifert, jenž tu chalupu stavěl.
Další domky byly na pozemcích stratovských a do té vsi poplatné.

KAPLE
„Ve Šnepově se dříve žádná poutní pobožnost nekonávala. Teprve roku 1906 rozhodli se šnepovští

zříditi se kapli a zasvětili ji svatému Václavu, dědici země české. Na jeho svátek 28. září roku 1906
vysvětil kapli kostomlatský děkan Doktor bohosloví, Josef Rydvan; Olejový obraz sv. Václava na koni
maloval akademický malíř Mathauser.

LISTOPAD V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jak jsme pekli z jablíček
Hned v prvních dnech měsíce padavého listí jsme se rozhodli, že provoníme naší školku vůní pečených
dobrot. A protože nám pan Valtr pravidelně nosí krásně sladká jablíčka, za což mu moc a moc děkujeme,
volba byla jasná. Upečeme si: Štrůdl
Nejprve jsme si s dětmi ukázali, co vše budeme k pečení takové dobroty potřebovat. Jednotlivé
ingredience jsme si pojmenovali a pak už se pustili do díla. Děti si samy připravily a i ochutnaly skořicový
cukr, nastrouhaly jablíčka, vyválely těsto, které pak naplnily šťavnatou náplní. Nakonec ještě potřít
vajíčkem a šup s tím do trouby.
MUZIKOTERAPIE
ZAFOUKÁME NA BOLÍSTKU
Venku se ochladilo, prší, někde i sněží, trávu pokrývá jinovatka,…nastalo typické dušičkové
počasí. Zkrátka je listopad. Se změnami počasí přicházejí i nemoci. Nejen léky, vitamíny, ale i
hudba může pomoci. Začalo první listopadové hudební setkání. Uvítala nás písnička „Dobré
ráno“. Rozcvičkou byla básnička Mrkev:
KDO MÁ CHYTROU HLAVIČKU,
DENNĚ CHROUPÁ MRKVIČKU.
JE TO ZDRAVÉ NA OČI,

S RÝMOU TAKÉ ZATOČÍ.
DO POLÉVKY, SALÁTU,
ZBYDE TAKÉ PRO TÁTU.

Po protažení jsme říkanku doprovodili hrou na rytmické nástroje (tyčky, bubínky, rolničky).
Přišel na řadu příběh mravenečka, „namalovaný“ na záda kamarádovi. Písnička „Polámal se
mraveneček“ příběh doprovázela. V rytmu téže písně jsme si zahráli na sochy.
Na závěr jsme si s většími dětmi zahráli na nemocného mravenečka, který se uprostřed svých
kamarádů pomocí libých tónů nástrojů uzdravil. S menšími dětmi jsme jako mravenečci
pomocí Mravenčí ukolébavky zrelaxovali. Bude se nám o mravencích i zdát!
Těšíme se na příště!
Klára Galuščáková

Indiánskou cestou necestou
Protože v první půli listopadu dny svým počasím připomínaly spíše „babí léto“, rozhodli jsme
se, že nebudeme „zavření“ ve školce a vyrazíme ven. Čekala na nás totiž neodolatelně
dobrodružná indiánská cesta necesta – a uznejte, takovému pokušení nelze odolat 
Hned po svačině jsme sbalili potřebné věci a to nejdůležitější – sladké jablíčkové odměny, a
vyrazili jsme. Naše kroky vedly okolo obecního úřadu, silnicí na Felinka, kde jsme si po čase
prohlédli, jak rostou stromy, které jsme společně s paní starostkou a panem Smržem sázeli a
pokračovali okolo slepého ramene Labe – stezkou okolo hausbótů až k Labi, kde jsme
pozorovali trpělivé rybáře a čilý život u řeky.

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE
výsledky listopad 2018
A-mužstvo – Divize sk. B
14. kolo: Sportovní sdružení Ostrá – FK Motorlet Praha 1:2 (1:0)
15. kolo: Baník Souš - Sportovní sdružení Ostrá
3:0 (3:0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PODZIMNÍ TABULKA
Sokol Hostouň
15 10 1 4
FK Zbuzany 1953
15 10 0 5
FK Meteor Praha VIII
15 8 3 4
FK Baník Souš
15 8 2 5
FK Neratovice - Byškovice
15 7 4 4
FK Brandýs n.L.
15 8 2 5
FK Olympie Březová
15 8 1 6
SK Kladno
15 6 5 4
FK Motorlet Praha
15 5 5 5
FC Chomutov
15 6 3 6
Sportovní sdružení Ostrá
15 4 5 6
SK Polaban Nymburk
15 5 4 6
TJ Sokol Libiš
15 4 3 8
FK Ostrov
15 4 2 9
Mostecký fotbalový klub
15 3 2 10
TJ Tatran Rakovník
15 3 0 12

41:18
31:11
21:13
26:23
23:15
24:18
21:18
21:21
25:20
20:27
15:16
16:26
18:30
15:30
19:36
20:36

31
30
28
28
27
27
26
24
23
23
21
20
17
14
12
9

4
6
7
1
-3
3
5
-9
-7
-4
-9
-7
-10
-13
-12
-15

B-mužstvo – I. B. třída sk. B
12. kolo: SK Benátky n. J. "B" - Sportovní sdružení Ostrá "B" 2:3 (2:2)
13. kolo: Sportovní sdružení Ostrá "B" – Slavoj Stará Boleslav 5:2 (4:2)
PODZIMNÍ TABULKA
1. FK Dobrovice B

13 9 2 2 48:28 29

8

2. FC Mělník

13 9 1 3 30:22 29

8

3. TJ Sokol Holubice

13 8 2 3 45:33 27

6

4. AFK Libčice

13 8 0 5 39:27 24

3

5. TJ Sokol Chotětov

13 6 3 4 26:22 23

5

6. FK Vysoká

13 6 3 4 47:33 22

1

7. Sportovní sdružení Ostrá B

13 5 4 4 39:36 20

2

8. TJ Byšice

13 5 3 5 24:28 19

1

9. AFK Milovice
10. SK Bakov nad Jizerou
11. AFK Eletis Lužec n. Vltavou

13 4 4 5 32:31 18
13 6 0 7 23:28 18
13 3 4 6 20:27 16

0
0
-2

12. FK Slavoj Stará Boleslav

13 3 2 8 25:39 13

-8

13. SK Vojkovice

13 1 4 8 14:34 9

-9

14. SK Benátky n. Jizerou B

13 2 0 11 20:44 6

-15

OBECNÍ KNIHOVNA
Knihovna na obecním úřadě
opět v provozu!
Mimo svátky každé sudé úterý
od 16:00 do 17:30 h.

KERAMIKA
v budově školy v Ostré
(info vždy na začátku měsíce přes sms)
Každý pátek od 17 do 19 hodin
cena: děti 80,- Kč, dospělí 120,- Kč za
lekci; maminka s dítětem do 9 let 100,- za
lekci; děti 9-16 let 80,- Kč za lekci
Pracovní oděv s sebou.

Ordinace MUDr. J. Daleckého v MŠ Ostrá:
7.1. 2019
10:30 – 11:30
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
LSPP pro děti a dorost

LSPP pro děti a dorost

PRACOVIŠTĚ KOLÍN
BOLESLAV

PRACOVIŠTĚ MLADÁ

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
Víkendy, svátky 8:00 – 20:00
17:30 – 18:00

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
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