ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ
pro Ostrou a Šnepov

Z obsahu

Pozvánky
Informace
Obecního úřadu
Kontejnery
Spolky v Ostré:
Sportovní
sdružení a
Myslivecké
sdružení - články
Březen v MŠ
Jubilea
Den otevřených
dveří v MŠ
Čarodějnice
Výsledky fotbalu
Zástupy dětských
lékařů aj.

Ročník X.

4/201 5

VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY
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POZVÁNKY

Přerov nad Labem - skanzen

Slova k zamyšlení

Tradiční velikonoční výstava JARO NA VSI

Moudřejší
ustoupí! -Tato
stará pravda
vysvětluje vládu
hlouposti nad
světem.
(Marie von EbnerEschenbachová)

Otevřeno úterý - neděle 9 - 1 7
Poslední vstup do areálu skanzenu v 1 6 hodin.
Doprovodný program vždy v sobotu a v neděli.

O hlouposti:

Žádný učený z
nebe nespadl ale hlupáky jako
kdyby shazovali.
(J. Tuwin)
Osel je osel, byť
ho zlatem posel.
(České přísloví)
Krása pomíjí,
blbost je věčná.
(Nestroy)

od 1 4. 3. do 1 9. 4. 201 5

Centrum řemesel a bylinné zahrady
Botanicus v Ostré
otevírají v sobotu 25. dubna 201 5

Otevírací doba:
25. duben - 4. říjen 201 5
Út - Pá 9 - 1 6, So, Ne 9 - 1 7
V pondělí zavřeno.
Červenec a srpen: prodloužená otevírací doba
Út – Ne 9 - 1 7

Obchod u Centra řemesel a bylinných zahrad:
Otevřeno od 21 . dubna do 20. prosince 201 5.
Út - Pá 1 0 - 1 6 hodin, So, Ne 1 0 - 1 7
Červenec a srpen Út - Ne 1 0 – 1 7

Příspěvek 2,- Kč

Omalovánky pro děti

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU PRO OBČANY OSTRÉ A ŠNEPOVA:
6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ostrá se bude konat dne 7. 4. 201 5 v budově Obecního

úřadu od 1 9.00 hodin.

KONTEJNERY

Ve dnech 1 8. – 1 9. 4. 201 5 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 8. 4. 201 5 v Ostré na parkovišti před OÚ
od 8.00 do 8.30 hod.
ve Šnepově od 8.35 do 8.55 hod .
Od 1 . 4. 201 5 do 30. 4. 201 5 bude z důvodu vybudování kabelového vedení NN pro č. p.
888/5 v k. ú. Ostrá přechodně stanovena úprava provozu na pozemní komunikaci č. II/331 v
Ostré. Křížení s komunikací bude provedeno protlakem a výkopem v zeleném pásu. Dopravní
značky přechodné úpravy provozu budou umístěny podle plánku dopravního značení, který je
odsouhlasen Policií ČR. Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou bude zakryto.

MAJITELÉ PSŮ musí zajistit, aby jejich čtyřnohý miláček neobtěžoval a neohrožoval

své okolí, a musí po něm také venku uklízet exkrementy. Péče o psa je zodpovědnost
a závazek. Psí exkrementy jsou považovány za znečištění ulic nebo jiných veřejných
prostranství, a je povinností původce znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství
toto znečištění odstranit.
Paragraf 1 27 OZ říká, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by obtěžoval nebo omezoval své
okolí, např. nesmí obtěžovat pachy, pevnými a tekutými odpady. Znečišťování životního prostředí
řeší např. Zákon č. 87/1 987 Sb. v platném znění o veterinární péči, podle kterého chovem zvířat
nesmí být ohrožováno životní prostředí.
Touto cestou děkujeme všem zodpověným pejskařům.

Náhradní výsadba stromů v roce 201 5

(Lehké je kritizovat a ještě lehčí je nenést za své jednání zodpovědnost.)
Vážení občané,
v letošním roce, jako mimochodem každoročně, bylo v rámci povolování kácení
stromů ukládáno vysadit náhradou nové.
Začátkem roku 201 5, v době tzv. vegetačního klidu, řešil Obecní úřad několik žádostí ve věci
povolování kácení dřevin. Některé ještě z minulého roku.
Bylo povoleno kácení poškozených dřevin, které ohrožovaly zdraví nebo bezpečnost občanů a jejich
majetku. Obec má samozřejmě prioritní zájem, aby se obec „zelenala a kvetla“.
Kácení stromů vyvolalo velký rozruch a divoké diskuse. Bohužel si žádný stěžovatel nepřišel pro
informace na OÚ, kde bych mu ráda vysvětlila nejen důvody ke kácení, ale i záměry obce o novou
výsadbu, kterou si obec určila nejen za pokácené stromy, ale i pro rozvoj zeleně v obci a posílení
přírodního a estetického charakteru obce. Jednou z vizí zastupitelstva je právě obnova zeleně,
výsadba alejí, úprava lesoparku Felinky. Je to ovšem běh na dlouho trať.
V nejbližší době budou v naší obci vysázeny dvě lípy v kempu, dva javory v parku u autobusové
zastávky „Náves“, další strom bude vysázen ve Šnepově u hřiště.
Mgr. J. Šenfelderová, starostka obce

Fotbalový klub SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ
Dlouholetá tradice a úspěšná současnost
Kořeny fotbalu v Ostré sahají až do období začátku 1 . světové války,
kdy se z roku 1 91 4 dochovala vzácná fotografie prvních fotbalistů v naší
obci. Hrálo se však pouze neorganizovaně, a těžká doba zájem o fotbal
utumila.
Po válce se do roku 1 921 hrála kopaná v Ostré pod hlavičkou klubu Čechie Lysá; také další
pokus o založení místního klubu v roce 1 926 skončil nezdarem, a klub se na jaře 1 929 pro
nedostatek hráčů i funkcionářů rozpadl. Skutečným datem vzniku organizovaného fotbalového
klubu v Ostré je tak 4. červen 1 932, kdy bylo založeno Sportovní sdružení Ostrá. Od té
doby, kromě úplného závěru 2. světové války, fotbal v Ostré až do současnosti svoji činnost
nikdy nepřerušil! První úspěch přišel ve válečném roce 1 943, když si S.S. Ostrá vybojovala
účast ve II. třídě Brandýského okrsku. Finálový zápas o postup s týmem S.K. Zeleneč
sledovalo v Ostré rekordních 700 diváků. Po válce a v 50. letech byla kopaná v naší obci,
s výjimkou roku 1 955, na ústupu, a přežívala v nejnižších soutěžích. Pozoruhodný vzestup
přišel na přelomu 60. a 70. let, kdy Ostrá vybojovala během čtyř let tři postupy a ocitla se v
krajské I. B třídě, a v letech 1 973 a 1 974 v ní obsadila 2. místo.
Přišel však opět výkonnostní sestup a Ostrá se na 23 let vrátila do okresních soutěží. V roce
1 999 se mužstvu pod vedením trenéra pana Karla Čápa z Kostomlat podařil návrat do krajské
I. B třídy. Ostrá sice hned první rok tuto soutěž neudržela, ale za rok následoval rychlý návrat.
V novém tisíciletí pak začal klub stále významněji podporovat Jan Hradecký a osterský
fotbal zamířil až mezi krajskou elitu. V posledním období se v Ostré podařilo sestavit opravdu
silný tým, který v ročníku 201 2-201 3 vybojoval postup do krajské I. A třídy a následně v sezóně
201 3-201 4 až do Krajského přeboru, kde je po podzimní části 201 4 na osmém místě.
Velký pokrok zaznamenalo zázemí fotbalové oddílu. S podporou pana Hradeckého už
daleko přesáhlo rámec vesnického fotbalu a podmínky, které v Ostré pro kopanou panují,
jsou na vysoké úrovni. Proběhla rozsáhlá přestavba původních kabin, neustále dochází
ke zkvalitňování hrací plochy, např. automatickým zavlažováním rozvedeným přímo pod
trávníkem, a celý areál se postupně mění na v ysoce moderní sportoviště. V roce 201 4 byla
zprovozněna i tréninková travnatá plocha v těsné blízkosti samotného hřiště. Klub se zaměřuje
i na výchovu mládeže - v Ostré fungují v sezoně 201 4 - 201 5 hned čtyři mládežnické
týmy: mladší přípravka, starší přípravka, žáci a znovuobnovený dorost. Kromě A-týmu,
který reprezentují pouze dojíždějící hráči, hraje v Ostré v současnosti ještě B-tým, ve
kterém nastupuje i několik místních odchovanců. B-mužstvo hraje okresní přebor
Nymburska.
Pro fotbal v Ostré pracují v tomto období jako předseda pan Jaroslav Feit a jako funkcionáři
pánové Milan Moravec, Vladimír Šípek, Milan Hradecký, Josef Červinka a Jan Vojtěch.
Trenérem A-mužstva je Jaroslav Tesař z Prahy, u B-týmu vystřídal dlouholetého trenéra
Václava Uhra z Ostré hráč s prvoligovými zkušenostmi Ladislav Doseděl z Chlumce nad
Cidlinou. Trenérem mládeže je Jiří Dozorec z Čelákovic.
Jan Šípek
Pokroky fotbalového oddílu bedlivě sleduji a velmi děkuji za reprezentaci obce v rámci
okresu i za jeho hranicemi. Za udržování cest kolem hřiště a cestičky od MŠ k OÚ jsme vděčni
také členům a příznivcům fotbalového klubu.
starostka obce

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ OSTRÁ
Počátky myslivosti se v obci Ostré vztahují k roku 1 895, kdy dle dochovaných písemných záznamů bylo poprvé zažádáno občanem Ostré panem
Korcem z č. p.1 o pronájem honitby. S ním dále lovilo zvěř ještě několik
vlastníků polností v tomto katastru. Byl to první myslivecký spolek vlastníků,
který se jako takový přihlásil do ČMMJ (Českomoravské Myslivecké Jednoty)
v roce1 923. Tak to bylo až do války.
Po druhé světové válce v roce 1 945 byla poprvé založena Lovecká společnost Ostrá. Jako
honitba, nacházející se v srdci Polabí, oplývala hojností drobné zvěře (koroptev, bažant, kachna
divoká, zajíc), ze spárkaté to byla zvěř srnčí (divoká prasata zde nebyla vůbec). Příčinou těchto
vysokých stavů bylo šetrné hospodaření na polích, spousta mezí, kde mohla zvěř nerušeně
vyvádět mláďata, pěstování plodin bez chemických hnojiv a chemických postřiků (DDT, METATOIN
aj.), které jsou k živočichům žijících na polích nelítostné. Jedná se sice o látky účinné, ale tak moc,
že zabijí veškerou faunu i floru, která je zapotřebí k přežití zvěře v přírodě (koroptve nemají
mandelinky, bažanti červíky a hmyz, zajíc potřebuje k životu až 1 38 druhů bylin).
Po kolektivizaci zemědělství v padesátých letech, na popud soudruhů, kteří si vzali příklad z
bratrů v SSSR, byly rozorány meze, zasypány původní vodoteče a tůně, proběhla rozsáhlá
meliorace mokřadů a vykácení remízků. Následkem toho, a také nemalou měrou nemocí, které
dokáží zdecimovat velké množství populace, došlo k postupnému úbytku této dnes tak vzácné
zvěře.
Dnes, v době jednadvacátého století, vykonávají zemědělskou činnost zemědělské podniky,
které si od majitelů pronajímají půdu za mnohdy směšný nájem. Jediným jejich zájmem je co
nejvyšší zisk, bez ohledu na to, co po jejich hospodaření zůstane majitelům pozemku (nenávratně
zhutněná, nepropustná podorniční vrstva, nasáklá chemickými hnojivy, ulité pole po pěstování
zeleniny, takřka mrtvá půda bez živočichů, zdevastované přístupové cesty a mnoho odpadků na
polích a přilehlých pozemcích). To vše má za následek stále stagnující populaci této zvěře.
A co je hlavní náplní naší činnosti? Starat se, aby poslední oáza této zvěře nebyla jen mrtvou a
pustou krajinou. Lov je s myslivostí a s životem člověka od pradávna spjat, ale je až na posledním
místě naší činnosti. Například jsme jedno z mála sdružení, které ještě dnes může ve velmi
omezeném množství lovit zajíce polního, bažanta obecného a kachnu březňačku. Zajíc se díky
šetrnému přístupu jak k lovu (nebyl loven několik let takřka vůbec), tak předkládáním kvalitního
krmiva (cukrová řepa, oves, ječmen, mrkev, vojtěška, sůl) začal přirozenou cestou rozmnožovat,
ale již se stal trnem v oku pěstitelům zeleniny, kterým prý ničí úrodu. Podotýkám, že počty
zajíců jsou oproti šedesátým a sedmdesátým letům 20. století (1 000 kusů a více) naprosto směšné
(současný kmenový stav je 1 30 kusů), navíc zde zajíci byli dříve než podnikatelská lobby. To by si
měl každý z nás uvědomit.
Když se začaly pozemky hromadně oplocovat, nastalo pro zajíce a srnčí zvěř špatné období.
Zajíce uvízlé uvnitř oplocení nám klacky usmrcovali zaměstnanci zemědělských podniků, a srnčí
zvěř měla ve staletých migračních trasách novou překážku, která se jim v mnoha případech stala
osudnou (uškrcení v okách pletiva). Bažant a kachna divoká v dnešní krajině nemají takřka žádnou
šanci zvýšit své počty přirozenou cestou (vysoký stav predátorů - liška, kuna, výskyt nepůvodní
zvěře - krkavec velký, orel mořský, mývalovec kuní, mýval severní, norek, vysoké stavy dravců káně lesní, jestřáb lesní a moták pochop, a minimální počet míst pro hnízdění a následné vyvedení
mláďat).
Proto byly v areálu MS Ostrá členy našeho sdružení postaveny voliéry k umělému odchovu této
zvěře. Každý rok odchováme na 350 bažantů a 250 kachen, které poté následně vypouštíme do
přírody. Nutno podotknout, že tato zvěř je též námi lovena, ale ne vždy na 1 00%. Tímto způsobem
částečně zvyšujeme populaci, avšak s malými výsledky z výše popsaných důvodů.
Chov a péče o zvěř je naší celoroční prací. Taktéž zajištění krmivové základny nás stojí nemalé
úsilí a finanční prostředky.

Naše sdružení má k dnešnímu dni 1 4 členů a jednoho čekatele (adepta), který po dvou
letech zkušební doby může být přijat za člena se všemi právy a povinnostmi. Toto opatření je
tu proto, abychom poznali, jaký je to člověk a jestli má vážný úmysl stát se poctivým a
pracovitým myslivcem. Dnes je doba bohatých podnikatelů, pro které není problém penězi
zaplatit a uplatit cokoli, a jakýmkoliv způsobem se infiltrovat do některého dobře fungujícího
sdružení. Takový člověk si tam po přijetí začne dělat svou loveckou politiku, ale ta pravá
myslivost je mu často velmi vzdálená.
Protože žijeme v Čechách, kde se úspěch neodpouští, a naše sdružení je dle mého mínění
slušně fungující, založené na spoustě práce (byla vybudována klubovna s kuchyní a
sociálním zařízením, seník k uskladnění sena, které si sami sečeme a sušíme, dřevník,
rybníček, kůlna k uschování pozadku a obilí, přístřešek k parkování valníku a zemědělského
nářadí, malé a velké voliéry), tak i my jsme v situaci, kdy lobby soukromých osob a
podnikatelských subjektů nás chtějí připravit o možnost vykonávat právo myslivosti. To,
co bylo samozřejmostí pro generace před námi, by nám bylo dnes odepřeno. A tak musíme
udělat vše pro to, aby se nic takového nestalo a nedopadli jsme jako spousta sdružení,
kterým jsou dnes po několika letech vraceny honitby zpět po vydrancování a vystřílení
veškeré zvěře. Peníze vládnou světem, ale zde snad zvítězí pravý selský rozum. Bylo by
velmi smutné přijít o naší honitbu (820ha) v době, kdy máme slavit 1 20. výročí od založení
prvního honebního spolku, a v době 70. výročí založení našeho MS našimi předky.
MS Ostrá každým rokem pořádá tradiční myslivecký ples, v měsíci červnu Den myslivosti,
který je věnován dětem, na něž čeká spousta atrakcí (střelba ze vzduchovky, hod na
mamuta, střelba lukem na terč, střelba na prasátka, střelba prakem atd.). Obě tyto akce
jsou hojně navštěvovány domácími, ale stále více i přespolními. Je to takové naše
poděkování všem majitelům pozemků, kteří nám pronajímají honitbu. A právě na nich bude
nejvíce záležet, jak to s námi v budoucnu bude.
V letošním roce máme poprvé čest pořádat 1 0. dubna 201 5 celookresní jarní svod
psů . Je jenom na nás, zhostit se této akce co nejlépe ke spokojenosti všech účastníků.
Dále bude v letošním roce dne 20. června 201 5 uspořádána výstava o historii myslivosti
v obci Ostrá k 70. a 1 20. výročí založení, na které budou vystaveny písemnosti,
fotodokumentace a trofeje zvěře ulovené našimi členy. Tuto výstavu bude možné shlédnout
během dopoledne v budově školy, odpoledne pak proběhne na naší odchovně dětský
den s bohatým programem i pro dospělé. Dovolte nám, abychom Vás při této příležitosti
všechny co nejsrdečněji pozvali.
Naším přáním do dalších let je udržet krajinu v takovém stavu, aby v ní mohla žít, a ne
pouze přežívat, veškerá zvěř. Bude to stát nemalé úsilí, finanční prostředky a štěstí, aby se
za několik let nechodily děti dívat na zajíce a koroptve do zoologické zahrady.
S pozdravem MYSLIVOSTI ZDAR! za Myslivecké sdružení Ostrá

J. S. Moravec

Myslivci zajišťují v zimě odhrnování sněhu na obecních komunikacích a provádějí
pravidelnou údržbu stromů v obci na obecních pozemcích. Za to jim patří velké poděkování.
starostka obce

Víte, že…..

Název Švehlova lípa je používán pro velké množství významných a památných stromů,
které byly vysazované většinou ve 30. letech 20. století na počest ministerského předsedy
Antonína Švehly. Lípa v Ostré u kapličky byla vysázena 9. 4. 1 933.

Březen v Mateřské škole Ostrá – Měsíc knihy
Měsíc březen v MŠ Ostrá patřil knihám a četbě. Po celý měsíc jsme se
s dětmi věnovali všem aktivitám, které předcházejí vzniku takové knihy.
Povídali jsme si, jak vzniká papír, kdo knihy píše, kdo do knih maluje
obrázky, jak se tiskne a váže. Z dětských oblíbených knížek jsme si
nejenom četli, ale také jsme se snažili napsat knihu vlastní. Zahráli jsme si
na autory cestovních knih a pokusili se napsat a namalovat o cestách, které
jsme společně zažili.
Navštívili jsme také Obecní knihovnu v Ostré, kde si děti mohly
prohlédnout knihy, které jsou zde k zapůjčení. Každý si mohl vybrat knihu, která se mu nejvíce
líbila, a pak jsme společně vybrali jednu, kterou jsme si do naší MŠ vypůjčili. Zvítězila
kniha Šárky Váchové „Chaloupka na vršku“, která děti seznamuje s lidovými zvyky a tradicemi
v průběhu celého roku.
Aby si děti mohly udělat představu, jak naopak vypadají knihovny ve městě, navštívili jsme
také Městskou knihovnu v Lysé nad Labem. Zde na ně čekala paní knihovnice, která dětem
představila dětské oddělení. Prostřednictvím knih se děti přenesly do světa pohádek, kde
plnily různé úkoly. Hledaly odpovědi na záludné hádanky a úspěšní řešitelé si odnesli malou
pozornost. Z knihovny odcházely děti s předsevzetím, že se sem brzy vrátí. Doufejme, že tato
návštěva v nich zanechala hezké vzpomínky, a že jim toto setkání s knihami otevře další cestu
poznání.

Březen, za kamna vlezem...
...tak takové rčení v naší MŠ rozhodně neplatilo: Ve čtvrtek 1 2. března jsme se s dětmi vydali
do Jízdárny Pražského hradu, kde jsme pomocí nejrůznějších pátracích aktivit hledali cestu
k ukrytému pokladu, který je možné objevit jen jednou za sto let.
Nejprve děti musely najít klíč od hradní brány, který se po dlouhá staletí ukrýval mezi
bludnými kameny. Takový úkol nebyl pro naše děti žádnou překážkou, a tak si za několik málo
okamžiků svou bránu k pokladu otevřely dokořán. Pak už jen stačilo složit na tisíc kousků
roztrhanou mapu, přemoci zlého kouzelníka, rozluštit tajenku, najít tajnou chodbu, a cesta byla
volná….
Dětem se hledání pokladu velmi líbilo a rozhodly se zanechat u pokladu odkaz pro příští
hledače pokladů – svůj otisk prstu v hlíně.

BLAHOPŘEJEME!
V dubnu oslaví své jubileum tito naši občané:

Jaroslava Zápotocká
Eva Mrkvičková
Marie Hoblová

Ostrá
Ostrá
Ostrá

Den otevřených dveří v MŠ Ostrá

POZVÁNKA
na

Ve středu 1 5. 4. 201 5
pořádá naše mateřská škola
od 8:00 do 1 0:00 hodin
Den otevřených dveří.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna 201 5

v Ostré a ve Šnepově

Jste srdečně zváni!

Výsledký Sportovního sdružení Ostrá – březen 201 5
A-mužstvo – Krajský přebor

S.S. Ostrá – MFK Dobříš
2:0
S.S. Ostrá – AFK Semice
1 :1
FK Rejšice – S.S. Ostrá
3:2
S.S. Ostrá – Spartak Příbram
3:2
Áčko je v tabulce po 1 9. kole na 6. místě.

Program zápasů v dubnu 201 5

A-tým SK Rakovník
Ostrá
Suchdol
Ostrá

Ostrá
Sedlčany
Ostrá
Vraný

B-tým Městec Králové A Ostrá B
Ostrá B
Loučeň
Kostomlaty
Ostrá B
Ostrá B
Kovanice A

B-mužstvo – Okresní přebor

TJ Pátek – S.S. Ostrá B
7:0
S.S. Ostrá B – Boh. Poděbrady B 3:0
Béčko je po 1 5. kole na 11 . místě.

05.04. 1 6:30
11 .04. 1 6:30
1 8.04. 1 7:00
25.04. 1 7:00

NE
SO
SO
SO

05.04. 1 6:30
1 2.04. 1 0:1 5
1 9.04. 1 7:00
26.04. 1 0:1 5

NE
NE
NE
NE

84
80
70

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
DUBEN
St 1 . 4. MUDr. Chocholová
Čt 2. 4. MUDr. Dáňová
Pá 3. 4. MUDr. Chocholová
So 4. 4. MUDr. Čerňanská
Ne 5. 4. MUDr. Čerňanská
Po 6. 4. MUDr. Čerňanská
Út 7. 4. MUDr. Matasová
St 8. 4. MUDr. Chocholová
Čt 9. 4. MUDr. Dáňová
Pá 1 0. 4. MUDr. Čerňanská
So 11 . 4. MUDr. Matasová
Ne 1 2. 4. MUDr. Matasová
Po 1 3. 4. MUDr. Čerňanská
Út 1 4. 4. MUDr. Matasová
St 1 5. 4. MUDr. Chocholová
Čt 1 6. 4. MUDr. Dáňová
Pá 1 7. 4. MUDr. Matasová
So 1 8. 4. MUDr. Dáňová
Ne 1 9. 4. MUDr. Dáňová
Po 20. 4. MUDr. Čerňanská
Út 21 . 4. MUDr. Matasová
St 22. 4. MUDr. Chocholová
Čt 23. 4. MUDr. Dáňová
Pá 24. 4. MUDr. Dáňová
So 25. 4. MUDr. Chocholová
Ne 26. 4. MUDr. Chocholová
Po 27. 4. MUDr. Čerňanská
Út 28. 4. MUDr. Matasová
St 29. 4. MUDr. Chocholová
Čt 30. 4. MUDr. Dáňová
Pá 1 . 5. MUDr. Chocholová
So 2. 5. MUDr. Čerňanská
Ne 3. 5. MUDr. Čerňanská

Místní knihovna

v budově Obecního úřadu v Ostré
je otevřena

každý sudý týden v úterý od 1 6 do 1 8 hodin
(červenec - srpen ZAVŘENO)
knihovnice: Jaroslava Morcová
půjčování bez poplatku, veřejný internet

MUDr. Dalecký
ordinuje v Ostré
každou sudou středu
od 1 0.30 do 11 .30
tel. 325 51 2 01 3

POWERJOGA
POSILOVACÍ CVIČENÍ
Cvičení 2x týdně v tělocvičně školy

pondělí 1 9.00-20.00
středa 1 9.00-20.00

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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