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Slova k zamyšlení
O osudu
Někdy Vás osud donutí být
statečný.
M. Kopecký
Osud drtí, osud povznáší,
jak nešťastného, tak i
šťastného, a co má přijít,
nikdo netuší.
Sofoklés
Osud je vůl, to jste si všim.
Ten si dělá věci podle sebe a
nebere na nikoho ohled.
J. Werich
I rány osudu padají často
vedle. Na nás.
J. Žáček
Na malých věcech závisí
často osud velkých událostí.
Livy
Jde osud krokem, který
nikdo nevidí.
P. Syrus

která zemřela nečekaně dne 31.8. ve věku 58 let.
Nebude jednoduché navázat na práci paní šéfredaktorky našeho občasníku.
Nasadila laťku vysoko.
U každého nadpisu a řádku jsem byla při tvorbě letošního zářijového
Zpravodaje v mysli s ní.
J. Kaucká

INFORMACE
Z 31. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
ZO schválilo
 Darovací smlouvu mezi Nadačním fondem Veolia se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 110 00, Praha 1; IČO: 27068102 a obcí Ostrá, Ostrá 172, Lysá nad Labem, 289 22;
IČO: 00239585
 Výjimku z nejvyššího počtu dětí v MŠ Ostrá pro školní rok 2017/2018
 Aktualizaci Provozního řádu ČOV Ostrá
 Firmu TR Antoš s.r.o. jako dodavatele herních prvků na hřiště v Ostré a ve Šnepově za cenu
261.606 Kč včetně DPH
 Firmu PUEBLO – archeologická společnost, o.p.s., Podjavorinské 1601/8, Praha 11, 149 00
na zajištění archeologického dohledu k akci „Vodovod ve Šnepově“ za cenu 25.047,60
včetně DPH
 Firmu Ing. Z. Fiedler, Ostrá 217, Lysá n.L. na vyhotovení Studie proveditelnosti –
rekonstrukce místních komunikací v obci Ostrá za cenu 54.450.- Kč včetně DPH
 Vyhlášení záměru na směnu pozemků p.č. 1608/39 (800m2) v k.ú. Ostrá ve vlastnictví obce
Ostrá za část pozemku p.č. PK 189/14 (800m2) v k.ú. Ostrá ve vlastnictví Povodí Labe, s.p.
 Návrh Smlouvy o právu provést stavbu mezi: Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, Hradec |
Králové, 500 03, IČO: 70890005 a obcí Ostrá, Ostrá 172, Lysá n.L., 289 22, IČO: 00239585
 Uložení vytěženého sedimentu z tůně Doubka na p.č. KN 488 v k.ú. Ostrá
 Návrh Smlouvy o převzetí kalu z ČOV Ostrá do zařízení „Kompostárna Hořátev“ (IČO:
67755046)
 Výsledek veřejnosprávní kontroly PO MŠ Ostrá za rok 2016
ZO neschválilo
 Spolufinancování nově zřízeného nepřímého autobusového spoje z Ostré do Milovic na rok
2018
ZO vzalo na vědomí
 Informace o zřízení nových autobusových zastávek v Nymburce: Lipová, Poliklinika a
Letců R.A.F.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OSTRÁ
Příští jednání ZO Ostrá se bude konat dne 12.10.
od 19 hodin na obecním úřadě.

PRAVIDELNÉ ODEČTY VODOMĚRŮ V
OSTRÉ
1. 9. – 16. 9.2017
Prosíme, umožněte přístup k vodoměrům nebo
zapsaný stav umístěte na viditelné místo (na ceduli
pište i číslo domu (chaty)), nebo stav vodoměru
nahlašte na tel.: 725 215 475

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017 se konají 20. 10. + 21.10. 2017.
Upozorňujeme občany, aby si před blížícími se parlamentními volbami zkontrolovali platnost svých
občanských průkazů.

VE ZKRATCE
Autobusové spojení obce s Nymburkem
Linka 480 bude zkrácena do trasy Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem.
V úseku Nymburk - Kostomlaty nad Labem budou všechny spoje linky 480 nově převedeny na
linku 497, která v oblasti Nymburka pojede nově přes zastávky Lipová, Poliklinika a Letců R.A.F.,
čímž bude zajištěno požadované spojení dotčených obcí na trase s nemocničními a školními
zařízeními v Nymburce. Ranní školní spoj od Lysé nad Labem na lince 480 s příjezdem do
Kostomlat nad Labem v 7:15 hod. bude pokračovat přímo do Nymburka s tím, že z Kostomlat bude
veden jako spoj linky 497 (přímý vůz).
Vodovod ve Šnepově
Dne 31.8. 2017 byla podána žádost na Ministerstvo zemědělství o dotaci na realizaci akce
„Vodovod ve Šnepově“. Krajský úřad Středočeského kraje doporučil kladné vyřízení žádosti pro
získání finančních prostředků z Programu 129 300 Ministerstva zemědělství ČR „Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ podprogramu 129 302.
Doplnění vodovodu v Ostré
Obec Ostrá čekají ještě dvě řízení – územní a vodoprávní, na každé řízení je nutné počítat se dvěma
měsíci (projednání a nabytí právní moci), tj. realizace stavby se posunuje na jaro 2018.
Volný čas dětí v Ostré a ve Šnepově
Do konce října 2017 bude přidán herní prvek „Mateřinka“ na hřiště do
Šnepova a herní prvek „Posilovna“ na hřiště u obecního úřadu.
Okrašlovací spolek
Starostka obce připravila návrh Stanov, které jsou přílohou tohoto čísla.
Činnost spolku bude zahájena na jaře 2018. Připomínky k návrhu Stanov posílejte na
zpravodajostra@email.cz. Děkujeme za zájem a spolupráci.
Veřejné osvětlení (dále „VO“)
Od kapličky směrem k jezeru byl zkontrolován správcem VO vcelku krátký úsek, na kterém bylo
objeveno velké množství poruch. V souvislosti s tímto žádáme občany o následující: o terénních
úpravách obecního pozemku před svou nemovitostí vždy předem informujte obec. Bez vyjádření
obce neprovádějte žádné práce na obecním pozemku. Ve spolupráci s firmou, která spravuje VO
v obci, Vám bude přesně sdělena trasa veřejného osvětlení a nemůže se pak stát, že dojde
k překopnutí nějakého důležitého kabelu.
Odstávka elektřiny
Plánované přerušení elektřiny v Ostré a ve Šnepově: 26.9. 2017. Pravděpodobně se nebude jednat o
celou obec. Podrobné informace budou včas sděleny prostřednictvím MOBILNÍHO ROZHLASU,
budou vyvěšeny na úřední desce.
Bezdrátový rozhlas
V posledním srpnovém týdnu byla zkontrolována firmou Bártek Rozhlas s.r.o. funkčnost

bezdrátového rozhlasu v obci. Poruchy byly odstraněny. V místech, která nejsou pokryta
bezdrátovým rozhlasem, bude tento doplněn.
Sběr přepálených olejů
Od začátku září mohou občané přinášet jedlé přepálené oleje v PET lahvích do sběrné nádoby, která
je umístěná u OÚ.

PŘIPOMÍNÁME
POPLATKY ZA ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD na rok 2017
Do 30. 9. 2017 musí být zaplaceny poplatky za odpad a likvidaci odpadních vod na rok 2017.
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) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem/rekreační
objekt. Pro děti do 18 let věku činí poplatek 500,- Kč. Poplatek za psa činí 50,- Kč/první pes, 75,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. Poplatky je možno zaplatit v úředních dnech, pondělí a středa od 8:00 do 11:00 hodin a od
13:00 do 17:00 hodin na Obecním úřadě v Ostré, nebo je možné úhradu zaslat převodem na účet
obce, č. účtu 22291 91/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést č. popisné (evidenční). Občané
Šnepova před číslo popisné (evidenční) napíší ještě č.6.

POZVÁNKY
Pohádkový les 2017

Nedělní odpoledne 10. září bude v
Ostré patřit dětem. Obecní úřad připravuje tradiční
akci Pohádkový les. Deset stanovišť v lesíku u
hřiště bude obsazeno pohádkovými bytostmi a
strašidly (vodník, hejkal, čarodějnice, čerti...). V
závěru si každý účastník převezme malou odměnu.

Kavárnička "Na Úřadě"
Další setkání pro dříve narozené občany a rodáky
z Ostré se bude konat ve čtvrtek 21. září od 16
hodin na OÚ Ostrá (ZMĚNA – jedná se o třetí
čtvrtek; poslední čtvrtek v září je STÁTNÍ
SVÁTEK). Srdečně vás všechny zveme na
posezení, pohoštění a popovídání se sousedy.

Vítání občánků

Bramboriáda ve Šnepově

Letošní vítání nově narozených občánků Ostré se
bude konat ve čtvrtek 5. 10. 2017 na Obecním
úřadě. Čas bude upřesněn. Všem zájemcům budou
předány včas přesné informace.

V sobotu 7.10. 2017 od 14 hodin se bude na
hřišti ve Šnepově konat II. ročník Bramboriády.
Na programu budou bramborové soutěže pro děti
a sousedské poklábosení s dospělými.

Posvícenská zábava – 3.11. od 20:00 hod
Po loňském úspěchu připravuje Obecní úřad Ostrá ve spolupráci s firmou Botanicus s r.o. na listopad
posvícenskou zábavu. Zábava se bude opět konat v hostinci u kapličky.

ÚRYVKY Z OBECNÍ KRONIKY

(ze zápisů kronikáře pana učitele Františka Vaníčka)

Výživa lidu – rok 1916
Úrodou na polích hospodařil stát. Rolníku nechal pro jeho potřebu a vše ostatní se rekvírovalo.
Zavedeny chlebové lístky a na ně dáváno určité množství chleba a mouky těm, kteří pole neměli. V
každé obci ustanoveny tzv. Komise zásobovací, vyživovací, chlebové i žňové. Předsedou
vyživovací komise byl a lístky na chléb, cukr, kávu, petrolej v naší osadě vydával řídící učitel
zdejší Václav Uhlíř. Lístky na cukr zavedeny byly ode dne 8. dubna 1916.
Výživa lidu – rok 1917
Nouze mezi lidem byla stále větší. Přibyly lístky na maso, petrolej, tuky, mýdlo. Petroleje byl
takový nedostatek, že lidi svítili v malých lampičkách svíčkami i potmě často byli. Uhlí byl větší
nedostatek než loňského roku, takže se v mnohých školách neučilo v zimní době.
Prohlídky a rekvizice konaly se v tomto roce již za existence vojáků a byly pravým postrachem
rolníků. V pondělí, ve středu a v pátek zavedeny tzv. „bezmasé dni“, ve kterých bylo zakázáno
požívání masa. Většina lidí měla bezmasé dny i bez zákazu.
Také tabáku byl nedostatek.
BLAHOPŘEJEME
v září oslaví své jubileum Daniela Navrátilová

82 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
V červenci se v Ostré narodila Nina Válová.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Místní knihovna v budově Obecního úřadu v Ostré je otevřena každý sudý týden v
úterý od 16 do 18 hodin.
(Červenec a srpen je zavřeno.)
Knihovnice: Jaroslava Morcová
Půjčování bez poplatku. Veřejný internet.

NÁVRH
STANOVY OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU PRO OSTROU A ŠNEPOV
1. Název a sídlo spolku
Název občanského sdružení je Okrašlovací spolek pro Ostrou a Šnepov (dále také spolek). Sídlo
spolku je na adrese Ostrá 172, Lysá nad Labem, 289 22.
2. Cíle, poslání a působnost
Okrašlovací spolek pro Ostrou a Šnepov je nepolitickým, dobrovolným a zájmovým sdružením
občanů, kteří usilují o všestranné zkrášlování, obnovu a udržitelný rozvoj Ostré a Šnepova.
Spolek přináší vlastní podněty a ve spolupráci s orgány veřejné správy usiluje o prosazování těch
obecně prospěšných zájmů a aktivit, které povedou k rozvoji Ostré a Šnepova.
V rámci výše uvedených cílů bude spolek zejména tyto činnosti:
• posilovat pocit hrdosti a sounáležitosti občanů, chatařů a chalupářů s obcí
• chránit přírodu a krajinu a další složky životního prostředí
• přispívat k údržbě a rozšiřování veřejné zeleně
• podporovat aktivity na revitalizaci vodních toků a vodních děl
• chránit kulturní a další významné i drobné historické památky
• podporovat rozvoj místní kultury a obnovu tradic a zvyků
• přispívat k propagaci obce a rozvoji cestovního ruchu
• organizovat veřejné akce na podporu svých cílů a záměrů
3. Členství
Členství v Okrašlovacím spolku pro Ostrou a Šnepov je individuální a dobrovolné. Členy se mohou
stát odborníci, laici a sponzoři, kteří souhlasí s programem a cíli spolku.
Členství ve spolku vzniká současným naplněním následujících tří kroků:
• vyplněním a registrací členské přihlášky
• schválením členství na pravidelné schůzi nebo valné hromadě spolku
• zaplacením členského příspěvku, pokud je stanoven
Členství zaniká v těchto případech:
• úmrtím nebo písemnou odhláškou člena
• vyloučením ze spolku schváleným valnou hromadou
• nezaplacením stanoveného členského příspěvku do konce daného kalendářního roku
Minimální výše ročního členského příspěvku je pro daný kalendářní rok stanovena usnesením valné
hromady spolku. Pokud není výše ročního členského příspěvku stanovena, členský příspěvek se v
daném roce zpravidla nevybírá. Členové spolku jsou oprávněni dobrovolně zaplatit vyšší členský
příspěvek, než byl pro daný kalendářní rok stanoven.
4. Povinnosti členů
Členové spolku podle svých schopností usilují o poznání, obnovu a zvelebování obce Ostrá a části
Šnepov. Řádně platí stanovené členské příspěvky a účastní se spolkových akcí, k naplňování cílů
spolku dále přispívají svým vystupováním, dobrovolnou prací nebo sponzorskými dary. Podle
svobodné volby se dobrovolně zúčastňují akcí spolku.
5. Práva členů
Členové mají právo podílet se na řízení spolku prostřednictvím valných hromad a pravidelných
schůzí spolku, mají právo volit a být voleni do orgánů spolku a být informováni o hospodaření
spolku a jeho činnosti. Členové spolku mají právo používat společné dokumentační a zpravodajské
materiály, navrhovat program činnosti spolku, podílet se na činnosti spolku a v součinnosti s
předsedou či místopředsedy spolku se přechodně sdružovat do pracovních skupin.
6. Seznam členů Spolek vede neveřejný seznam členů.V seznamu členů se u každého člena uvádějí
následující údaje:
Fyzická osoba
Právnická osoba
Titul, jméno a příjmení
Název

Bydliště
Datum narození
Tel. č./ email

Sídlo
IČ
Tel. č./ email
Osoba jednající jménem člena ve Spolku

7. Valná hromada
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku. Schází se podle
potřeby, minimálně však jednou ročně. Valnou hromadu svolává předseda spolku, v případě jeho
nepřítomnosti jeden z místopředsedů. Valná hromada musí být svolána, přeje-li si to alespoň třetina
členů spolku. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina
registrovaných členů spolku.
O změnách stanov spolku nebo o zániku spolku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou
přítomných členů. Ve všech ostatních případech valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou
přítomných členů.
Valná hromada rozhoduje o změně stanov a zániku spolku a disponování s majetkem spolku. Valná
hromada také volí a odvolává předsedu a místopředsedy spolku, případně i další orgány, které valná
hromada svým rozhodnutím zřídila.
8. Předseda a místopředsedové
Statutárními orgány spolku jsou předseda spolku a na základě rozhodnutí valné hromady případně
také místopředsedové spolku. Statutární orgány spolku jsou výkonnými orgány občanského
sdružení.
Předseda spolku řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami, řídí jednání valné hromady
a dalších schůzí spolku a přijímá podněty ostatních členů spolku. Pověřuje členy dílčími
dobrovolnými úkoly či koordinuje vznik přechodných pracovních skupin. Předseda spolku má na
starosti ekonomiku a korespondenci spolku, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
Valná hromada může také zřídit funkci jednoho nebo dvou místopředsedů spolku. Pokud je počet
členů spolku v době konání valné hromady vyšší než deset, musí být zřízena alespoň jedna funkce
místopředsedy. Při počtu členů spolku v době konání valné hromady vyšším než dvacet musí být
zřízena funkce obou místopředsedů. V ostatních případech závisí počet místopředsedů na
rozhodnutí valné hromady. Místopředsedové spolku zpravidla zastupují předsedu v době jeho
nepřítomnosti a přiměřeně se podílejí na dalších činnostech ve vedení spolku.
Předsedu a místopředsedy spolku volí a odvolává valná hromada. Funkční období statutárních
orgánů spolku je 13 měsíců a jejich volba musí proběhnout na každé výroční valné hromadě. V
případě, že nejsou zvoleny nové statutární orgány spolku a nebylo současně rozhodnuto o zániku
spolku, vykonávají funkci statutárních orgánů spolku dosavadní statutární orgány.
Předseda a místopředsedové spolku zastupují občanské sdružení ve vztahu k veřejnosti,
médiím a orgánům veřejné správy. Předseda a místopředsedové spolku mohou také
samostatně jednat jménem spolku ve smluvních záležitostech, pokud valná hromada spolku
toto právo neomezí.
9. Hmotné prostředky a majetek
Spolek získává hmotné prostředky z členských příspěvků, dotací, darů, odkazů, případně z vlastní
vedlejší hospodářské činnosti (zejména organizační, zprostředkovatelské a vydavatelské vztahující
se k cílům spolku). Spolek může spravovat a využívat vlastní nebo cizí majetek, který mu byl
svěřen do trvalého nebo dočasného užívání. Členové spolku neručí za závazky spolku a spolek
neručí za závazky svých členů. Při zániku spolku bude s majetkem v jeho vlastnictví naloženo podle
rozhodnutí poslední valné hromady.
10. Zánik
Spolek ukončí svoji činnost, usnese-li se na tom nejméně dvoutřetinová většina přítomných členů
valné hromady spolku.
11. Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména
zákonem 83/1990 Sb. (o sdružování občanů) v platném znění.

VÝSLEDKY SPORTOVNÍHO SDRUŽENÍ OSTRÁ
A-mužstvo – Divize sk.B
1.kolo: S.S. Ostrá - SK Hrobce 2:0 (1:0)
2.kolo: Tatran Rakovník - S.S. Ostrá 1:2 (0:2)
3.kolo: S.S. Ostrá - FK Neratovice/Byškovice 1:3 (1:1)
4.kolo: S.S. Ostrá - FC Nový Bor 4:0 (1:0)
B-mužstvo – I.B. třída sk.C
1.kolo: S.S. Ostrá "B" - FK Čáslav "B" 2:2 (0:1), na penalty 5:3
2.kolo: S.S. Ostrá "B" – TJ Pátek 3:2 (2:1)

PROGRAM VŠECH TÝMŮ OSTRÉ – ZÁŘÍ 2017
4. 9. pondělí Přípravka starší S.S. Ostrá
- Přerov nad Labem
zač. 17:30
6. 9. středa Přípravka mladší TJ Pátek "B"
- S.S. Ostrá
zač. 17:30
9. 9. sobota "A" tým
SK Kladno
- S.S. Ostrá
zač. 10:15
9. 9. sobota Dorost - starší S.S. Ostrá
- FK Králův Dvůr
zač. 10:15
9. 9. sobota Dorost - mladší S.S. Ostrá
- FK Králův Dvůr
zač. 12:30
9. 9. sobota "B" tým
FK Loučeň 1893 - S.S. Ostrá "B"
zač. 17:00
11. 9. pondělí Přípravka starší AFK Semice
- S.S. Ostrá
zač. 17:30
12. 9. úterý Žáci
S.S. Ostrá
- TJ Straky
zač. 17:30
13. 9. středa Přípravka mladší S.S. Ostrá
- AFK Sadská "B"
zač. 17:30
15. 9. pátek Přípravka starší S.S. Ostrá
- SK Polaban Nymburk "B" zač. 17:30
16. 9. sobota Žáci
S.S. Ostrá
- AFK Milovice
zač. 10:00
16. 9. sobota "A" tým
S.S. Ostrá
- SK Český Brod
zač. 16:30
17. 9. neděle "B" tým
S.S. Ostrá "B" - AFK Milovice
zač. 10:15
18. 9. pondělí Přípravka starší S.S. Ostrá
- Drahelice "B"
zač. 17:30
20. 9. středa Přípravka mladší Kostomlaty n/L - S.S. Ostrá
zač. 17:30
22. 9. pátek Přípravka mladší S.S. Ostrá
- Poříčany
zač. 17:30
23. 9. sobota Žáci
AFK Semice
- S.S. Ostrá
zač. 10:00
23. 9. sobota Dorost - starší S.S. Ostrá
- Povltavská FA
zač. 10:15
23. 9. sobota Dorost - mladší S.S. Ostrá
- Povltavská FA
zač. 12:30
23. 9. sobota "B" tým
AFK Sadská
- S.S. Ostrá "B"
zač. 16:30
24. 9. neděle "A" tým
Sokol Hostouň - S.S. Ostrá
zač. 16:30
25. 9. pondělí Přípravka starší AFK Nymburk - S.S. Ostrá
zač. 17:30
27. 9. středa Přípravka mladší S.S. Ostrá
- SK Polaban Nymburk
zač. 17:30
28. 9. čtvrtek Žáci
S.S. Ostrá
- Rožďalovice/Křinec
zač. 10:00
30. 9. sobota Žáci
S.S. Ostrá
- Cidlinská FA
zač. 10:00
30. 9. sobota "A" tým
S.S. Ostrá
- FK Louny
zač. 16:00

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 17:00-22:00h
sobota, neděle, svátky: 8:00-20:00h
so
ne
po
út
st
čt
pá
so
ne
po
út
st
čt
pá
so
ne
po
út
st
čt
pá
so
ne

9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.
1.10.

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

MUDr. JOSEF DALECKÝ
ordinuje v Ostré v budově školy jedenkrát za
měsíc.
Termín bude vždy oznámen předem. Informace a
případné změny jsou vždy vyvěšeny před školou.
tel. 325 512 013.
Příští ordinace je v pondělí 2.10.
od 10:30 do 11:30 h.
NOVÉ ORDINAČNÍ HODINY V LYSÉ N.L.
praktičtí lékaři MUDr Josef Dalecký,
MUDr Václav Hulínský
Masarykova 214, Lysá nad Labem
tel.:325 512 013
Po: 7:00 - 11:30(H), 14:00 – 15:30(D)
Út: 7:00 – 10:00 (D) 13:00 – 18:00(D)
St: 12:30 – 18:00(H)
Čt: 7:30 – 11:30 (D)
Pá: 7.30 - 11.30 (H)
Legenda:

(D) = MUDr J.Dalecký
(H) = MUDr V.Hulínský

KERAMIKA
Kdy? Každý čtvrtek nebo pátek od 17:00 -19:00
Kde? v budově školy v Ostré (Informace vždy na začátku
měsíce formou SMS)
Cena: dospělí nad 16 let 100,- Kč za lekci; maminka s
dítětem do 9 let 100,- Kč za lekci;
děti 9 -16 let 80,- Kč za lekci
Pracovní oděv s sebou.

PILATES
Kdy? čtvrtek 19:00-20:00, 20:00-21:00
Kde? v tělocvičně školy v Ostré
Cena: 250,- Kč za 5 lekcí 450,- Kč za 10 lekcí
S sebou: podložku, ručník, pití

POWERJOGA POSILOVACÍ CVIČENÍ
Kdy? pondělí 18:00-19:00 a středa 18:00-19:00
Kde? v tělocvičně školy v Ostré.
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