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Vážení spoluobčané,
z historie víme, že v každé vývojové etapě lidstva provázely život člověka těžkosti. Ať už to byly ty
nejkrutější – přírodní katastrofy, války, epidemie, prostě nikdy se nežilo bezstarostně. Ani my dnes nežijeme
bezstarostně. Sice žijeme v době a v zemi bez větších katastrof, válek a epidemií (a moc si toho nevážíme),
ale také žijeme v době bezohlednosti, závisti a cynismu, v době, kde materiální hodnoty povyšujeme nad
morální, v době, kdy mnohé z nás drtí sociální nejistoty – kde budu bydlet?, kde seženu práci?, jak uživím
rodinu?, pomůže mi někdo?, a co starosti o děti, o seniory, o nemohoucí, o zdraví vlastní či blízkých, a
spousta dalších. Věřme, že bezohlednost se dá změnit v ohleduplnost, závist v přejícnost.
Když se člověk poctivě snaží, tak se mnohé sociální nejistoty dají eliminovat s pomocí rodiny, přátel, či jen
tak dobrých lidí a dá se tak vyřešit spousta starostí.
Kdyby se lidé k sobě lépe chovali, tak by se mnohé těžkosti daly lépe zvládnout. Když si uvědomíme, že
každý z nás se na tomto světě jen mihne, proč si ten „okamžik“ neprožít šťastně a pokud možno
bezstarostně?
Přeji Vám krásné a pohodové podzimní dny.







J. Kaucká

Přísloví o moudrosti
Každé odpovědi předchází otázka, ale ne každá otázka má odpověď.
Uděláš dobro a budou se na Tebe zlobit zlí lidé. Uděláš zlo a budou se na Tebe zlobit dobří
lidé. Neuděláš nic a budou se zlobit obojí.
Kdo má světlé myšlenky, má i jasné slovo.
Často jsou srdce ze železa, ale dobré slovo je magnet, který je táhne.
Jedno sousto může udělat obrovskou radost, zato jedno slovo může nadělat spoustu zla.

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.

NEDOPLATKY NA MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
V případě nedoplatků zahajujeme vymáhání nejprve
prostřednictvím upomínek. Dlužníky kontaktujeme písemně,
telefonicky, e-mailem, osobně nebo mobilním rozhlasem. Pokud i
tak nedojde k úhradě, doměřují se nedoplatky platebním výměrem,
který slouží jako exekuční titul. Poplatníkovi, který nezareaguje ani
na toto rozhodnutí, je nařízena daňová exekuce adoměřeny
exekuční náklady. Tento postup jsme byli nuceni již několikrát
použít. Nebude-li možné využít daňovou exekuci, vymáháme
nedoplatek prostřednictvím exekutora

Kontejnery na objemný domácí odpad
budou přistaveny v obci Ostrá za Obecním úřadem a ve Šnepově ve dnech 4.11. – 5.11. 2017.
Kontejner na nebezpečný odpad
bude přistaven
v sobotu 4. 11. 2017
v Ostré na parkovišti před OÚ od 8.00 do 8.30 hodin,
ve Šnepově od 8.35 do 8.55 hodin.
VOLBY POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky dne 19. dubna 2017
rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů č.135/2017. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se
konají každé čtyři roky dle zásady poměrného zastoupení. Do dolní komory parlamentu se volí celkem 200
poslanců a volby vyhlašuje prezident ČR. Volit může každý svéprávný občan ČR, který dosáhl v době konání
voleb věku 18 let. Nejpozději jeden den před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém
trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky. Pro každou politickou stranu, hnutí či koalici je jeden lístek.
Hlasovací lístky si může volič vyžádat i v samotné volební místnosti.
Volby se konají ve dvou dnech: v pátek 20 října 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 21.října 2017
od 08.00 hod. do 14.00 hod.

VE ZKRATCE
 Vyčištění zeleně u plotů
Vyzýváme všechny vlastníky či nájemníky pozemků v obci i v chatové oblasti, aby si zkontrolovali,
zda keře či rostliny na jejich zahradě nepřerůstají plot, zejména v místech, kde oplocení přiléhá k chodníku či
silnici. Pokud tuto skutečnost zjistí, aby přerosty odstranili. Nejen, že to opět posune vzhled obce o další krok
k lepšímu, ale i chodcům se bude mnohem lépe chodit po chodníku. Současně žádáme všechny vlastníky či
nájemníky zahrádek, aby pravidelně uklízeli ovoce spadlé ze stromů rostoucích na jejich zahradě na přilehlý
chodník či silnici. Zabrání tak nejen možnému úrazu chodců, ale zlepší i vzhled naší obce.
 Sběr přepálených kuchyňských - rostlinných olejů a tuků
Od začátku září mohou občané přinášet jedlé přepálené oleje v PET lahvích do sběrné nádoby,
je umístěná u OÚ.

která

 Parčík u č.p. 50
V brzké době bude upraven terén v parčíku u č.p. 50. Obec udělá vše pro to, aby to zde vypadalo takto:

 Aktuální informace - Tůň Doubka
V první polovině září 2017 bylo vydáno Závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Lysá nad Labem k zásahu do
VKP vodní tok Labe a údolní niva pro záměr "Obnova napojení odstavného ramene Doubka". Záměr
představuje výstavbu nového železobetonového propustku, který ve funkci nahradí (ne fyzicky) stávající
propustek. V tuto chvíli se řeší majetkové vypořádání mezi Obcí Ostrá a Povodím Labe s.p.. V době
vegetačního klidu budou probíhat přípravné práce, dojde k pokácení jednoho dubu a dvojkmenu olše; dále
bude odstraněno asi 410 m2 křoví, do června 2018 budou pohromadě veškerá uzemní rozhodnutí a stavební
povolení. Realizace se plánuje na září - říjen 2018.
 Obnova vsakování dešťové vody v parku u OÚ
Před č.p. 98 byla obnovena ve špici parku vsakovací jáma pro odtok deštové vody z „ Vršku“. I
z tohoto důvodu je nežádoucí parkování aut v přiléhající části parku. Park je provizorně ohraničen
páskou. Ve spolupráci s firmou Botanicus bude provizorium nahrazeno kvalitnějším ohrazením.
 Volný čas dětí v Ostré a ve Šnepově
V pondělí 25.9. byly přidány herní prvky „Mateřinka“ na hřiště do Šnepova a herní prvek
„Posilovna“ na hřiště u obecního úřadu. Do 16.10. je zákaz vstupu na tyto prvky. Následně budou
zkontrolovány firmou, která je instalovala. Pokud bude vše v pořádku, budou „předány“ dětem.
 Okrašlovací spolek pro Šnepov
Okrašlovací spolek pro Šnepov byl založen v sobotu 30.9.2017. Zakladatelé vedeni společným
zájmem o všestranné zkrášlování, obnovu a udržitelný rozvoj Šnepova se shodli na obsahu stanov.
Dalším krokem je zápis do spolkového rejstříku. Prvním počinem je úprava terénu dětského hřiště
v této místní části.
 Tři bratři z Mydlovaru
Zájemci o knihu Karla Sellnera „Tři bratři z Mydlovaru“ (2. vydání 2016) se mohou obracet na Mgr.
V. Kořána, Kostomlaty, případně na OÚ Ostrá.
 „Vlnobití“ na silnici II/331 před č.p. 120, 121
Starostka obce jedná v této záležitosti se zhotovitelem kanalizace a provozním cestmistrem z KSUS. Celý
úsek bude opraven.
 Sáčky na psí exkrementy
Díky zvýšenému znečišťování obce psími exkrementy a s tím souvisejícími stížnostmi na znečišťování okolí
domů jiných osob, pořídila obec sáčky na psí exkrementy. Žádáme všechny, kteří půjdou s pejskem po obci,
aby si vzali sáček s sebou a případné exkrementy po svém psovi uklidili a sáček pak vhodili do popelnice s
komunálním odpadem. Připomínáme, že sáček je určen pouze k výše zmíněnému použití!!

 Propadající se poklop na šachtě před č.p. 154
Při místním šetření se zhotovitelem byla uznána reklamace a usazení poklopu bude opraveno.
 Obtěžování občanů obce telefonáty
Starostka obce kontaktovala firmu E.ON Česká republika, s.r.o. a informovala její vedení o ZÁKAZU
Podomního prodeje, pochůzkového prodeje a nabízení služeb v obci. Vedení společnosti požádala, zda by
informovalo své zaměstnance, kteří častými telefonáty obtěžují naše občany, o tomto zákazu. Společnost vzala
žádost obce na vědomí.

?
UDÁLOSTI V OBCI

Pohádkový les 2017 – neděle 10.9.

Kavárnička "Na Úřadě" – čtvrtek 21.9.

V neděli 10.9. se proměnil lesík u fotbalového hřiště
v Pohádkový les.

Termín zářijové kavárničky byl vzhledem ke
státnímu svátku posunut na třetí čtvrtek v měsíci.
Pořadatelky se obávaly, že díky této změně bude
účast malá. Opak byl pravdou. Účast byla hojná.
Opět se zavzpomínalo
na události z časů
minulých.
Na těchto setkáních se hovoří i o aktuálních
událostech v obci.
Přijďte v říjnu mezi nás. Jste srdečně zváni.

Pohádkový les je akce připravená zastupiteli obce a
dalšími dobrovolníky pro rodiny s dětmi a zejména
je určena samotným dětem. Ty se po 14. hodině
potkaly v lesíku s Indiánem, Kašpárkem, Čmeldou,
Lesní vílou, Šípkovou Růženkou, Hejkalem,
Čertem, Vodníkem a Čarodějnicí.
Děti plnily úkoly. Jejich splnění jim pohádkové
postavy potvrdily na soutěžní kartu. V cíli dostal
každý účastník cesty plnou tašku dárečků a dobrot.
Vítání občánků
čtvrtek 5.10.
Dne 5. 10. 2017 v 16:00 a 16:30 hod. jsme na obecním
úřadě slavnostně přivítali mezi naše nové občany tři
roztomilé slečny a dva krásné chlapce. Po úvodním
proslovu zastupitelky K. Čápové a proslovu starostky
obce Ostrá paní J. Kaucké přivítaly své malé kamarády
i děti z mateřské školky svým milým vystoupením,
které si pro ně připravily. Vystoupení se účinkujícím
moc povedlo a náš velký dík patří jim i paní učitelkám
MŠ Ostrá. Věříme, že se naše společné setkání všem
zúčastněným líbilo.

Brigáda na dětském hřišti ve Šnepově
sobota 30.9.
Na sobotu 30.9. byli na hřiště ve Šnepově pozváni
tatínkové a dědečkové, aby upravili terén kolem
„starého“ herního prvku. Ti, kteří měli chuť a čas
přišli a společně pro děti vše připravili.

POZVÁNKY
Posvícenská zábava

Bramboriáda ve Šnepově
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.

Po loňském úspěchu připravuje Obecní
úřad Ostrá ve spolupráci s firmou
Botanicus spol. s r.o. na 3.11.od 20:00 hod.
posvícenskou zábavu. Zábava se bude opět
konat v hostinci u kapličky.
Všichni jste srdečně zváni.

Kavárnička "Na Úřadě"
V říjnu se sejdeme na obecním úřadě
ve čtvrtek 26.10. 2017.

CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ROKU 2017 ??
 Lampionový průvod obcí zakončený ohňostrojem
 Kavárnička spojená se zdobením perníčků a výrobou adventních věnců
 Rozsvícení vánočního stromku v zahradě MŠ – zahájení ADVENTU 2017
 Barbory v Ostré a ve Šnepově, Čerti s Mikulášem
 Betlémské světlo – i v letošním roce bude přivezeno do Ostré

JAK SE BRÁNIT PODOMNÍM PRODEJCŮM S ELEKTŘINOU?
Celé desetiletí už si můžeme my spotřebitelé vybírat dodavatele elektřiny, a kde to jde, tak i zemního plynu.
Konkurence v oboru vedla celkově k tomu, že ceny energií koncovým zákazníkům poklesly. Mezi desítkami
obchodníků je řada těch, kteří klesající velkoobchodní ceny promítli do ceníků odběratelů a k slevám přinutili
i velké firmy. Bohužel, velká část dodavatelů se však ve snaze získat co největší podíl na malém českém
trhu snižuje k nekalým praktikám.
Postupně se objevily smlouvy na dobu určitou (i na 10 let!) a s možností automatického prodloužení, které lze
bez vysoké pokuty vypovědět či ukončit jen s obtížemi. V nepřehledných smlouvách či obchodních
podmínkách se skrývá řada poplatků, takže si zákazník ve výsledku cenově nijak nepolepší.
A právě pro podobné dodavatele pracují značně otrlí obchodní zástupci, kteří z podomního prodeje udělali
během několika let „vykřičenou“ praktiku. Ačkoli je ve většině obcí, i v naší obci, již zakázána, tito
„obchodníci“ stále nacházejí způsoby, jak zákaz obejít. Jejich nejčastější obětí jsou přitom starší a důvěřiví
lidé, občas se ale spálí, jak se říká, i „študovanej“. Když tito prodejci neuspějí po dobrém, klidně se uchylují
k zastrašování, jen aby svoji „oběť“ přiměli k podpisu smlouvy. Vůbec se přitom nestarají, že zákazník má
smlouvu s jiným dodavatelem, a tu když předčasně zruší, může platit pokutu. Vůbec je nezajímá, že zákazník
má u svého současného dodavatele třeba lepší cenu a smluvní podmínky. Každý z nás už jistě slyšel celé
historky o tom, jak se takoví prodejci dokáží pomocí různých lživých tvrzení a polopravd „vecpat“ lidem do
domu a získat vyúčtování za elektřinu nebo plyn.
V posledních letech vedle podomních prodejců přibyl ještě další fenomén v podobě obchodních telefonátů,
kdy dodavatelé oslovují klienty takto na dálku. Cílem telefonu je často prodloužit zákazníkovi smlouvu a
přitom mu zafixovat vyšší cenu v situaci, kdy jiní zlevňují. Méně často jde o získání nového odběratele.

V obou případech však klient snadno přeslechne či si neuvědomí některé nevýhodné podmínky, protože se
musí rozhodnout rychle a v domnělé či spíše uměle vyvolávané časové tísni. Ale pozor! Smlouvy sjednané a
potvrzené po telefonu také platí!
Jak se podobným praktikám bránit? V případě telefonátů:
 Pamatujte si, že zavěsit můžete kdykoli! A neváhejte to v případě neodbytnosti operátora udělat.
 Nezapomeňte, že i po telefonu lze uzavřít smlouvu! Proto vůbec neříkejte slova jako „ano“,
„souhlasím“, „to je možné“ atp. –
 Trvejte na tom, že po telefonu nebudete nic uzavírat, i kdyby Vám nabízeli „zázrak“. Pokud by vám
přeci jenom nabídka přišla zajímavá, trvejte na zaslání kompletního návrhu smluvní dokumentace
písemně k prostudování.
 Pokud by vám operátor nechtěl vyhovět, tvrdil, že je málo času, rozhodnout se musíte hned, či měl jiný
důvod, berte to jako varování a odmítněte! –
 Pokud bude operátor nabízet návštěvu kolegy, či jejich terénního pracovníka, technika atp. (název
funkce takového člověka v dodavatelské firmě může být různý), důrazně a jasně to odmítněte!
Smlouvu si přece chcete prostudovat v klidu bez toho, aby vás někdo doma pobízel a dával najevo, že
už ho zdržujete.
Znovu připomínám: Zavěsit můžete kdykoli! A pokud chcete ukončit hovor, udělejte to.
Pro podomní prodej platí:
 Zazvoní-li u vás obchodník, ať už to na sebe rovnou prozradí nebo zkusí nějakou báchorku (třeba
tu o kontrole vaší ceny atd.), nepouštějte si ho domů!
 Nic nepodepisujte, i když se nakonec ocitnete s obchodníkem u vás doma!
 Výhrůžek takového obchodníka včetně těch o vysokých pokutách za zmařený výjezd atp. se
nebojte. Co jste si neobjednali a co není dle uzavřené smlouvy, to po vás nemůže nikdo chtít.
 Jakmile po vás někdo chce vyúčtování za elektřinu nebo smlouvu s dodavatelem, je to vždy
obchodník s energiemi a chce vám nabídnout uzavření jiné smlouvy.
 Žádný státní úřad ani žádná firma nedělá jen tak kontroly vaší ceny nebo smlouvy s dodavatelem a
už vůbec ne způsobem, že bude chodit dům od domu nebo se někam telefonicky objednávat. Vždy
jde o lživé tvrzení s cílem dostat se k vám domů. –
 Společnost ČEZ Distribuce, která vlastní elektrorozvodnou síť jedná v případě nějakých
nesrovnalostí až na výjimky písemně poštou.
 Pokud máte elektroměr přístupný z veřejného pozemku, o jeho kontrole se dopředu v podstatě
nedozvíte. Pokud jej máte na svém nepřístupném pozemku nebo doma, může se teoreticky stát, že
vám někdo z ČEZ Distribuce zavolá, že potřebují vykonat fyzickou kontrolu zařízení. Pak ovšem
sjednávají termín i několik dní dopředu – máte tedy možnost domluvit se s příbuznými nebo
sousedem, aby byl v té chvíli někdo s vámi. To pro případ, že by se z pracovníka rozvodné
společnosti nakonec vyklubal zase nějaký „vykutálený“ obchodník.
 Pracovník ČEZ Distribuce přijede v označeném firemním autě a nebude po Vás chtít fakturu za
elektřinu! Pokud ano, prozradí se, že je zase jenom obchodník.
Závěrem připojuji ještě jednu, či spíše dvě důležité rady. Neseriózní obchodníci budou zřejmě vždy
dost vynalézaví, aby vymysleli další triky, o kterých nyní nemáme ani ponětí.
1. Když už náhodou obchodníkovi podepíšete novou smlouvu, vždy si pohlídejte, aby
vám zůstala její kopie!
2. Bude-li vám po jejím podpisu jasné, že o ni vlastně nestojíte, můžete od ní ještě

odstoupit. Ale je třeba jednat bezodkladně, na odstoupení máte jenom 14 dní!
A pokud se náhodou z nějakého zde popisovaného důvodu dostanete do potíží, obraťte se na obecní úřad.
Společně zkusíme věc vyřešit.
Mgr. J. Kaucká, starostka obce, Mgr. P. Kopecký, energetický poradce obce

LOUČÍME SE
s panem Jaroslavem Bittnerem, který zemřel 4.9. 2017 ve věku 75 let
Upřímnou soustrast pozůstalým.

BLAHOPŘEJEME
v říjnu oslaví své jubileum
Jiří Klír
Milena Moravcová
Miroslava Šnajdrová
Marie Klírová
Josef Těšínský

93 let
86 let
84 let
82 let
70 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
V září se v Ostré narodil Šimon Silvestr.

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola Ostrá
Mateřská škola Ostrá děkuje firmě Botanicus spol. s r.o. za poskytnutí finančního sponzorského daru, který
bude využit při vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením; finanční prostředky
budou také použity na úhrady nákladů spojených s materiálním vybavením zahrady mateřské školy.
Mateřská škola Ostrá dále děkuje manželům Spilkovým za poskytnutí finančního sponzorského daru, který
bude využit na zakoupení didaktických pomůcek pro děti v mateřské škole.
Jitka Fránková
ředitelka MŠ

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.

ÚRYVKY Z OBECNÍ KRONIKY - „nové domy“

ze zápisků kronikáře pana učitele Františka Vaníčka
rok 1922
V tomto roce postavil si pan Václav Picek, nový domek, který dostal č.p. 113 v ceně 54.000 Kč. Je to
první stavba po dlouhé době; od vypuknutí války v roce 1914 se do letošního roku vůbec nestavělo.
Každý se bojí stavět, protože stavba jest poměrně velmi drahá pro velkou cenu materiálu stavebního.
rok 1923
V tomto roce byly postaveny v naší obci tři nové domy. Pan Šátek, který stavěl hned po panu Pickovi
a jeho dům obdržel č.p. 119. Skoro současně stavěli pak pan Jíša, jehož dům obdržel č.p. 120 pan
Procházka č.p. 121. Více staveb podniknuto nebylo, kromě menších nutných oprav. Stavba je ještě
velmi drahá, domek pana Procházky stál přes 30 000 Kč, ač povozy a práci svých lidí nepočítá, proto
kdo nutně nemusí, nestaví.
rok 1925
V roce 1925 byly postaveny domy: Novák Josef, dům obdržel č.p. 122, Šofr Karel č.p 125, Pekárek
František č.p. 126, Malý Jan č.p. 123.
rok 1926
V tomto roce byly v naší osadě postaveny tyto domy:
číslo 128 postavil: Henyš Ant. a Čepičková Marie, dělníci; číslo 129 postavil: Zahrádka Alois,
dělník; číslo 130 postavil: Serbus František, figurant; číslo 131 postavil: Pekárek František,kolář a
obchodník se stříž. zbožím.
rok 1927
V tomto roce přibyly ve zdejší obci tyto nově postavené domy: č. 132 postavil: Rypka Josef, hosp.
dozorce v Oboře; č. 133 postavil: Bárta František, zedník; č. 134 postavil: Douděra František,
posunovač na dráze; č. 135 postavil: Jarolím Václav, rolník.
VÝSLEDKY SPORTOVNÍHO SDRUŽENÍ OSTRÁ
A-mužstvo – Divize sk.B
4.kolo: S.S. Ostrá - FC Nový Bor 4:0
5.kolo: SK Kladno - S.S. Ostrá 0:2
6.kolo: S.S. Ostrá - SK Český Brod 3:2
7.kolo: Sokol Hostouň - S.S. Ostrá 1:0 na penalty
6.kolo: S.S. Ostrá – FK Seko Louny 1:2 na penalty
A-tým Ostré je v tabulce na 3.místě se ziskem 17 bodů.

B-mužstvo – I.B. třída sk.C
2.kolo: S.S. Ostrá "B" - TJ Pátek 3:2
3.kolo: FK Loučen 1983 - S.S. Ostrá "B" 2:1
4.kolo: S.S. Ostrá - AFK Milovice 4:1
5.kolo: AFK Sadská - S.S. Ostrá "B" 3:1
6.kolo: S.S. Ostrá - Hlízov 0:4
B-tým Ostré je v tabulce na 7.místě se ziskem 9 bodů.
Program všech týmů Ostré – říjen 2017
2. 10. pondělí Přípravka starší
Přípravka
4. 10. středa
mladší
Přípravka
6. 10. pátek
mladší
7. 10. sobota Dorost - starší
7. 10. sobota Dorost - mladší
7. 10. sobota Žáci
7. 10. sobota "A" tým
8. 10. neděle "B" tým
9. 10. pondělí Přípravka starší
Přípravka
11. 10. středa
mladší
Přípravka
13. 10. pátek
mladší
14. 10. sobota Žáci
14. 10. sobota "A" tým
15. 10. neděle "B" tým
15. 10. neděle Dorost - starší
15. 10. neděle Dorost - mladší
16. 10. pondělí Přípravka starší
Přípravka
18. 10. středa
mladší
20. 10. pátek Žáci
21. 10. sobota Dorost - starší
21. 10. sobota Dorost - mladší
21. 10. sobota "A" tým
22. 10. neděle "B" tým
23. 10. pondělí Přípravka starší
Přípravka
25. 10. středa
mladší

S.S. Ostrá

-

AFK Milovice

zač. 17:30

Kovanice

-

S.S. Ostrá

zač. 17:30

-

S.S. Ostrá

zač. 17:30

-

FK Bohemia Poděbrady
FK Bohemia Poděbrady
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"
S.S. Ostrá

zač. 10:15
zač. 12:30
zač. 12:30
zač. 16:00
zač. 16:00
zač. 17:30

S.S. Ostrá

-

TJ Lysá n/L

zač. 17:30

S.S. Ostrá

-

AFK Milovice

zač. 17:00

S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"
SK Slaný
SK Slaný
S.S. Ostrá

-

TJ Pátek
FK Meteor Praha VIII
TJ Tupadly
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
FK Litol

zač. 10:00
zač. 15:30
zač. 10:15
zač. 10:15
zač. 12:30
zač. 17:00

AFK Nymburk

-

S.S. Ostrá

zač. 17:00

FK Litol
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
FK Baník Souš
TJ Sokol Jestřábí Lhota
TJ Lysá n/

-

S.S. Ostrá
Mnichovohradišťský SK
Mnichovohradišťský SK
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"
S.S. Ostrá

zač. 17:00
zač. 10:15
zač. 12:30
zač. 15:30
zač. 15:30
zač. 16:30

TJ Straky

-

S.S. Ostrá

zač. 17:00

28. 10. sobota Žáci

S.S. Ostrá

-

28. 10.
28. 10.
28. 10.
29. 10.

SK Kosmonosy
SK Kosmonosy
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"

-

sobota
sobota
sobota
neděle

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

FK Bohemia Poděbrady
"B"
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
SK Polaban Nymburk "B"
TJ Slovan Velvary
TJ SK Bečváry
Stratov

FK Bohemia Poděbrady
"B"
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
FK Motorlet Praha
TJ FC Tuchoraz

zač. 10:00
zač. 10:15
zač. 12:30
zač. 14:30
zač. 10:15

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

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 30.10.
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)

Po 2.
MUDr. Čerňanská
Út 3.
MUDr. Matasová
St 4.
MUDr. Chocholová
Čt 5.
MUDr. Dáňová
Pá 6.
MUDr. Dáňová
So 7.
MUDr. Chocholová
Ne 8.
MUDr. Chocholová
Po 9.
MUDr. Čerňanská
Legenda:
(D) = MUDr J.Dalecký
Út 10. MUDr. Matasová
(H) = MUDr V.Hulínský
St 11. MUDr. Chocholová
Čt 12. MUDr. Dáňová
Pá 13. MUDr. Chocholová
KERAMIKA
So 14. MUDr. Čerňanská
Kdy? Každý čtvrtek nebo pátek od 17:00 -19:00
Kde? v budově školy v Ostré (Informace vždy na začátku
Ne 15. MUDr. Čerňanská
měsíce formou SMS)
Po 16. MUDr. Čerňanská
Cena: dospělí nad 16 let 100,- Kč za lekci; maminka s
Út 17. MUDr. Matasová
dítětem do 9 let 100,- Kč za lekci;
St 18. MUDr. Chocholová
děti 9 -16 let 80,- Kč za lekci
Čt 19. MUDr. Dáňová
Pracovní oděv s sebou.
Pá 20. MUDr. Čerňanská
POWERJOGA POSILOVACÍ CVIČENÍ
So 21. MUDr. Matasová
Kdy? pondělí 18:00-19:00 a středa 18:00-19:00
Ne 22. MUDr. Matasová
Kde? v tělocvičně školy v Ostré.
Po 23. MUDr. Čerňanská
Út 24. MUDr. Matasová
St 25. MUDr. Chocholová
Čt 26. MUDr. Dáňová
Pá 27. MUDr. Matasová
PILATES
So 28. MUDr. Dáňová
Kdy?
čtvrtek
19:00-20:00,
20:00-21:00
Ne 29. MUDr. Dáňová
Kde? v tělocvičně školy v Ostré
Po 30. MUDr. Čerňanská
Cena: 250,- Kč za 5 lekcí 450,- Kč za 10 lekcí
Út 31. MUDr. Matasová
S sebou: podložku, ručník, pití
St 1.11. MUDr. Chocholová
Čt 2.11. MUDr. Dáňová
Pá 3.11. MUDr. Dáňová
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