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INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
ZE DNE 12.10. 2017

Zastupitelstvo obce schválilo
 Omezení provozu MŠ Ostrá v období vánočních svátků ve dnech od
Řecká
27.12. do 29.12. 2017 dle předložené žádosti.
I kdybys z moře
 Omezení provozu MŠ Ostrá v době jarních prázdnin (od 12.2. - 18.2.
nabíral, nenabereš
2018) a letních prázdnin (1.7. - 22.8. 2018).
do džbánu víc, než
 Směrnici 1/2017 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
kolik se do něho
 Finanční příspěvek do Fondu cestovního ruchu Polabí (Zlatý pruh
vejde.
Polabí) na rok 2018 ve výši 1054,50 Kč.
 Finanční příspěvek pro rodinu policisty pprap. Vladimíra Suchánka v
částce 3.000.- Kč na základě předložené žádosti.
Dánské
 Finanční dar Nemocnici Nymburk s.r.o. na nákup přístroje na bipolární
Je lepší se dvakrát
koagulaci ve výši 5.000,- Kč
zeptat než jednou
 Finanční příspěvek na ohňostroj na listopadový lampionový průvod v
částce 6.000,- Kč.
zabloudit.
 Rozpočtové patření č.7.
 Sídlo Okrašlovacího spolku pro Šnepov na č.p. 172 v Ostré.
Bulharské
Zastupitelstvo obce neschválilo
Mouchy se ptej,
 Vyhlášení záměru na prodej části obecních pozemků p.č. 1188, p.č. 359 o
celkové výměře 322m2 na základě předložené žádosti.
jestli je vlaštovička

Dokument “Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy“ k akci
něžný tvoreček.
„ Rozšíření dodávky energií pro skleníky Ostrá II” předložený firmou
RAYO ENGINEERING, s.r.o.
Ruské
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
Můžeš se rozpůlit a

Informace k Dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k
vyčtou ti, že ses
veřejném nahlédnutí v budově OÚ ve dnech 13.11. 2017 do 27.11. 2017
nerozčtvrtil.
s možností uplatnění připomínek k jeho obsahu.
 Závěr z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostrá za rok 2017
 Připravu návrhu Výzvy na zhotovitele zpracování studie: „Rekonstrukce OÚ Ostrá“ze
strany starostky a místostarosty obce.
 Zprávu nezávislého auditora – ověření shody s požadavky GDPR
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Zastupitelstvo obce potvrdilo soulad Povodňového plánu „pro provoz skleníků MONTANO“
s povodňovým plánem obce Ostrá.
Zastupitelstvo obce nemělo námitky k předloženému havarijnímu plánu pro firmu
MONTANO VALTR, s.r.o. - Provoz Ostrá.

INFORMACE Z 33. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
ZE DNE 2.11. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo
 Prodej části obecního pozemku p.č. 1154/33 (39m2) na základě vyhlášeného záměru v
chatové oblasti Buda panu M. D. za cenu 13.650,- Kč.
 Finanční příspěvek dobrovolné organizaci ZO SPCCH na rok 2018 ve výši 1000 Kč.
 Předčasné splacení úvěru obce č. 35-1419351517 u Komerční banky.
 Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti rámci veřejně prospěšných
prací, popř. o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro
uchazeče o zaměstnáni od ÚP.
 Vyhlášení záměru na pronájem kiosku u jezera v Ostré na obecním pozemku p.č. dle PK
1607/22.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
 Ukončení Smlouvy o pronájmu kiosku u jezera Ostrá
Zastupitelstvo obce vydalo stanovisko k Dohodě o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy –
změna stavby před jejím dokončením a veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby
bez výhrad.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
Příští jednání ZO Ostrá se bude konat dne 21.11. od 19 hodin na obecním úřadě.

UDÁLOSTI V OBCI
pátek 20.10. 2017
Den stromů v Ostré

čtvrtek 26.10. 2017
kavárnička „Na Úřadě”

Obec Ostrá má v plánu obnovit aleje
ovocných stromů. Nové stromořadí vzniká
podél místní komunikace od OÚ k Labi.
Prvních 5 třešní bylo vysázeno na jaře.
Dalších 15, díky finanční podpoře Nadačního
fondu Veolia se sídlem v Praze 1, bylo
vysázeno v rámci Dne stromů, který připadl na
pátek 20.10.

V pořadí již dvacáté setkání u kávy, čaje a dobrot se
konalo tradičně poslední čtvrtek v měsíci.
U „kulatého“ stolu bylo plno. Po měsíci si bylo co
vyprávět. Při odchodu vypadali všichni spokojeně a
již se těší na listopadové setkání, kde kromě povídání
budeme zdobit perníčky a vyrábět adventní věnce.

pátek 3.11. 2017
Posvícenská zábava
Letošní posvícenská zábava byla opět příležitostí, kdy se mohli sousedé a jejich přátelé
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potkat, popovídat si a zatancovat. Všem přítomným
patří poděkování za účast a těšíme
se na viděnou na jarní aprílové nebo májové zábavě. Nechte se překvapit. 

POZVÁNKY
 čtvrtek 16.11. 2017 – LAMPIONOVÝ PRŮVOD, sraz v 17:00 h
u kapličky, průvod bude zakončen u jezera ohňostrojem
 čtvrtek 30. 11. 2017 – KAVÁRNIČKA NA ÚŘADE – od 16:00 posezení u čaje nebo
kávy, výroba adventních věnců, zdobení perníčků
 neděle 3.12. 2017 – Zahájení adventu v Ostré – zahrada
MŠ

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
V říjnu se v Ostré narodil Josífek Bělík.

VE ZKRATCE
VÝVOJ POČTU OBYVATEL V OBCI OD ROKU 2004

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
Procento voličů:
Název strany

433
302
302
300
69,75 %
Počet hlasů

Procenta

ANO 2011

79

26,33

Občanská demokratická strana

54

18,00
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STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

33

11,00

Česká pirátská strana

32

10,67

Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura (SPD)

23

7,66

TOP 09

21

7,00

Česká strana sociálně demokratická

18

6,00

Komunistická strana Čech a Moravy

12

4,00

Strana zelených

11

3,67

Křesťanská a demokratická unie - ČSL

4

1,33

Součet ostatních stran

13

4,32

 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK VE ŠNEPOVĚ
Byla poslána žádost o zápis do spolkového rejstříku. Současní členové spolku upravili okolí
šnepovské kapličky a osázeli trvalkami. Bližší informace pro zájemce o vstup do spolku získáte
na starosta@ostra.cz.
 LIKVIDACE BIOODPADU
Obec platí za uložení bioodpadu z obce Ostrá v Kompostárně Kostomlaty 300,-Kč/t materiálu
přijatého k likvidaci. Likvidace BIOODPADU není zdarma, náklady s uložením hradí obec.

 KONTEJNERY NA BIOODPADU
Kontejnery budou přistavovány do 30.11. 2017.
 DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu bude předložen k
veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Ostré , a to ve dnech 13.11. 2017 do 27.11.
2017 s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.
 “RYBNÍČEK” U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY NA NÁVSI
Celoroční “vodní” plocha u zastávky bude vysušena a tato místní komunikace stejně jako
komunikace kolem kapličky budou opraveny v rámci akce “Oprava místních komunikace –
etapa II.”
 MÍSTNÍ POPLATKY – UPŘESNĚNÍ
Mnozí z Vás při platbě poplatků mívají výhrady k jeho výší, tj. 600,- Kč /rok za osobu,
případně za rekreační objekt/rok. Je nutné připomenout, že se jedná o částku 50,- Kč/ měsíc a
že tato částka není jen poplatek odvoz komunálního odpadu z popelnice ale! : Poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Náklady obce na odpadové hospodářství jsou daleko vyšší než částka,
kterou obec od občanů či rekreantů vybere.

OPRAVA OBRUBNÍKU U NÁSTUPIŠTĚ – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U
MÍSTNÍHO HOSTINCE – silnice II/331– zajištění bezpečnosti pro cestující
Oprava je objednána u Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, Praha 5.
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 TURISTICKÉ CEDULE – naučná stezka podél Labe – MYDLOVARSKÝ LUH
Ve spolupráci s Mikroregionem Polabí budou turistické tabule na k.ú. Ostré opraveny, popř.
vyměněny za nové.
 PĚSTEBNÍ KÁCENÍ A REDUKCE KORUN TOPOLŮ - pozemek KPÚ Praha a
Povodí Labe s.p.
Podél potahové stezky na pravém břehu Labe mezi ramenem jezera Doubka a chatovou osadou
u Jelínkovy tůně roste při severní straně na rozhraní stezky a zemědělsky obhospodařovaných
pozemků liniová výsadba. Kromě původních dvanácti topolů zde roste v podrostu ještě
stromová náletová vegetace ve složení javor mléč, jasan ztepilý, dub letní a jilm. Topoly jsou
staré 40 - 80 let. Staré stromy jsou v koruně výrazně poškozené zlomy větví, jsou patrné i
plodnice dřevokazných hub a u některých topolů je patrné stárnutí s prosycháním koruny,
defekty na kmeni s bakteriálním výtokem. Mladší stromy jsou většinou silně proschlé a to
z důvodu jejich růstu v silné světelné a prostorové konkurenci. Jelikož se stromy nacházejí při
hojně využívané stezce, která je navíc vedena jako cyklostezka, bude snahou vlastníka ve
spolupráci s obcí Ostrá zajistit provozní bezpečnost stromů při optimálním využití finančních
prostředků. Na základě prohlídky místa bude podána žádost o zásah na topolech v tomto
rozsahu: 6 x pěstební kácení, 4 x redukce koruny stromu o max ¼, 1 x redukce na cca 5m
vysoké torzo s doupnými dutinami - redukce na cca 5 m vysoké torzo.

PROMYŠLENÝ ZPŮSOB PODVODU
Touto cestou Vás chceme OPAKOVANĚ upozornit na velmi promyšlený způsob podvodu.
Neznámý/á pachatel/ka prostřednictvím telefonu kontaktuje převážně seniory, kdy se vydává
za člena rodiny ( např. manželka vnuka,vnuk). Během hovoru požádá o půjčku finanční hotovosti. Takto oslovená osoba v domnění, že skutečně hovoří se členem rodiny s půjčkou souhlasí a finanční hotovost připraví. Poté se dostaví na adresu muž či žena, jejichž návštěva je
avizována prostřednictvím zmíněného telefonátu. Tito se při příchodu představí jako přátelé rodinného příslušníka, který je požádal o vyzvednutí finančního obnosu. Veškeré informace do
sebe zapadají a není tedy prostor k pochybnostem. Touto lstí se neznámý pachatel bez užití násilí zmocní Vašich úspor. Vyzýváme k opatrnosti ! V případě, že budete takto osloveni, vždy si
ověřte, zda jste skutečně hovořili s někým z rodiny či nikoli. Pokud zjistíte, že hovor se nezakládal na pravdě okamžitě kontaktujte Policii České republiky na linku 158
J. Kaucká

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ ČÁST PRVNÍ
ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI x LEGIONÁŘI
Z OSTRÉ
(čerpáno z: www.legio100.cz, z kroniky obce Ostrá 1894- 1929)
Naše dnešní svoboda byla vykoupena mnoha oběťmi a
předznamenalo ji mnoho bojů, na jejichž počátku stáli
českoslovenští legionáři. V České republice žije v současné době odhadem milion potomků
československých legionářů, kteří bojovali na frontách 1. světové války.
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Věděli jste, že v první světové válce bojovalo více než 140 000 Čechů a Slováků na straně
Francie, Itálie, Ruska, Srbska a USA za samostatný československý stát?
Kde se ale tito bojovníci v carském Rusku vzali?
Na samém počátku první světové války se mnoho Čechů a Slováků, kteří žili a pracovali v
Rusku, rozhodlo, že budou bojovat za svobodu své vlasti proti habsburské monarchii. V
Kyjevě, který byl tehdy součástí carského Ruska, vznikla jednotka s názvem Česká družina v
síle takřka jednoho tisíce mužů. Jejich vzdělání a znalost němčiny je předurčovali k výzvědné
činnosti za nepřátelskou linií. Několika čs. legionářům se dokonce podařilo proniknout skrz
nepřátelské území až do Prahy a informovat české představitele o zahraničním odboji. Postupně
se do řad České družiny dobrovolně přidávali Češi a Slováci ze zajateckých táborů. Díky těmto
posilám bojovalo dne 2. července 1917 ve slavné bitvě u Zborova již přes 3 000 legionářů a na
konci války čítalo Československé vojsko na Rusi takřka 70 000 mužů ve zbrani. Jejich cesta
domů však zdaleka neskončila. Mnozí se vrátili až dva roky po válce, během kterých sváděli
boje s ruskými bolševiky.
Vedli si výtečně! Ovládli tisíce kilometrů nejdůležitější ruské železnice - Transsibiřské
magistrály. Ve Francii byla rovněž na samém počátku války založena česká jednotka, pro kterou
se vžil název rota "Nazdar". V rámci Cizinecké legie byla nasazována proti Němcům na
nejtěžších úsecích fronty. V květnu 1915 splnila rota "Nazdar" svůj úkol v krvavé bitvě u
Arrasu. Každý třetí z jednotky však v boji padl. Počty čs. legionářů ve Francii se dařilo
zvyšovat až od roku 1917. Nakonec jich bylo 10 000. Po návratu domů je čekal nový boj - o
Těšínsko, a poté o Slovensko proti maďarským bolševikům. Od konce roku 1917 se začala
tvořit čs. legie i v Itálii. Díky početným zajatcům se rychle rozrostla až na 20 000 mužů.
Čechoslováci ale bojovali i v dalších spojeneckých armádách - např. v americké armádě
bojovalo 40 000 rodilých Čechů a Slováků, kteří před válkou emigrovali do USA a získali tam
občanství.
Legionáři - rodáci z Ostré : Alois Lizálek, Antonín Lizálek, Jan Lizálek, Josef Cuc, Karel
Zíta, Karel Dvořák, František Kadeřábek, Peter Novák, Václav Rambousek, Jaroslav
Soumar, Bohumil Valter.
V dalších pokračováních se o legionářích z Ostré dočtete více. Budu kontaktovat jejich
potomky a pokusím se o nich povyprávět (se svolením příbuzných) co nejvíce. Budu také
čerpat z tzv. legionářského poslužného spisu a osobních karet legionářů ve spolupráci s Českou
obcí legionářskou.
J. Kaucká

Z OBECNÍ KRONIKY – říjen 1918
ze zápisků kronikáře pana učitele Františka Vaníčka
28.10.1918 – Před školou zdejší zasazena była za účasti dětí,
učitelů a občanů lípa, jež připomínati má potomkům naše
osvobození – lípa svobody.
Nenajdete ve svých fotoalbumech po předcích fotografii školy v Ostré, kde by był památný
okamžik zachycen? Nepamatuje si někdo z Vás z vyprávění prarodičů, jak to tento den było,
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kde była lípa zasazena? Nevíte, kdy była naopak pokácena? Velmi ráda si Vaše fotografie
prohlédnu a vyprávění při kávě či čaji vyslechnu.
J. Kaucká

JSME NA SPOLEČNÉ CESTĚ
Reg.číslo projektu: CZ.02.3.68/0/0.0/16_022/0005434
Srdečně Vás zveme na odborně zaměřené tematické setkání s rodiči v MŠ.
Beseda na téma Logopedická prevence a vývoj řeči s paní Mgr. Luckou Bašovou se
bude konat 30.11 2017 od 16.00 do 18.00 hod. v prostorách MŠ.
S sebou si, prosím, doneste malé zrcátko.
Všichni jste srdečně zváni.
Jitka Fránková, ředitelka MŠ Ostrá

ŘÍJEN V MATĚŘSKÉ ŠKOLE
Druhý měsíc tohoto školního roku nám přinesl mnoho nezapomenutelných zážitků.
Naši předškoláci zúčastnili 3. ročníku "Vítání nových občánků", na kterém přivítali své zatím
ještě malé kamarády. Děti si připravily pro nové občánky pásmo dětských básniček, ve kterém
ale nezapomněly ani na naše maminky. Vystoupení našich dětí svými básničkami doplnila
Hanička Garayová hrou na zobcovou flétnu.
Všem dětem moc děkujeme za krásné vystoupení a Obecnímu úřadu Ostrá za milé pozvání a
příjemné odpoledne.

PROCHÁZKA LESEM S MUZIKOU aneb muzika hrou
Jednoho krásného podzimního dne jsme se vypravili do lesa, ale ne jako obvykle do toho
opravdového. Byl to les námi vytvořený, smysly prožitý, procítěný......
JAK? ...No přeci muzikou a její léčivou mocí.
KDE?...V naší školce plné muziky.
ČÍM?...Zpěvem, pohybem, hrou na Orffovy nástroje, nasloucháním, relaxací.
A JAK TO CELÉ PROBĚHLO?
Přivítali jsme se v kroužku písničkou za doprovodu kytary. Po prohlédnutí listů stromů a
několika lesních plodů (kaštanů, šípků atd.) jsme se za zpěvu písničky "Já do lesa nepojedu"
vydali na pochod. Naši písničku jsme také obohatili hrou na naše tělo - tleskáním, plácáním na
nožičky. Pak přišla další zábava - hra "Na sochy", no - to byla ale legrace!!!! Zkusili jsme také
napodobit zvuky lesa pomocí rytmických i melodických nástrojů. Zkoušeli jsme lesní ticho,
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ševelení větru v korunách stromů, napodobovali jsme zpěv ptáků a další zvuky, které z lesa už
dobře známe.
Nakonec se z každého z nás stal kaštánek, co se uvelebil do měkkého mechu a krásně si při
relaxační muzice odpočinul.
Moc se nám to líbilo a těšíme se na příště - koncem října! A slibujeme, že se o své zážitky s
Vámi zase podělíme :-)

PODZIM ANEB „NENÍ PODZIM JAKO PODZIM!“
V letošním roce připravil Symfonický orchestr hl. m. Prahy opět několik projektů pro mateřské
školy. Ze zajímavé nabídky jsme si vybrali program s názvem „Čtvero ročních dob“. Ve
čtvrtek 19. října jsme se vydali do krásných prostor Kostela sv. Šimona a Judy, abychom
společně s basou, violončelem a klavírem putovali notovým partem jedním z ročních období podzimem.
Sandálky jsme dali do police, nazuli botky podzimní a lehkým tanečním krokem jsme se
protančili hustou mlhou, která přikryla ulici, celou vesnici, nás v ní.....
A víte, jaká skladba nám byla pomocníkem? Abychom cestu bílou tmou zvládli, vedly nás tóny
Antonia Vivaldiho - Čtvero ročních dob - podzim: tance, žně, lov a spánek. Krásně je na
podzim tam, ve slunné Itálii :-)

DEN STROMŮ
Pátek 20. 10. 2018 jsme si s mladšími dětmi zahráli na zahradníky a oslavili tak „Den stromů“.
Za doprovodu paní starostky jsme zavítali k místu, kde vzniká nové stromořadí – od obecního
úřadu směrem k Labi. Zde na nás již čekali společně s novými stromky naši další pomocníci.
Nejprve jsme vyhloubili díru pro nový strom. Musela být tak akorát, aby se stromek do ní vešel.
Přidali jsme trochu hnojiva, vodu a místo bylo připravené. Pak už stačilo nový stromek umístit,
zaházet hlínou a trochu ještě zalít. Aby strom pěkně rovně rostl, upevnili jsme ho ke kůlu.
Kolem kmenu jsme ještě dali síťku, která ho bude chránit před nenechavými zoubky zvířátek.
A která činnost šla malým zahradníkům nejlépe? Udupávání hlíny kolem nových stromečků.
Sice nebylo pak poznat, jakou barvu botky původně měly, ale my si to užili!!!!
Za dobře odvedenou práci pak na děti čekala sladká odměna.

MONTESSORI WORKSHOP - Vesmírná Odysea
V pátek 20. října, k nám, do mateřské školy, zavítala Bára Vrbičanová se vzdělávacím a
zážitkovým programem - kosmickou výchovou pro děti od 5 do 8 let. Workshop je rozdělen na
čtyři části, čtyři setkání. První část byla zaměřena na vznik vesmíru. Děti měly možnost si na
vlastní kůži zakusit vznik vesmíru, kdy z ničeho vzniklo malé „něco“, které se dále rozpínalo a
poté následoval velký třesk a vznik vesmíru a naší sluneční soustavy.
Děti se při této pouti do hodně vzdálené minulosti seznámily se spoustou nových pojmů a vše
jim bylo přiblíženo tak, aby byly schopné pochopit sdělované informace. Při této procházce
minulostí je potřeba spolupracovat a soustředit se, proto je vhodná právě pro předškoláky.
Dvě hodiny utekly velmi rychle a již nyní se těšíme na další setkání, které nám poodhalí další
taje vesmíru...Tak 30.11. se těšíme na další zážitky!!!!
Děti a zaměstnanci MŠ Ostrá
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VÝSLEDKY SPORTOVNÍHO SDRUŽENÍ OSTRÁ - říjen 2017
A- mužstvo – Divize sk. B
9.kolo:
10.kolo:
11.kolo:
12.kolo:

TJ Slovan Velvary - S.S. Ostrá
S.S. Ostrá - FK Meteor Praha VIII
FK Baník Souš - S.S. Ostrá
S.S. Ostrá - FK Motorlet Praha

2:0 (1:0)
3:0 (2:0)
2:1 (1:0)
2:2 (2:1), p.k. 4:3

A-tým je v tabulce na 8.místě se ziskem 22 body.
B- mužstvo – I.B. třída sk.C
7.kolo: TJ Bečváry - S.S. Ostrá "B"
3:1 (1:1)
8.kolo: S.S. Ostrá "B" - TJ Tupadly
4:2 (2:1)
9.kolo: Jestřábí Lhota - S.S. Ostrá "B" 2:4 (1:2)
10.kolo: S.S. Ostrá "B" - FC Tuchoraz odloženo
Utkání nebylo odehráno z důvodu špatného počasí - náhradní termín utkání je sobota 25.11. od
13 hodin.
B-tým je v tabulce na 8.místě se ziskem 14 bodů.

PROGRAM ZÁPASŮ VŠECH TÝMŮ OSTRÉ NA LISTOPAD
4. 11.

sobota

Žáci

4. 11.

sobota

"A" tým

4. 11.
4. 11.
4. 11.
11. 11.
11. 11.
11. 11.

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

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

12. 11.

neděle

"B" tým

18. 11.

sobota

"A" tým

18. 11.
19. 11.
19. 11.

sobota
neděle
neděle

"B" tým
Dorost - starší
Dorost - mladší

Kostelní
Lhota
FC
Chomutov
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
TJ Liblice
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
"B"
Arsenal
Česká Lípa
SK Sokoleč
FK Říčany
FK Říčany

-

S.S. Ostrá

zač. 10:00

-

S.S. Ostrá

zač. 10:15

-

FK Říčany
FK Říčany
S.S. Ostrá "B"
SK Kosmonosy
SK Kosmonosy
SK Úvaly

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

-

FC Bílé Podolí

zač. 10:15

-

S.S. Ostrá

zač. 13:30

-

S.S. Ostrá "B"
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá

zač. 13:30
zač. 10:15
zač. 12:30

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

9

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.

Telefonické konzultace dětských lékařů po ordinačních
Po
Út
St
Čt
Pá

6.
7.
8.
9.
10.

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Čerňanská
Matasová
Chocholová
Dáňová
Chocholová

So 11.
Ne 12.

MUDr.
MUDr.

Čerňanská
Čerňanská

Po
Út
St
Čt

13.
14.
15.
16.

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Čerňanská
Matasová
Chocholová
Dáňová

Pá 17.
So 18.
Ne 19.

MUDr.
MUDr.
MUDr.

Čerňanská
Matasová
Matasová

Po
Út
St
Čt
Pá

20.
21.
22.
23.
24.

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Čerňanská
Matasová
Chocholová
Dáňová
Matasová

So 25.
Ne 26.

MUDr.
MUDr.

Dáňová
Dáňová

Po
Út
St
Čt
Pá

27.
28.
29.
30.
1.12.

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Čerňanská
Matasová
Chocholová
Dáňová
Dáňová

So 2.12.
Ne 3.12.

MUDr.
MUDr.

Chocholová
Chocholová

MUDr. JOSEF DALECKÝ
ordinuje v Ostré v budově školy jedenkrát za
měsíc.
tel. 325 512 013.
Příští ordinace je v pondělí 27.11. 2017
od 10:30 do 11:30 h.

Ve všední dny od : 17,00h-22,00h
V sobotu, neděli, svátek od :8.00-20.00h

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

Zpravodaj obce Ostrá - občasník pro Ostrou a Šnepov. Datum vydání: 8.11. 2017 Náklad: 100
kusů Vydavatel: Obec Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 551 304, e-mail:
obec.ostra@ostra.cz. Odpovědný redaktor: Mgr. Jana Kaucká Redakční rada: Mgr. Jana
Kaucká, Renáta Pilařová, Andrea Hlavičková. Příspěvky můžete posílat na e-mail:
zpravodajostra@email.cz. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Uveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat stanovisko redakce ani obecního úřadu. Redakce si vyhrazuje právo redakčních
úprav a krácení příspěvků.
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