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Být chudý není žádná
hanba. Ale je to jediná
pozitivní věc, která se
o tom dá říci.
(židovské přísloví)
ZASTUPITELSTVO OBCE,
Za zkušenosti platíme
velmi draze, i když
opotřebované je
můžeme dostat
mnohem laciněji.
(židovské přísloví)

OBECNÍ ÚŘAD A REDAKCE ZPRAVODAJE
PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM OSTRÉ A ŠNEPOVA
POHODU A SPOKOJENOST O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
A HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2018

Poznání je poklad, ale
klíčem k němu je
praxe.
Fuller
Vážení spoluobčané,
Bohatství je jako
mořská voda, čím více
se pije, tím je větší
žízeň.
(A. Schopenhauer)
Nadbytek neznamená
bohatství.
(J.Werich)

závěr roku bych ráda využila k poděkování zaměstnancům obce,
zastupitelům a všem občanům, kteří přispěli nebo přispívají k rozvoji naší
obce. Všem Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra
a v Novém roce vše nejlepší.

J. Kaucká

ADVENT
Dlouho očekávaný advent začíná mezi 27. listopadem a 3. prosincem, tj. čtyři neděle před
štědrým dnem a znamená více než jen zapálení první svíce na adventním věnci. Mnoho lidí
neví, jaký přesný význam advent skrývá a proč se začal dodržovat.
Co je advent
Čtyři neděle před Štědrým dnem se označují jako adventní čas, tj. doba, po kterou se lidé těší na
Vánoce, dodržují vánoční zvyky – zapalují každou neděli jednu ze čtyř svící, umístí adventní
věnec na dveře a čekají na Štědrý den, na 24. prosince. Adventní neděle se označují jako zlatá,
stříbrná, bronzová a železná, v tomto období se konají vánoční trhy a objevuje se adventní
výzdoba. V dobách minulých byl advent spojen spíše s přípravami a očekáváním na příchod
Spasitele. Občané rozjímali, modlili se, drželi půst, kterým vyjadřovali zármutek zesnulým a
částečné truchlení po nich. Toto pokání bylo dodržováno dle Starého zákona. Naproti tomu
Nový zákon půst odmítal a tvrdil, že prospěje pouze k očištění těla. Dle tohoto zákona advent
trvá 40 dní, od svátku svatého Martina. Křesťané drželi půst vždy v pondělí, ve středu a v pátek
a po celý advent jej dodržovali pouze řeholníci. Ovšem tyto zvyky se měnily po čas doby a také
v závislosti na různých církvích.
Proč adventní věnec?
V první polovině 19. století, konkrétně v roce 1838 mnichovský teolog Johann Heinrich
Wichern pověsil na dveře sirotčince, kde byl správcem, věnec, na který připevnil každý den
svíčku. U věnce stála pokladnička a lidé mohli v předvánoční čas přispět na opuštěné děti.
Symbolika adventního věnce se v meziválečném období dostala do ostatních zemí Evropy a
získala propracovanější a zdobnější podobu.
Zůstal všude stejný jen kruhový tvar věnce, který symbolizuje věčnost. Svíčky byly na věncích
zapalovány až později, ve druhé polovině 19. století, v protestantském Německu. Plamen
svíčky vydává světlo, které je označeno jako Kristův plamen lásky. Tento plamen má za úkol
osvítit každého člověka. Svíčky mají i svou barevnost a to ne klasickou červenou, kterou si
zakoupíte v každém obchodě, ale fialovou a růžovou. Fialová označuje obřad (liturgii) a růžová
potěšení z příchodu Ježíše Krista. Růžovou barvu je dovoleno použít na svícnu třetí neděli,
která je označována jako Gaudete.
K adventu patří i adventní kalendář, který se zrodil v Mnichově v roce 1908 v podobě papírové
vystřihovánky. Gerhard Lang nechal zhotovit dvojlisty papíru s 24 políčky básniček, které na
druhé straně doplňovaly obrázky. Tento kalendář nesl název „V zemi Ježíškově“ a nebyl příliš
úspěšný, ale v průběhu 2. světové války byly adventní kalendáře v Německu nástrojem
propagandy, a po válce se rozšířily do celého světa.

STÁTNÍ SVÁTKY - PROSINEC
24.12.

Štědrý den

Štědrý den připadá v ČR na 24. prosince, jedná se o poslední den příprav na Vánoce. Při
pohledu do minulosti - konkrétně do období středověku, tak právě v tento den končil rok a nový
začínal 25. prosince, na Narození Páně. Štědrý den znamená většinou mnoho radosti, hlavně
pro děti, které se od rána těší na Ježíška, jaké dárky přinese a kolik toho nadělí. Tradičně se v

tento den rodiny navštěvují, tedy většinou na návštěvu jezdí tatínci s dětmi a maminky chystají
večeři. Na štědrý den dospělí a větší děti zdobí snad nejtypičtější symbol dnešních Vánoc vánoční stromeček, ovšem některým malým dětem jej nosí společně s dárky Ježíšek. Mezi
tradice, které jsou se Štědrým dnem spojené, patří postní oběd. Obvykle se podává hubník, či
kuba nebo muzika, což jsou krajové názvy pro jídlo z krup a lesních hub. Ve večerních
hodinách se sejde celá rodina u štědrovečerní tabule a podává se tradiční kapr, i když v
některých rodinách je nahrazován vepřovými řízky či jinými druhy ryb. Přílohu tvoří
bramborový salát. Nesmíme opomenout i na sladkého průvodce celých Vánoc, které tvoří
tradiční české vánoční cukroví. Obvykle po večeři nastává čas, kdy do většiny domácností
dorazí Ježíšek.
25.12.
1. svátek vánoční
První svátek vánoční je oficiální název pro den Narození páně či Boží hod vánoční. Z pohledu
liturgické tradice slaví západní věřící tento den jako narození Páně. Pro většinu lidí, kteří nejsou
věřící, je tento den ve znamení návštěv známých a příbuzných. Obvykle se rozváží dárky, které
nechal Ježíšek právě pro příbuzné ve vaší domácnosti.
26.12.

2. svátek vánoční

Druhý svátek vánoční je ve znamení svatého Štěpána, který byl jedním z prvních mučedníků. V
České republice máme tento svátek spojen se "štěpánskou koledou", kdo z nás by si
nevzpomněl na říkanku – Koleda, koleda, Štěpáne... Tato tradice se váže k době, kdy čeledíni a
děvečky dostávali "na odchodnou" zvláštní koláč. Koláč tvořily tři pruhy těsta spletené do
kruhu a zdobené ořechy, rozmarýnem a pentlemi.
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Zastupitelstvo obce schválilo
Příkazní smlouvu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti na rok 2018
Žádost o dotaci na rok 2018 – Myslivecký spolek Ostrá
Žádost o dotaci na rok 2018 – Sportovní sdružení Ostrá
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 – CSZS Poděbrady o. p. s.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu (Obec Ostrá x AZ Elektrostav)
Schválení plánu inventur – rok 2017
Žádost paní ředitelky o příspěvek na provoz MŠ Ostrá na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 8
Schválení doplnění stanov Mikroregionu Polabí v čl. 4 Předmět činnosti
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
Protokol o výsledku kontroly kontrolního výboru ZO Ostrá za období 1.1. – 31.8.2017
Informace o uskutečněných revizích: tělocvična v MŠ, dětské hřiště u MŠ, dětské hřiště
u obecního úřadu, dětské hřiště ve Šnepově
Návrh rozpočtu obce na rok 2018

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
Příští jednání ZO Ostrá se bude konat dne 18.12. od 19 hodin na obecním úřadě.

UDÁLOSTI V OBCI
čtvrtek 16.11. 2017
Lampionový průvod

čtvrtek 30.11. 2017
kavárnička „Na Úřadě”

Lampionový průvod v Ostré připravují
každoročně zastupitelé obce.
Pro radost malých dětí je připraven průvod obcí.
Lampiony všem svítí na cestu. Letos měla být
trasa pozměněna, ale kvůli počasí musel být
plán upraven a všichni vyrazili společně po
známé trase. Ta byla zakončena u jezera Ostrá,
kde si na zahřátí mohli koupit nápoj malí i velcí.
Dočkali jsme se i krásného ohňostroje.

Další setkání se spoluobčany Ostré a Šnepova
proběhlo tentokrát ve vánočním duchu.
Zdobili jsme perníčky a vyráběli adventní věnce.
Atmosféru předvánočního setkání lze popsat slovy:
pohoda a přátelská atmosféra.

neděle 3.12. 2017
Adventní setkání

Čert měl pro neposlušné děti připravené brambory
nebo uhlí, aby věděly, že se mají zlepšit. Ve výsledku,
ale všechny dostaly něco dobrého, protože nikdo
nechtěl vidět smutné dětské oči při pohledu do balíčku
plného uhlí a brambor.

Jako každoročně zastupitelé obce připravili ve
spolupráci s MŠ odpolední adventní setkání v
zahradě školky. Přítomné potěšilo vystoupení
malých školáčků i vystoupení pěveckého sboru
Mille Domi. Po té byl rozsvícen nově ozdobený
vánoční strom.

úterý 5.12. 2017
Mikuláš, anděl a čerti v Ostré

pondělí 4.12. 2017
Barbory v Ostré
I v letošním roce bíle oděné Barbory potěšily drobným
dárkem osterské děti.

POZVÁNKY
 neděle 17.12. 2017, 10:15- 11:00 - předání Betlémského světla občanům na OÚ Ostrá
 úterý 19.12. 2017, 16:00 MŠ Ostrá zve na tradiční VÁNOČNÍ SLAVNOST v budově
školy
 pondělí 1.1. 2018 „Novoroční výšlap na Mydlovar” - 2. ročník (9 – 15 km) –
organizátor Klub českých turistů Kostomlaty n.L., více na www.kct.cz

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
V říjnu se ve Šnepově narodil Matýsek Vokál .

VE ZKRATCE
 VÁNOČNÍ KAPLIČKA
Osvícení osterské kapličky v letošním roce zajistila firma Botanicus spol. s r.o. . Děkujeme.
 OZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA ZAHRADĚ MŠ
Ozdobení stromu na zahradě školky zajistil OÚ Ostrá ve spolupráci s firmou Medios,

s.r.o., která je správcem osvětlení v obci.

SÁZENÍ STROMŮ V OBCI
V letošním roce bylo v obci vysázeno 21 ks stromů.

VOLBA PREZIDENTA ČR 2018 První kolo prezidentských voleb proběhne 12. - 13.
ledna 2018. Druhé kolo připadá na 26. - 27. ledna. Podle zákona se volby konají vždy v pátek
od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin.
 ZMĚNA JÍZNÍHO ŘÁDU OD 10.12.
Po konzultaci s koordinátorem jízdních řádů autobusových linek Vám předávám tuto
informaci: Důvodem změny odjezdu školního autobusu je nutnost časnějšího přejezdu na
jinou linku – je třeba odvézt školáky z jiné obce do školy také včas. Ranní linky jsou
velmi vytížené, bohužel změna času odjezdu není možná.
Po příchodu ke škole mají školáci již od 6:30 možnost přes čip vstoupit do haly, kde mohou v
teple počkat do 7:25 na otevření vstupu k šatnám. Od 7:00 (po příchodu od autobusu) je v hale
zajištěn dozor zaměstnance školy. Menší školáci mohou čekat do 7:30 v ranní družině.
 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK PRO ŠNEPOV
Dne 9.11. 2017 byl zapsán do spolkového rejstříku. Zatím nás je 8. Vítáme nové členy. :)
 KONTEJNERY NA BIOODPAD
Kontejnery na bioodpad byly vyvezeny v letošním roce naposledy 30.listopadu. Přistaveny
budou nejdéle od 1.4. 2018.
 VODOVOD VE ŠNEPOVĚ – DOBRÁ ZPRÁVA
K žádosti obce Ostrá o zařazení akce „Vodovod ve Šnepově“ do Programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ nám
bylo dne 28.11. ředitelem odboru písemně sděleno, že žádost byla zařazena do Seznamu akcí
Programu 129 300.
 TURISTICKÉ CEDULE – naučná stezka podél Labe – MYDLOVARSKÝ LUH –
aktuální informace
Opravu tabulí zajistí Labská stezka, z.s. ; financování opravy Mikroregion Polabí. Organizační
zajištění oprav - obec Ostrá.
 OPRAVA SILNICE II/331 ( realizace 29.11. - 5.12.)
„Oprava“ krajské hlavní silnice II/331 nebyla zadána obcí Ostrá. Obec Ostrá byla KÚ
Středočeského kraje vybrána do jedné z Optimalizací oprav v průtazích obcí na silnicích II. a
III. třídy v roce 2017. Jedná se o optimalizaci povrchů komunikací v průtazích obcí
v souvislosti s pokládkou inženýrských sítí (v našem případě pokládka kanalizace v roce 2016).
 STOJAN NA EKO – VODU
Obecní úřad Ostrá přemýšlí o instalaci stojanu s vodou - EKO-VODA. Uvítáte tuto novinku?

SPOLEČENSKY ÚČELNÉ PRACOVNÍ MÍSTO (SÚPM)
Obecní úřad zřídil SÚPM – administrativní pracovník, které bude dotované ÚP. Společensky
účelným pracovním místem se rozumí pracovní místo, která zaměstnavatel zřizuje nebo
vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje uchazečem o zaměstnání, kterým
nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem, tj. zejména uchazečem, kterému Úřad práce
věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Příspěvek může být poskytován nejdéle
po dobu 12 měsíců.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ČÁST DRUHÁ

ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI V ITÁLII
(čerpáno z materiálů Československé obce legionářské, http://www.cslegie.wz.cz/italie.htm, z kroniky obce Ostrá
1894- 1929, z fotarchivu pana J.Valtra st.)

Získat podporu Itálie v otázce samostatnosti Čechů a Slováků na území Rakouska-Uherska
nebylo jednoduché. V Itálii žilo před 1. světovou válkou jen několik stovek Čechů a Slováků.
V Římě to byli zejména studenti zajímající se zde o starobylou římskou kulturu a teologii.
Z jejich
popudu
zde
vzniká
tzv.
Česká
kolej
(Collegio
boemo).
Italský národ má však vůči Čechům a Slovákům nedůvěru. Považuje je za občany Rakouska, ke
kterému má nepřátelský vztah. Až válečné roky ukážou, že zájmy Italů, Čechů a Slováků jsou
stejné - nenechat si ovlivňovat národnostní otázku a geografickou samostatnost RakouskemUherskem.
Přes obecnou nedůvěru koncem roku 1916 vzniká organizace několika italských opozičních
politiků pod názvem "Výbor pro československou samostatnost". Členové výboru, zejména
E. Skodnik, G. Scarpy a F. Spady, se podíleli na propagaci československé otázky mezi italskou
veřejností. Výbor udržoval styky s Československou národní radou a podílel se na výstavbě
československých jednotek v Itálii.
Začátkem roku 1917 byl českým a slovenským zajatcům přidělen tábor Santa Maria Capua
Vetere u Neapole. Tam byl 17. ledna 1917 založen Čs. dobrovolnický sbor, v čele kterého stál
sokolský činovník J. Čapek.
Čs. zajatci se hlásili do italských bojových jednotek s cílem vytvořit v nich postupně vlastní
československé jednotky. Vzorem pro ně byly hrdinské činy československých výzvědčíků
("Esploratori Cecoslovacchi"), kterým se podařilo již do italského sboru vstoupit a kteří byli
velmi kladně hodnoceni. Italská vláda však vznik našich jednotek odkládala a povolila jen
vytvoření pracovních praporů pro vojenské účely. V souvislosti s italskou porážkou při
Caporettu v říjnu 1917 a diplomatickým přičiněním generála M. R. Štefánika bylo docíleno
významné události - dne 21. dubna 1918 bylo italskou vládou povoleno zřízení Čs. vojska
v Itálii.
Jeho
velitelem
byl
jmenován
generál
A.
Graziani.
Při jednáních s předsedou italské vlády V. E. Orlandem o zřízení čs. legií v Itálii M.R. Štefánik
řekl: "Nežádám od Vás nic víc než povolení našim lidem zemřít za jejich ideály."
V Itálii tak vzniká Československá divize ve složení 31., 32., 33. a 34. čs. střelecký pluk,
později v září ho doplňuje i 35. střelecký a 39. výzvědný pluk. Slavnostní přehlídky
připravenosti československé divize se v Organu zúčastňuje kromě generála Diaze i italský král
Vittorio Emanuele III. Dne 24. května 1918 byl v Římě na náměstí Pizza Venezia
československým legionářům za přítomnosti významných osobností slavnostně předán bojový
prapor vyšitý římskými dámami.
V polovině srpna 1918 byla čs. divize přesunuta na frontu do prostoru mezi Gardským jezerem
a řekou Adiží. Odpovědnost za tento prostor československé legionáře zavazovala. Úsek
Altissimo byl totiž jedním z nejdůležitějších bodů fronty 1. armády. Československá divize zde
vystřídala italské alpinisty a zahájila svou bojovou činnost. Velké boje svedla u masivu Monte
Baldo za udržení kóty Doss Alto. Při obranné a útočné činnosti zemřelo 7 mužů a 1 190 jich
bylo zraněno. Bohužel při této operaci také padlo 5 legionářů do rakousko-uherského zajetí.
Čtyři z nich byli neprodleně dne 22. 9. 1918 ve Via Prabi poblíž Arca popraveni.
Českoslovenští legionáři se zúčastnili také bojů na Piavě, na hoře Montello, bojů u Monte di
Garda, ve Val Bella, Cima Tre Penzi, Cima Cada, Passo Tomale a Monte Assolone. V zákopech,
ale i v "kavernách" prožili těžké bojové situace.
Do legií v Itálii bylo zařazeno téměř 20 000 mužů, z nichž 350 padlo. Několik desítek z nich
přišlo o život potupnou popravou poté, co padli do nepřátelského zajetí.

"Zvon padlých" na hradě Rovereto oznamuje zvoněním každoročně 28.října, že v Itálii padli
českoslovenští legionáři. Že místa jejich posledního odpočinku (Arco, Foligno, Santa Dona di
Piave, Udine, Rivo, Oderzo, Piavono, Monte di Garda, Spiazzi a další) jsou navždy spojena se
vznikem Československé republiky.
U příležitosti 75. výročí bojů čs. legionářů na italské frontě byly v Roveretu delegací
z Ministerstva obrany a zastupitelského úřadu České republiky v Římě vysázeny čtyři
olivovníky - jako symbol míru a dobrých vztahů mezi národy. Od října 1997 je v Roveretu
vztyčena i česká a slovenská vlajka.
Pan BOHUMIL VALTR
z č.p. 35 se narodil 24. června 1899 v Ostré, pol. okres Ml. Boleslav.
V roce 1917 narukoval k 10. lantver (= rakouská zeměbrana) do Ml. Boleslavi a
transportován byl do Wattensu v Tyrolsku. Po výcviku odjel na Rusko k Oděse u
Černého moře.
V březnu 1918 odjel s 159. batalionem do Albánie, kde byl v květnu1 pod Beratem
zajat. Transportován byl do zajateckého tábora ve Valoně. Odtud přesunut přes
Středozemní moře do Galtipolle, pak na ostrov Sicílii, dále do měst Avezano Sulmola, Neapol.
Přihlásil se do československého vojska v červenci 1918 v Avezaně. Zařazen byl k 35. pěšímu
pluku2 4. října 1918. Zúčastnil se bojů na Monte Gruppa a Piavě. Raněn na pravé ruce střepinou
granátu, byl léčen v nemocnici ve Folignu 3.
Z Itálie 31. prosince 1918, nemocen malárií, nastoupil cestu do osvobozené vlasti přes Veronu
a Rakousko. Do Prahy přijel 6. ledna 1919, kde léčen byl v karlínské nemocnici.
Demobilizován 24. října 1919 v Jihlavě.
Z dostupných materiálů převzala a zpracovala: J. Kaucká

Ve Zpravodaji I/2018 najdete informace o českých legionářích v Rusku a o panu Josefu Cucovi
z č.p. 94.

Z OBECNÍ KRONIKY
ze zápisků kronikáře pana učitele Františka Vaníčka

Po zveřejnění informace o lípě svobody z roku 1918, se ozvalo několik občanů,
kteří nám sdělili, že nic neslyšeli, a ani v rodinné fotodokumentaci, kde je
Obecná škola vyfocena, lípa není.
Listovali jsme kronikou, pátrali jsme, kde se nám lípa „ztratila”.
Květen 1929
„Teď teprve ukazují se zhoubné následky mrazů – hlavně na ovocných stromech. Nejlépe
přezimovali jabloně- ač i u těch jsou jednotlivé větve pomrzlé. Ořechy vlašské i lepší

1 květen 2018 dle kroniky obce Ostrá, dle osobní karty legionáře 24.8. 2018
2 pěší pluk dle kroniky obce, dle osobní karty legionáře je datum zařazení do legií 17.10. 2018 ke
střeleckému pluku.
3 Ve Folignu bylo zřízeno velitelství divize a město již 22.4. uvítalo první československé vojáky. Do
26.4. byly postaveny 4 střelecké pluky.

druhy lískových pomrzly úplně a třešně velmi (pučí jen ve vrcholících -patrně z nichž též
nic nebude).

Také švestky budou následky mrazů velmi proschlé. V parku před školou

pomrzlo ze 100 růží vysokokmenných 60 kusů a zbylých 40 bylo zachráněno tím, že kmínky
byly celé pod sněhem, kde vyčnívala část kmene, bylo po růži. I lípy a jiné divoké keře
byly mrazy zničeny – tyto vypučí z kořene – ne stromy.
Pozn. redakce :Je možné, že v tomto roce byla zničena mrazem i lípa svobody.
Záznam z kroniky – rok 1932
„Po kruté zimě v roce 1929, kdy mnoho ovocného stromoví bylo zničeno, jeví se strana jak
ze strany obce, tak i jednotlivců stav stromoví nejen doplniti, ale i minulý předstihnouti
......Všem stromům je věnována náležitá péče.
Pozn. redakce: Naše pátrání prozatím skončilo v roce 1963. Nic o lípě svobody jsme
zatím nezjistili.

LISTOPAD V MATEŘSKÉ ŠKOLE
S VĚTREM A DEŠTĚM O ZÁVOD
Těsně na konci října jsme se s dětmi opět sešli, abychom se potěšili muzikou. Tentokrát nám zvuky a
tóny přiblížily vítr a déšť. Uvítala nás kytara s písničkou „ Dobré ráno“ a otevřela nám dveře do hodiny
plné hudebních zážitků a prožitků. Pomocí básniček „ Foukej, foukej větříčku“ a „ Dešťové kapičky“
jsme si zahráli na přírodní živly – dechem jsme byli fujavicí i vichrem, naše prsty o podlahu vyťukávaly
pravidelný rytmus dešťových kapiček, šátkem jsme si vykouzlili vánek v listech.

Zkrátka najednou

z nás byl dešťový koncert. Každý z nás se stal bubeníkem. Na barely od vody jsme vybubnovali padání
dešťových kapek od těch nejmenších po největší, až vznikl pořádný liják, který jsme postupně zkrotili
pomocí ozvučných dřívek a písniček o dešti: „Prší, prší“ a „ Má pláštěnku“. Po hudebním dešťovém
bouření si každý z nás našel místečko na měkkém koberci a krásně si při relaxační klavírní muzice
odpočinul. To se nám to spalo…. A kdyby nás neprobudil mírný větřík – pohlazení šátečkem, tak tam
spíme až dodnes.
Co na závěrem ?

Měli jsme se hezky
přes hromy a blesky.
A pro jemný deštíček
přišel úsměv do líček.

HUDBA POHLADÍ I PŘI STONÁNÍ
Uplynuly dva týdny a do šedivých listopadových dnů opět přišlo hudební pohlazení.
Téma „ Kamarád stůně“ inspirovalo i naše další muzikoterapeutické setkání.
Po přivítání nás rozehřála písnička: „ Mám ruce na tleskání“, kterou jsme doprovodili hrou na tělo –
tleskáním, dupáním, skákáním a jiným řáděním.
Potom jsme si povídali o základních životních funkcích, o dýchání a o našem srdíčku:

- Nádech, výdech, na špičky a do dřepu...nejprve sami, pak ve dvojicích s šátkem.
- A jak tluče srdíčko? To je přece snadné zjistit!
Na svém těle najdeme a pak prsty o podlahu napodobíme. No a už to víme
Srdce ťuká ťuky ťuk,
ať jsi holka nebo kluk.
Hezky přitom dýcháme,
vzduch do plic nabíráme.
Příběh „Polámal se mraveneček“ jsme si v kruhu vzájemně „ namalovali“ na záda, malí nemocní
mravenečkové se uprostřed kruhu nechali „ošetřit“ hudbou kamarádů.
Zazpíváme, nasloucháme,
hudbu spolu prožíváme.
Když kamarád churaví,
muzika ho uzdraví!!!!!
A co nás čeká v prosinci? Přivítáme Advent, navštíví nás Mikuláš s andělem a čertem, sejdeme se na
tradiční vánoční slavnosti. A pak? No přece už jen dárečky :) Ale o tom všem až příště, těšte se!!!
Děti a zaměstnanci MŠ

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 25.1. 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

VÝSLEDKY SPORTOVNÍHO SDRUŽENÍ OSTRÁ - listopad 2017
A-mužstvo – Divize sk. B
13.kolo: FC Chomutov - S.S. Ostrá
2:1 (1:1)
14.kolo: S.S. Ostrá – SK Úvaly
2:0 (1:0)
15.kolo: Arsenal Česká Lípa - S.S. Ostrá 0:3 (0:1)
A-tým je v tabulce po podzimní části na 7.místě se ziskem 28 bodů.
B-mužstvo – I.B. třída sk.C
11.kolo:
12.kolo:
13.kolo:
10.kolo:

TJ Liblice - S.S. Ostrá "B"
6:1 (2:1)
S.S. Ostrá "B" – FC Bílé Podolí 4:3 (0:2) na penalty
SK Sokoleč - S.S. Ostrá "B"
5:2 (3:1)
S.S. Ostrá "B" - FC Tuchoraz 4:2 (2:1) odložené utkání, hrálo se v Satalicích

B-tým je v tabulce po podzimní části na 8.místě se ziskem 19 bodů.

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

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.
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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
Ordinace v Ostré: 18.12. 2017 , 10:30 – 11:30
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