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Z obsahu: Ohlédnutí za rokem 2017
Informace OÚ
Události v obci. Pozvánky
Českoslovenští legionáři v Rusku, legionáři z Ostré
Prosinec v MŠ
Vážení občané,
do nového roku 2018 na prvním místě přeji všem jednoznačně zdraví. Na druhém i třetím také.
Ostatní už lze zařídit nebo alespoň ovlivnit správným směrem. Zvlášť pokud pomůže
i přiměřená dávka štěstí.
V pracovní rovině bych přála sobě i svým spolupracovníkům, aby tvůrčí práce významně
převážila tu nutnou administrativní.
Uplynulý rok 2017 byl určitě náročný pro většinu z nás. Zrychlující se doba, která čím dál víc
minimalizuje možnost se na chvíli zastavit a jednoduše odpočívat, má za následek i to, že spolu
stále méně mluvíme, ačkoliv mluvíme na sebe, že se stále méně posloucháme, i když se
slyšíme, a že spolu stále méně trávíme společného času, přestože se vídáme.
Chci nám všem do nového roku popřát, abychom spolu více mluvili, trávili spolu vzájemně více
času a více si naslouchali.

Pranostiky

J. Kaucká

- leden

Zima, kterou konec roku nese, dlouho s námi ještě třese.
Lenivého v zimě ani pec nezahřeje.
Ať si v zimě chlad, jen když není hlad.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Co leden zmeškal, únor dohání..
V lednu silný led,v květnu bujný med.
Když je leden bílý, je sedlákovi milý.
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
Již několik dní píšeme letopočet 2018. Já se chci však ohlédnout ještě zpět do roku 2017. Co
vše se podařilo, osvědčilo, bylo zprovozněno, zrealizováno?
❧ Osvědčilo se přistavování kontejnerů na bioodpady u školy v Ostré. Zlepšilo se
nakládání s bioodpady v chatových oblastech.
❧ Od jara 2017 je zprovozněna nová služba pro občany - platební terminál zapůjčený obci
od Komerční banky. Terminál podporuje i bezkontaktní transakce.
❧ Povodí Labe ve spolupráci s vedením obce zahájilo projekční přípravu akce Migrační
zprůchodnění slepého ramene Labe Doubka s řekou Labe.
❧ Povodí Labe provedlo břehovou úpravu v chatové oblasti Felinky; vedení obce aktivně
pomohlo vyřešit problém hromadícího se bioodpadu na břehu Labe.
❧ Byly zrealizovány brigády - úklid odpadků, vyhrabání listí v parku u OÚ v Ostré a
podél místní komunikace k ČD zastávce, úprava břehu kalu ve Šnepově, břehu jezera
Ostrá a tůně Doubka. Ve spolupráci s rybáři a ochotnými občany Ostré a Šnepova byla
provedena údržba dřevin v kempu a okolo jezera Ostrá.
❧ Byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/201 7 o místních poplatcích.
❧ Správcem veřejného osvětlení v obci byla vybrána firma Medios - MK, s.r.o,
T.G.Masaryka 648, Městec Králové, 289 03, IČO: 26462516.
❧ Byla dokončena integrace veřejné dopravy etapa „Nymbursko II“.
❧ Byla zahájena příprava projektové dokumentace v záležitosti opravy a rekonstrukce
místních komunikací.
❧ V rámci projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“ (Operační
program Zaměstnanost) obec Ostrá podpořila dvě pracovní místa.
❧ Společensky účelné pracovní místo (SÚPM) zřídil OÚ od prosince 2017 –
administrativní pracovník, které bude dotované ÚP Nymburk.
❧ K OÚ Ostrá byla přistavena sběrná nádoba na přepálené oleje.
❧ Bylo vysázeno 15 ovocných stromů.
❧ Bezpečnostní kácení stromů v Ostré na návsi, kontroly a prořezy, v nutných případech
kácení stromů, je prováděno v obci s rozmyslem a vždy je konzultováno s odborníky.
❧ Železniční přejezdy u vlakové zastávky v Ostré a na polní cestě ze Šnepova byly
opatřeny světelným zabezpečovacím zařízením se závorami.
❧ Vedení obce podalo žádost o dotaci na MZe na investiční akci „Vodovod ve Šnepově“.
Žádost byla zařazena do Seznamu akcí Programu 129 300.
❧ Aktualizovány byly Kanalizační řád obce Ostrá, Povodňový plán obce Ostrá a Provozní
řád ČOV Ostrá, stejně tak jako karta obce Ostrá na webových stránkách Středočeského
kraje, tzv. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro území Středočeského kraje.
❧ Od července je u každého odpadkového koše v obci k dispozici zásobník se sáčky pro
psí exkrementy.
❧ Byly přidány herní prvky na hřiště do Ostré i Šnepova.
❧ Bylo obnoveno vsakování dešťové vody v parku u OÚ.
❧ Dokončena oprava katastrálního operátu - katastrální území Ostrá.
❧ Zahájeno jednání se Správou tratí Praha – výměna plechových čekáren u ČD zastávky
za vhodnější.
Toto je malé ohlédnutí za uplynulým rokem 2017. V únorovém Zpravodaji najdete ohlédnutí za
kulturním a společenským děním v obci.
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INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
ZE DNE 18.12. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo
✔ Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Ostrá 2018-2020
✔ Rozpočet MŠ na rok 2018
✔ Změnu omezení provozu MŠ Ostrá ve školním roce 2017/18
(2.ledna 2018 zavřena, naopak otevřena již 22. srpna 2018)
✔ Střednědobý výhled rozpočtu obce Ostrá na období 2018-2021
✔ Rozpočet obce Ostrá na rok 2018
✔ Předběžné rozpočtové opatření 9/2017, 1/2018
✔ Dokument : Místní poplatky na rok 2018
✔ OZV o místních poplatcích č. 2/2017
✔ Dodatku č. 8 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu (spol. AVE CZ
odpad. hosp. s.r.o., Benátky n. J. x Obec Ostrá)
✔ Žádost o schválení změny využití peněžitého daru od obce Ostrá (Nemocnice
Nymburk, s.r.o.)
✔ Pověření veřejnosprávní kontrolou na místě – kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky – MS Ostrá, SS Ostrá, CSZS Poděbrady o. p. s.
✔ Smlouva o partnerství – Obec Ostrá x Obec Stratov
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
✔ Závěry kontroly FV ZO Ostrá na OÚ Ostrá a v MŠ Ostrá
✔ Licenční smlouvu o veřejném provozování (OSA z.s. Praha 6 – Bubeneč x Obec Ostrá)
✔ Informace o přípravách PD – rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce OÚ,
kanalizace Šnepov

ODPADNÍ VODY V OSTRÉ
Opakovaně musím prostřednictvím našeho Zpravodaje připomenout:
Nevhazujte do kanalizace ochranné pomůcky - rukavice a prezervativy, hygienické pomůcky,
jako jsou pleny, vložky, tampóny, nebo v současnosti často používané vlhčené ubrousky.
Materiál těchto výrobků je velmi odolný, pružný a biologicky nerozložitelný. Po kontaktu se
strojním vybavením čerpací stanice nebo nátoku na čistírnu odpadních vod se namotávají na
kola čerpadel až do jejich úplného ucpání. Následně pak musí být zařízení zastaveno, a pokud
nedojde k jeho poškození, je alespoň rozebráno a vyčištěno. Proto po použití nesplachujte
hygienické pomůcky do záchodu, ale vyhoďte je do směsného odpadu. Jinak znamenají velkou
komplikaci v provozu kanalizace a ČOV.

NEOPRÁVNĚNÉ NAPOJENÍ DĚŠŤOVÝCH VOD NA SPLAŠKOVOU
KANALIZACI
V souvislosti se zjištěným přetěžováním čerpací stanice odpadních vod na splaškové kanalizaci,
a na základě požadavku vedení obce Ostrá, provedly Středočeské vodárny, a. s. průzkum
splaškových stok kanalizace pro veřejnou potřebu. S touto kontrolou byla spojena také revize
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kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí na území obce Ostrá, zaměřená na vypouštění
srážkových, popřípadě balastních vod, do splaškové kanalizace. Při revizi kanalizačních
přípojek byla bohužel zjištěna závažná skutečnost – napojení dešťových svodů ze střechy
několika nemovitosti do kanalizační přípojky, což je v rozporu s Kanalizačním řádem obce a
zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Z výše uvedených důvodů byli majitelé
nemovitosti vyzváni k odstranění závady a byla jim obcí Ostrá vyměřena pořádková pokuta.

MÍSTNÍ POPLATKY 2018
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1.300,- Kč trvale hlášenou osobu (popř. napojenou
chalupu) a 500,- Kč za dítě do 15 let.
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč na osobu s trvalým pobytem/rekreační
objekt. Pro děti do 18 let věku činí poplatek 500,- Kč.
Poplatek za psa činí 100,- Kč (první pes), 150,- 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.
Splatnost poplatků: 1. splátka do 31. 3. 2018, druhá splátka do 30. 9. 2018. Při úhradě za
likvidaci odpadů obdržíte nové roční známky na popelnice. Kdo nebude mít roční známku na
popelnici do 31. 3. 2018, tomu nebude vyvezena!
Poplatky je možno zaplatit v úředních dnech - pondělí a středa - od 8 do 11 hodin a od 13 do 17
hodin na Obecním úřadě v Ostré hotově nebo platební kartou. Dále je možno úhradu zaslat
převodem na účet obce, č. účtu 2229191/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést číslo
popisné (evidenční). Občané Šnepova před číslo popisné (evid.) napíší ještě číslo 6.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
Příští jednání ZO Ostrá se bude konat dne 23.1. 2018 od 19 hodin na obecním úřadě.

UDÁLOSTI V OBCI a v okolí
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2017
Betlémské světlo doputovalo v neděli 17. prosince i do Ostré. Již třetí rok bylo možné si světlo
na OÚ Ostrá převzít. Vzhledem k malému zájmu občanů se bohužel tato akce pravděpodobně
nestane v naší obci tradicí. Termín příjezdu světla do Lysé n.L. bude vždy zveřejněn
v prosincovém Zpravodaji. Každý bude mít možnost si pro světlo dojet na lyské nádraží sám.

NOVOROČNÍ POCHOD
Vánoce, Silvestr i novoroční oslavy jsou již minulostí, v nás však doznívají dojmy i vzpomínky
z novoroční akce – z výšlapu na zříceninu hradu Mydlovar. Z naší obce nás vyrazilo pět,
celkem se sešlo 48 turistů z okolí ale i od Břeclavi, Prahy nebo Stochova. Novoroční procházka
se vydařila.
J. Kaucká, za turistickou skupinku ze Šnepova :)
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
Ve čtvrtek 4.1. 2018 nás na OÚ potěšili školáčci z MŠ Ostrá
Tříkrálovou koledou.

Informování na úřední desce - JUBILEA V OBCI
Po konzultaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů Vás musím informovat:
Od května 2018 začne v ČR platit GDPR neboli obecné nařízení na ochranu osobních údajů.
V Čechách tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice
95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti
v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi
vyplývajícími z Obecného nařízení. Z tohoto důvodu na úřední desce ani ve Zpravodaji
nebudou již od ledna 2018 zveřejňovány údaje o jubilantech.
Sbor pro občanské záležitosti drobným dárkem k Vašemu jubileu a milou návštěvou Vás
bude těšit i nadále.
J. Kaucká

POZVÁNKY
KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
Lednová kavárnička „Na úřadě“ se koná ve čtvrtek 25.1. 2018 v 16 h.
Všichni jste srdečně zváni.

PLESOVÁ SEZÓNA V OSTRÉ
Myslivecký ples: pátek 26.1. 2018

Sportovní ples: pátek 2.2. 2018

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
Ples pro děti bude :) . Do uzávěrky se redakci nepodařilo zjistit termín.

VE ZKRATCE
●

VOLBA PREZIDENTA se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v
sobotu 13. ledna 2018 od 8,00 do 14,00 hodin. Místem konání voleb je ve volebním
okrsku č. 1 volební místnost na Obecním úřadě v obci Ostrá pro voliče bydlící v obcích
Ostrá a Šnepov. Volební urna ve Šnepově bude od 9:30 do 10:00 u autobusové zastávky.
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●

KONTEJNER NA VÁNOČNÍ STROMKY bude přistaven ve čtvrtek 18.1. 2018 na
obvyklém místě u školy.

●

STATISTIKA OBCE ZA ROK 2017
V roce 2017 se v Ostré narodilo 6 dětí (4 chlapci a 2 děvčata), zemřelo 6 občanů,
přistěhovalo se 18 lidí a odstěhovalo se jich 15.
K 1. 1. 2018 má Ostrá 558 obyvatel, z toho 120 dětí do 15 let.

●

TURISTICKÉ CEDULE – naučná stezka podél Labe – MYDLOVARSKÝ LUH –
aktuální informace: do 30.12. se podařilo všechny infopanely ukotvit , během ledna
bude vše natřeno a opraveny stříšky. Následovat budou výměny mapek.

●

VÝROČÍ V OBCI
515 let
160 let
110 let
100 let
50 let

?

první zmínka o Ostré je z roku 1503
křížek na návsi je z roku 1858
od postavení školy v Ostré
od zasazení lípy svobody u školy
od zasazení lípy v parku u pomníku padlých z I. sv. války

NEPOCHOPITELNÉ

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ČÁST TŘETÍ

ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI V RUSKU
(čerpáno z materiálů Československé obce legionářské, http://www.cslegie.wz.cz/italie.htm, z
kroniky obce Ostrá 1894- 1929, https://www.vojsko.net/index.php/armady/18-historie/1335ceskoslovensti-legionari-v-rusku-za-1-svetove-valky)
První náznaky československých armád na straně Ruska byly zaznamenány už v r. 1914. V té
době žilo v Rusku asi 100 000 Čechů a Slováků a mnozí z nich neměli ruské občanství. Jediná
možnost, jak se vyhnout zabavení majetku a deportaci, bylo přihlásit se o ruské občanství a
dobrovolně vstoupit do armády. Vedoucí českých spolků podali carovi Mikulášovi a
ministerstvu války žádost o zbudování československé dobrovolnické jednotky. Přestože ruské
úřady v té době nebyly proslulé svou rychlostí, už 12.srpna byl návrh schválen a byla sestavena
tzv. Česká družina. Tím však na nějakou dobu činnost skončila, car Mikuláš neměl zájem na
jejich podpoře a počítal s tím, že tohle bude Čechům a Slovákům stačit.
Přesto, že car povolil její vznik, neměl zájem na její rozšiřování, svého vlastního vojska měl
dost. Proto se Česká družina nebrala za bojový útvar a byla nazvána sborem propagandistů v
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rámci ruské armády. V říjnu 1914 čítala 700 mužů. Byla shromážděna do Kyjeva, kde na konci
září slavnostně přísahala a převzala vojenskou zástavu.
Koncem října odjela Česká družina na frontu. Jejich úspěchy byly fantastické, dokonce natolik,
že se to dostalo až k uším cara. Ten pak dovolil nábor do roty i z řad zajatců, po nějaké době to
ale z nepochopitelných důvodů zase zakázal. Této možnosti tak stihlo využít jen 250 vojáků a
důstojníků.
Do jara 1915 přešly na ruskou stranu desetitisíce vojáků. Většinou zajetí nekladli odpor,
mnohdy dobrovolně dezertovaly celé roty. Car Mikuláš se však stále neměl k tomu, aby
zbudoval oficiální československou divizi, i když jejímu vzniku by nestálo nic v cestě.
Kritickým bodem byl 2.květen 1915. Čechům bylo v tu chvíli jasné, že konec války a naděje na
osvobození vlasti je v nedohlednu. Při ústupu ruských armád se Češi opět velmi vyznamenali a
jejich přičiněním byl postup Rakouska zpomalen. Jako odpověď byl zbudován Československý
dělostřelecký pluk, zřízení samostatného vojenského útvaru však bylo i nadále odkládáno.
Rok 1916 měl být rozhodujícím rokem o konci války. Ruská vojska se vzchopila k nečekané
ofenzívě, nakonec ale frontu posunula jen o 100 km za ztrát jednoho milionu vojáků. Brusilova
ofenzíva byla maximum, co mohla tehdejší zmožená, unavená a nedostatečně zásobená ruská
armáda zvládnout. Naši vojáci byli pro generála Brusilova velice užiteční.
Když se České družině příliš nedařila snaha o založení samostatného útvaru, požádala o pomoc
zahraniční odboj. Ten v čele s Masarykem tou dobou vedl úspěšná jednání ve Francii právě za
stejným účelem. V Rusku ale tak úspěšní nebyli.
V roce 1917 vstoupily do války Spojené Státy Americké a Rusko mělo jediný úkol, tedy
vydržet. Bylo rozhodnuto o ofenzívě, které měl velet opět generál Brusilov. V následující bitvě
u Zborova 21.7. 1917 byla pro československou armádu velice významná, protože jí byl svěřen
samostatný frontový úsek. I v tomto konfliktu prokázali Češi své kvality a v odpověď jim byl
dovolen neomezený nábor z řad rakouských zajatců.

Osterský legionář v Rusku – pan JOSEF CUC
z č. 94 se narodil 22. prosince roku 1875 v Semicích, pol. okres Český Brod, příslušný do
Ostré, politický okres Mladá Boleslav. Službu v bývalé rakousko- uherské armádě vykonával
před válkou u pěšího pluku č. 36 od roku 1895 do 1898. Po vypuknutí světové války byl od
16.9.1914 u 10. pluku zeměbrany v Mladé Boleslavi. Od 5. května 1916 byl přidělen k 44.
pluku uherskému v Liberci.
Raněn do pravého ramene byl 5.8.1916, zajat u Založce blíže Černovic.
V nemocnici byl v Kyjevě, po uzdravení pracoval zde v továrně na dubový extrakt.
Zde podepsal revers následujícího znění:
„Bude-li potřeba, souhlasím s mobilizací českého vojska v Rusku.“
Platil ze svého výdělku národní daň.
28. října 1917 vstoupil do československého vojska a přidělen byl ke 4. pluku Prokopa
Velikého.
Zúčastnil se bojů u Bachmače o Penzu, Bezenčuk, Kuzněck, Lipjaky, Samaru, Kiněl,
Oremburg, Aksakovo, Belebej, Simbirsk, Kazaň a Novonikolajevsk.
12. srpna 1919 vstoupil na americkou loď Hefron I., která 15. srpna 1919 za bouře
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Šimonosecké úžině narazila na skalisko, loď tímto nárazem byla proražena. Na malých
parnících byl Japonci se spolubratry převezen do Šimonoseku, odtud vlakem do Kobe, kde loď
byla ve správě.
Teprve 1. listopadu 1919 opět nastoupil cestu před Suez k domovu. Do Terstu přijel dne
18.prosince 1919, do Českých Budějovic večer dne 22. prosince a do Prahy ráno o 8. hodině
dne 23. prosince.
Z dostupných materiálů převzala a zpracovala: J. Kaucká
Ve Zpravodaji 2/2018 najdete informace o českém legionáři panu Karlu Zítovi z č.p. 110.

PROSINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLCE
V naší školce se předvánoční čas, jako již tradičně, nesl v duchu tradic, koled, vůně vánočního
cukroví a voňavých Františků, povídání o původu Vánoc, o předvánočních a vánočních zvycích
- každé pondělí jsme si zapálili svíčku na adventním věnci a pod zavřenými víčky si snili svá
tajná přání. Rozbalovali jsme také adventní sáčky s malými drobnostmi a sladkostmi.
Aby si děti mohly udělat lepší představu o tom, jak Vánoce trávili naše babičky a dědečkové,
navštívili jsme hned na začátku prosince Skanzen v Přerově nad Labem, kde probíhala tradiční
vánoční výstava "Lidové Vánoce v Polabí".
Asi nejvíce se dětem líbila prohlídka školní třídy, kde jsem mohli vidět scénu tříkrálové koledy.
Vystaveny byla také staré vánoční
pohlednice a lidové betlémy z
nejrůznějších matriálů.
Hned druhý den po návštěvě
Polabského muzea také k nám po
roce přišla vzácná návštěva, která
neodmyslitelně k vánočnímu času
patří. Ani letos totiž sv. Mikuláš
nezapomněl a společně s andílkem a
čertem nás navštívil ve školce.
Mikuláš se svým doprovodem přišel
hned po odpolední svačině a pobyl s
námi skoro celé odpoledne.
Nejdříve děti vzácné hosty přivítaly
pásmem mikulášských, čertích a
andělských básniček a písniček. V
knize dobrých skutků a drobných hříchů, kterou sv. Mikuláš bedlivě střeží, bylo zapsáno ale
opravdu nepatrné množství prohřešků, a tak bohatá nadílka nikoho neminula. Čert, i když s
velkým lomozem, ale stejně jako v minulých letech, odešel s nepořízenou.
V druhé části odpoledne děti pozvaly Mikuláše, andílka i čerta ke společnému vyrábění. Za
malou chvíli pak pod rukama dětí i milé návštěvy vznikly krásné mikulášské masky, figurky
andílka a podobizny čerta. Společný čas se nesl v atmosféře pohody, přátelství a klidu. Děti se
vůbec nebály a pokud plakaly, tak jen opravdu malinko.
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Velmi sv. Mikuláši, čertům i andílkovi za příjemné odpoledne děkujeme a těšíme se na
příští rok!
Stihli jsme také zavítat do hlediště Divadla Nymburk na pohádku Čert vem Anděla. Sám kníže
pekel Luciper a jeho žena Belzebubka měli velkou starost se svou mladou čerticí Belindou. Nic
jí nebavilo, o žádnou zábavu nestála. Vůbec si nevěděli rady, jak svou dceru opět rozveselit,
žádné pekelné pokusy nepomohly. Až mazaný hříšník Vyžírka přijde s dobrou radou - který čert
smutnou čertici rozveselí, dostane jí za ženu a půl pekla k tomu.....no, každá pohádka má svůj
šťastný konec :-)
A závěr prosince? Krásný a slavnostní. Vánoční nálada, vůně cukroví od maminek, koledy - to
vše charakterizovalo naši vánoční slavnost, která pomyslně zakončila naše vánoční putování.
Pro letošní slavnost si naše děti si pro své blízké připravily divadelní představení Jak Nebavína
ukradla vánoční kouzlo. Společně s chlapcem Alanem jsme hledali ztracené kouzlo Vánoc.
Putovali jsme sněhovou nadílkou až k vánočnímu cukroví, které bylo nevykrájené, neupečené a
jen tak rozválené se povalovalo na talíři. Podivili jsme se nad stromečkem, který se v koutku
styděl, že je celý zelený, neozdobeným a ani nebylo poznat, že je vánočním stromem.
Alan ale nakonec kouzlo Vánoc zachránil. Díky Alanovi se sněhové vločky opět honily nad
krajinou, než je zima poukládala do závějí spát; perníčky, rohlíčky a linecké nakonec skončilo
schované ve vyhřáté troubě; větvičky vánočního stromečku ozdobily pestrobarevné ozdoby a
pod zeleným pláštěm skrýval všechno, co si každý přál.
Celé Alanovo vánoční putování a hledání zakončila návštěva Betléma, nad kterým zářila
hvězda a kam se v podvečer scházeli staří i mladí, poklonit se Ježíškovi a dary mu dát. Tam ve
chlévě volek i oslík blízko stáli, aby Ježíška zahřívali a on mohl v chladné noci na jesličkách
spát.
Děti byly opravdu velmi šikovné a celé vystoupení se jim moc a moc povedlo. Připravily nám
opravdu krásné sváteční adventní odpoledne. I Ježíšek byl na obláčku spokojený a za jejich
snahu a odvahu při záchraně vánočního času je hned druhý den odměnil - pod stromečkem v
tělocvičně jim zanechal ale opravdu obrovskou hromadu dárků.
Všem rodičům, prarodičům a návštěvníkům naší Vánoční slavnosti velmi děkujeme za příjemně
prožité odpoledne a v roce 2018 přejeme zdraví, štěstí a splněná malá i velká přání.
Děti a zaměstnanci MŠ

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola Ostrá děkuje kroužku keramiky pod vedením paní Martiny Šípkové

za

poskytnutí finančního sponzorského daru, který bude využit na úhradu nákladů spojených s
celodenním výletem dětí mateřské školy.
Jitka Fránková
ředitelka MŠ

Ordinace MuDr. J. Daleckého v Ostré v roce 2018
Vedení obce jedná s lékařem o jeho konzultacích ve škole v Ostré.
O četnosti návštěv budete včas informováni.
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Pohotovostní služby praktických lékařů pro děti a dorost
Od 1.1. 2018 budou zrušeny pohotovostní telefonické konzultace praktických lékařů pro děti a
dorost, které dosud poskytovali lékaři v Lysé nad Labem a Milovicích.
Od tohoto data bude v naléhavých případech třeba kontaktovat přímo dětská oddělení
nemocnic.

LSPP pro děti a dorost
PRACOVIŠTĚ KOLÍN

LSPP pro děti a dorost
PRACOVIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

Pavilon „D“ – přízemí dětského pavilonu,
dětská odborná ambulance
Žižkova 146, 280 01 Kolín III
Kontakt: 321 756 641
Ordinační hodiny:
Všední den
17:00 – 21:00
Víkend, svátky
8:00 – 20:00

třída Václava Klementa 147
293 01 Mladá Boleslav
Kontakt: 326 742 706
Ordinační hodiny:
Po-Pá
17:00-22:00
So, Ne, sv
8:00-22:00
Přestávky
12:00 – 12:30
17:30 – 18:00

Nemocnice Nymburk - DĚTSKÁ AMBULANCE
Boleslavská 425, Nymburk, 288 02
Ambulance je koncipována jako dětská
pohotovost
pracovní dny od 7:00 do 15:30
O víkendech a svátcích pak nepřetržitě.
Kontakt: 325 505 266
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