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ZASTUPITELSTVO OBCE, OBECNÍ ÚŘAD
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Slova k zamyšlení
Ze života

Příspěvek 2,- Kč

VÝBĚR VÁNOČNÍCH AKCÍ V OKOLÍ

" Lidové Vánoce v Polabí" ve Skanzenu Přerov n. L.

Vánoční výstava s doprovodným programem o víkendech
otevřeno pá - ne 9 - 1 6, 24.1 2. zavřeno, 25.- 30. 1 2. denně

Člověk se rodí,
Polabské vánoční trhy - Výstaviště Lysá nad Labem
i když mu to škodí.
4. 1 2. – 6. 1 2. Mikulášské trhy
S. J. Lec 11 . 1 2. – 1 3.1 2. Stříbrné trhy
1 8. 1 2. – 20.1 2. Zlaté trhy
S poctivostí, milí
synci, došmajdáte
Skauti letos opět přivezli Betlémské světlo!
k chudobinci.
Bude se rozdávat v sobotu 1 9. 1 2. 201 5:
Jiří Žáček 9:55 - 1 0:1 5 na vlakovém nádraží v Lysé nad Labem
1 0:30 - 11 :00 na parkovišti u OÚ v Ostré
Když popíjím,
starosti podřimují.
Adventní koncert
Anakreon z Teu 6. 1 2. od 1 6 hodin
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem
Piju, abych utopil své
problémy, ale oni
Vánoční zpívání a živý betlém
prevíti umějí plavat! 24. 1 2. od 1 3.30 hodin
N. N. v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem
Jediné světlo mého Vánoční koncert
života je světlo
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
v ledničce.
N. N. 26. 1 2. od 1 6.00 hodin
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Informace z 11 . veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 5. 11 . 201 5
ZO bere na vědomí:

• Zprávu kontrolního a finančního výboru.
• Informace cyklokoordinátorky p. H. k záměru na propojení cyklostezky mezi městy Nymburk, Lysá
nad Labem a Čelákovice a k Memorandu “Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala“.
• Informace o žádosti náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Středočeského kraje o
spolupráci při přípravě vyznačení mezinárodní cyklistické trasy EuroVelo 4 (dvě etapy).
• Plán kácení, prořezů a náhradní výsadby v obci.
• Rozpočtové opatření 8/201 5.
• Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 201 6.
• Aktualizaci Strategického plánu obce.
• Informace o postupu hodnocení nabídky zhotovitelů na Doplnění kanalizační sítě v obci Ostrá
II.etapa.

ZO schvaluje:

• Prodej obecních pozemků p.č. 358/2 (47 m2) a p.č. 358/3 (20 m2) v k.ú. Ostrá za 500,- Kč/m2
manželům H. na základě vyhlášeného záměru dne 30. 9. 201 5
• Nové nájemce kiosku u jezera v Ostré a pověřuje starostku obce k dalším krokům, tj. podpis smlouvy,
převzetí od stávajících nájemců a předání kiosku novému nájemci.
• Firmu TELMONT Nymburk, s.r.o. vítězem cenového průzkumu trhu ve věci technického dozoru
investora pro stavbu – doplnění kanalizace v obci Ostrá – etapa II. a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
• Zahájení písemného průzkumu trhu na základě bodu č. 2.2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 9/201 2 ve věci zpracování projektu pro přípravu a podání žádosti na SFŽP
„Revitalizace obecního rybníka ve Šnepově“.
• Zahájení písemného průzkumu trhu na základě bodu č. 2.2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 9/201 2 ve věci studie k vybudování cyklotrasy na k.ú. Ostrá ve směru Šnepov –
Stratov k přípravě a podání žádosti o dotaci.
• Využití tělocvičny v prostorách MŠ Ostrá ke sportovnímu vyžití dětí 4 - 6 let pod vedením trenérů SS
Ostrá s tím, že bude zajištěn úklid, pořádek a odemykání a zamykání vstupu do budovy v době
sportování.
• Vyhlášení záměru na pronájem části obecních pozemků p.č.490 a p.č.611 o celkové výměře 2500 m2
k.ú. Ostrá za běžnou cenu 4Kč/m2.
• Příspěvek pro SPCH Lysá nad Labem ve výši 500,- Kč na rok 201 6.
• Dotaci pro MS Ostrá ve výši 30 000,- Kč na rok 201 6.
• Dotaci pro SS Ostrá ve výši 30 000,- Kč na rok 201 6.
• Vyhlášení záměru na prodej části obecních pozemků p.č.488 a p.č. 490 (p.č. 490/4), manželé N.,
Ostrá – Felinky (95m2) za minimální cenu 350 Kč/m2.
• Rozpočtové opatření 9/201 5.

ZO pověřuje:

• Podpisem Příkazní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 201 6.
• Podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost č.IV-1 2-601 6852/VB/002, Ostrá, kNN pro
p.č. 1 63/1 4, H2A6 (AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 020, Nymburk, 288 01 + Obec Ostrá).

ZO neschvaluje:

• Registraci obce do internetové databáze firem.
Zveme občany na 12. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná 8. 12.
2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Odvoz bioodpadu v obci

Tento týden (30.11 . - 4.1 2.) končí svoz bioodpadu pro letošní rok. Kontejnery na bioodpad budou
znovu přistaveny pravděpodobně v březnu 201 6. Přesný termín bude zveřejněn ve Zpravodaji.

POZVÁNKY
Vánoční příběh

Srdečně Vás zveme na vánoční besídku mateřské školy, která se
uskuteční 1 5. 1 2. 201 5 od 1 6.00 hodin v tělocvičně.

Kavárnička "Na Úřadě"

304).

Ve čtvrtek 28. 1 . 201 6 od 1 6:00 hodin se na Obecním úřadě uskuteční
první setkání dříve narozených občanů Ostré a Šnepova. V případě potřeby
zajistíme dovoz a odvoz účastníků (prosíme oznámit předem na tel. 325 551 ).
Myslivecký ples
se bude konat 29. 1 . 201 6 od 20.00 hodin v hostinci U Žíznivý ryby

UDÁLOSTI V OBCI
Listopadové dny v naší mateřské škole

Co jsme v minulém čísle Zpravodaje slibovali, stalo se skutečností! Začátkem listopadu k nám zavítal
cestou ze světového turné veleznámý MiniCirkus EDUARDO.
Ve skutečné cirkusové manéži se děti mohly zasmát podařeným kouskům klauna Edíka, který předvedl
svou hru na různé dechové nástroje, žonglování kužely a talíři. Byli jsme také svědky technicky náročné
drezury divoké kočkovité šelmy.
Na děti čekala i jedna soutěž o hodnotné balónkové ceny. Za bouřlivého povzbuzování diváků se
soutěžního klání v nafukování balónků na čas účastnily tři děti. I když vyhrát mohl jen jeden, odměnu si
odnesl každý závodník.
Dětem se cirkusové řádění velmi líbilo a cirkusového klauna odměnily smíchem i dlouhotrvajícím
potleskem.
Vstupné bylo dětem hrazeno mateřskou školou.
Děti a zaměstnanci MŠ
Mateřská škola Ostrá děkuje kroužku keramiky pod
vedením paní Martiny Šípkové za poskytnutí finančního
sponzorského daru, který bude využit na úhradu
divadelních představení pro děti mateřské školy.
Jitka Fránková, ředitelka MŠ

Lampionový průvod v pátek 1 3.11 .
Letošní večerní "lampionové" procházky obcí se zúčastnila velmi početná skupina osterských
dětí i dospělých. Všichni se postupně přemístili od zastávky u křížku na pláž u jezera. Bezpečný
přechod přes hlavní silnici zajistila PČR. U pláže na přítomné čekalo malé občerstvení. Tuto
podařenou akci pořádalo zastupitelstvo obce. Panu J. Klicperovi děkujeme za krásný a perfektně
připravený ohňostroj.

Předvánoční posezení v úterý 24.11 .
Na rozdíl od tak tradičních akcí jako je lampionový průvod nebo
rozsvěcení vánočního stromu, je tato akce úplnou novinkou, kterou
letos poprvé zorganizoval Obecní úřad. Na "premiéru" se v budově
OÚ sešli občané - po pravdě řečeno převážně občanky, které se
rozhodly využít možnosti vyrobit si adventní věnec nebo si zkusit
zdobení domácích perníčků, anebo si přijít jen tak popovídat.
V obou místnostech úřadu vládla příjemná a pracovní atmosféra.
Zastupitelstvo obce doufá, že se také tato akce časem stane
úspěšnou tradicí.

PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU v neděli 29.11 .
Tradiční adventní slavnosti a rozsvěcení vánočního stromku letos
nepřálo počasí - lilo jako z konve a foukal vítr. Ale to byl jediný
nedostatek této akce, a soudě podle počtu návštěvníků to nikomu
náladu nezkazilo.
Všechny činnosti, kromě samotného rozsvícení stromku a stánku
s klobásami, se přesunuly do slavnostně vyzdobených prostor školy.
Po proslovu starostky a vystoupení dětí z mateřské školy si každý
mohl dát svařené víno, cukroví, vánočku nebo palačinku. Nechybělo
ani zdobení perníků a stánek s keramikou. Ve školních chodbách bylo
trochu těsno, ale veselo a útulno.
Organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům patří poděkování za
příjemně prožité odpoledne.

Beseda s paní ředitelkou Marií Novákovou v pondělí 30.11 .
Která obec se může pochlubit, že má takové štěstí? Paní ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad
Labem, Mgr. Marie Nováková, ochotně přijala pozvání do naší obce a osobně přijela za rodiči budoucích
(máme jedenáct předškoláků) i současných školáků na Obecní úřad. Sdělila nám spoustu informací
o zápisu do 1 . třídy, o začátku a průběhu školní docházky. Dozvěděli jsme se žhavé novinky, např.
o přípravě slavnostního otevření nově vybudovaných učeben. Paní ředitelka pohotově odpovídala na dotazy
přítomných. Škoda jen, že obavy přítomných, že nebude kde zaparkovat, byly zbytečné. Velmi malý zájem
našich občanů o informace o škole, která je naší spádovou školou a do které chodí valná většina žáků naší
obce, byl překvapující.
Ale kdo nic nedělá, nic nezkazí. I kvůli šesti přítomným stálo za to tuto besedu připravit. V listopadu 201 6,
vzhledem k tomu, že budeme mít deset předškoláků, pozvu paní ředitelku znovu, aby nám sdělila novinky ve
škole a poskytla našim rodičům tuto „VIP“ službu.
J. Šenfelderová, starostka obce

Advent na Obecním úřadě

Přivítání adventu a rozsvícení
vánočního stromu ve škole

1 0. výročí otevření železniční zastávky v Ostré
2005 - 201 5
Železniční trať vedoucí kolem Ostré byla součástí Rakouské severozápadní
dráhy, budované v letech 1 869 - 1 874. Tato dráha zajišťovala v tehdejší rakouské
monarchii nejkratší spojení mezi Vídní a Berlínem. Z Vídně vedla na českém území přes Znojmo,
Jihlavu, Německý Brod, Čáslav, Kutnou Horu, Kolín, Nymburk, Lysou n. L., Litoměřice, Ústí n. L. a Děčín
a dál do Německa. Roku 1 873 byla na této hlavní trati zřízena také odbočka z Lysé n. L. do Prahy,
v témže roce bylo v Lysé uvedeno do provozu nádraží.
Obyvatelé Ostré museli zpočátku chodit na vlak na nádraží do Lysé nebo do Kostomlat, a podobný
problém měli občané Stratova. Časem proto začali uvažovat a žádat o zřízení vlakové zastávky na trase
mezi těmito dvěma nádražími, která by vyhovovala oběma obcím. Bohužel se představitelé Ostré
a Stratova nedokázali dohodnout na rozumném místě, kde by chtěli zastávku mít. Obě obce usilovaly
o to, aby zastávka stála na místě pro ně nejvýhodnějším.
První jednání probíhala již od roku 1 909. Ostrá chtěla postavit zastávku na místě, kde stojí dnes,
tedy „na Průhoně“ u strážního domku 240, což nebylo moc příhodné pro Stratov, který ji naopak chtěl
buď „u šraňků“ nebo u strážního domku 239 směrem na Kostomlaty. Roku 1 91 2 stále probíhala jednání
se Severozápadní dráhou i mezi oběma obcemi, která však nikam nevedla.
Nakonec byli stratovští úspěšnější - vypravili se prý až do Vídně, aby složili požadovaný obnos,
a tak na schůzi zastupitelstva obce Ostrá dne 30. listopadu 1 91 3 byl „předložen přípis provozního
inspektorátu Severozápadní dráhy v Praze ze dne 26. listopadu 1913, jímž se vyrozumívá obec
Ostrá o zřízení zastávky na domku 239, dále že na žádost obce Ostré nelze vzíti již zřetele, ježto
obec Stratov obnos 8 730 K již složila.“ Tolik zápis z obecní kroniky.

Zastávka byla postavena za Stratovem směrem na Kostomlaty u strážního domku č. 239 - tedy tam,
kde trať kříží polní cesta vedoucí ze Stratova dolů ke kolejím. Slavnostně zprovozněna byla 25. 5. 1 91 4 .
Stavěly na ní denně čtyři osobní vlaky ve směru na Prahu a tři směrem na Nymburk. Do Prahy se od nás
téměř sto let jezdilo na nádraží Těšnov, postavené roku 1 875. Stálo kousek od dnešní stanice metra
Florenc. Roku 1 972 byl však provoz na této trati ukončen a osobní vlaky z našeho směru pak mnoho
let končily ve Vysočanech. Krásná budova nádraží Praha-Těšnov byla zbourána v roce 1 985. Dnes
nad tím místem vede magistrála.
Ale zpátky do Stratova: Službu na staré zastávce vykonával pan Šorf, který tam bydlel ve strážním
domku, proto se tu říkávalo "u Šorfů". Tato zastávka sloužila obyvatelům Stratova, Ostré a Šnepova
čtyřicet pět let (říkalo se jí také "šnepovská", protože byla blízko Šnepova). Z Ostré to ale bylo poměrně
daleko, proto se obec stále nevzdávala myšlenky na zřízení vlastní, nebo aspoň bližší zastávky. První
světová válka přinesla jiné starosti, ale již roku 1 920 zastupitelé obce žádali, aby zastávka byla zřízena
aspoň na půl cesty mezi oběma vesnicemi, aby to měli všichni stejně daleko. Ale opět z toho nic nebylo.
Po skončení další světové války zastupitelstvo Ostré hned v roce 1 945 znovu vzkřísilo myšlenku na
zastávku ležící blíže k obci. Její vybudování bylo roku 1 947 povoleno ředitelstvím státních drah. Občané
Ostré dokonce již začali s nadšením navážet zeminu na peróny za strážním domkem 240 (u Černých)
směrem ke Stratovu, ale nakonec vše opět ztroskotalo na neschopnosti obou obcí dohodnout se. Jednání
se znovu táhla mnoho let, až roku 1 957 konečně začaly práce na přemístění staré zastávky Stratov
k přejezdu se závorami, tedy tam, kde je stratovská zastávka dodnes. Zastávka byla dokončena
v roce 1 958, do provozu byla uvedena 1 0. února 1 959. Byla to zděná, v zimě vytápěná budova
s čekárnou, WC a prodejem jízdenek. Postavili ji svépomocí občané obou obcí za 98 000 Kčs.
Stanice se dokonce měla jmenovat Ostrá, neboť ležela na katastru naší obce, nakonec však z toho
sešlo. Ale aspoň byla o něco blíž. Opuštěná první stratovská zastávka časem zchátrala a nakonec
byla zbořena. Dnes už po ní nezbyla ani stopa.
Tím ale osterská anabáze za vlastní zastávkou neskončila. Dalších čtyřicet šest let jsme chodili na vlak
do Stratova, jak si většina z nás ještě živě pamatuje. Cesta lesem byla v létě a za světla docela pěknou
procházkou, v zimě, za tmy či za ošklivého počasí to však bylo nepříjemných dvacet minut.
V roce 1 999 byla Ostrá oslovena organizací ROPID (Regionální organizátor pražské integrované

dopravy), zda by měla zájem o vlastní železniční zastávku, s podmínkou, že by se obec podílela na jejím
financování. Zastupitelstvo Ostré v čele s tehdejším starostou panem Hradeckým neváhalo a návrh
přijalo. Po vyřízení všech úředních náležitostí a dotací byla na podzim roku 2005 postavena zastávka na
kdysi původně navrhovaném a z obce pohodlně přístupném místě u strážního domku 240.
Náklady na stavbu zastávky dosáhly 8 milionů Kč, z toho 6 milionů pokryly dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, zbylé 2 miliony zaplatila obec.
Slavnostní zahájení provozu proběhlo 2. prosince 2005 v podobě mikulášské jízdy parním vlakem,
po které následoval kulturní program v Botanicu.
Ostrá se tedy po devadesáti šesti letech od prvního jednání dočkala krásné nové vlastní zastávky,
která však bohužel brzy neunikla opakované pozornosti vandalů. Částka, kterou už stály opravy obou
tolikrát poničených „budek“ určitě nebude malá. V letošním roce nám dráhy k desátému výročí "nadělily"
přístřešky úplně nové - raději už ne skleněné, ale plechové. Jak dlouho asi vydrží?
Jen pro zajímavost: Ostrá nebyla jediná, kdo musel bojovat o vlastní zastávku. Ani Lysá to neměla
hned od začátku jisté. Jak už jsme se zmínili, hlavní trať tehdy v 1 9. století vedla z Vídně do Berlína,
a s nějakou odbočkou do Prahy – což bylo v tehdejší monarchii pouze nevýznamné provinční město –
se nejdřív vůbec nepočítalo. A když pak byla odbočka z Lysé do Prahy povolena, nádraží mělo stát v lese
u kapličky sv. Václava, a mělo být společné pro Lysou a Čelákovice. Takže obyvatelé Lysé by to měli na
vlak ještě dál než my do Stratova. Je to hlavně zásluhou tehdejší majitelky lyského panství, dobré kněžny
Štěpánky Rohanové, že nádraží v Lysé stojí tam, kde stojí. Použila k tomu veškerého svého vlivu,
ale hlavně darovala ke stavbě dráhy všechny potřebné pozemky až skoro k Nymburku, jen aby Lysá
měla své nádraží. V té době také byla z Lysé zřízena vlečka do panského cukrovaru v Litoli, která byla
zpočátku koněspřežná (tj. vozy byly po kolejích tažené koňmi). Odbočka do Milovic vznikla v roce 1 921
původně jako vojenská vlečka, ale od roku 1 923 už sloužila jako veřejná trať.
Dříve narození si ještě pamatují dobu, kdy se jezdilo „párou“ - tedy vlaky taženými parní lokomotivou.
Celé generace batolat se učily: “Jak dělá mašinka?“ - „Šš..šš..šš!“ Ale pokrok je pokrok, a tak po
skončení druhé světové války začala probíhat postupná elektrifikace tratí a parní lokomotivy byly
pomalu nahrazovány elektrickými. Trať z Kolína do Lysé byla elektrifikována roku 1 958, ale úsek z Lysé
do Prahy až v roce 1 976. Provoz parních lokomotiv byl oficiálně ukončen v celém Československu roku
1 980 a většina těchto železných krasavic skončila ve sběrných surovinách nebo v technickém muzeu.
Naštěstí se jich zachránilo aspoň tolik, že si i dnes můžeme občas užít příležitostné nostalgické jízdy
parním vlakem, jako tomu bylo při slavnostním otevření zastávky v Ostré v roce 2005. Jedině díky
podobným akcím se mohou i dnešní děti pořád ještě učit „Jak dělá mašinka?“ - protože, mezi námi,
zkuste nějak zvukomalebně vyjádřit, jak dělá Pendolino!
Na závěr poděkování všem, kdo se o vybudování naší zastávky zasloužili. My ostatní si můžeme přát,
aby nám co nejdéle vydržela v neporušeném stavu!
H. P.

2005 - Slavnostní zahájení provozu zastávky Ostrá

201 5 - Nové zastávky místo poničených

2.1 2.2005

Slavnostní otevření zastávky Ostrá
Obrázky
z historie

Stará zastávka Stratov a strážní domek ve
směru na Nymburk - asi 1 91 4

1 945

Stará zastávka v době 2. sv.
války - 40. léta 20. stol.

Stará zastávka Stratov ve směru na Prahu 1 91 9

Na staré zastávce Stratov
v roce 1 945

Nádraží Praha-Těšnov

Nádraží "Lisa" za Rakouska-Uherska

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME
V prosinci oslaví významné životní jubileum naše občanka
paní Blanka Stolinová z Ostré

91 let

VZKAZY
Naše dlouholetá občanka, paní Věra Podhrázská, která se letos
z Ostré odstěhovala, by ráda touto cestou pozdravila své bývalé
spoluobčany a sousedy, a popřála jim krásné vánoční svátky a vše
nejlepší do nového roku i do dalších let.

MUDr. Josef Dalecký

ordinuje v Ostré v budově školy
každou sudou středu
od 1 0.30 do 11 .30
(informace a případné změny jsou
vždy vyvěšeny před školou)

Místní knihovna

v budově Obecního úřadu v Ostré
je otevřena každý sudý týden

v úterý od 1 6 do 1 8 hodin

(červenec - srpen ZAVŘENO)
knihovnice: Jaroslava Morcová
půjčování bez poplatku
tel. 325 51 2 01 3
veřejný internet
Výsledky Sportovního sdružení Ostrá za listopad

A-mužstvo – Krajský přebor

1 3.kolo Sokol Hostouň - SS Ostrá
2:3 na penalty
1 4.kolo SS Ostrá - SK Rakovník
6:0
1 5.kolo FK Sázava - SS Ostrá
2:3
A tým je po podzimní části na 5. místě
se ziskem 29 bodů.

Krátké shrnutí podzimní části:

B-mužstvo – Okresní přebor

11 .kolo Kostelní Lhota A - Ostrá B 1 :3
1 2.kolo Ostrá B - Sokol Běrunice A 6:1
1 3.kolo Přerov nad L. A - Ostrá B
5:2
B tým je po podzimní části na 5. místě
se ziskem 25 bodů.

V letní přestávce došlo u A mužstva k velké výměně a příchodu nových hráčů včetně trenéra, kterým
se stal pan Jiří Kafka. Přípravné zápasy se Ostré povedly a stačila i na soupeře z vyšších soutěží.
Při startu mistrovské soutěže se však začala náhle potýkat hlavně s neproměňováním brankových
příležitostí. Ostrá nedokázala vstřelit branku Vranému, Lhotě ani Tuchlovicím, a přestože obrana hrála
poměrně spolehlivě a tým inkasoval málo, start byl za očekáváním. Zlom nastal při venkovním utkání
v Rejšicích, kde Ostrá ve velice těžkém utkání remizovala. Na penalty sice prohrála, ale probudila se
střelecky a až do konce podzimu podávala dobré výkony. Cenná remíza a následné vítězství na penalty
bylo dosaženo na hřišti vedoucího týmu Hostouně, a také domácí výhra v očekávaném derby proti
Semicím. Ostrá získala na podzim celkem 29 bodů a udržela se v kontaktu s úplným čelem tabulky.
Hráči trénovali v dostatečném počtu a s dobrým přístupem i za každého počasí. Škoda dlouhodobého
zranění hrotového útočníka Romana Herzána, který má v popisu práce střílení branek. Jaro napoví víc,
ale hra o přední příčky je v možnostech tohoto týmu každopádně.
Střelci "A" týmu: Petlička 1 3, Müller 5, Hochmeister 3, Nedorost, Vobořil, Bureš, Kouba po 2, Herzán,
Sedlák, Ďurinda, Sirový, Knobloch po 1 .
Jan Šípek

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách pro
registrované pacienty těchto lékařů:
MUDr. Čerňanská tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová, tel. 728 234 392
MUDr. Chocholová tel. 606 840 451
MUDr. Matasová tel. 607 746 211
všední dny 1 7.00-22.00h
sobota, neděle, svátky: 8.00-20.00h
Út 1 . 1 2. MUDr. Matasová
St 2. 1 2. MUDr. Chocholová
Čt 3. 1 2. MUDr. Dáňová
Pá 4. 1 2. MUDr. Čerňanská
So 5. 1 2. MUDr. Matasová
Ne 6. 1 2. MUDr. Matasová
Po 7. 1 2. MUDr. Čerňanská
Út 8. 1 2. MUDr. Matasová
St 9. 1 2. MUDr. Chocholová
Čt 1 0. 1 2. MUDr. Dáňová
Pá 11 . 1 2. MUDr. Matasová
So 1 2. 1 2. MUDr. Dáňová
Ne 1 3. 1 2. MUDr. Dáňová
Po 1 4. 1 2. MUDr. Čerňanská
Út 1 5. 1 2. MUDr. Matasová
St 1 6. 1 2. MUDr. Chocholová
Čt 1 7. 1 2. MUDr. Dáňová
Pá 1 8. 1 2. MUDr. Dáňová
So 1 9. 1 2. MUDr. Chocholová
Ne 20. 1 2. MUDr. Chocholová
Po 21 . 1 2. MUDr. Čerňanská
Út 22. 1 2. MUDr. Matasová
St 23. 1 2. MUDr. Chocholová
Čt 24. 1 2. MUDr. Dáňová
Pá 25. 1 2. MUDr. Chocholová
So 26. 1 2. MUDr. Čerňanská
Ne 27. 1 2. MUDr. Čerňanská
Po 28. 1 2. MUDr. Čerňanská
Út 29. 1 2. MUDr. Matasová
St 30. 1 2. MUDr. Chocholová
Čt 31 . 1 2. MUDr. Dáňová
LEDEN 201 6
Pá 1 . 1 . MUDr. Čerňanská
So 2. 1 . MUDr. Matasová
Ne 3. 1 . MUDr. Matasová

KROUŽKY A KURZY

KROUŽEK KERAMIKY
Každou středu nebo čtvrtek 1 7 - 1 9 hodin

v budově školy v Ostré.
(Informace obdržíte vždy na začátku měsíce
formou SMS zprávy. )

Cena: dospělí nad 1 6 let 1 00,- Kč za lekci
maminka s dítětem do 9 let 1 00,- Kč za lekci
děti 9 -1 6 let 80,- Kč za lekci
Pracovní oděv s sebou .
Martina Šípková (tel. 604 91 7 602 )

POWERJOGA
POSILOVACÍ CVIČENÍ
Cvičení 2x týdně v tělocvičně školy

pondělí 1 9.00-20.00
středa 1 9.00-20.00

PILATES
Každý čtvrtek 1 9.00-20.00 , 20.00-21 .00
v tělocvičně školy v Ostré
Cvičitelka: Blanka Fiedlerová
Cena: 250,- Kč za 5 lekcí
450,- Kč za 1 0 lekcí
S sebou: podložku, ručník, pití
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