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Slova k zamyšlení
O chudobě

Bída a hlad na světě
nejsou proto, že by
bylo nemožné
nasytit chudé, ale
proto, že je nemožné
nasytit bohaté.
(Matka Tereza)
Když jsem kázal o
chudobě, nazývali
mne svatým. Když
jsem kázal o
příčinách chudoby,
nazývali mne
komunistou.
(brazilský arcibiskup
Helder Pessoa
Cámara, 1 909-1 999)
Bohatství nebo
chudobu nemají lidé
v domě, ale v duši.

(Xenofon)

Ročník X.

6/201 5

příspěvek 2,- Kč

Informace z 7. veřejného jednání ZO Ostrá dne 11 .5. 201 5
ZO schvaluje

• pověření starostky obce k poskytování Závazného stanoviska na základě
žádosti ÚP ČR dle §33 odst. 6 zákona č. 111 /2006Sb. o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů v případě posuzování nároku na doplatek na
bydlení pro osoby užívající dlouhodobé ubytovací zařízení se schváleným
provozním řádem v katastru obce Ostrá
• dodatečně vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava
komunikací 201 5“
• doplnění a opravu dopravního značení v obci na základě revize dopravního
značení firmou SEDOZ DZ s r.o.
• kritéria zápisu pro přijetí do MŠ Ostrá pro školní rok 201 5/201 6
• podle §1 66 odst. 2 zákona č. 561 /2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném
znění, schvaluje jmenování Mgr. Jitky Fránkové do funkce ředitelky MŠ Ostrá
• nákup Zahradního traktoru Starjet UJ 1 02-11 s vozíkem
• čerpání peněz z rezervního fondu MŠ na platbu autobusu dne 1 4. 5. 201 5
(celodenní výlet)
• žádost paní ředitelky MŠ o schválení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro školní
rok 201 5/201 6 do počtu 28 dětí
• celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 201 4 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 201 4 bez
výhrad
• účetní závěrku obce za rok 201 4
• ve smyslu § 5, odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zadat přezkoumání
hospodaření obce Ostrá za rok 201 5 KÚ Středočeského kraje
• pověření starostky obce podpisem Příkazní smlouvy na zajištění ostatní
dopravní obslužnosti pro rok 201 5
• dokument „Výše a způsob úhrady za likvidaci odpadních vod od roku 201 5 "
(v elektronické podobě je dokument na www.ostra.cz)
• pořádání XXIV. Sokolského triatlonu v k.ú. Ostrá dne 28. 6. 201 5 (na pláži
v Ostré)
• dodatečné povolení stavby u č.e.408 v chatové oblasti Buda
• pověření starostky obce podpisem Smlouvy se společností DIMATEX CS, spol.
s r.o., se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou. Předmětem této smlouvy je
sběr a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi firmou od občanů obce
Ostrá
• firmu TR Antoš s r.o. vítězem výběrového řízení “Herní prvky na obecní hřiště
v Ostré“

• příspěvek na DĚTSKÝ DEN dne 31 . 5. 201 5 ve výši 3000,- Kč (na základě žádosti paní V.Č. a J.N.)
• prodej obecního pozemku p.č. 505 a p.č. 506 v k.ú. Ostrá-Felinky (o celkové výměře 631 m2)
manželům R. na základě vyhlášeného záměru z důvodu urovnání vlastnických vztahů
• vyhlášení záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 362/1 (1 5m2) před nemovitostí č.p. 76
v Ostré na žádost manželů Z.
• schvaluje snížení nájemného na keramický kroužek ze 6000 Kč/rok na 4500 Kč/rok

ZO bere na vědomí

• informaci o Hospodářském výsledku MŠ za rok 201 4
• umístění kontejnerů na bioodpad na obecní pozemek u MŠ; kontejnery budou přistavovány od 1 .3. do
31 .1 0. v třítýdenních intervalech
• sadu Ekotašek si mohou občané zakoupit na OÚ za 50,- Kč

ZO odkládá

• vyřízení žádosti o prodej obecních pozemků v areálu Pěstitel Stratov p.č. 1 551 /3 o výměře 1 49m2
a 1 561 /2 o výměře 260 m2 na následující jednání a pověřuje starostku k provedení místního šetření
• vyřízení žádosti o pronájem obecního pozemku v k.ú. Ostrá p.č. 1 42/1 na následující jednání a
pověřuje starostku k jednání s odborem dopravy, popř. se stavebním odborem a zjištění informací
týkajících se pronajímání místní komunikace a podmínek s tím spojených

ZO neschvaluje

• příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

Zveme občany na příští jednání ZO, které se bude konat 22.6.201 5 od 1 9:00 hod .

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Kontejnery na bioodpad v obci Ostrá
V pátek 5. 6. 201 5 a v sobotu 6. 6. 201 5 budou v Ostré přistaveny kontejnery na

bioodpad na obecním pozemku vedle školy.
Občané mohou do těchto kontejnerů odkládat odpady vznikající při údržbě zahrad.
Kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatele Ostré a Šnepova.
Kromě toho mohou obyvatelé Šnepova shromažďovat bioodpad mezi kal a pole. Technický
pracovník se postará o odvoz.

Vítání občánků
Rádi bychom obnovili krásnou tradici slavnostního vítání nově narozených občánků Ostré.
Uskutečnění tohoto záměru závisí na tom, projeví-li zájem rodiče dětí narozených od 1 . ledna
201 4. Kontaktujte nás prosím na Obecním úřadě v Ostré nebo prostřednictvím e-mailu:
starosta@ostra.cz do 30.6. 201 5.

Poděkování: Děkujeme pořadatelům za DĚTSKÝ DEN , který se velmi vydařil. V letošním roce

přišel rekordní počet 97 dětí.

VAŠE DOTAZY
Vy se ptáte, my odpovídáme....
Dotaz č.1
Jak je to s vodovodem ve Šnepově?

V současné době probíhá územní řízení. Zahájení stavby je plánováno v posledním čtvrtletí roku 201 5.
Dotaz č.2
Stále čekám, kdy se začne něco dít za Obecním úřadem. Kdy už tam bude konečně dětské hřiště?

Mám pro vás dobrou zprávu. S největší pravděpodobností začne zabudovávání herních prvků za
obecním úřadem na začátku července. V druhé polovině srpna plánujeme slavnostní otevření obecního
hřiště pro děti. O přesném termínu budete včas informováni.
Zastupitelstvo obce vybralo herní prvky pro nové hřiště na základě přání dětí, které kreslily obrázky a
spolu s rodiči se zúčastnily dotazníkového šetření o tom, co by na hřišti chtěly mít. Jedná se o tyto herní
prvky: multifunkční sestava Bajaja - skluzavky s domkem, pružinová houpadla, houpačky - hnízdečko a
vahadlová houpačka, kolotoč.
Dotaz č.3
Bylo by možné půjčit si od Obecního úřadu sekačku na trávu?

V žádném případě. Za vybavení dílny, které slouží pouze pro potřeby údržby obecního majetku, ručí
technický pracovník. Ten je společně s dalším pracovníkem poučen a proškolen pro práci se všemi stroji
a přístroji obecní dílny.
Na vaše dotazy odpovídala starostka obce .
(Dotazy posílejte na e-mail: starosta@ostra.cz nebo vhazujte do schránky OÚ; tři nejzajímavější budou
vždy vybrány do dalšího čísla Zpravodaje.)

POZVÁNKY
OSLAVA DNE MYSLIVOSTI
A
70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ

se koná
Program:

20. června 201 5

9:00 - 1 2:00 hodin : VÝSTAVA O HISTORII MYSLIVOSTI V OSTRÉ v tělocvičně bývalé školy.
Vstupné je dobrovolné.

od 1 3:00 hodin se v osterské myslivně koná tradiční oslava a zábavné odpoledne pro děti ,
večer taneční zábava pro dospělé.
Žízní ani hlady po celý den nikdo trpět nebude!
Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na vaši hojnou návštěvu!
Myslivecké sdružení Ostrá

T. J. SOKOL Lysá nad Labem pořádá a srdečně Vás zve
na XXIV. ročník Sokolského triatlonu ,
který se koná v neděli dne 28. června 201 5 na pláži v Ostré od 1 0.30 hodin.
Rozloučení se školním rokem a slavnostní "šerpování" předškoláků
se bude konat
1 6. 6. 201 5 od 1 5.30 hod. v prostoru divadla firmy Botanicus.

Květen v mateřské škole - Věda je zábava
V polovině května jsme s dětmi navštívili iQpark v Liberci, kde jsme hravou formou poznávali svět
vědy a techniky. Experimenty, labyrinty, vodní hrátky, příroda a energie, hry a hlavolamy, klamy a iluze to vše jsme tu našli. Zapojením co největšího množství smyslů jsme objevili běžné jevy, které se
dějí kolem nás. Sahání na vystavené předměty bylo "přikázáno", protože co si vyzkoušíme, tomu
porozumíme. Na tomto místě je totiž věda zábava!
Celkem nás čekala plná čtyři patra pokusů, objevů a zábavy. V prvním patře si děti mohly užít vodní
hrátky - sledovaly vodní kaskádu ukazující vodní tok, postavily si vodní mlýnek jako na potoce,
přehradu, stavidlo. Vyzkoušely si i různé druhy konstrukcí vodních pump, nechyběl ani vodojem nebo
vodní elektrárna. Plynule se zrcadlovým bludištěm, které je o celé jedno zrcadlo větší než ten na
Petříně, dostaly do jedinečného rotujícího válce, kde děti měly projít po několikametrové lávce a zjistit,
jestli se otáčí lávka nebo válec.
Ve druhém patře jsme začali věřit, že se dokážeme zabalit do mýdlové bubliny, sjet po požární tyči
nebo si vyrobit elektřinu vlastní prací. V části věnované lidskému tělu jsme si vyzkoušeli vložit orgán na
správné místo, prověřili jsme ostrost našeho zraku a zkusili světelný obtisk těla.
V další části parku jsme si mohli sednout do kontejneru, spatřit nejvyššího muže planety, zkusili jsme
si naši rychlost běhu na závodní dráze. Největší atrakcí pro nás byla možnost zjistit, jak to vypadá, když
se televizní moderátor dostane před mapu s předpovědi počasí.
V posledním patře iQparku si děti hrály se světlem - prozkoumávaly své tělo termokamerou, zkoumaly
rentgenové snímky, měly možnost si lehnout na fakírovo lůžko nebo udržet rovnováhu v nakloněném
modelu potápějícího se Titanicu.
Protože nám počasí velmi přálo, odpoledne jsme se chvíli zastavili také v liberecké ZOO, která v roce
201 4 oslavila "své" pětadevadesátiny. Děti si prohlédly spoustu zajímavých zvířat, nejdelší návštěvu
však věnovaly výběhu bílého tygra indického, kterého v České republice lze vidět pouze v této ZOO.
Dozvěděli jsme se, že první dva jedince získala ZOO v roce 1 994 a první mláďata se podařilo
odchovat v roce 2002.
Celý den dětem přinesl plno zábavy, zážiků a nových zkušeností. Slíbili jsme si, že se určitě do světa
poznání někdy příště opět vydáme.
Děti a zaměstnanci MŠ

Prázdninový provoz Mateřské školy Ostrá
(červenec + srpen) :
MŠ je otevřena pouze 1 .7. - 1 3.7. 201 5.
Nástup dětí k docházce ve školním roce 201 5/1 6:
1 . září 201 5.

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY!
V květnu se v Ostré narodila Terezka Hotovcová

Sportovní sdružení Ostrá – výsledky za květen 201 5
A-mužstvo – Krajský přebor
24.kolo: Jíloviště – Ostrá
25.kolo: Ostrá – Tatran Rakovník
26.kolo: Ovčáry – Ostrá
27.kolo: Ostrá – Hostouň
28.kolo: ČLU Beroun – Ostrá

4:1
1 :3
2:1
2:5
0:3

A-tým je v tabulce Krajského přeboru
na 7. místě se ziskem 42 body.

B-mužstvo – Okresní přebor
20.kolo: Hrubý Jeseník – Ostrá B
21 .kolo: Ostrá B – Běrunice
22.kolo: Všejany – Ostrá B
23.kolo: Ostrá B – Přerov n/L
24.kolo: Kostelní Lhota – Ostrá B

0:3
2:0
2:4
5:0
4:2

B-tým je v tabulce Okresního přeboru
na 8. místě se ziskem 34 body.

PROGRAM VŠECH MUŽSTEV S.S. OSTRÁ V ČERVNU
1 . 6. pondělí Přípravka starší S.S.Ostrá - Straky B
zač. 1 7:00
3. 6. středa Přípravka mladší Kostelní Lhota - S.S.Ostrá zač. 1 7:00
6. 6. sobota Dorost
S.S.Ostrá - Straky
zač. 1 0:00
6. 6. sobota "A" tým
S.S.Ostrá - Nymburk
zač. 1 7:00
7. 6. neděle Žáci
Litol - S.S.Ostrá
zač. 1 0:00
7. 6. neděle "B" tým
S.S.Ostrá B - Semice B zač. 1 0:1 5
8. 6. pondělí Přípravka starší Milovice - S.S.Ostrá
zač. 1 7:00
1 0. 6. středa Přípravka mladší S.S.Ostrá - Libice n. Cidl. zač. 1 7:00
1 3. 6. sobota Žáci
S.S.Ostrá - Kam. Zboží zač. 1 0:00
1 3. 6. sobota "A" tým
Klecany - S.S.Ostrá
zač. 1 7:00
1 3. 6. sobota "B" tým
Rožďalovice - S.S.Ostrá B zač. 1 7:00
1 4. 6. neděle Dorost
Chotusice - S.S.Ostrá
zač. 1 0:1 5

PLAVEBNÍ ŘÁD VÝLETNÍ LODI BLANICE
Květen, červen - sobota a neděle, červenec, srpen - denně.
(V případě celodenního deště loď nevyplouvá.)

Odjezdy z Ostré od mola u Felinek: v 11 .45 a 1 5.45
Zastávky: Kersko, Kostomlaty, Hradištko, Nymburk

(Podrobnější informace o jízdním řádu na www.polabinalodi.cz,
mail: blanice@polabinalodi, tel. 734 604 364)

Víte, že...

V přírodní rezervaci Mydlovarský luh se nacházejí čtyři duby letní, které byly 23. 1 . 2004
vyhlášeny MěÚ Lysá nad Labem za památné stromy. Najdete je u Farského potoka ve skupině
vzrostlých stromů.

Náš rodák František Verner
1915 – 2004

Vzpomínka ke 1 00. výročí narození.
Dne 6. června 1915 se v Ostré narodilo dítě, které dostalo při křtu jméno František.
O osmdesát devět let později, 7. prosince 2004, zemřel v Praze páter František Verner OCr.,
sídelní kanovník vyšehradský, komandér rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, farář a
církevní knihovník.
Mezi těmito dvěma daty uplynul život naplněný prací a láskou k lidem a ke knihám.

František se narodil v Ostré jako první dítě Františka a Marie Vernerových. Jeho rodným stavením bylo
č. p. 53, statek s nádhernou barokní bránou naproti kovárně. Postavil jej kolem roku 1 844 Františkův
pradědeček Josef Verner na pozemku, který dostala věnem jeho nevěsta Anna Šnajdrová.
Vernerovi jsou jedním ze starousedlých osterských rodů; první předek Jan Verner je v Ostré zapsán již
roku 1 685. Roku 1 698 koupil statek č. p. 3, kde někteří příslušníci rodu bydleli až do počátku 20. století.
Z narození malého Františka se kromě rodičů radoval také jeho dědeček Josef Verner s babičkou
Marií, rozenou Hejňákovou z Byšiček, a jejich dosud neprovdaná dcera Marie - chlapečkova teta.
František se ale nenarodil ve šťastné době: když přišel na svět, už rok zuřila první světová válka, a tak
radost rodiny brzy vystřídal zármutek - Františkův tatínek musel narukovat do války. Jak mu asi bylo,
když opouštěl sotva tříměsíčního synáčka a nevěděl, jestli ho ještě uvidí? V dalších letech ho vídal
jenom na fotografiích, které mu rodina posílala na italskou frontu, a když se naštěstí vrátil (na rozdíl od
tolika jiných osterských sousedů), Fanouškovi byly tři roky, tatínka neznal a zpočátku se ho bál.
Po válce se život rodiny pomalu vracel do normálních kolejí. Františkovi postupně přibyli tři sourozenci:
Josef, Marie a Bohumil. Byli o dost mladší, ale celý život se měli všichni rádi a měli krásný vztah.
Roku 1 921 nastoupil František do obecné školy v Ostré, kam chodil do roku 1 925. Pak přešel na
měšťanskou školu v Lysé nad Labem, kterou ukončil roku 1 929. Dobře se učil (vysvědčení mu vždy
kazil pouze zpěv!), a tak bylo jasné, že by měl dál studovat. Rodiče ho dali zapsat na Arcibiskupské
gymnázium v Praze, ale stálo je velké úsilí dopřát synovi studia. Právě v té době, ve 30. letech, totiž
přišla velká světová hospodářská krize, která tvrdě zasáhla i venkov. Rodina na tom nebyla nejlépe,
doma byly ještě tři malé děti, a tak si student František musel přivydělávat kondicemi, jak se tehdy
říkalo doučování. Přestože musel žít hodně skromně, rád na svá studia u jezuitů vzpomínal, ale
hlavně se mu tam dostalo kvalitního vzdělání.
Studium na Arcibiskupském gymnáziu zakončil maturitou 1 7. června 1 937, necelý rok předtím se však
musel vyrovnat s těžkou životní ranou: zemřela mu milovaná maminka, která byla tak pyšná na svého
nadaného syna, ale jeho maturity ani dalších úspěchů se nedočkala.
Františkova rodina v Ostré měla svých starostí víc než dost - doma zbyly tři malé děti, které přišly
o maminku, a tatínek se měl co ohánět. František chtěl dál studovat, ale nechtěl svou rodinu ještě více
zatěžovat. Vstoupil proto do řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Noviciát prožil v křižovnickém
klášteře v Praze u Karlova mostu, a vždy na tu dobu vzpomínal jako na nejkrásnější rok svého života.
Byl totiž velký čtenář, a tady byl přímo u zdroje - měl k dispozici celou řádovou knihovnu. A protože
zrovna neměli knihovníka, dostal tuto knihovnu na starost.
Roku 1 938 začal František studovat teologii a zároveň knihovnictví na Filosofické fakultě Karlovy
university. Bylo to prý přání jeho maminky, aby se stal knězem, a lásku ke knihám si přinesl z domova,
kde se hodně četlo.
Brzy přišla další válka. Snad kvůli válečné nejistotě byl František vysvěcen na kněze již ve 4. ročníku,
ve věku 27 let, 28. června 1 942 v chrámu sv. Víta v Praze. Primici, neboli první mši, kterou novokněz
slouží, však měl v rodné obci. Mši samozřejmě sloužil v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem, ale
veškerá sláva kolem se odehrávala v Ostré a účastnila se jí celá vesnice. Je zázrak, že se něco takového
vůbec mohlo konat – vždyť to bylo v době heydrichiády a stanné právo bylo odvoláno jen dva dny před
primicí, která se konala 5. července 1 942. Bůhví, kdo měl zásluhu na získání povolení...

Ještě stále žije pár pamětníků této události: Františkův rodný
dům byl slavnostně vyzdoben, sjelo se plno hostů, také mnoho
kněží, všechny holčičky a slečny z Ostré se vystrojily za družičky
a doprovázely Františka ke kostelu v Lysé. On sám i se svou
symbolickou "nevěstou" tam jel v kočáře pana Mojžíše, který
byl evangelík; také mezi družičkami (na katolické primici )
byla děvčátka z evangelických rodin - krásné svědectví toho,
jak vesnice tehdy držela dohromady. Snad ji tak spojily i těžké
válečné časy, v nichž byla tato slavnost jedním z mála světlých
okamžiků. Po mši se jelo zpátky domů a slavilo se. Hospodyně
ze vsi napekly koláče a jiné dobroty – prý se v době válečného
nedostatku, kdy byly potraviny na lístky, lidé skládali, co kdo
mohl dát – mouku, cukr, máslo...
Škoda, že tato událost vůbec není zachycena v kronice Ostré,
která byla v tu dobu zabavena protektorátními úřady.
František dokončil studia v roce 1 943 a zahájil své kněžské
povolání. Ještě ve válečných letech 1 943-45 působil u sv.
Antonína v Holešovicích. Tam zažil pražské povstání, kdy mu do
kostela snášeli mrtvé a raněné. V letech 1 945-53 působil u sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Při tom se
stále staral o křižovnickou knihovnu u Karlova mostu. Roku 1 953 se stal farářem v Praze-Košířích, kde
měl na starosti dva kostely: Nejsvětější trojice na Malostranském hřbitově a sv. Jana Nepomuckého tehdy nejmladší pražský kostel, částečně nedostavěný, o jehož opravu a dostavbu se zaloužil a dnes má
v něm svou pamětní desku. V této farnosti strávil více než 40 let svého života, během kterého oddal,
pokřtil a pochoval nespočet lidí. Ale zároveň se věnoval i svým milovaným knihám - zachraňoval, budoval
a opečovával několik pražských teologických knihoven, např. knihovnu v Arcibiskupském paláci na
Hradčanech, již zmíněnou křižovnickou knihovnu u Karlova mostu, a nakonec kapitulní knihovnu
na Vyšehradě. Roku 1 987 byl jmenován sídelním kanovníkem na Vyšehradě, kam se začátkem 90. let
přestěhoval do budovy nového děkanství.
K jeho další odborné činnosti jen stručně, neboť je dobře známa a zdokumentována jinde: Na pokyn
kardinála Františka Tomáška založil a vybudoval v letech 1 967- 82 Pokoncilní knihovnu (tj. knihovnu
k postgraduálnímu studiu kněží) s 20 000 svazky.
Z jeho publikační činnosti je to např. „ Bibliografie českých překladů celé Bible i jejích částí“ (1 987),
jeho hlavním a asi nejvíce ceněným dílem je „ Bibliografie české katolické literatury 20. století“, na níž
pracoval 25 let a která má kolem 50 000 záznamů. Také vytvořil kartotéku českých katolických autorů.
V roce 1 989 byl vyznamenán presidentem republiky za zásluhy o výstavbu – knihovnictví.
V roce 2001 obdržel papežské vyznamenání „Pro Ecclesia et Pontificae“ za své celoživotní dílo v oboru
knihovnictví.
A jaký vlastně byl? Nepředstavujte si asketu se sepjatýma rukama a očima věčně upřenýma k nebi. Byl
věřící, ale zároveň realista, člověk aktivní a poctivě pracující - jeho rukama prošly tuny zaprášených knih.
Byl dobrý organizátor a diplomat, a také dobrý a moudrý člověk. Mnoha lidem pomohl. Jeho humor byl
laskavý a jeho rady smysluplné. V mladších letech sportoval - rád lyžoval, hrál tenis, chodil po horách ...
Nikdy nezapomněl na rodnou obec, často a rád sem jezdil na návštěvu k rodině a udržoval přátelství se
svým kamarádem z mládí. Jednou pozval výpravu rodáků do své rezidence na Vyšehradě a ukázal jim
knihovnu. Ke konci života strávil v Ostré celý týden a chodil po místech, kde vyrůstal. Naposled navštívil
svoje rodiště pár měsíců před smrtí - v létě roku 2004 u příležitosti 11 0. výročí postavení kapličky.
František Verner zemřel po kratší nemoci v Praze dne 7. prosince 2004 ve věku 89 let. Pochován je na
Vyšehradském hřbitově v kanovnické hrobce pod arkádami.
S láskou vzpomíná za celou rodinu a všechny přátele a sousedy jeho neteř

Hana Přibylová

Fotopříloha ke článku o F. Vernerovi

František jako student doma
František křtí dítě

František jako tříletý (1 91 8)

Oslava primice v Ostré s družičkami (1 942)

F. Verner pochovává
Kostel sv.Jana Nepomuckého
v Košířích, o jehož dostavbu
se zasloužil
Pamětní deska v kostele sv. Jana Nepomuckého

F. Verner s vyšívanou
štolou, kterou dostal při
primici od obyvatel Ostré

Nové děkanství na Vyšehradě
- poslední bydliště

Pod těmito arkádami na
Vyšehradském hřbitově je pohřben

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 1 7.00-22.00h
Sobota, neděle, svátky: 8.00-20.00h
Po 1 . 6. MUDr. Čerňanská
Út 2. 6. MUDr. Matasová
St 3. 6. MUDr. Chocholová
Čt 4. 6. MUDr. Dáňová
Pá 5. 6. MUDr. Čerňanská
So 6. 6. MUDr. Matasová
Ne 7. 6. MUDr. Matasová
Po 8. 6. MUDr. Čerňanská
Út 9. 6. MUDr. Matasová
St 1 0. 6. MUDr. Chocholová
Čt 11 . 6. MUDr. Dáňová
Pá 1 2. 6. MUDr. Matasová
So 1 3. 6. MUDr. Dáňová
Ne 1 4. 6. MUDr. Dáňová
Po 1 5. 6. MUDr. Čerňanská
Út 1 6. 6. MUDr. Čerňanská
St 1 7. 6. MUDr. Chocholová
Čt 1 8. 6. MUDr. Dáňová
Pá 1 9. 6. MUDr. Dáňová
So 20. 6. MUDr. Chocholová
Ne 21 . 6. MUDr. Chocholová
Po 22. 6. MUDr. Chocholová
Út 23. 6. MUDr. Dáňová
St 24. 6. MUDr. Chocholová
Čt 25. 6. MUDr. Dáňová
Pá 26. 6. MUDr. Chocholová
So 27. 6. MUDr. Dáňová
Ne 28. 6. MUDr. Dáňová
Po 29. 6. MUDr. Dáňová
Út 30. 6. MUDr. Matasová
St 1 . 7. MUDr. Matasová
Čt 2. 7. MUDr. Dáňová
Pá 3. 7. MUDr. Dáňová
So 4. 7. MUDr. Matasová
Ne 5. 7. MUDr. Matasová

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
veřejný internet

MUDr. Dalecký - ordinace v Ostré:
červen 201 5: 3. 6. a 1 7. 6. (středy)
od 1 0.30 do 11 .30
tel. 325 51 2 01 3

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
ZPRAVODAJ vychází již od ledna 201 5 také
v elektronické verzi na internetových stránkách
obce www.ostra.cz
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