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Slova k zamyšlení
O rodičích a dětech

Když mi bylo dvacet,
myslel jsem si, že můj
otec je idiot. Když mi
bylo třicet, myslel jsem
si, že má občas
docela pravdu. Když
mi bylo čtyřicet, myslel
jsem si, že to byl
celkem moudrý chlap.
A když mi bylo
padesát, říkal jsem si:
kdyby tu tak byl a
poradil mi!
Tomáš Baťa
Děti jsou v ideálním
věku tehdy, když jsou
již příliš velké na to,
aby celé noci
proplakaly, a ještě
příliš malé na to, aby
celé noci proflámovaly.
N.N.

KRÁSNÉ A VESELÉ
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
PŘEJE VŠEM OBČANŮM
OSTRÉ A ŠNEPOVA
OBECNÍ ÚŘAD A
ZASTUPITELSTVO OBCE

VELIKONOCE VE SKANZENU
Tradiční velikonoční výstava JARO NA VSI
ve skanzenu v Přerově n. L. od 1 2. 03. do 1 7. 04. 201 6
Otevřeno úterý - neděle 9 - 1 7
V sobotu a v neděli doprovodný program.
Více na www.polabskemuzeum.cz.

LESNÍ ATELIÉR KUBA V KERSKU
VELIKONOCE 201 6
Tradiční prodejní výstava keramiky a jarních
dekorací s největším výběrem kraslic.

od 20. 2. do 28. 3. 201 6
út - ne 1 0 - 1 7

Na velikonoční pondělí 28. března otevřeno.

VELIKONOČNÍ KONCERT
22. 3. 201 6 od 1 9 hodin

v kostele Narození sv. Jana Křtitele
v Lysé nad Labem
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Mysliveckému sdružení Ostrá za úklid
sněhové nadílky na místních komunikacích.

příspěvek 2,- Kč

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Přerušení dodávky elektřiny
V úterý 1 5. 3. 201 6 od 8:00 do 1 6:00 hodin bude v obci Ostrá a Šnepov přerušena dodávka
elektrické energie (týká se i chatových oblastí).

Dovolená na Obecním úřadě Ostrá
7. - 11 . 3. 201 6

(Neodkladné záležitosti na starosta@seznam.cz).
PŘIPOMÍNÁME
Poplatky za odpad a likvidaci odpadních vod na rok 201 6
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1 .300,- Kč za trvale hlášenou osobu (popřípadě napojenou
chalupu) a 500,- Kč za dítě do 1 5 let.
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem/rekreační objekt.
Pro děti do 1 5 let věku nebo osoby do 26 let studující v řádném denním studiu činí poplatek 500,- Kč.
Poplatek za psa činí 50,- Kč/první pes, 75,- 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 osvobozen pes z útulku.
Poplatky jsou splatné: 1 . splátka do 31 . 3. 201 6, 2. splátka do 30. 9. 201 6.
Při úhradě za likvidaci odpadů obdržíte nové roční známky na popelnice. Kdo nebude mít novou roční

známku na popelnici do 31 . 3. 201 6, tomu nebude popelnice vyvezena!

Poplatky je možno zaplatit v úředních dnech, pondělí a středa od 8.00 do 11 .00 hodin a od 1 3.00 do
1 7.00 hodin na Obecním úřadě v Ostré.
Také je možné úhradu zaslat převodem na účet obce, č. účtu 22291 91 /01 00 , jako variabilní symbol je
třeba uvést č. popisné (evidenční). Občané Šnepova před číslo popisné (evidenční) napíší ještě č. 6.
Kompletní znění aktualizované vyhlášky OZV č. 2/201 5 o místních poplatcích je k dispozici na
Obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.

Třídění odpadů
201 5
kg
Papír a lepenka 9 838,5
Plasty
1 2 232
Pneumatiky
280
Sklo
1 4 484
Nově od roku 201 5 evidujeme:
Biologicky rozložitelný odpad
Hliník
Měď, bronz, mosaz
Olovo
Zinek
Železo a ocel

201 4
kg
4 670
11 363
60
1 3 571

Prořez stromů
201 3
kg
4 224
1 0 084
560
1 2 964

31 240 kg
454,4 kg
478 kg
0,5 kg
1 ,5 kg
23 359 kg

201 2
kg
4 530
9 1 40
320
1 3 933

V týdnu od 1 4.3. do 1 8.3. 201 6
bude v obci pracovat firma Arbonet
s.r.o, která se zabývá zdravotními,
bezpečnostními, redukčními
i speciálními řezy vzrostlých
stromů. Půjde především o práce
na pozemcích u kapličky a
autobusové zastávky "Ostrá náves". Dbejte, prosím, zvýšené
bezpečnosti při průchodu kolem
zmíněných pozemků.

Výzva pro chataře a chalupáře z chatových oblastí v k. ú. Ostrá
Tímto bychom rádi vyzvali všechny chataře a chalupáře v k. ú. Ostrá, aby nám na sebe sdělili
nebo aktualizovali kontakty - telefonní číslo a e-mailovou adresu. V nenadálé situaci, jako je
například vloupání, nám to usnadní a hlavně urychlí komunikaci. Předem velice děkujeme za
spolupráci.
Kontaktní údaje zasílejte na e-mail: obec.ostra@ostra.cz nebo nám je sdělte telefonicky
na čísle 325 551 304 (Po, St 8 – 11 :30 1 2:30 – 1 7:00)

KONTEJNERY

Ve dnech 1 6. – 1 7. 4. 201 6 budou v obci Ostrá za Obecním úřadem a ve Šnepově
přistaveny kontejnery na objemný domácí odpad.
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven v sobotu 1 6. 4. 201 6
v Ostré na parkovišti před OÚ od 8.00 do 8.30 hod.
ve Šnepově od 8.35 do 8.55 hod.
V druhé polovině března bude k OÚ přistaven kontejner na sběr a svoz kovu . Nádoba bude
určena pro sběr konzerv, nápojových plechovek, víček od jogurtů a podobného materiálu.
Od 1 . 4. 201 6 budou u školy v Ostré přistaveny kontejnery na bioodpad.

Placení daní

Od března mohou občané zaplatit daň z nemovitostí i další daně bezplatnou daňovou složenkou ,
která bude od 1 . 3. 201 6 k dispozici na všech pobočkách České pošty, s.p. Tím se zhruba 1 milionu
poplatníků, kteří každoročně platí uvedené druhy daní na pokladnách FÚ, rozšíří dostupnost této
služby. Zavedení daňové složenky GFŘ avizovalo již v loňském roce při jednáních o zachování
územních pracovišť finančních úřadů, kdy Svaz požadoval přijetí opatření, která neomezí dostupnost
služeb v území.
Zdroj: http://www.smocr.cz/

POZVÁNKY

Beseda

Kurz tréninku paměti

začíná v úterý 1 5. 3. 201 6 od 1 4:00 hodin
se speciální pedagožkou Mgr. J. Urbanovou
na Obecním úřadě Ostrá. Kurz je zdarma,
na téma
„Jak pomoci dětem v úspěšném vstupu do školy“ doba trvání 1 hodina. Celkem 8 lekcí + jedna
se uskuteční v pondělí 1 4. 3. 201 6 od 1 8 hodin hodina bonusová s psychologem. V případě
zájmu o kurz volejte na 325 551 304 nebo
na Obecním úřadě Ostrá.
pište na obec.ostra@ostra.cz.
Všichni jsou srdečně zváni.

Kavárnička "Na Úřadě"
pro dříve narozené se tento měsíc bude konat
ve čtvrtek 31 . 3. 201 6 od 1 6 hodin.
Srdečně zveme všechny občany i rodáky na
setkání u kávy, čaje a domácích "specialitek" na
Obecní úřad.

"Motýlí setkání"
Tvořivou dílnu pro děti od 4 do 1 5 let
připravil OÚ Ostrá na čtvrtek 7. 4. 201 6

od 1 6:30 do 1 8:00 hodin

Motýlci se budou vybarvovat, vyškrabovat,
vystřihovat, vyrábět z pedigu. Všechny děti,
které rády tvoří, jsou vítány.

BLAHOPŘEJEME!
V březnu oslaví své životní jubileum tito naši občané:

Marie Kaucká
František Syrový
Jindřiška Denemarková
Hana Kotková
Jiří Novák

Šnepov
Ostrá
Šnepov
Ostrá
Ostrá

81
81
75
70
70

UDÁLOSTI V OBCI
Kavárnička "Na Úřadě"
Ve čtvrtek 25. února se konalo již druhé setkání kavárničky pro "starší a pokročilé".
I toto sezení proběhlo v příjemné a živé atmosféře nad bohatou tabulí nejrůznějších dobrot.
Někteří přišli již podruhé, ale objevily se i nové tváře. Probíralo se všechno možné z minulosti
i současnosti. Potěšitelné je, že začíná vznikat zajímavé album kopií starých fotografií ze
života Ostré, které lidé přinášejí, a díky sešlosti pamětníků je možné řadu událostí i osob na
fotkách identifikovat. A tak se tu ideálně prolíná setkávání občanů s projektem obce, o kterém
jsme již psali - snahou o zachování pamětí a vzpomínek z minulých dob naší vesnice.
Srdečně zveme všechny současné i bývalé občany a rodáky na další, "povelikonoční"
posezení.

Vy se ptáte, my odpovídáme...

VAŠE DOTAZY

Jak je to s možností napojení obce Ostrá na plyn?

Vyjádření RWE:
RWE již nové plynofikace obcí neplánuje. Většina nových sítí jsou dnes investiční akce developerů,
obcí či soukromých investorů. Plynofikace obce Ostrá by byla možná jako investiční akce obce.
Nejbližší stávající plynovod, na který by bylo možné se napojit, se nachází na okraji obce Lysá nad
Labem, k prvním RD v obci Ostrá je to cca 1 ,5 km. Výše uvedené platí i pro obec Šnepov, jen s tím
rozdílem, že připojení by zde bylo zřejmě vhodnější realizovat z druhé strany od Kostomlat nad Labem.
Vyjádření obce:
Z technických a ekonomických důvodů se s napojením nepočítá.

Zajímaví lidé mezi námi - rozhovor

Ing. Jan Hradecký – bývalý starosta Ostré v letech 1 998 - 201 0
Jan Hradecký byl v pořadí třetím starostou Ostré po roce 1989. Tuto funkci zastával po tři
volební období.
Pane Hradecký, povězte nám krátce něco o sobě – odkud pocházíte a jak jste se ocitl Ostré?

Pocházím z Mělníka. Studoval jsem Vysokou školu zemědělskou v Praze, kde jsem poznal svou
budoucí manželku, takže jsem se do Ostré vlastně přiženil.
Jak jste se dostal k práci pro obec a ke „starostování“?

V roce 1 994 jsem kandidoval do zastupitelstva a stal jsem se místostarostou pana Malého, tehdejšího
starosty. Při dalších volbách roku 1 998 jsem byl zvolen za starostu.
Funkci starosty jste zastával po tři volební období, tj. celkem 12 let. To je dlouhá doba v rámci
života. Vzpomínáte na ni rád? Myslíte, že to je výhoda, být starostou déle než jedno funkční
období ?

Vzpomínám na tu dobu velice rád, a ano – myslím si, že je dobré být ve funkci déle než čtyři roky,
protože máte čas rozjet a dotáhnout do konce i dlouhodobější projekty. Na druhou stranu jsem po tak
dlouhé době na Obecním úřadě (s členstvím v zastupitelstvu to bylo vlastně šestnáct let) cítil, že je na
čase nechat se vystřídat.
Co považujete za největší úspěch svého působení jako starosty?

Věřím, že občané ocenili otevření vlakové zastávky Ostrá, ale kromě toho se opravila škola,
znovuotevřela školka, postavila čistička, podařilo se nám vytvořit územní plán, a také jsme se snažili
o udržování zeleně v obci.
A nesmíme zapomenout ani na velké oslavy, které Ostrá zažila během Vašeho působení,
a kterých se účastnila celá obec.

Ano, sešlo se hned několik výročí – v roce 2003 to bylo 500. výročí první písemné zmínky o Ostré,
pak 11 0. výročí zbudování kapličky v roce 2004, a na rok 2008 připadlo 1 00. výročí postavení obecné
školy v Ostré. Obecní úřad zorganizoval oslavy, opravila se kaplička a k výročí obce i školy byly vydány
brožurky o jejich historii.
Je také něco, co se nezdařilo nebo nestihlo? Udělal byste dnes něco jinak?

Nepodařilo se dokončit kanalizaci, ale doufám, že současné zastupitelstvo uspěje – zdá se, že to
vypadá nadějně.
A jestli bych dělal něco jinak? Spíš drobnosti – v některých věcech bych byl striktnější a důslednější,
například při zřizování územního plánu.
Jste zároveň spolumajitelem firmy Botanicus. Jak jste stíhal práci ve firmě a funkci starosty?
Nebylo to náročné?

Mělo to své výhody i nevýhody: nemohl jsem mít pravidelné úřední hodiny, ale na druhou stranu jsem
v případě potřeby mohl být k dispozici kdykoliv přes den, protože jsem neměl pevnou pracovní dobu. Ale
dnes už by to asi nešlo stíhat při zaměstnání. Během těch dvanácti let mého působení agenda obce
nesmírně narostla – rušily se okresy, víc věcí přecházelo na obecní úřady a práce se stávala náročnější.
V dnešní době jsou na obce kladeny vysoké nároky z hlediska legislativy a proto je dobře, když funkci
vykonává uvolněný starosta, který se tomu může věnovat na plný úvazek.

Jaký vztah mezi firmou Botanicus a obcí jste se snažil budovat jako starosta  a vlastně nejen
tehdy, ale i v současné době?

Vždy jsme si jako majitelé uvědomovali, že Botanicus svou existencí ovlivňuje život obce různými
způsoby, z nichž některé mohou být vnímány i negativně (např. větší ruch a provoz). Proto se snažíme
o kompenzaci, o rovnovážný vztah, snažíme se obci prospívat a pozitivně se podílet na jejím životě
i vzhledu (např. podílem na opravě školy, křížku, údržbou zeleně…).
Jak se Vám žije v Ostré jako občanovi? Jaké pociťujete nedostatky, co byste zlepšil, co byste
poradil zastupitelům, co byste vzkázal občanům?

Ačkoliv nejsem rodák, mám Ostrou opravdu rád. Myslím si, že současné zastupitelstvo dělá svou práci
dobře. Je tu samozřejmě řada věcí, které by bylo potřeba udělat – např. chodníky podél hlavní silnice,
novou budovu Obecního úřadu apod., ale je mi jasné, že to vše musí počkat, až bude dokončena
kanalizace, která je prioritou.
Pokud jde o občany, přál bych si, aby byli aktivnější, aby častěji využívali možnosti chodit na
zastupitelstvo, aby se více účastnili všech akcí a života obce.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Hana Přibylová

Retro foto - hřiště v Ostré v roce 1 955/56

Foto z achivu J. Němce
Takto vypadalo osterské hřiště před šedesáti lety. Bylo proslulé tím, že přes něj vedla cestička na
vlakovou zastávku do Stratova. Pamětníci by mohli vyprávět, jak to bylo, když šel někdo na vlak v době,
kdy se hrál fotbalový zápas  jestli musel počkat a jet až dalším vlakem, jestli se kvůli němu přerušila
hra, nebo jestli směl prokličkovat mezi hráči a cestou si případně vystřelit na branku...

Víte, že...?
Autobusová linka byla v Ostré zřízena od 6. 1 .1 969, zpočátku jako školní linka pro děti ze
Stratova a Ostré do Lysé, později jako běžná linka Lysá n. L. - Nymburk.
Původně byla v Ostré jen jedna zastávka u kina (pro oba směry). Na jaře 1 970 byla zřízena
druhá zastávka na parkovišti u obecního úřadu, po pár letech byla přesunuta na dnešní místo
na náves u křížku.

Obora v Ostré
Při západním okraji naší obce se nachází poněkud nevzhledný slepenec hospodářských budov
a užitkových hal různého stáří, který většinou míjíme, aniž bychom mu věnovali větší pozornost.
Přitom byla Obora od dávných dob spjatá se životem naší vsi, a má docela zajímavou historii. Navíc je
budova staré sýpky kromě Mydlovaru jedinou další nemovitou kulturní památkou v katastru naší obce.

Oboru založil hrabě František Antonín Špork, velký milovník lovu, pro chov daňků. Pravděpodobně
vznikla koncem 1 7. nebo začátkem 1 8. století, protože na Vogtově vedutě lyského panství z roku 1 71 2
je již zakreslena, a v jeho popisu panství z téhož roku se o ní praví: „Obora oplocená pouhými prkny
umístěnými mezi vyzděnými sloupky, která se rozprostírá v okruhu téměř 12 tisíc loktů (tj. asi 7,2 km),
a chová se v ní dost možná přes tisíc kusů daňčí zvěře.“

Při bližším pohledu na mapky vidíme,
že v oboře stálo několik budov - mezi
nimi obydlí lesníka a prý i letohrádek.
Když chtělo panstvo lovit, dopravili
myslivci daňky z obory do lesů mezi
Byšičkami a Dvorci, kde se pořádaly
hony. Prý se někdy také stalo, že jim
daněk utekl a vrátil se dírou v plotě
zpátky do obory.
Jestli v ní žilo opravdu tisíc daňků, to
nevíme, ale pravda je, že obora byla
skutečně veliká – mnohem větší, než
to, co z ní zbylo dnes. Její východní
hranice ležela u Ostré zhruba tam, kde
se dnes nachází nejstarší budovy. Na
jihu sahala až téměř k Labi, na severu
Obrázková mapa lyského panství z roku 1752  Obora u Ostré
ji ohraničoval dodnes viditelný oblouk
zeleně u borků, a na západě dosahovala až tam, kde jsou dnes skleníky u Litole. Proto se jí také říkalo
velká litolská obora, ale to nás nesmí mýlit - je to ta naše osterská, jenomže tehdy ležela opticky blíž
k Litoli než k Ostré. Naše ves byla tenkrát mnohem menší: tvořilo ji jen pár chalup kolem návsi u kapličky,
takže k oboře to bylo dál než dnes, kdy se nové domky rozrostly až téměř k ní.
Daňkové si v oboře pobyli několik desetiletí, ale když F. A. Špork zemřel, dědic panství, Šporkův
zeť Karel Sweerts Sporck, měl
poněkud praktičtější představy o
využití tohoto místa, a po roce
1 744 proměnil oboru u Ostré v
panský neboli vrchnostenský dvůr.
To byla velká zemědělská usedlost
se stájemi, chlévy, sýpkami apod.
Náležela k němu panská půda, na
které pracovali poddaní v rámci
své robotní povinnosti. Dvůr vedl
šafář a žilo v něm nastálo jen
několik málo poddaných - čeledínů
a děveček. Ostatní pracující
přicházeli každý den z okolních
vesnic.
Vogtova veduta lyského panství z roku 1712  nahoře je Lysá, úplně
vpravo vidíme oboru u Ostré, od ní vede k městu alej stromů.

Mapa Stabilního katastru z roku
1842 ze sbírek Národního archivu v
Praze. "Woboru" tvořily dva areály
hospodářských budov (na mapě
červenobílé), ten napravo je dodnes
částečně zachován. Z Ostré sem
vedla spodní cesta, dnešní silnice
neexistovala  teď vede po severní
straně budov a navazuje na starou
alej k Lysé.

Naši předkové z Ostré tedy chodili na robotu do tohoto panského dvora - Obory. Byly tam hospodářské
budovy a také obydlí šafáře a obytné prostory pro několik trvalých obyvatel. V polovině 1 8. století se
Obora u Ostré nazývala Františkův dvůr nebo Villa Francisci. Patřívala majitelům lyského panství.
Po roce 1 848, kdy bylo zrušeno poddanství a robota, stal se z panského dvora Obory velkostatek,
který majitelé panství buď spravovali sami, ale většinou pronajímali. Od barona Leitenbergera měl
v letech 1 898-1 904 Oboru v pronájmu Arnold Hochberg. Roku 1 905 koupil lyské panství kníže Ferdinad
Kinský, který Oboru pronajímal až do roku 1 925 firmě Benies z Litole (majitelé litolského cukrovaru).
V letech 1 926-7 byl v rámci pozemkové reformy velkostatek Obora částečně rozparcelován a příděly
půdy byly dány za úhradu občanům Ostré a Litole. Takzvaný zbytkový statek Oboru pak koupil od
Pozemkového úřadu její bývalý správce Rudolf Cohorna, který však zemřel již v roce 1 929. Po jeho smrti
ji roku 1 930 koupil ing. Karel Hnilica, který byl majitelem až do roku 1 948. Po válce, v letech 1 945-46,
rozprodal většinu pozemků soukromým zemědělcům v Ostré a sám hospodařil na zbytku půdy.
Po roce 1 948 se Obora na nějaký čas stala Státním statkem. Roku 1 960 prodal Státní statek Oboru
družstvu JZD Ostrá, a v roce 1 961 přešla Obora pod JZD Pěstitel Stratov, které vzniklo sloučením
zemědělských družstev Ostrá, Milovice a Stratov.
V původní Oboře byla kromě hospodářských budov také vila majitele a deputátní byty pro
zaměstnance. JZD během svého hospodaření některé staré budovy opravilo, některé však zbořilo (např.
celou západní část) a postavilo nové objekty – sklad obilí, garáže… V Oboře byl také kravín, prasečinec,
sýpka, stodoly, váha, a dokonce i kovárna. Dále
tam bylo několik bytů a vila bývalého majitele,
kde bydlely rodiny zaměstnanců družstva.
Po roce 1 989 všechny ty poválečné prodeje a
přesuny pozemků, znárodnění, založení a pak zase
zrušení JZD vyústily ve složitá restituční jednání.
Dnes je Obora částečně v soukromém vlastnictví,
část vlastní akciová společnost a malá část patří
obci.
Jedinou dodnes dochovanou připomínkou na
původní podobu Obory je krásná barokní budova
sýpky, která byla v roce 1995 zařazena do
Seznamu nemovitých kulturních památek.

H. P.

Děkuji panu Malému, který mi poskytl informace o historii Obory v období po roce 1945.
Hana Přibylová

Únorové novinky z Mateřské školy Ostrá
V poslední únorový den k nám s představením KDO SI HRAJE NEZLOBÍ 2 zavítal opět po
roce náš oblíbený Krejčík Honza se svým kamarádem špendlíkem Nesmyslíkem.
V pohádce s veselým vyprávěním, soutěží a spoustou písniček si děti zahrály "Na tichou
poštu", skákaly nakresleného panáka, mohly se také podívat, jak se skáče přes gumu nebo
hraje "Přebíraná". Krejčík Honza se svým kamarádem chtěl dětem ukázat, že ke hře jsou i jiné
věci než počítač, tablet, televize nebo telefon.
A protože se dětem představení velmi líbilo, odměnily své divadelní kamarády zvučným
potleskem a namalovanými obrázky s vlastnoručním podpisem. Jak se již stalo milou tradicí,
na závěr celého představení jsme se s Krejčíkem Honzou a Nesmyslíkem vyfotili.
Pozvání na divadelní představení přijali i naši kamarádi z Mateřské školy Stratov.
Vstupné bylo dětem z MŠ Ostrá hrazeno mateřskou školou.
A co nás čeká v březnu? Hned na začátku března k nám
přijede pan fotograf fotit krásné jarní fotografie, pojedeme na
pohádku do Divadla Hálek v Nymburce a čeká nás velikonoční
spaní ve školce!!! Už se moc těšíme !!!!
Děti a zaměstnanci MŠ

Začíná fotbalová sezóna...
Přípravné zápasy Ostré před mistrovskou sezonou:
SK Aritma - S.S. Ostrá 1 :3 (0:1 )
FK Mladá Boleslav U21 - S.S. Ostrá 4:0 (0:0)
S.S. Ostrá - FK Neratovice/Byškovice 0:0
Bohemia Poděbrady - S.S. Ostrá 1 :5 (1 :3)
SK Horní Měcholupy - S.S. Ostrá 1 :5 (0:2)

Rozpis zápasů Ostré na březen 201 6:
1 2. 3. 201 6
1 2. 3. 201 6
1 9. 3. 201 6
1 9. 3. 201 6
26. 3. 201 6
26. 3. 201 6
26. 3. 201 6

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

Dorost S.S. Ostrá - Benátky n. J.
"A" týmSokol Vraný - S.S. Ostrá
Dorost S.S. Ostrá - Kostomlaty
"A" týmS.S. Ostrá - SK Lhota
Dorost SK Bělá p.B. - S.S. Ostrá
"A" týmTJ Jíloviště - S.S. Ostrá
"B" týmOpočnice - S.S. Ostrá "B"

zač. 1 0:00
zač. 1 4:30
zač. 1 0:00
zač. 1 5:00
zač. 1 0:00
zač. 1 5:00
zač. 1 5:00

AKTUALIZACE k seznamu lékařů v Lysé n. L., uveřejněnému ve Zpravodaji před rokem v lednu 201 5:
Nová ordinace ORL na starém místě v nejvyšším patře Vichrovy vily:

MUDr. Simona KNOTKOVÁ

Masarykova 21 4/1 9 (Vichrova vila)
289 22 Lysá nad Labem
tel. 604 649 491

Ordinační hodiny
Po 7.30 - 1 2.00 1 2.30 - 1 6.00
Út 7.30 - 1 2.00 1 2.30 - 1 4.00
Čt 7.30 - 1 2.00 1 2.30 - 1 4.00
Pá 7.30 - 1 2.00

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 . 3. MUDr. Matasová
St 2. 3. MUDr. Chocholová
Čt 3. 3. MUDr. Dáňová
Pá 4. 3. MUDr. Matasová
So 5. 3. MUDr. Dáňová
Ne 6. 3. MUDr. Dáňová
Po 7. 3. MUDr. Čerňanská
Út 8. 3. MUDr. Matasová
St 9. 3. MUDr. Chocholová
Čt 1 0. 3. MUDr. Dáňová
Pá 11 . 3. MUDr. Dáňová
So 1 2. 3. MUDr. Chocholová
Ne 1 3. 3. MUDr. Chocholová
Po 1 4. 3. MUDr. Čerňanská
Út 1 5. 3. MUDr. Matasová
St 1 6. 3. MUDr. Chocholová
Čt 1 7. 3. MUDr. Dáňová
Pá 1 8. 3. MUDr. Chocholová
So 1 9. 3. MUDr. Čerňanská
Ne 20. 3. MUDr. Čerňanská
Po 21 . 3. MUDr. Čerňanská
Út 22. 3. MUDr. Matasová
St 23. 3. MUDr. Chocholová
Čt 24. 3. MUDr. Dáňová
Pá 25. 3. MUDr. Čerňanská
So 26. 3. MUDr. Matasová
Ne 27. 3. MUDr. Matasová
Po 28. 3. MUDr. Čerňanská
Út 29. 3. MUDr. Matasová
St 30. 3. MUDr. Chocholová
Čt 31 . 3. MUDr. Dáňová
Pá 1 . 4. MUDr. Matasová
So 2. 4. MUDr. Dáňová
Ne 3. 4. MUDr. Dáňová

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)

tel. 325 51 2 01 3

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
POWERJOGA
POSILOVACÍ CVIČENÍ

2x týdně v tělocvičně školy

pondělí 1 8.00-1 9.00
středa 1 8.00-1 9.00

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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