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příspěvek 2,- Kč

Informace z 8. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 22. 6. 201 5

ZO schvaluje:

• žádost paní ředitelky o omezení provozu MŠ Ostrá ve školním roce
201 5/201 6. MŠ bude uzavřena v termínech 7. - 11 . 3. 201 6 (jarní
prázdniny) a 1 8. 7. – 31 . 8. 201 6 (letní prázdniny). Omezení provozu MŠ
v době vánočních svátků bude upřesněno po oznámení uzavření provozu
firmy Scolarest, která zajišťuje dovoz jídel do MŠ.
• žádost paní ředitelky o schválení nákupu nových zahradních prvků do
MŠ. Na základě cenového průzkumu trhu byla jako dodavatel vybrána
firma Kenast. Zahradní prvky budou pořízeny v celkové výši 49.984,- Kč
vč. DPH z rozpočtu MŠ Ostrá.
• žádost p. F. o povolení k pořádání hudebně-tanečních produkcí v letní
sezóně 201 5 v provozovně RYO podle přiložené žádosti. Produkce
budou probíhat 8x za sezónu jednou týdně od 20:00 do 01 :00.
• proplacení nákladů do výše 3000,- Kč na pořádání mysliveckého dětského
dne MS Ostrá
Slova k zamyšlení • účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Ostrá za rok 201 4
O pravdě
• schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č.1 42/1 v k.ú. Ostrá
firmě Botanicus
Lidé rádi věří tomu, • žádost manželů Z. o odkoupení obecního pozemku p.č. 362/3 před č.p. 76
co si přejí, aby bylo
v Ostré, o celkové výměře 1 5 m2 v k.ú. Ostrá
pravda. (Caesar) • schvaluje vyhlášení záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 488 a
p.č. 490 (celkem 80m2) v chatové oblasti Ostrá-Felinky (urovnání
Fakta nepřestanou
vlastnických vztahů), a zároveň vyhlašuje záměr na pronájem navazující
existovat jen proto,
části obecního pozemku p.č. 488 a p.č. 490 (celkem 300m2)
že je ignorujeme .
• výpověď smlouvy o nájmu kiosku k 31 .1 2. 201 5
(Oswald Spengler) • žádost paní K.Š. o napojení vodovodní přípojky k domu č.p. 1 56 v Ostré
přes obecní pozemek p.č. 1 560/6 (PK)
Pravdu neutopíš,
• žádost paní K. Š. o udělení výjimky z doby nočního klidu dne 2.8. 201 5
neboť je sama
u „Zeleného kiosku“ do 3:00 hod.
vodou, která vzlíná • nákup motorové pily do částky 20.000,- Kč pro potřeby obce
k povrchu.
(MahábharátaZO neschvaluje:
indická kniha
• žádost pana V. o prodej pozemků v areálu Pěstitel Stratov, pozemky p. č.
moudrosti) 1 551 /3 o výměře 1 49m2 a 1 561 /2 o výměře 260m2

• žádost manželů H. o vyslovení souhlasu se stavebním záměrem na

Za pravdu je různá
pozemku p.č. 565, chatová oblast Ostrá-Felinky.
sazba - někdy
pomník, jindy vazba. ZO bere na vědomí:
(Karel Havlíček
Borovský)

• zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy MŠ Ostrá. Průkaz je
platný na deset let. Energetický štítek je vyvěšen v budově MŠ.

• schválení instalace měřičů rychlosti v obci. Měřiče rychlosti budou v obci instalovány
v případě získání dotace na jejich nákup.

ZO pověřuje:

• starostku k jednání o potřebných dokumentech k napojení vodovodní přípojky k domu č.p.
1 56 v Ostré přes obecní pozemek p.č. 1 560/6 (PK)
• starostku obce jednáním na OÚ Stratov ohledně budování chodníku k ČD zastávce ve
Stratově (část pozemků je na k.ú. Ostrá).

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
VAŠE DOTAZY
Vy se ptáte, my odpovídáme....
Dotaz č.1
Jaké jsou aktuální informace k novému územnímu plánu obce?

Máme kladné stanovisko Krajského úřadu. Můžeme tedy naplánovat veřejné projednání, které
musí být oznámeno minimálně 30 dnů předem . Vyhlásíme je na konci července, kdy bude sdělen i
přesný termín veřejného projednání (předpokládaný termín - polovina září).
Dotaz č.2
Kdy bude uzavřen OÚ o letních prázdninách?

Vzhledem ke skutečnosti, že na OÚ kromě paní účetní pracuje i starostka obce, tak v době úředních
hodin bude vždy jedna z nás přítomna.
Na dotazy občanů odpovídala starostka obce .
(Dotazy posílejte na starosta@ostra.cz nebo vhazujte do schránky OÚ; nejzajímavější budou vybrány do
dalšího čísla Zpravodaje)

Připomenutí z Obecně závazných vyhlášek obce Ostrá
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích platná od 16. 2. 2011:

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je kempování v obytných přívěsech a obytných vozech a
stanování v katastru obce Ostrá, okres Nymburk (kromě veřejného tábořiště a kempu).
Činnost uvedenou v čl. 1 vyhlášky je zakázáno provádět v katastru obce Ostrá na pravém břehu
řeky Labe a přilehlých volně přístupných pozemcích do vzdálenosti 1 00 metrů od vody. Dle
říčního značení jde o prostor od 880,5 řkm na západě až po 886,4 řkm na východě katastrálního území
obce. Dále na březích Jezera pod Ostrou, tůně Doubka a pískovny Obícka.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích platná od 11. 3. 2013
Obec Ostrá zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

poplatek ze psů
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Kontejnery na bioodpad
Během letních prázdnin 201 5 budou kontejnery na bioodpad přistaveny vedle školy v těchto
temínech:

3. 7. - 5. 7., 1 7. 7. - 1 9. 7., 31 . 7. - 2. 8., 1 4. 8. - 1 6. 8., 28. 8. - 30. 8.

Pozvánky
Obecní úřad připravuje pro své občany tyto akce:
S rpen 201 5

Slavnostní otevření nového obecního hřiště pro děti.
Pravděpodobně 29. 8. 201 5 – ještě bude upřesněno.

Září 201 5
Slavnostní vítání občánků - přesný termín bude včas oznámen přihlášeným rodičům.
Sobota 26. 9. 201 5 – výlet "Po stopách Fifinky, Myšpulína, Pinďi a Bobíka"
Je to již více jak 40 let, kdy Jaroslav Němeček vdechnul život těmto čtyřem postavičkám a vznikl tak
jedinečný český komiks  Čtyřlístek. A není tajemstvím, že jeho předobraz našel Jaroslav Němeček v
Doksech a jejich blízkém okolí, neboť Třeskoprsky jsou Doksy, Blaťák je Máchovo jezero a Bezzub je
hrad Bezděz. Při našem putování se zastavíme v Doksech a v muzeu se podrobněji seznámíme se
členy Čtyřlístku. Také navštívíme Bezděz  rozsáhlou zříceninu významného královského hradu z 2. pol.
13. století postaveného Přemyslem Otakarem II.

Cena výletu: 200,- Kč za osobu
Pro koho je výlet určen? Pro občany Ostré všech věkových kategorií
(děti do 6 let v doprovodu rodičů).
Do kdy se závazně přihlásit a zaplatit? Do 31 . 8. 201 5 na OÚ Ostrá.

Autobus bude částečně hrazen z obecních peněz.
Předpokládaný odjezd je v 8:00 od OÚ v Ostré, návrat kolem 1 5:00 hod.
Přesné informace budou přihlášeným občanům sděleny v polovině září.

Říjen 201 5

Neděle 1 8.1 0. 201 5 od 1 5 hodin - Divadlo Hybernia: Kapka medu pro Verunku

Nový původní český muzikál pro všechny generace. Příběh o lásce a přátelství, o modré planetě a o
tom, jak to bylo nebo mohlo být dál v království Popelky, Zlatovlásky a Hloupého Honzy  jestli uměli
opravdu vládnout a jestli náhodou neudělali někde chybu.

V Divadle Hybernia je dostatečný počet podsedáků pro děti, takže se nemusíte bát, že by neviděly.

Jednotná cena: 220,- Kč za osobu

Vyzvednutí lístků + platba na OÚ Ostrá nejdéle do 30. 9. 201 5.
Odjezd bude včas upřesněn. Autobus bude hrazen z obecních peněz.

Víte, že…

...v seznamu chráněných území v okrese Nymburk se kromě Mydlovarského luhu nachází také přírodní
rezervace Vrť. Jedná se o přírodní rezervaci v katastrálním území Semice a Ostrá. Vyhlášena byla
v roce 1 972. Má rozlohu 24,48 ha a nachází se na levém břehu řeky Labe, zhruba 3 km na jihovýchod
od města Lysá nad Labem, necelý 1 km na severozápad od obce Semice. Jedná se o slepé rameno s
lužním lesem a bohatou květenou.

Zajímaví lidé mezi námi - rozhovor

Pan zmrzlinář
Každoročně na jaře se s prvními teplými dny začínáme všichni těšit, až se otevřou
dveře naší osterské cukrárny se zmrzlinou, kterou již dlouhá léta (snad někdy od začátku
90. let 20. století) provozuje pan Horčík. Ten právě v těchto dnech slaví krásné životní
jubileum.
Pane Horčíku, povězte nám, kde jste se narodil a jak jste se dostal do Ostré.

To je dlouhá historie. Narodil jsem se v Sojovicích, což je kousek odsud. Pocházím
z hotelové rodiny – můj dědeček měl hotel v Praze na Žižkově, a tak jsem se u něj vyučil
číšníkem.
Kde jste začínal? Kde bylo Vaše první místo?

Bylo to v Praze v hotelu Šroubek, měl jsem pod sebou jedenáct lidí. A pak po válce jsem se
dostal do severních Čech. Pracoval jsem jako vedoucí hotelů, například v Děčíně nebo až na
hranicích na Cínovci. Když jsem pak poznal svoji první ženu, odešel jsem pracovat do Benátek
nad Jizerou, a pak jsem vystřídal různá místa tady v okolí – byl jsem v Záložně v Poděbradech
i v Záložně v Nymburce...posílali mě všude, kde to bylo potřeba dát do pořádku.
A jak jste se nakonec ocitl v Ostré?

Seznámil jsem se se svojí druhou ženou, která odsud pocházela, a od té doby žiju tady.
V 70. letech minulého století jsem v Ostré pracoval v kempu na jezeře, zakládal jsem kiosek na
pláži, měl jsem i půjčovnu loděk a šlapadel, a také jsme nějaký čas vedli s manželkou
osterskou hospodu.
Jak vás napadlo otevřít si krámek se zmrzlinou?

To bylo po roce 1 989, už jsem byl v důchodu, a ještě jsem chtěl něco dělat. Tak jsem si splnil
sen mít něco vlastního. Cukrárničku jsme vybudovali ze staré kůlny na dřevo…
….a od té doby si díky Vám můžeme koupit „točenou“ přímo v Ostré a nemusíme nikam
jezdit. Za to byste zasloužil od několika generací dětí (a nejen dětí) vyznamenání – něco
jako Řád Velké zmrzliny!
A ještě poslední otázka: Čím se udržujete i ve Vašem věku v takové tělesné i duševní
kondici?

Že můžu pořád dělat to, co mě baví - prodávat a být přitom ve styku
s lidmi, se zákazníky, jak jsem byl zvyklý po celý život. A taky mám
hodnou paní, která o mě pečuje.
Děkuji Vám za rozhovor a všichni Vám přejme do dalších let
hodně zdraví a ještě hodně natočených zmrzlin.

H. Přibylová

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 201 5
Zdravotnická záchranná služba – 1 55
Univerzální tísňová linka – 11 2 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie
i lékařské záchranky, platí na celém území EU, je zdarma)

Lékařská pohotovost pro dospělé
NYMBURK
Smetanova 55 - areál Záchranné služby (za bývalou železniční poliklinikou naproti nemocnici)
tel. 325 51 8 1 43
ordinační doba: Po - Pá 1 7 – 22
So, Ne, Sv 8 – 22
LSPP zajišťuje personál záchranné služby. Pokud je na výjezdu, pacient musí vyčkat jejich
návratu.
Non-stop ambulance v Nemocnici Nymburk, Boleslavská 425, tel. 325 505 111 : chirurgie,

interna, gynekologie.

MLADÁ BOLESLAV
Laurinova 333 - areál Záchranné služby (přes ulici naproti nemocnici)
tel. 326 742 251

ordinační doba: Po - Pá 1 7 – 22
So, Ne, Sv 8 – 20
LSPP zajišťuje personál záchranné služby. Pokud je na zásahu, pacient musí vyčkat jejich
návratu.
Pohotovostní ambulance v Klaudiánově nemocnici, tř. V. Klementa 1 47, tel. 326 742 111 :
úrazová (non-stop), oční (1 6.00 - 7.00), ORL (1 7.00 - 6.00)

KOLÍN
Oblastní nemocnice, Žižkova 1 46, pavilon "CH"
tel. 321 756 427 , 321 756 111 - ústředna
ordinační doba: Po - Pá 1 7 – 21
So, Ne, Sv 8 – 20

Lékařská pohotovost pro děti
NYMBURK
Dětská ambulance v areálu nemocnice při gynekologicko-porodnickém oddělení
(1 . patro budovy B)

Boleslavská 425
tel. 325 505 266

ordinační doba: Po - Pá
1 5.30 - 7.00
So, Ne, Sv nepřetržitě
(Mimo tyto ordinační hodiny ošetří ambulance naléhavé případy, hospitalizace v Mladé
Boleslavi nebo Kolíně.)

MLADÁ BOLESLAV
Klaudiánova nemocnice - dětské oddělení
vchod z ul. B. Němcové 452
tel. 326 742 706

ordinační doba: Po - Pá 1 7 – 22
So, Ne, Sv 8 – 22
přestávka 1 2 - 1 2.30, 1 7.30 - 1 8
(Po ordinačních hodinách ošetření přímo na dětském oddělení.)
KOLÍN
Oblastní nemocnice
Žižkova 1 46
pohotovost je v pavilonu "D" (dětské oddělení)
tel. 321 756 641
ordinační doba: Po - Pá 1 7 – 21
So, Ne, Sv 8 – 20

(Mimo ordinační hodiny ošetření přímo na dětském oddělení.)

Zubní pohotovost – stomatologie
OKRES NYMBURK

Lékaři se střídají dle rozpisu, každý ordinuje ve své ordinaci (Nymburk, Poděbrady, Lysá, Sadská,
Libice, Městec Králové aj.).
informace na tel. 325 505 111 nebo na www.zubnipohotovost.cz
ordinační doba: So, Ne, Sv 8 – 1 2

MLADÁ BOLESLAV
Klaudiánova nemocnice
V. Klementa 1 47
tel. 326 743 721

ordinační doba: Po - St 1 5 – 1 8.30 (Čt, Pá se neordinuje)
So, Ne, Sv 8 –1 2, 1 2.30 - 1 3.30

Prázdninový provoz 201 5: o víkendu 1 8.-1 9. 7. a 25.- 26. 7. 201 5 se neordinuje.
KOLÍN
Oblastní nemocnice
Žižkova 1 46, pavilon "O" - přízemí
tel. 321 756 668
ordinační doba: So, Ne, Sv 8 – 1 3

PRAHA
Městská poliklinika
Spálená 1 2, Praha 1
tel. 222 924 268

ordinační doba: Po - Čt 1 9.00 – 6.00
Pá 1 6.00 – 6.00
So, Ne, Sv nepřetržitě

Dětská zubní pohotovost:
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, Praha 5
tel. 224 433 1 71
Po - Pá 1 9 - 6.30

So, Ne, Sv nepřetržitě

Dětský den v Ostré
3 1 . května byl uspořádán pro děti u příležitosti

jejich svátku sportovně-zábavný Dětský den. Jako
každoročně se konal na hřišti v Hákově. Vzhledem
k tomu, že organizátorky objednaly i odpovídající
sváteční počasí, dala se očekávat vysoká účast,
a tento předpoklad se naplnil měrou vrchovatou.
Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 97 dětí,
což znamenalo pro patrony všech soutěžních
stanovišť plné vytížení po celou dobu konání.
Zvláště vydařeným bodem celého programu byl
"bonbónometčík" Milan Bezucha, který z motorového rogala rozséval za jásotu dětí sladkosti na
plochu hřiště. A těch pár dětských modřin, utržených při honbě a boji o bonbóny, se jistě zahojilo již
během odpoledne.
Nutno podotknout, že přes stoupající teplotu a fronty zájemců se podařilo všechny disciplíny zvládat
na výbornou jak soutěžícím dětem, tak jejich rodičům i patronům. A přiznejme si, že například
taková chůze na chůdách vyžadovala kolikrát velikou trpělivost, zejména od patrona Pepy. Na druhou
stranu třeba skákání v pytlích byla velice veselá disciplína, o což se zasloužili svým přístupem Tomáš s
Kubou. Nemůžeme tu vyjmenovat všechny, kdo se podíleli na organizaci, a už vůbec nechceme
někoho nedopatřením opomenout, tudíž bychom jim všem chtěli tímto vyjádřit své poděkování za
krásný den. Nicméně rekordy jsou od toho, aby byly překonávány, proto pevně věříme, že již v příštím
roce počet dětí překoná magickou stovku. Takže pomocníci, připravte se!
V neposlední řadě chceme poděkovat zejména organizátorkám, všem, kdo podali pomocnou ruku
i sponzorům za uspořádání krásného Dětského dne a těšíme se na další ročník.
Andrea Červinková

Mateřská škola Ostrá: Tanečním krokem přímo do první třídy
V úterý 1 6. 6. 201 5 proběhlo v Divadle pod širým nebem uprostřed Historické vesnice umění a
řemesel Botanicus Ostrá slavnostní rozloučení s letošními předškoláky. Předškolní vzdělávání ve
školním roce 201 4/201 5 ukončily čtyři děti z Ostré.
Nejen předškoláci, ale také ostatní jejich kamarádi si pro své rodiče připravili pásmo s názvem
"Protančíme celý rok aneb od jara do zimy". Připravený program byl plný tanečků a písniček, které se
děti společně během školního roku v mateřské škole naučily. Předškoláci pak celý program doplnili hrou
na zobcovou flétnu.
Na závěr vystoupení byly odcházející děti dekorovány šerpou "Ahoj školko" a současně jim bylo
předáno závěrečné vysvědčení z mateřské školy a drobné upomínkové předměty.
Všem předškolákům přejeme úspěšný vstup do první třídy!
Zároveň bychom rádi poděkovali i návštěvníkům slavnostní rozlučky za příjemné odpoledne a
Obecnímu úřadu Ostrá za dárkové tašky se školními potřebami pro 1 . třídu, které předškolákům předala
v mateřské škole paní starostka.
Firmě Botanicus Ostrá děkujeme nejen za ochotné propůjčení svých prostor pro vystoupení dětí, ale
také za výborné koláčky, které děti za své krásné vystoupení dostaly, a květiny pro naše předškoláky.
Děti a zaměstnanci MŠ
Mateřská škola Ostrá děkuje firmě Botanicus, spol. s. r.o. za poskytnutí finančního sponzorského daru,
který byl využit na nákup lanové pyramidy na zahradu MŠ.
Mgr. Jitka Fránková, ředitelka MŠ

FOTOPŘÍLOHA

Dětský den na hřišti v Ostré

Výstava ke Dni myslivosti ve škole

Školka na výletě v ZOO
MŠ - rozloučení s budoucími prvňáky

Stavba dětského hřiště za OÚ

Den myslivosti u příležitosti 70. výročí MS Ostrá
Jako každý rok, i letos pořádalo myslivecké sdružení Ostrá dne 20. 6. 201 5 oslavu dne myslivosti,
zaměřenou především na děti. Ty menší si vyzkoušely hod míčkem na cíl - na kbelík či na mamuta
z kartonu. Svou přesnost v hodu také prověřily trefováním plechovek pěnovými míčky. Děti starší šesti
let si mohly vyzkoušet střelbu z luku, praku či vzduchovky. Aby myslivecké sdružení dostálo názvu
dětského dne „Na pytlácké stezce“, zařadili myslivci soutěž v poznávání zvěře a zvířat žijících u nás.
Završením dětského dne bylo vyhlášení vítězů ve čtyřech kategoriích - mladší, starší, kluci a dívky.
První tři dostali věcné ceny a igelitovou tašku plnou dárků, které poskytli naši sponzoři. Děti měly celý
den zdarma k dispozici jahody, hrachové lusky, limonádu, nanuky a špekáčky.
Letošní ročník byl tak trochu specifický svým počasím. Za dobu mého, byť krátkého, působení v MS
Ostrá bylo počasí vždy krásné a počet zúčastněných dětí se pokaždé zvyšoval. Letos však přišlo
„pouze“ 45 dětí. Všechny zvládly veškeré aktivity mezi krátkými přeháňkami, které střídaly slunné chvíle
s letními teplotami. Děti, které měly zájem, si některé aktivity mohly vyzkoušet i vícekrát a trénovat tak
na příští ročník, který bude zřejmě pořádán opět ve stejném duchu i termínu.
Unikátností celé oslavy byla sobotní a nedělní výstava trofejí, dokumentů a fotografií, dokládajících
vznik a historii MS Ostrá. Jaroslavu Moravcovi se podařilo dopátrat se až ke kořenům vzniku sdružení
v Ostré, a to do roku 1 945, kdy se datuje první zmínka. Výstava byla zasvěcena právě 70. výročí vzniku
MS Ostrá.
Sedmdesát let je velké výročí, a tak bylo třeba celou oslavu, všechny přípravy i práci náležitě završit.
K tomu posloužila zábava, během které nás doprovázela skupina dvou klávesistů a zároveň výborných
zpěváků, a jeden hráč na trumpetu. K dobré náladě nechyběly ani chmelové moky z dílny postřižinského
sládka a kuchyně našeho kuchaře Martina Němečka, jenž celý den těšil naše chuťové buňky svým
kulinářským uměním.
Zlatým hřebem večera byla tombola. Ceny byly různé - od zeleniny přes poukázky na konzumaci až
po hlavní cenu, kterou představoval kus černé zvěře.
Na závěr krátké ohlédnutí za celým dnem: i přes trochu vrtkavé počasí si děti i dospělí užili a měli
možnost poznat kus naší historie a ochutnat výbornou kuchyni. A úplně na konec patří poděkování všem
sponzorům, účastníkům, přátelům i kamarádům. Přeji všem, aby se jim i nadále dařilo, aby nám nadále
zachovali přízeň a abychom se na podobných akcích potkávali i v příštích letech.
Děkujeme našim sponzorům, kteří nám přispěli věcnými a peněžitými dary: Baroch-okna, manželé
Cimlovi, Pizzerie Pat a Mat Milovice, VaK Nymburk, Zahradnictví Jaroslav Jandl, Agria – Jaroslav
Jírovský, Pivovar Nymburk, IPAN, Občerstvení na pláži (Verner, Jíša), manželé ing. Dana Hradecká a
ing. Jan Hradecký a fi Botanicus, Vlasta a Jaroslav Novákovi Nymburk, Wostrey kemp, Obec Ostrá,
Stavebniny Nikol.
S pozdravem Lovu zdar!
Tomáš Krátký, a dept mysliveckého sdružení Ostrá

Prázdninové informace pro obyvatele a návštěvníky naší obce
Výlety do okolí

Není možné vyjmenovat zde všechna krásná a zajímavá místa v našem kraji, proto jen pár tipů:

Muzeum hraček - Benátky nad Jizerou (přízemí zámku)

historické hračky z let 1 860 - 1 945, o prázdninách otevřeno denně 9 - 1 2 1 3 - 1 6.30

ZOO Chleby - soukromá minizoo 6 km SZ od Nymburka
otevřeno denně 9 - 1 8
Brandýs nad Labem - zámek

renesanční zámek s překrásnými sgrafity (nikoliv graffiti!), oblíbené sídlo Rudolfa II. i posledního
českého krále Karla I., otevřeno út - ne 1 0 - 1 7
Hned za mostem je Stará Boleslav, kde najdete románskou baziliku sv. Václava, která je národní
kulturní památkou. Je zde místo, kde byl zavražděn sv. Václav, a krypta s jeho původním hrobem.
O něco dál je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie - slavné poutní místo, kde je uchováváno
Palladium země české - kovový reliéf Madony s dítětem.
prohlídky: so, ne 11 - 1 7 (bazilika sv. Václava jen s průvodkyní z kostela Nanebevzetí P. M.)

Český Brod - podzemní chodby z 1 5. stol.

prohlídka s průvodcem (max. 1 0 osob, skupiny objednat předem: Infocentrum 321 61 2 21 8-9)
otevřeno po - pá 8 - 11 1 2 - 1 6, so 9 - 1 2

Hrusice (u Mirošovic, okres Praha-východ) - Památník Josefa Lady
otevřeno st - ne 9.30 -1 2 1 2.30 - 1 6

Mnichovo Hradiště - zámek, národní kulturní památka

zámek Albrechta z Valdštejna s jeho hrobkou, valdštejnská knihovna, zámecké divadlo...
otevřeno út - ne 8.45 - 1 6

Romanické zříceniny na Mladoboleslavsku:
hrad Michalovice - asi 3 km od Mladé Boleslavi směrem na Českou Lípu

zříceniny s vyhlídkovou věží Putna, oblíbený hrad Karla Hynka Máchy
otevřeno út - ne 1 0 - 1 7
hrad Zvířetice v Podhradí u Bakova nad Jizerou
volně přístupné rozsáhlé zříceniny středověkého hradu
Drábské světničky - zbytky skalního hradu u obce Dneboh nedaleko Mnichova Hradiště, krásný
výhled do okolí, volně přístupné
skalní hrad Valečov u obce Boseň nedaleko Mnichova Hradiště
otevřeno po - ne 9 - 1 8

Kutná Hora - Alchymistické muzeum, Palackého nám (Sankturinovský dům)

pravá alchymistická dílna, kde voskoví alchymisté vaří v křivulích zázračné elixíry...
otevřeno denně 9 - 1 8

Přerov nad Labem: Muzeum Moto-Velo (nedaleko skanzenu)

soukromá sbírka desítek motocyklů a jízdních kol s řadou unikátů (Jawa, ČZ, Indian...)
otevřeno út - ne 9 - 1 7

Kam v Ostré

Botanicus se svou

historickou vesnicí, ukázkami řemesel a bylinnými zahradami je nejznámějším
turistickým lákadlem v Ostré. Návštěvníci se mohou uvnitř areálu i občerstvit, naproti vstupu je
obchod s přírodní kosmetikou. V červenci a srpnu je otevřeno út - ne 9 - 1 7 . Více na www.botanicus.cz
(Muzeum kamen v letošní sezóně

není otevřeno)

Potraviny:
prodejna COOP Ostrá: po - pá 6 - 11 .30 1 4 - 1 7, so 7 - 11
Občerstvení:

Hospoda na hřišti v Hákově
Minicukrárna pana Horčíka, otevřeno út - ne 11 - 1 8
Wostrey kemp - občerstvení s venkovním posezením u vjezdu
Občerstvení RYO Ostrá v kempu
" Zelený kiosek" na pláži u jezera
(Hospoda U Žíznivý ryby v letošní sezóně není otevřena)

Ubytování:

Wostrey kemp: karavany,

do kempu

stany

BLAHOPŘEJEME!
V červenci a v srpnu oslaví své životní jubileum

Josef Horčík
Libuše Hrázská
Jaroslav Novák
Zdeněk Razim

Ostrá
Ostrá
Ostrá
Šnepov

95
75
82
75

Cyklistické desatero
1 ) Dbejte na stav kola a jeho výbavu
Mějte kolo funkční a seřízené s důrazem na brzdy, reflexní prvky, odrazky
(přední bílé, vzadu červené), světla, zvonek. Zejména v provozu a při
rychlejší jízdě používejte přilbu (do 1 8 let je povinná ) a ochranné brýle (proti
slunci a hmyzu).
2) Snažte se vidět a být viděni
Vizuální kontakt snižuje riziko kolize – proto mějte na sobě a na kole
reflexní prvky a za snížené viditelnosti buďte vždy osvětleni vpředu i vzadu
3) Vyhněte se alkoholu
Jízdou pod vlivem alkoholu ohrožujete sebe i ostatní. V případě postihu je
na vás pohlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla.

4) Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete
Snažte se vyhnout komunikacím silně zatíženým automobily. Nezapomínejte, že chodník je pouze pro
chodce, s výjimkou dětských cyklistů ve věku do 1 0 let.
5) Buďte ohleduplní a předvídaví
Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se ostatní chovali k Vám. Nespoléhejte se však na své
okolí a předpokládejte, že všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat. Nevjíždějte bezhlavě tam, kam
nevidíte. Dávejte pozor na přijíždějící a předjíždějící vozidla.

6) Komunikujte s okolím
V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží, obzvlášť při odbočování vlevo, a
ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali; teprve potom proveďte potřebnou změnu. Sledujte stav vozovky,
koleje, příčné prahy či mříže kanálů a v případě potřeby se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na
bezpečnost vlastní i ostatních. Používejte všechny smysly – vyvarujte se poslechu hlasité hudby či
telefonování a psaní sms za jízdy, protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.
7) Jezděte při pravém okraji a s rozestupy
Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte bezpečný odstup od překážek, zejména
parkujících automobilů. Dávejte pozor na vozidla, která zastavila nebo zastavují, především na
vystupující (otevřené dveře).
8) Dávejte pozor na mrtvé úhly
Především řidič rozměrného vozidla (autobus, nákladní vozidlo), které začíná odbočovat nebo např.
vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku prakticky nemá šanci cyklistu vedle vozidla
vidět. Proto nepodjíždějte odbočující vozidla a neobjíždějte zleva vozidlo, které signalizuje, že se
rozjede. Nezapomínejte také, že rozměrnější vozidla při zatáčení vybočují do stran.
9) Kolo zamykejte s rozmyslem
Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném místě, a to současně za
rám a alespoň přední kolo (zadní se hůře demontuje). Můžete také kolo zapsat do registru kol a opatřit
příslušnou nálepkou, což může řadu zlodějů odradit.
1 0) Kolizi se zraněním nahlaste
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste.
Přivolejte na místo Policii ČR (tel.1 58), v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu
(tel.1 55), kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc zraněným.

Tři rady pro zvýšení viditelnosti

1 ) používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je, abyste byli dobře vidět za světla i za tmy
2) reflexní předměty umístěte nejlépe ke konci rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu (cyklisté
také na přilbu a jízdní kolo)
3) dětem pořizujte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reflexními a fluorescenčními
bezpečnostními prvky
Rozdíly ve viditelnosti: modré oblečení 1 8 m, červené oblečení 24 m, žluté oblečení 37 m ,
bílé oblečení 55 m, reflexní materiál 200 m

Výsledky Sportovního sdružení Ostrá – červen 201 5
A-mužstvo – Krajský přebor

29.kolo S.S. Ostrá – Polaban Nymburk 1 :1
30.kolo Klecany – S.S. Ostrá
5:2
A-tým zakončil sezonu 201 4-1 5 na konečném 7. místě

B-mužstvo – Okresní přebor

25.kolo Ostrá B – Semice B
4:2
26.kolo Rožďalovice – Ostrá B 9:2
B-tým zakončil sezonu 201 4-1 5 na konečném 9. místě
Úspěchu dosáhl dorost Ostré, který vyhrál svoji skupinu okresního přeboru a vybojoval si pro
následující ročník postup do vyšší soutěže.
Družstvo žáků skončilo v tabulce okresního poháru na 1 0. místě (1 2 účastníků).
Starší přípravka skončila v okresní soutěži na 6. místě (9 účastníků).

MUDr. Josef Dalecký
ordinační dny v Ostré o prázdninách:

1 . 7., 22. 7., 1 9. 8.
od 1 0.30 do 11 .30
tel. 325 51 2 01 3

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

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

Místní knihovna

v budově Obecního úřadu v Ostré
je v červenci a srpnu zavřena.
Otevřeno bude opět od září
každé sudé úterý od 1 6 do 1 8 hod.
knihovnice: Jaroslava Morcová
Út 28. 7. MUDr. Matasová
St 29. 7. MUDr. Čerňanská
Čt 30. 7. MUDr. Dáňová
Pá 31 . 7. MUDr. Čerňanská
So 1 . 8. MUDr. Chocholová
Ne 2. 8. MUDr. Chocholová
Po 3. 8. MUDr. Čerňanská
Út 4. 8. MUDr. Matasová
St 5. 8. MUDr. Chocholová
Čt 6. 8. MUDr. Čerňanská
Pá 7. 8. MUDr. Chocholová
So 8. 8. MUDr. Matasová
Ne 9. 8. MUDr. Matasová
Po 1 0. 8. MUDr. Chocholová
Út 11 . 8. MUDr. Matasová
St 1 2. 8. MUDr. Chocholová
Čt 1 3. 8. MUDr. Chocholová
Pá 1 4. 8. MUDr. Matasová
So 1 5. 8. MUDr. Matasová
Ne 1 6. 8. MUDr. Matasová
Po 1 7. 8. MUDr. Matasová
Út 1 8. 8. MUDr. Matasová
St 1 9. 8. MUDr. Dáňová
Čt 20. 8. MUDr. Dáňová
Pá 21 . 8. MUDr. Matasová
So 22. 8. MUDr. Čerňanská
Ne 23. 8. MUDr. Čerňanská
Po 24. 8. MUDr. Čerňanská
Út 25. 8. MUDr. Matasová
St 26. 8. MUDr. Čerňanská
Čt 27. 8. MUDr. Dáňová
Pá 28. 8. MUDr. Dáňová
So 29. 8. MUDr. Dáňová
Ne 30. 8. MUDr. Dáňová
Po 31 . 8. MUDr. Čerňanská
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