ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ
pro Ostrou a Šnepov

Ročník XIV.

2/2019

Z obsahu:
Ohlédnutí za kulturním a společenským životem v obci v roce 2018
Informace ze 4. veřejného jednání zastupitelstva obce Ostrá
Informace OÚ, Pozvánky, Ve zkratce
Leden v MŠ, SS Ostrá informuje
Kronika – kovářský rod Koutských – 2. část
Prožíváme zimní období. Z mého pohledu zcela normální – občas napadne sníh, děti z něho
mají radost a myslím, že i dospěláky potěší, když se počasí chová tak, jak je v tuto roční dobu
obvyklé. A přírodě kolem nás voda v podobě sněhu určitě prospěje.
Ale už se těším, až bude jaro, které přeci jen působí optimističtěji než zima. Nemohu se dočkat,
až začnou rašit sněženky a bude zase příjemně teplo.
Na dalších stránkách našeho občasníku se dočtete, co navzdory střídání počasí, kdy v lednu je
aprílové počasí a v dubnu může být nečekaně teplé či naopak, čeká naší obec.
Opravy, úpravy, projektování, realizace, …......společná setkávání na úřadě, na parketu nebo u
jezera při promítání filmů..
J. Kaucká

OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍM A SPOLEČENSKÝM
ŽIVOTEM V OBCI V ROCE 2018
V roce 2018 nás potěšily krásné a zajímavé akce pořádané MŠ Ostrá, ale i mnohé akce
organizované obcí Ostrá a místními spolky, kde jsme se společně mohli potkat.
✓ Tříkrálová koleda, Průvod masek obcí, Čarodějnice a čarodějové na OÚ, Rozlučka se
školním rokem – školáčci z MŠ Ostrá,
✓
Kavárničky na OÚ Ostrá (10 setkání)
✓
Plesy místních spolků (MS Ostrá, SS Ostrá), Maškarní ples pro děti
✓
Novoroční pochod na Mydlovar
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Besedy v MŠ Ostrá ( Školní zralost, školní připravenost; Logopedická prevence a vývoj
řeči; Prevence specifických poruch učení v předškolním věku)
Beseda: Metody výuky na ZŠ J.A. Komenského v Lysé s Mgr. M. Novákovou
Aprílový běh – II. ročník
Pálení čarodějnic
Velikonoční vyrábění na OÚ
Májová zábava a Posvícenská zábava v místním hostinci
Den otevřených dveří ve školce
Den myslivosti
Sázení ovocných stromů – Ostrá, Šnepov
Oslavy 110. let školy v Ostré
Vítání občánků na OÚ
Sázení LÍPY SVOBODY
Beseda s panem V. Šípkem „ Cestování po Kanadě“
Lampionový průvod
Adventní vyrábění na OÚ, Rozsvícení vánočního stromu v zahradě MŠ

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 29.1. 2019
(úplné znění zápisu v anonymizované podobě najdete na http://www.ostra.cz/zasedani_zastupitelstva.htm)

ZO schválilo
• Vyplacení mimořádné odměny pro paní ředitelku ze státního rozpočtu KÚ
Středočeského kraje.
• Pronájem obecního pozemku p.č.1122/46 (414m2) v k.ú. Ostrá na základě podání
jediné nabídky dle vyhlášeného záměru ze dne 12.12. 2018
• Vyhlášení záměru na pronájem části obecního pozemku (1500 m2) p.č. 364/1 na dva
roky v k.ú. Ostrá.
• Poskytnutí finančního daru knihovně města Mladá Boleslav na rok 2019 ve výši 2000
Kč.
• Rozpočtové opatření 1/2019.
• Povodňový plán 2019-2020
• Směrnici pro práci s osobními údaji č. 3/2018
• Dohodu o spolupráci (firma Cavalo Černá v Pošumaví s.r.o., provozovna Kompostárna
Lysá nad Labem, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem, 289 22 x obec Ostrá)
ZO vzalo na vědomí
• Informaci o poskytnutí účelově vázaného sponzorského daru pro MŠ Ostrá.
• Informaci o poskytnutí sponzorského daru pro obec Ostrá.
• Inventarizační zprávu z fyzické inventury majetku obce za 2018.
• Vyhodnocení provozu ČOV za rok 2018.
• Informace k záměru „Modernizace traťového úseku Nymburk – Lysá n.L.“
ZO neschválilo
• Směnnou smlouva (Povodí Labe , s.p. x obec Ostrá)
• Žádost o příspěvek obce na zhotovení vodovodního řadu
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5. VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA se bude konat 7.3. 2019 na OÚ Ostrá v 19h

MÍSTNÍ POPLATKY 2019
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1.300,- Kč trvale hlášenou osobu (popř. napojenou
chalupu) a 500,- Kč za dítě do 15 let.
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč na osobu s trvalým pobytem a 650,Kč za rekreační objekt. Pro děti do 15 let věku činí poplatek 500,- Kč.
Poplatek za psa činí 100,- Kč (první pes), 150,- Kč (druhý a každý další pes). Poplatek se
neplatí za psy se speciálním výcvikem, záchranářské a lovecké psy, pokud mají osvědčení o
výcviku, dále je na dobu 1 roku od poplatků osvobozen pes z útulku.
Splatnost poplatků: 1. splátka do 31. 3. 2019, druhá splátka do 30. 9. 2019. Při úhradě za
likvidaci odpadů obdržíte nové roční známky na popelnice. Kdo nebude mít roční známku na
popelnici do 31. 3. 2019, tomu nebude vyvezena!
Poplatky je možné zaplatit v úředních dnech - pondělí a středa - od 8 do 11 hodin a od 13 do 17
hodin na Obecním úřadě v Ostré hotově nebo platební kartou. Dále je možné úhradu poslat
převodem na účet obce, č. účtu 2229191/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést číslo
popisné (evidenční). Občané Šnepova před číslo popisné (vid.) napíší ještě číslo 6.

POZVÁNKY
únor

březen

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ

BESEDA
PRO RODIČE
PŘEDŠKOLÁKŮ

Únorová kavárnička „Na úřadě“ se bude konat
ve čtvrtek 28.2. 2019 v 16:00 h.
Všichni jste srdečně zváni.

Metody výuky
na ZŠ J.A. Komenského
v Lysé n.L.
s Mgr. Marií Novákovou
ve středu 13.3. 2019 od 17h

VE ZKRATCE
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ---- DOMOV NA ZÁMKU
Obec Ostrá v rámci projektu „Strom splněných přání“ splnila zakoupením a předáním dárku
vánoční přání jedné babičce z Domova Na Zámku v Lysé nad Labem.
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JAK JSME TŘÍDILI V OSTRÉ V ROCE 2018 – STATISTIKA
(porovnání s rokem 2017)
2017(t)
0,16800
60,7400
10,7100
15,7310
15,4500

železo a ocel
bioodpad
papír a lepenka
sklo
plasty

2018 (t)
0,354
69,220
11,680
17,724
16,820

Z VYHLÁŠKY č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Ostrá
Pravidla pro pohyb psů
a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze na
vodítku !!!!!
d) chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem na
veřejném prostranství!!!!

PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA BIOODPAD NA DALŠÍ MÍSTO
V OBCI
Díky podpisu Dohody o spolupráci s firmou Cavalo Černá v Pošumaví s.r.o., provozovna
Kompostárna Lysá nad Labem bude umístěn v obci (v západní části) ještě jeden kontejner na
bioodpad, který bude určen pouze na trávu, listí, plevel. Přistaven bude ve stejnou dobu jako
kontejnery u školy.

OPRAVA POKLOPŮ
Obec zajistí opravu a výškové vyrovnání kanalizačních poklopů na místní komunikaci od ČD
zastávky k místnímu hostinci a dále směrem k parkovišti u jezera.
Zároveň zajistíme utěsnění „kritických“ poklopů na silnici II/331.
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Po zimě bude nutné opravit některé místních komunikace. Zatím „pouze“ opravit. Projekty
vznikají a doufáme, že v příštím roce nebudeme jen opravovat, ale již budeme některou z letos
opravovaných celou budovat novou.
Opravy se budou realizovat až s příchodem stálých klimatických podmínek. Obvykle se jedná o
konec měsíce dubna, potažmo počátek května. Dá se předpokládat, že se do té doby
komunikace ještě více poničí.
MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU NYMBURK- LYSÁ NAD LABEM
Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo) spočívá v celkové
modernizaci traťového úseku zahrnující rekonstrukci kolejového roštu, trakčního vedení,
nástupišť v zastávkách, zvýšení stávající traťové rychlosti a nově budovaných stavebních
objektech. Součástí stavby jsou doplňkové stavby nezbytné k provedení a k zajištění jejího
řádného užívání.
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V případě obce Ostrá se jedná o rekonstrukci nástupišť, vybudování podchodu pro chodce pod
tratí, zbourání drážního domku a u stanice Stratov možnost napojení stezky pro chodce a
cyklisty do části obce Šnepov. Přejezd přes koleje v obci Ostrá bude zachován, přejezdy na
polních cestách budou zrušeny.
BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA Policie ČR za rok 2018 – katastrální území Ostrá
Šetřeno bylo celkem 8 trestných činů, z toho jsou 3 náhlá úmrtí, 3x neznámý pachatel krádeže
(včetně chatových osad), 1x napadení počítačové sítě a 1x známý pachatel krádeže vozidla.
Byl prověřován 1 přestupek – neznámý pachatel krádeže, 3x přestupek občanské soužití –
známý pachatel, 10x přestupky v dopravě, nehody, alkoholy - oznámení na úřad a 162 x
přestupky v dopravě vyřízené příkazem na místě.

310 let od založení místní části Šnepov
o programu chystaných oslav budete informováni v příštím čísle našeho Zpravodaje

hrad Mydlovar u Šnepova (veduta z roku 1860)

Víte, že.........................
Výročí 600 let
Dne 16. srpna 1419 zemřel český král Václav IV. Byl to syn Karla IV. a jeho třetí
manželky Anny Svídnické.
Výročí 100 let
Přesně před sto lety 10. dubna 1919 byla zavedena koruna československá jako platidlo
nedávno nově vzniklého československého státu.
Výročí 50 let
Dne 21. července 1969 vstoupil Neil Armstrong jako první člověk na povrch Měsíce.
Výročí 30 let
Před třiceti lety 29. prosince 1989 byl Václav Havel zvolen přezidentem ČSSR.

LEDNOVÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Lednové dny jsme trávili nejen pobytem venku, řáděním na sněhu (pokud se poštěstilo, napadl
a chvíli nám vydržel) a objevováním změn v přírodě při našich každodenních procházkách, ale
také jinými zajímavými aktivitami. O některých z nich jsme se rozhodli Vám napsat v tomto
lednovém čísle Zpravodaje.

Montessori workshop - Vesmírná Odysea - planeta Země
Po chvilkové pauze se do naší mateřské školy opět vrátila naše kamarádka Bára Vrbičanová se
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vzdělávacím a zážitkovým programem - kosmickou výchovou pro děti od 5 do 8 let.
Tentokrát na nás čekalo další odhalování vesmírných záhad. V tomto dílu jsme se věnovali naší
planetě Zemi. Ukazovali jsme si, jak se různé látky spolu postupně mísily, které spolu kamarádí
a úplně se do sebe rozpustí, které naopak spolu nekamarádí a ponechá si každá své specifické
vlastnosti. Zahráli jsme si na různě těžká vesmírná tělesa. Ta těžší klesala ke středu Země,
naopak lehčí zůstávala na okraji nově vznikající planety. Vyzkoušeli jsme si také, jak pevně
jsou spojen atomy v kapalných, plynných a pevných látkách. Takové atomy nám zahrála Bára
se svým kamarádem a my se je postupně snažili od sebe oddělit. Největší sílu jsme museli
vynaložit, když jsme chtěli od sebe oddělit atomy pevných látek. To byla ale námaha!!!! Celý
vznik naší planety vyvrcholil obrovským sopečným výbuchem :-)
Děti se opět při další pouti do vzdálené minulosti seznámily se spoustou nových pojmů a vše
jim bylo přiblíženo tak, aby byly schopné pochopit všechny záludnosti celého procesu.
Putování za vznikem Země velmi rychle uteklo a již nyní se těšíme na další setkání, které nám
jistě poodhalí další taje a záhady…..A kdy? Už v pondělí 11. února! Nebojte, novinky ze světa
objevů Vám příště určitě napíšeme.

MiniCirkus EDUARDO
V lednových chladných dnech k nám cestou ze světového
turné zavítal veleznámý a světaznalý
Cirkus Eduardo. Na svou dalekou
cestu se vydal až z Dánska, kde má
stálé domovské angažmá. Protože ale
Eduardo slyšel o tom, že u nás ve
školce jsou samé hodné děti, které
rády soutěží a chtějí se učit různým
cirkusovým vylomeninám, udělal si
jednu, nikoli nevýznamnou, zastávku i
u nás v Ostré.
Ve skutečné cirkusové manéži se děti mohly zasmát podařeným
kouskům klauna Edíka, který předváděl svou hru na různé dechové
nástroje, žonglování kužely, vajíčky a talíři. Byli jsme svědky i technicky náročné drezury
divoké medvědovité šelmy - pandy. Jejím úkolem bylo proskočit hořící obruč. Se zatajeným
dechem jsme sledovali, jak si s tak těžkým úkolem poradí. Ale protože je to zvíře cvičené a
učenlivé, nebezpečný úkol zvládla, jak se říká, levou zadní!
Na děti také čekaly i soutěže o hodnotné balónkové ceny. Například 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 hlasitým smíchem i
dlouhotrvajícím potleskem.
Vstupné bylo dětem hrazeno mateřskou školou.
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Děti a zaměstnanci MŠ Ostrá

MUZIKOTERAPIE
ZIMNÍ RADOVÁNKY
Je tu nový rok a s ním i první lednová
muzikoterapie. Venku přituhuje, ale sníh
polabské nížiny ne a ne nás navštívit. Proto si
správnou atmosféru přiblížíme muzikou.
Při uvítací písničce: „Dobré ráno“ jsme si
zacinkali na triangl.
Následovalo rozhýbání básničkou :“
Chumelenice“:
SNÍH SE SYPE JAKO PEŘÍ Z NEBESKÉHO
POLŠTÁŘE,
PADÁ NA DŮM, NA PRÁH DVEŘÍ, DO VLASŮ I NA TVÁŘE.
Po verších jsme si „zakouzlili“ a staly se z nás vločky. V rytmu hudby vločky poletovaly sem a
tam, při zastavení hudby se „usadily“ na zem.
Když nám tak hezky nasněžilo, proč si nepostavit sněhuláka?
POSTAVIL JSEM SNĚHULÁKA NA STRÁNI, ABY HLÍDAL KRAJÁČ MLÉKA K SNÍDANI,
STOJÍ TAM JAKO PÁN A JÁ MUSÍM HLÍDAT SÁM.
POSTAVIL JSEM SNĚHULÁKA NA LEDU, ABY HLÍDAL KOUSEK MASA K OBĚDU,
STOJÍ TAM …
POSTAVIL JSEM SNĚHULÁKA U DVEŘÍ, ABY HLÍDAL KRAJÍC CHLEBA K VEČEŘI,
STOJÍ TAM …
Písničku jsme doprovodili pohybem.
Po sněhulákovi přišel čas na bubnování, abychom si prohřáli prstíky. „Vybubnovali“ jsme
jemný snížek, ale i pořádnou chumelenici. Intenzitu sněžení určoval dirigent svojí taktovkou.
V roli dirigenta jsme se vystřídali.
A co bylo na závěr? „Vločky“ si musely po tom všem poletování odpočinout, a to při krásné
hudbě : „Zimní nádhera“.

PTÁCI V ZIMĚ
„Ahoj, ahoj, má milá (můj milý …, ahoj, ahoj, vítáme tě.“ Jako obvykle nás uvítala písnička.
Tentokrát jsme si zahráli na ptáčky. Pohybem a proměnou síly hlasu jsme doprovodili básničku „O
vrabečkovi“.
KDO TO ŤUKÁ NA OKÉNKO, MALÝ VRABEČEK.
PROSÍ CHUDÁK, AŤ MU DÁME MALÝ DROBEČEK.
NEJSME LAKOMÍ, KAŽDÝ Z NÁS TO VÍ,
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ŽE KDYŽ PRÁVĚ ZIMA VLÁDNE PTÁCI HLADOVÍ.
PO SNÍDANI DOMA MÁME PLNO DROBEČKŮ.
NA OKNO JE NASYPÁME, POČKEJ VRABEČKU.

Následovala hra : „Na zamrzlé vrabčáky“. Dle kytarové muziky jsme si zaskotačili. Při ztichnutí strun
nám trochu ztuhla křidélka, ale zachránilo nás sluníčko (tóny kytary).
Hra „Na povídavé ptáčky“ zmrzlé vrabčáky rozehřála. Ve dvojicích jsme pomocí Orfových nástrojů
„štěbetali“. Ostatní hádali, zdali šlo o hádku, radost či smutek.
Zazpívali jsme si písničku „Bude zima, bude mráz“ a pohybem jsme ji „doladili“.
Na konci přišla relaxace při krásné muzice a ptačí pohádce. O probuzení se postaralo sluníčko, které
nám paprskem z krepových papírů pošimralo tvářičky.
Na viděnou opět v únoru!

Klára Galuščáková a děti

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ INFORMUJE
ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍHO SDRUŽENÍ OSTRÁ
Letos ze zimní soustředění fotbalistů Ostré uskutečnilo 16.1. – 20.1. 2019 ve sportovním
komplexu v Ústí nad Orlicí. Zúčastnili se ho mladší dorostenci (U-17) pod vedením Jaroslava
Lercha, starší dorostenci (U-19) pod vedením Radka Dozorce, hráči B-týmu pod vedením
Radima Sedláka a hráči A-týmu pod vedením trenéra Pavla Jíchy a asistenta Luboše Remence.
Účast hráčů byla vysoká a to i mladších a starších dorostenců. Podmínky pro přípravu byly
vynikající, hotel a sportoviště blízko sebe a podle plánu se využívalo i hřiště s umělým
povrchem. Hotel s ubytováním nabízel moderní posilovnu, saunu a bazén. Na závěr soustředění
byl sjednán přátelský zápas s účastníkem ČFL (Česká fotbalová liga) s Jiskrou Ústí nad Orlicí.
Zápas, ve kterém se také představili nový hráči, kteří by na jaře měli za Ostrou hrát, ukázal že
A-tým má dobrou výkonost a zvítězil brankou Horáka 1:0. Soustředění splnilo jak sportovní tak
společenskou úrovní svoje poslání i a potvrdilo chuť i sílu osterských fotbalistů do jarních
zápasů. První mistrovský zápas svojí divizní skupiny B hraje A-mužstvo Ostré 9.března
v Chomutově.

8

ZE ŠUPLÍKU
KRONIKA - KOVÁŘSKÝ ROD KOUTSKÝCH – 2. část
ZPRACOVALA Martina Fialová, 2018

(pozn. Vybrané části jsou zveřejněny se svolením autorky)

Po zrušení cechovního systému 1859 byly prohlášeny živnosti a řemesla za volné a
živnostenské listy se pouze zakupovaly. Živnostenský řád vnesl do podnikání nevídanou
svobodu a každý, kdo vyhověl požadavkům zákona, mohl živnost provozovat.
Vyňatky z artykulů cechu rozličných řemesel v Čelákovicích z r. 1724
Kováři, koláři, bečváři, zámečníci a truhláři v Čelákovicích spojili se po vojně třicetileté v
jeden cech teprve r. 1724 a vyžádali si opis stanov od cechu týchž řemesel v Berouně a cech
Berounský měl vidimus cechu týchž řemesel z Prahy. Z artykulů těch stůjtež zde tyto:
Čtvrtý. Přihodilo-li by se kterému kováři, že by kůň, jsa nesnadný, nepovolný, sám se v lisicích
zabil, ten kovář škody nésti nemá, nebo kováři jestliže by kůň na zdraví škodu učinil a jeho
urazil nebo zabil, musil by to, poruče Pánu Bohu, nésti; pakli by kovář některý koně nenáležitě
uřezal nebo upíchl neb zabod, povinen jesti tu škodu nésti, ale bez soudu.
Sedmý. Jestliže by který mistr pojal sobě ženu zoumysla podezřelou a nepoctivou za manželku,
ten a takový řemesla i bratrstva prázen býti má.
Desátý. Jestliby se dva mistři o nějakou věc v řemesle pohodli (pohádali), dotýkajíce se cti neb
pokut městských a po napomenutí starších cechmistrův se upokojiti nechtěli, jak jeden tak
druhý mají dáti pokuty kopu grošů českých.
Dvanáctý. Když se kdo zdluží na dílo anebo od díla některému mistru a jest nekonečný, tomu
dlužníku jiný mistr dělati nemá, když mu se oznámí, dokavad prvnímu mistru nezaplatí, a když
zaplatí, má se jemu dílem posluhovati, u koho jemu se líbí.
Třináctý. Jestliže by Pán Bůh na některého mistra neb mistrovou nemoc dopustiti ráčil, jsou
povinni v nemoci jich navštěvovati a jich hlídati.
Čtrnáctý. Kdybykoliv odjinud sem do tohoto města bez vůle a vědomí našeho nepořádný mistr
kterémukoliv sousedu díla dodával jakékoliv podkovy, sekery, konve, škopky, jemu takové dílo
pobráno býti má, ano při všech řemeslech toho bratrstva každý k svému řemeslu prohlídajíc a v
tom se hájíc, páni cechmistři mají to zastávati.
Osmnáctý. Tovaryši všickni aby se nezdvihovali od mistrů svých, jestliže by se jim co
nedostávalo neb nějaké skrácení dálo, mají to na cechmistry vznésti, příčinu oznámiti, proč se
vyzdvihují. Roku 1578 vynesli lounští konšelé rozsudek, aby dvěma tovaryšům řemesla
kovářského za to, že v hospodě na rychtáře sáhli a odboj právu učinili, pravé ruce byly uťaty.
Učinili jim ale milost tu, že jim dali utít ruce levé. - Také milost!
Příjmení Koutský
Příjmení Koutský má nejspíše svůj původ ve slově obecného významu kout, dotyčný mohl
bydlet v koutě (lesa, vesnice apod.). A až teprve nedávno mě napadlo, že kout přece znamená
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kovat (kout železo dokud je žhavé). Náhoda?
Ve starých matrikách, kronikách i na náhrobních deskách nebylo vždy příjmení Koutský psáno
současným způsobem. Používaly se také tvary Kautský, Kaucký, Koucký.
Dvojhláska ou se ve starém pravopise zapisovala jako au, a to až do roku 1849 (viz např.
záznam o prodeji kovárny v Hroněticích 45: ‚bez auhony‘). V obecných názvech zaniklo tedy
psaní au před více než 150 lety, ale v některých příjmeních se může držet setrvačností dodnes.
Velmi častým jménem v naší větvi kovářů Koutských je Josef, které je původem biblické a
hebrejské a znamená prý ‚ať pokračuje‘ či ‚ať se rozhojní‘, což se týká zdárného a hojného
potomstva. Ve spojitosti s rodokmenem to zní zajímavě.

Ordinace MUDr. J. Daleckého v Ostré – 4.3. 2019

Zpravodaj obce Ostrá - občasník pro Ostrou a Šnepov. Datum vydání: 8.2. 2019 Náklad: 80 kusů. Vydavatel: Obec
Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 551 304, e-mail: obec.ostra@ostra.cz. Redakční rada: Mgr.
Jana Kaucká, Renáta Pilařová. Příspěvky můžete posílat na e-mail: starosta@ostra.cz. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko redakce ani obecního úřadu. Redakce si
vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení příspěvků.

10

