ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ
pro Ostrou a Šnepov
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Ročník X.

5/201 5

příspěvek 2,- Kč

Informace ze 6. veřejného jednání ZO Ostrá dne 7. 4. 201 5
ZO schvaluje:
•
•
•
•
•
•

O lásce
•
Jinak voní seno
koním, jinak
•
zamilovaným.
(S. J. Lec) •
Co v srdci nosíme,
o to se bojíme.
•
(České přísloví) •

Rozpočtové opatření 2/201 5.
Odložení vyřízení žádosti pana Š. o odkoupení části obecních
pozemků 708/3 a 709/1 v oblasti Ostrá - Buda na následující
jednání a pověřuje starostku obce k provedení místního šetření.
Pověření starostky obce k jednání s odborem dopravy na MěÚ Lysá
n. L. a dopravním inspektorátem k vyřešení problému s nebezpečným
výjezdem z domu ve Šnepově č. p. 20, případně dalšími místy v obci
- umístění dopravních zrcadel.
Žádost sportovního klubu Policie ČR o povolení uspořádání závodu
v triatlonu dne 31 . 5. 201 5 v k.ú. Ostrá.
Firmu SVI AJAK services, s.r.o., vítězem výběrového řízení
- Administrace Dotace. II. etapa kanalizace od MZe.
Firmu WITERO, s.r.o., vítězem výběrového řízení - Administrace
Dotace. II. etapa kanalizace od OPŽP.
Smlouvu o nájmu pozemků ZE 854/1 , 842/2, 842 (Ostrá-Obícka) a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Vyhlášení záměru na odkoupení obecních pozemků p.č. 506 (631 m2),
p.č. 505(30m2), Ostrá - Felinky za 350Kč/m2.
Odložení vyřízení žádosti manželů N. o odkoupení části pozemku
p.č. 488, 490 Ostrá - Felinky na následující jednání a pověřuje
starostku obce k provedení místního šetření.
Stavební záměr p. Š. na pozemku p.č. 878/9 v k.ú. Ostrá.
Vyhlášení výběrového řízení „Oprava křížku II“ a výběrového řízení na
„Dodavatele prvků na obecní hřiště“ v Ostré.
Přechod odběrného místa ČOV k dodavateli Pražská plynárenská, a.s.
Národní 37/38, 11 0 00 Praha 1 - Nové Město a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy.
Nahlášení sídla Honebního společenstva na OÚ Ostrá, č.p.1 72, Lysá
nad Labem, 289 22.

Láska je ze všech •
vášní nejsilnější,
protože útočí
zároveň na hlavu, •
srdce i tělo.
(Voltaire)
ZO neschvaluje:
Odloučení působí
na lásku jako vítr • Užívání obecního pozemku u domu č.p. 98 k venkovnímu posezení.
na oheň: malý
• Zvýšení odměny neuvolněným členům zastupitelstva o 3,5% na základě
uhasí a velký
Nařízení vlády ze dne 1 6. 3. 201 5, kterým se mění nařízení vlády
rozdmychá.
č. 7/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve
(Sádí)
znění pozdějších předpisů.

ZO bere na vědomí:
• Zprávu z kontroly Finančního výboru za 2. pololetí 201 4 provedenou na OÚ Ostrá.
• Nařízení obce č. 1 /201 5, kterým se ruší Nařízení obce č. 1 /201 4 – Zákaz podomního a
pochůzkového prodeje.
• Nařízení vlády ze dne 1 6. 3. 201 5, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
S platností od 1 . 4. 201 5 náleží zvýšení odměny o 3,5% všem uvolněným členům
zastupitelstva.
• Podpis Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s bioodpady – Dvůr
Kostomlaty n. L.
• Informace o dalších krocích v projektu Doplnění veřejného osvětlení v obci Ostrá.
• Informace o zajištění akce dne 30. 4. 201 5 (pálení čarodějnic).

Zveme občany na další jednání ZO, které se bude konat 11 . 5. 201 5 od 1 9:00 hod.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
příchod jarních měsíců do naší obce znamená ukončení nadvlády zimy, postupné prodlužování
dnů, a především věnování se vlastním zahradám a posléze i veřejným prostranstvím.

Naše poděkování směřuje k Vám všem, kteří přiložíte ruku k dílu a pomůžete s úklidem
chodníků či zelených ploch před svými nemovitostmi.
V této souvislosti je třeba poukázat na neustále přetrvávající výskyt tzv. černých skládek, kdy
objevujeme na veřejných prostranstvích, především v porostech u jezera, pohozené pytle s odpadky
a zbytky zařízení z domovních oprav či rekonstrukcí.
V obci máme hustě rozmístěnou síť nádob na odpadky, pravidelně přistavujeme velkokapacitní
kontejnery v Ostré i ve Šnepově, ale přesto dokážou někteří z nás „vylepšovat“ naši krajinu tímto
způsobem.

Ráda bych upozornila všechny občany, že úklid černé skládky bude vždy placen jejím
zakladatelem, nikoli obcí.

Mgr. Jana Šenfelderová

Třídění bioodpadu a kovů v obci Ostrá
V pátek 1 5. 5. 201 5 od 1 4:00 do 1 6:00 a v sobotu 1 6.5. od 8:00 do 11 :00 budou v obci přistaveny
kontejnery na bioodpad. Místo přistavení bude včas upřesněno a vyhlášeno. Občané budou mít
možnost umístit do těchto kontejnerů odpady vznikající při údržbě zahrad. Po celou dobu bude
přítomná obsluha monitorovat jejich naplňování bioodpadem. Kontejnery jsou určeny pouze pro
občany obce Ostrá.
Ve stejných termínech a na stejném místě bude možné předat obsluze také kovový odpad .
Předpokládaný termín dalšího přistavení kontejnerů na biodpad je 5. 6. a 6. 6. 201 5.

Třídění odpadu v obci – poděkování občanům
Díky občanům Ostré a Šnepova bylo za rok 201 4 vytříděno 4,675 tun papíru, 11 ,363 tun
plastů a 1 3,571 tun skla.
Tašky na tříděný odpad

Na OÚ si každý občan může zakoupit za 50,- Kč sadu tří barevných
tašek z netkané textilie na tříděný odpad: žlutou na plast, zelenou na
sklo a modrou na papír.

Sběr a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi v obci Ostrá
V druhé polovině května bude podepsána smlouva se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., se

sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou.
Kontejner bude umístěn u Obecního úřadu v Ostré. Bude opatřen etiketou s poučením pro občany,
jaký odpad do nich lze odkládat, a s návodem k obsluze. Pravidelné vyvážení bude provádět firma na
vlastní náklady. Sebrané textilie budou určeny částečně pro humanitární účely, částečně se přepracují
na technické textilie určené k dalšímu použití.

Přerušení dodávky elektřiny

UPOZORNĚNÍ !

Dne 1 4. 5. 201 5 bude přerušena dodávka elektřiny od 8.00 do 1 6.00 hodin v celé obci Ostrá a ve
Šnepově.

Částečná silniční uzávěra

Z důvodu pořádání sportovní akce Policie ČR Českého poháru v triatlonu dne 31 . 5. 201 5
v době od 11 .30 do 1 6.30 hodin bude částečně uzavřena silnice č.II/331 , č.III/331 9,MK a
č. III/3311 0 v Ostré od parku u kapličky až na křižovatku v Kostomlatech u odbočky na Doubravu a dále .

POZVÁNKY
Zveme všechny děti

dne 31 . 5. 201 5 od 1 0:00 hodin

na hřiště v Ostré, kde se bude konat

DĚTSKÝ DEN
Dne 20. června 201 5 od 1 3:00 hodin
se v osterské myslivně koná tradiční

OSLAVA DNE MYSLIVOSTI

se zábavným odpolednem pro děti
a večerní taneční zábavou pro dospělé.
Žízní ani hlady po celý den nikdo trpět nebude!

K výročí 70 . let od založení Mysliveckého sdružen í bude 20. 6. 201 5 od 9:00 do 1 2:00 hod .
uspořádána v tělocvičně bývalé obecné školy

VÝSTAVA O HISTORII MYSLIVOSTI V OSTRÉ.

Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na vaši hojnou návštěvu.
Myslivecké sdružení Ostrá

Výletní loď BLANICE,

která během loňských prázdnin jezdila na trase Nymburk, Hradištko,
Kersko, Ostrá a zpět a zastavovala v Ostré u mola poblíž Felinek,
zahájí letos plavbu již začátkem května o víkendu 8. - 1 0. 5. 201 5.
Plavební společnost provozující loď přislíbila, že jízdní řád ve formě
letáku obdrží občané do svých poštovních schránek.
Bližší informace najdete na webových stránkách obce.

ZAJÍMAVÍ LIDÉ MEZI NÁMI - ROZHOVOR

Automobilový závodník

Jsou lidé, kteří se zapsali do automobilové historie. Jedním z nich je i vážený občan Šnepova – pan

Zdeněk Razim.

Jak jste se ocitl ve Šnepově?? Pokud vím, tak nejste zdejším rodákem .

Moje maminka a její mladší bratr se narodili ve zdejším kraji - žili v Kochánkách a v Benátkách nad
Jizerou. Ve stejném kraji pak hledali rodiče i chalupu, a našli ji právě ve Šnepově. A tu jsem zdědil. Tolik
k tomu, jestli jsem místní a nebo „náplava“. Tak něco mezi.
Řekněte čtenářům, kdo je Váš strýc, o kterém říkáte: „Pro mne Bůh a nedostižný idol.“

Můj strýc František Šťastný byl sportovec a závodník nejen motocyklový, ale nejdřív jezdil závody na
kolech. Např. závod Praha – Varšava. Později začal jezdit MS, rychlostní motocyklové závody. Vyhrál
několik závodů MS. Byl vyhlášen nejlepším motocyklovým závodníkem 20. století.
Jablko nepadá daleko od stromu....

Asi nepadlo daleko od stromu; mě také zajímaly motory a měl jsem chuť závodit. Než jsem nastoupil
na vojnu, jezdil jsem motokros, ale po zranění zad jsem musel přestat. Závodění mi chybělo, tak jsem
od roku 1 964 do roku 1 968 jezdil rallye.
V roce 1 973 jsem si postavil svoje první auto a získal možnost závodit za Rudou Hvězdu Praha
(policejní klub) na Mistrovství ČSSR. Seznámil jsem se s nekorunovaným králem konstruktérů
závodních aut, panem Václavem Králem, a podle jeho návrhů jsem řezal, svářel, brousil a montoval
svou první Bugynu.
Svůj první závod jsem absolvoval ve Šluknově. Úplně jsem propadl autokrosu a všemu, co se
závodění týká. To znamená nejen jízdě na trati, ale všemu, co je okolo autokrosu třeba. A že je toho
mnoho: opravy, seřizování, shánění náhradních dílů, a protože tenkrát nebylo moc věcí k sehnání, tak
se hlavně vyrábělo a upravovalo z toho, co bylo a co bylo k dostání.
Váš koníček je nebezpečný.

Téměř při každém závodu někdo havaroval. Pochopitelně se to nevyhnulo ani mně, někdy to byl jen
takový ťukec, ale jindy to byl kotrmelec, jak se říká: „panna orel, panna orel“. Ze všech karambolů za 11
let jsem to odnesl jen jednou, a to zlomenou rukou.
Pochlubte se Vašimi úspěchy na čtyřech kolech. Myslím, že ani já netuším, jakou osobnost
mám v sousedství.

Ze závodů jsem si neodnesl jen úrazy a pomačkané plechy, ale i několik vítězství a několik umístění na
bedně. Tenkrát byl za vítězství věnec a kousek nějakého skla, nebo dárkový balíček (káva, čaj,
mandarinkový kompot a bonboniéra).
Jedna zvláštní věc se mi stala při závodech v Sobotce. Při poměrně hrozivém karambolu jsem skončil
s autem na svodidlech koly nahoru. Vysoukal jsem se, naprosto v pořádku, z auta a zjišťoval škody.
Vtom ke mně přišel asi šestiletý klučina a ptá se: „Pane závodník nejsou to vaše boty?“ Dodnes jsem
nepochopil jak se mohlo stát, že jsem se vyzul z kotníčkových šněrovacích bot.
Za celou sportovní kariéru jsem postavil 7 závodních aut, některá byla dobrá, některá výborná, některá
oblíbená a jiná méně. Jedno z povedených jak designově tak pro jízdní vlastnosti byla „ BAGHIRA
TATRA 61 3“.
V roce 1 984 jsem byl nucen závodní dráhu ukončit pro nedostatek financí. Sponzoři odcházeli, ceny
stoupaly a SSM mě jako 44 letého také moc nepodpořilo. I tento autosport je velice finančně náročný,
takže nikdo, kdo nemá dobrého sponzora, nebo ještě lépe sponzory, nemá šanci se věnovat motorismu.
V autokrosu začínají děti již od 4 let, ale bohužel - bez ohledu na talent - jen ty, které mají bohaté rodiče.
Abychom nekončili tak pesimisticky, tak jedna moje radost na konec. Po 41 letech, 1 . listopadu 201 4,
jsem si zase zazávodil. Tam, kde jsem začínal - ve Šluknově - jsem také absolvoval svůj poslední
závod, „derniéru“. A TEN JSEM VYHRÁL. Porazil jsem závodníky o generaci mladší.
Takže sportu zdar - motorismu zvlášť!
Děkuji za rozhovor.
Jana Šenfelderová

BLAHOPŘEJEME!
V květnu oslaví své životní jubileum

Anna Morcová
Vladimír Malý

Ostrá
Ostrá

92 let
88 let

Sportovni sdružení Ostrá – výsledky za duben 201 5
A-mužstvo – Krajský přebor
20.kolo: SK Rakovník – S.S. Ostrá 0:2
21 .kolo: S.S. Ostrá – Sedlčany
0:2
22.kolo: Suchdol – S.S. Ostrá
4:0
23.kolo: S.S. Ostrá – Vraný
3:1
A-tým je v tabulce na 7.místě se ziskem 39 bodů

B-mužstvo – Okresní přebor
1 6. kolo: Městec Králové – S.S. Ostrá B 2:0
1 7.kolo: S.S. Ostrá B – FK Loučeň
5:4
1 8.kolo: Kostomlaty – S.S. Ostrá B
2:2
1 9.kolo: S.S. Ostrá B – Kovanice
2:2
B-tým je v tabulce na 9.místě se ziskem 22 bodů

PROGRAM VŠECH TÝMŮ S.S. OSTRÁ V KVĚTNU 201 5
2. 5.
2. 5.
2. 5.
2. 5.
4. 5.
6. 5.
9. 5.
9. 5.
1 0. 5.
1 0. 5.
11 . 5.
1 3. 5.
1 6. 5.
1 6. 5.
1 6. 5.
1 8. 5.
20. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
27. 5.
29. 5.
30. 5.
30. 5.

sobota Dorost S.S.Ostrá - Všechlapy zač. 1 0:00
sobota Žáci Sadská - S.S.Ostrá zač. 1 0:00
sobota "A" tým Jíloviště - S.S.Ostrá zač. 1 7:00
sobota "B" tým Hrubý jeseník A - S.S.Ostrá B zač. 1 7:00
pondělí Přípravka starší Poříčany - S.S.Ostrá zač. 1 7:00
středa Přípravka mladší S.S.Ostrá - Lysá n.Labem zač. 1 7:00
sobota Žáci S.S.Ostrá - Budiměřice zač. 1 0:00
sobota "A" tým S.S.Ostrá - Tatran Rakovník zač. 1 7:00
neděle Dorost Loučeň - S.S.Ostrá zač. 1 0:00
neděle "B" tým S.S.Ostrá B - Běrunice A zač. 1 0:1 5
pondělí Přípravka starší S.S.Ostrá - Litol zač. 1 7:00
středa Přípravka mladší S.S.Ostrá - Straky A zač. 1 7:00
sobota Žáci Stará Lysá - S.S.Ostrá zač. 1 0:00
sobota "A" tým Ovčáry - S.S.Ostrá zač. 1 7:00
sobota "B" tým Všejany - S.S.Ostrá B zač. 1 7:00
pondělí Přípravka starší S.S.Ostrá - Kostomlaty zač. 1 7:00
středa Přípravka mladší Bohemia Poděbrady - S.S.Ostrá zač. 1 7:00
sobota Dorost Kostomlaty - S.S.Ostrá zač. 1 0:00
sobota Žáci S.S.Ostrá - Všechlapy zač. 1 0:00
sobota "A" tým S.S.Ostrá - Hostouň zač. 1 7:00
neděle "B" tým S.S.Ostrá B - Přerov A zač. 1 0:1 5
pondělí Přípravka starší Třebestovice - S.S.Ostrá zač. 1 7:00
středa Přípravka mladší S.S.Ostrá - Sadská zač. 1 7:00
pátek Přípravka mladší Milovice A - S.S.Ostrá zač. 1 7:00
sobota Dorost S.S.Ostrá - Dymokury zač. 1 0:00
sobota "A" tým ČLU Beroun - S.S.Ostrá zač. 1 7:00

Víte, že...

Přírodní rezervace Mydlovarský luh je jedním z posledních velkých zachovalých komplexů
lesa v Polabí? Svou rozlehlostí představuje pro řadu rostlinných a živočišných druhů v této
jinak hospodářsky využívané krajině možnost jediné trvalé existence.

Velikonoce v Mateřské škole Ostrá
Velikonoce jsou v naší mateřské škole především oslavou jara. Poslední březnové dny jsme využili k
přípravě na oslavu těchto svátků. Děti malovaly a zdobily vyfouknutá vajíčka, vyráběly ovečky, zajíčky
a kuřátka z papíru a velikonoční přání pro rodiče. Naučily se několik tradičních velikonočních koled a
písniček. Také jsme si povídali o historickém původu Velikonoc, jejich průběhu a významu
velikonočních symbolů.
Aby si děti mohly udělat lepší představu o tom, jak Velikonoce trávili naši dědečkové a babičky,
navštívili jsme ve středu 1 . 4. 201 5 skanzen v Přerově nad Labem, kde probíhala tradiční velikonoční
výstava "JARO NA VSI". Děti se při prohlídce historických chalup seznámily s různými starými zvyky a
obyčeji, které po celé jaro provázely život venkovského lidu v kraji, ve kterém žijí. Výstava začíná
zabíjačkou a „šplochanem“ (zvláštní krajovou zábavou) a pokračuje průvodem na konci masopustu. Pak
následuje čtyřicetidenní předvelikonoční postní období se šesti postními nedělemi, provázenými mimo
jiné vynášením smrtky či přípravou na „pašijový týden“, který je poslední před Velikonocemi a
vrcholí Božím hodem velikonočním a Velikonočním pondělím s pomlázkou. K pomlázce se
vztahovala i velká výstava kraslic a velikonočních dekorací. V jiné části muzea děti poznaly význam
poutí a zábavu kolem stavění májů u plotů chalup.
Asi nejvíce se dětem líbila prohlídka školní třídy a kabinetu pana učitele. Ze všech vystavených
předmětů děti zaujala tabulka s křídou a rákoska, kterou z prostředí své školy neznají, a rády si
poslechly, k čemu vlastně sloužila.
Vstupné bylo dětem hrazeno z výtěžku akce "Vítání Adventu v Ostré".
Celý velikonoční týden jsme zakončili
přespáním v naší školce a nočním
hledáním pokladu, který země
vydává pouze o Velikonocích, a to
jednou za sto let. Děti řešily různé
připravené úkoly, rébusy a hádanky,
ve kterých získávaly indicie ke
kouzelnému heslu, které jim otevřelo
noční cestu za pokladem. Celé
dětské snažení bylo korunováno
hostinou z dobrot, které jim maminky
připravily a napekly.
Maminkám tímto také děkujeme za pomoc.
Děti a zaměstnanci MŠ Ostrá

B ezpečnost pro žáčky MŠ
Na začátku měsíce byla podána žádost o zařazení
projektu „Bezpečněji v MŠ Ostrá“ na MŠMT. Jeho cílem
je získat finance na zabezpečení vchodu do budovy
školky bezpečnostním zámkem a videotelefonem s
příslušenstvím a provedení drobných terénních úprav
před školkou k zajištění lepší viditelnosti na přístupovou
komunikaci u školky.
K zajištění bezpečnosti na zahradě školky objednala
starostka obce firmu, která provede redukci a ošetření
jerlínu a javoru na školní zahradě, výmění vazbu a
provede bezpečnostní řez hlošiny.

Velikonoce si užívali i naši "páni kluci",
kterým děkujeme za udržování tradice!

Druhou květnovou neděli slavíme
DEN MATEK
"Maminky nás nosí v náručí jen chvilku, ale v srdci celý život."

ÚČET

Mami,
dlužím ti tolik za všechno, cos pro mě udělala. Například za práci nočního hlídače - za to, žes
nespala, abys nepřeslechla můj kašel, pláč nebo praskající prkna v podlaze, když jsem se
domů vracel až k ránu. Měla jsi oči ostříží, hlas lví, ale srdce velké jako dům.
Dlužím ti za práci šéfkuchaře a pekaře - dokázala jsi dělat zázraky téměř z ničeho, třeba i ze
zbytků. Dlužím ti za uklízení a za každodenní drhnutí mého obličeje a uší, a za časté vyklepání
mých chlapeckých kalhot (to abych vedl život bez poskvrnky). A taky za sušení slziček dětství a
žehlení problémů dospívání - něco, co by žádná čistírna nedokázala.
Dlužím ti za práci osobního strážce, chránícího před hrůzami bouří a nočních můr. A Bůh
ví, že ti dlužím za lékařskou péči - za to, že jsi se mnou protrpěla spalničky, příušnice, modřiny,
boule a třísky, zlomenou ruku i zlomené srdce. A nesmím zapomenout na tvou lékařskou
poradnu - na ony důležité pokyny, jako "nedrbej si to, nebo se ti to nezahojí" a "nešilhej,
zůstane ti to". A nejdůležitější ze všeho bylo dohlédnout, abych měl stále čisté spodní prádlo
pro případ, že bych utrpěl nehodu a musel do nemocnice.
Dlužím ti také za veterinární služby - za krmení všech těch ztracených psů a toulavých koček,
které jsem dotáhl domů, a za foukání na bolístky způsobené jejich hravou láskou.
Dlužím ti za veselého ducha a optimismus, které udržely domácnost v chodu během někdy
dost krušných časů, za krásné Vánoce, narozeniny a svátky, a za plnění mých snů při velmi
omezeném rozpočtu.
Dlužím ti za stavební práce - za stavbu draků, důvěry, naděje a snů. Díky tobě se všechny
dotýkají nebe. A dlužím ti za to, že jsi stmelovala rodinu, která tak vydržela i nejhorší rány
osudu, a za pevné základy, na kterých bylo možné postavit život.
Dlužím ti náklady za to, že jsi ve svém domácím účetnictví vždycky našla místo i na takové
nezbytnosti, které dorůstající kluk prostě musí mít - jako třeba vysoké boty s postranní
kapsičkou na zavírací nůž.
A na jednu věc, mami, nikdy nezapomenu - kdykoliv zbyly dva poslední kusy jablečného
koláče na tři hladové krky, ty jediná sis vždycky najednou vzpomněla, že ti koláče vlastně stejně
moc nechutnají.
Tohle je jen pár věcí z těch, které jsem měl splatit už dávno. A přestože osoba, které dlužím,
pracovala velmi levně a zvládla žít bez mnoha věcí, které by pro sebe potřebovala, moje dluhy
jsou dohromady tak vysoké, že nemohu doufat, že bych je někdy splatil.
Ale nejkrásnější na tom je vědomí, že máma by pod celý ten dlouhý účet napsala
"zaplaceno" jen za jednu pusu a pár slůvek: MAMI DĚKUJU, MÁM TĚ RÁD!
-----------(Tenhle krásný článek o maminkách jsem si kdysi vytrhla z nějakých novin. Je od anonymního
autora, takže snad neporuším žádný autorský zákon, když ho tady otisknu. H. P.)

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

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
ordinuje v Ostré
každou sudou středu
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
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