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Informace z 21 . veřejného jednání zastupitelstva ze dne 22. 9. 201 6
ZO schválilo

• Žádost pana L. o prodloužení veřejného osvětlení od nemovitosti č.p. 79 (lampa
č.28) k nemovitosti č.p. 1 88 a pověřuje starostku obce zajištěním realizace tohoto
prodloužení (tj. zajištění projektové dokumentace a zhotovitele).
• Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti). Obec Ostrá (povinný) x M. S.,
S. S. (oprávnění). Jedná se o právo vstupu na obecní pozemky KN 94, 95/1 a PK
1 570/3, 1 570/4 v k.ú. Ostrá za účelem zaměření, uložení, oprav a běžné údržby
vodovodního řadu pro oblast Hákov.
• Udělení plné moci organizaci ROPID zastoupené ředitelem Ing. et Ing. Petrem
Tomčíkem za účelem provedení roční notifikace v Úředním věstníku EU.
• Text smlouvy o finančním příspěvku na zajištění vybudování přípojek ke
splaškové kanalizaci a pověřuje starostku obce podpisem smluv se všemi majiteli
nově napojujícími se na kanalizační řad obce.
Slova k zamyšlení • Vyhlášení záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 1 052/1 (PK 11 54/33)
o rozloze 37,91 m2 v chatové oblasti Buda za 350 Kč/m2.
O penězích
• Vyhlášení VŘ na dodavatele česlí na ČOV Ostrá.
Jediná věc, která
• Umístění nabídky práce na www stránky obce a do Zpravodaje s konkrétními
se dá bez peněz
požadavky na výkon pozice zástupce správce ČOV.
dělat, jsou dluhy.
Jan Sobotka • Jednání s VaKem ve věci podání žádosti o dotaci na akci Vodovod ve Šnepově.
Žadatelem by byla společnost Vodovody a kanalizace Nymburk.
Pokud své peníze • ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
dokážete spočítat, • Složení Inventární komise: předseda komise: V. Vokál, členové komise:
pak žádné nemáte. J. Effenbergerová, K. Čápová.
Aristoteles Onassis • Informaci o termínu konání Vítání občánků (6.1 0. v 1 6:30 a 1 7:00) na OÚ Ostrá.
• Příspěvek na Lampionový průvod ve výši 6500 Kč.
Za špinavé peníze • Provedení kontroly hospodaření příspěvkové organizaci MŠ Ostrá soukromým
se žije lépe než za auditorem.
• Vyhlášení VŘ na zhotovitele Studie pro sídlo a krajinu v katastru obce Ostrá.
čistý plat.
Jan Lukáš

Aby člověk mohl
pohrdat penězi, je
třeba je mít.
Cesar Pavese

Nejlepší kvalitou
peněz je jejich
kvantita.
Benedikt Spinoza

ZO pověřuje
• Správce ČOV a starostku obce zjištěním zkušeností sousedních obcí s nákupem
techniky k čištění čerpacích stanic a průzkumem možnosti získat peníze na
pořízení z dotačního titulu.

ZO neschválilo
• Podíl obce 1 /3 na financování akce Vodovod ve Šnepově.

ZO vzalo na vědomí

• Informaci o provedení rozpočtového opatření č.4.
• Využití možnosti podat žádost o dotaci u Nadace ČEZ (dotace je 1 00%) na rekonstrukci hřiště ve
Šnepově.
• Správní rada Nadace ČEZ rozhodla žádosti na projekt Ostrá – STROMY nevyhovět.
• Nutnost vyřešení problému s okny v obecním bytě č.p. 1 09.
Na další veřejné jednání ZO vás zveme dne 3.11. 2016 od 19 hodin.

Kanalizace

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Investiční akce „Doplnění kanalizace v obci Ostrá – II.etapa“

Platba finančního příspěvku

Na 21 . veřejném jednání dne 22. 9. 201 6 schválilo zastupitelstvo obce usnesením 8/21 text Smlouvy
o finančním příspěvku občanů na zajištění vybudování přípojek ke splaškové kanalizaci v obci.
Podepsat smlouvu a uhradit finanční příspěvek 7.000,- Kč bude možné na OÚ Ostrá od 1 0.1 0. do
31 .1 0. vždy v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 11 :30 a od 1 2:30 do 1 7:00 (mimo úřední dny po
telefonické dohodě na tel. č. 325 551 304).

Napojení nemovitostí

Vážení občané,
blíží se ukončení budování kanalizační sítě v naší obci. ZATÍM SE NENAPOJUJTE ! K napojení na
kanalizační řad budete VYZVÁNI až po kolaudaci celé stavby. K napojení na kanalizaci bude dostatek
času, nejdéle však do konce května 201 7.
Vývozy jímek budou zajištěny pro každou nemovitost až do jejího napojení na kanalizační řad.

Neoprávněné napojení dešťových vod na splaškovou kanalizaci

Obecní úřad Ostrá upozorňuje vlastníky nemovitostí, kteří mají připojeny své dešťové svody do
splaškové kanalizace, že se jedná o POCHYBENÍ, a VYZÝVÁ tyto majitele k nápravě. Splašková
kanalizace je určena výhradně pro odpadní vodu z domácností, jinak vznikají problémy na čerpací
stanici, která je dimenzována pouze na objem splaškových vod, nikoliv na velké objemy vod dešťových.
Neoprávněné napojení dešťových vod na splaškovou kanalizaci lze zjistit a průkazně doložit pomocí
kouřostroje. Touto metodou se vytváří umělá bílá mlha, která se ventilátorem vhání do kanalizace a
přípojek. Z kanalizace a přípojek pak mlžný „kouř“ pomocí komínového efektu stoupá do dešťových
svodů, dešťových vpustí nebo odvětrávacích komínků nad střechy domů.

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
Podle § 1 7 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 1 5 zákona č. 201 /201 2 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 1 0 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a
provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do
31. prosince 2016. Toto sdělení je určeno odborně způsobilým osobám a provozovatelům těchto zdrojů.
Fyzickým i právnickým osobám je doporučeno pro zajištění technické kontroly technického stavu a
provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o
nově proškolované osoby. Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na
odkaze: http://www.aptt.cz/opravneniozo.php
Na www.ostra.cz najdete dokumenty: Sdělení Ministerstva životního prostředí ke kontrole technického
stavu kotlů a VZOR dokladu o kontrole technického stav

Kontejnery na objemný domácí odpad

budou přistaveny v obci Ostrá za Obecním úřadem a ve Šnepově
ve dnech 22.1 0. – 23.1 0. 201 6 (sobota a neděle).

Kontejner na nebezpečný odpad
bude přistaven v sobotu 22. 1 0. 201 6
v Ostré na parkovišti před OÚ od 8.00 do 8.30 hodin,
ve Šnepově od 8.35 do 8.55 hodin.
Nabídka práce

Obecní úřad Ostrá přijme na DPP (dohoda o provedení práce) zástupce správce ČOV.
Požadavky: platné oprávnění k práci na elektrozařízení, časová flexibilita (pohotovost nárazově
i o víkendu). Nabídky posílejte na adresu OÚ Ostrá, Ostrá 1 72, 289 22 Lysá nad Labem, do 1 7. 1 0.
201 6 (na obálku napište „Zástupce ČOV“), nebo nabídku předejte osobně v době úředních hodin na

Úhyn ryb v tůni Doubka
Smutný obraz se naskytl místním rybářům minulý týden v lokalitě Doubka u Ostré, a bohužel to není
poprvé. V posledních letech dochází v září opakovaně k úhynu ryb v tůni Doubka. Důvodem je
nedostatek kyslíku ve vodě (je spotřebovaný sinicemi), a dále to, že ryby nemají možnost úniku ze
stojatých vod. Výsledkem jsou statisícové škody, zápach a smutek nejen rybářů.
Jediná, resp. nejlepší z různých možností, jak tomu zabránit, je alespoň částečně zlepšit kvalitu vody a
zároveň umožnit rybám opustit tůň v případě nedostatku kyslíku. Proto je nezbytné opravit mostek mezí
tůní a Labem. Jeho dvě čelní trubkové propusti jsou nyní nad hladinou tůně i toku Labe, takže ryby se
z tůně nedostanou. Je potřeba položit trubky o metr níž a upravit profil propojení tůně a řeky pomocí
speciálního rámu.
Mostek je ve vlastnictví Povodní Labe. Letos se sice podařilo dohodnout s Povodím Labe jeho opravu,
ale to ji zařadilo na seznam dlouhodobých koncepcí, takže tolik potřebné rychlé řešení se ztrácí
v nedohlednu. Rybáři s podporou vedení obce to však nevzdávají a chtějí se pokusit dostat rekonstrukci
mostku mezi prioritní úkoly. Chystají petici, která bude rozeslána na všechny místní rybářské organizace
se žádostí o podporu urychlené opravy mostku.
Vedení obce nepřihlíží nečinně, podporuje iniciativu rybářů a místních, organizuje
jednání s příslušnými institucemi. Finančně však nemůže tuto nákladnou akci
v řádech několik milionů hradit ze svého rozpočtu, který je v současné době zatížený
velkou investiční akcí, jakou je výstavba kanalizace.

UDÁLOSTI V OBCI
Kavárnička

Poslední čtvrtek v září se opět konala "Kavárnička Na Úřadě". Návštěvnost byla sice zatím nejslabší
(přesto se ale sešlo sedm lidí), ovšem na trvání a průběhu setkání to nic nezměnilo, stejně jako na
množství dobrot, které se ocitly na stole.
Zároveň chceme znovu upozornit - abychom neodradili případné zájemce - že v žádném případě není
povinností cokoliv přinést: základní pohoštění zajišťuje OÚ. Nic nemusíte nosit, přijďte si hlavně
popovídat se sousedy a rodáky.

POZVÁNKY
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

proběhnou 7. a 8. října 201 6
ve volební místnosti na Obecním úřadě v Ostré

v pátek 7. 1 0. od 1 4 do 22 hodin
v sobotu 8. 1 0. od 8 do 1 4 hodin

Bramboriáda
V sobotu 22.1 0. 201 6 od 1 4 hodin
se bude na hřišti ve Šnepově konat I. ročník
Bramboriády.

Na programu budou bramborové soutěže
pro děti a sousedské posezení pro dospělé.
Srdečně všechny zveme!

Místní knihovna

v budově Obecního úřadu v Ostré
je otevřena každý sudý týden v úterý

od 1 6 do 1 8 hodin

(v červenci a srpnu je zavřeno)
knihovnice: Jaroslava Morcová
půjčování bez poplatku
veřejný internet

Kavárnička "Na Úřadě"
Na další setkání pro dříve narozené občany
a rodáky z Ostré se můžeme těšit

ve čtvrtek 27. října od 1 6 hodin
na Obecním úřadě. Srdečně
vás všechny zveme na
posezení, pohoštění
a popovídání
se sousedy.

(V případě špatného počasí se akce nekoná.)

Lampionový průvod
Ve středu 1 6. 11 . 201 6 se uskuteční
lampionový průvod obcí,
který bude zakončen jako každý rok
ohňostrojem na pláži u jezera.
Sraz v 1 7 hodin
u autobusové zastávky u křížku.

Víte, že... ?

Zveme vás na

posvícenskou zábavu

kterou pořádá Obecní úřad a firma Botanicus

v pátek 1 8. listopadu 201 6 od 20 hodin
v hostinci u kapličky.
K tanci a poslechu zahraje živá hudba.

Asfaltová silnice z Ostré do Kostomlat přes Šnepov byla vybudována v letech 1 978-79. Do té doby vedla
ze Šnepova do Kostomlat pouze cesta.

Selské brány v Ostré
V Ostré kdysi bývalo pět barokních selských bran, jaké se stavěly přibližně koncem 18. a v první polo
vině 19. století. Barokní sloh byl tehdy sice už dávno minulostí, ale sedlákům se líbil a nechávali se jím
inspirovat při přestavbě svých statků. Tento stavební sloh lidové architektury se nazývá selské baroko.
K jeho hlavním znakům patřil zdobený štít domu a klenutá zdobená vjezdová brána do dvora, většinou
i s brankou pro pěší. Selským barokem jsou proslulé hlavně jižní Čechy, ale vyskytoval se všude tam, kde
byl kraj dost bohatý a sedláci dost zámožní na to, aby si mohli dovolit přestavbu i s takovou vlastně
zbytečnou parádou, jako jsou zdobená vrata. Množství krásných bran je například na Mladoboleslavsku,
ale můžeme je najít i v sousedních vsích  v Přerově, Semicích, Milovicích...
Někteří majitelé statků krášlili své vjezdy i jiným způsobem, než bránou  pěknou ukázku máme v Ostré
např. u č.p. 6, které má na sloupcích u vrat sedící lvy.
V Ostré zdobily selské brány celou východní řadu statků na návsi: při cestě od kapličky ke škole to byly
domy po pravé straně, konkrétně čísla popisná 1, 3, 4, 5 a 53. Tehdy to byly sousední domy, ale většina
jich byla později rozdělena na dvě části. Bránu pak mělo jen to původní, starší stavení, to novější už ne,
takže potom byly brány vlastně ob jeden dům.
Většina těchto bran byla zbořena v druhé polovině 60. nebo začátkem 70. let 20. století.

Ostrá č.p. 1

Brána u Korcova domu č.p. 1

Tento statek, dnes "u Korců", byl od dávných dob největším
statkem v Ostré, a patřil také k těm nejstarším, jak
napovídá i jeho číslo popisné. Bývala to ohromná usedlost,
jejíž součástí bylo původně i dnešní č. p. 2, které sloužilo
jako výměnek. Během své několik set let dlouhé existence
(prokazatelně stálo již v 1 6. století) vystřídalo stavení č.p. 1
mnoho majitelů. Korcovi jej koupili kolem roku 1 880. V té
době ale již bylo hospodářství rozdělené na dvě části č. p. 1 a č. p. 2, které tehdy patřilo rodině Kadeřábků.
P ozději se jeden ze synů Korcových přiženil ke Kadeřábkům
do č.p. 2, a od té doby patří obě čísla rodině Korců.
Kdy a kým přesně byla postavena brána u č. p. 1 nevíme v období, kdy podobné brány vznikaly, tedy od konce 1 8. do
poloviny 1 9. století, statek postupně vlastnili různí majitelé.
Brána byla zbořena v druhé polovině 60. let 20. století.

Ostrá č.p. 3

Také tento statek patří k nejstarším v Ostré.
Od 1 7. století až do roku 1 91 2 zde sídlil rod
Vernerů, pak dům koupili Cibulkovi.
Usedlost č. p. 3 byla roku 1 791 rozdělena
na dvě části mezi dva bratry - vedle č.p. 3 tak
bylo postaveno č. p. 42, které v roce 1 848
vyhořelo. Koncem 1 9. století vyhořelo ještě
jednou a po tomto požáru už nebylo obnoveno. Nové č.p. 42 si Vernerovi potom postavili
na kopečku za školou .
Úplně vpravo dům č.p. 3 s bránou v 1. pol. 20. stol.
Ani u této brány nevíme, kdy přesně vznikla,
jisté ale je, že ji postavil některý z Vernerů,
neboť statek č. p. 3 vlastnil po celá staletí pouze tento rod. Brána byla zbořena pravděpodobně také
během 60. či 70. let 20. století.

Ostrá č.p. 4

č.p. 4  Vojtěchova brána v 1. pol. 20. stol.

Další z nejstarších a největších osterských
gruntů, který po mnoho generací od 1 8. století
obýval rod Nováků. Ti zřejmě nechali postavit
i krásnou barokní bránu. Také tento statek byl
časem rozdělen na dvě části - č.p. 4 a č.p. 45.
V čísle 45 se jméno Novák udrželo až dodnes,
do č. p. 4 se během 1 9. stol. postupně přiženil
pan Kašička, pan Malý, a na začátku 20. stol.
pan Vojtěch.
Brána byla zbořena během druhé poloviny
60. let 20. století při stavbě nového domu.

Ostrá č.p. 5

Zatímco předchozí brány si ještě řada lidí dobře
pamatuje, asi málokdo už dnes ví, že barokní
vjezdovou bránu mívalo také č. p. 5, tedy hospoda
u kapličky, dříve zvaná "U Králů". Původně to bylo
podlouhlé stavení se štítem do návse jako všechny
okolní domy. Roku 1 930 se hostinský Jaroslav Král
rozhodl postavit nový velký sál a brána musela
této přestavbě ustoupit - byla tedy zbořena jako
první z osterských bran. Hospoda od té doby
vypadá zhruba tak, jak ji známe dnes.

Dům úplně vpravo je hospoda U Králů (č.p. 5) před
přestavbou, vedle ní je brána částečně zakrytá stromy.

Ostrá č.p. 53

Tento dům je ve srovnání s předchozími téměř
novostavba: byl postaven až kolem roku 1 844 a také
jeho brána je asi jediná, u které známe přesné
datum vzniku: Na jejím klenutí totiž býval letopočet
1 858, byla tedy asi ze všech bran nejmladší.
Dům si postavil Josef Verner na pozemku, který
dostala věnem jeho nevěsta Marie Šnajdrová.
Tenkrát v těchto místech končila vesnice, byla tu jen
pole. Josef Verner se narodil na statku č. 3, který už
Brána u Vernerů, č.p. 53, v roce 1942
tehdy ozdobnou bránu měl. Statek zdědil jeho bratr,
ale Josef si hned postavil klenutý vjezd i u svého nového obydlí: buď proto, že byl na bránu zvyklý
z domova, nebo si řekl: "Když brácha bránu, tak já taky bránu." Znáte to. Vernerovi bydleli v domě
do té doby, než jej kolem roku 1 953 koupili Bezuchovi. Brána byla pravděpodobně zbořena ve stejné
době jako ty ostatní, tedy v 60. či 70. letech 20. století.
Všichni majitelé bran měli jistě rozumný důvod pro jejich zboření: brány chátraly, jejich údržba byla
náročná, nebyly moderní, nedalo se jimi projet s větší zemědělskou technikou nebo musely ustoupit
stavbě nového domu. Ale když se díváme na tu zmizelou krásu, není to přece jen trochu škoda, že
nám žádná brána nezůstala? Dnes by byly ozdobou a chloubou naší obce.
Ráda bych poděkovala rodině Vojtěchových a potomkům z rodu Korcova za zapůjčení vzácných
fotografií jejich starodávných bran.
Hana Přibylová

BLAHOPŘEJEME!
V říjnu oslaví své životní jubileum

Jiří Klír ze Šnepova
Milena Moravcová z Ostré

92 let
85 let

Sportovní sdružení Ostrá – výsledky za září 201 6
A-mužstvo – Divize skupina C

B-mužstvo – Okresní přebor

Atým je v tabulce na 5. místě se ziskem 14 bodů

Btým je v tabulce na 5. místě se ziskem 11 bodů

4.kolo:
5.kolo:
6.kolo:
7.kolo:
8.kolo:

S.S. Ostrá - FK Turnov 2:2 (2:0) p.k. 5:4
FK Náchod - S.S. Ostrá 0:0 p.k. 3:4
S.S. Ostrá - Sparta Kutná Hora 1 :1 (0:1 ) p.k. 3:2
TJ Ústí nad Orlicí - S.S. Ostrá 1 :0 (0:0)
S.S. Ostrá - FK Čáslav 1 :1 (0:0) p.k. 2:4

2.kolo:
3.kolo:
4.kolo:
5.kolo:
6.kolo:

S.S. Ostrá "B" - SK Sokol Opočnice 2:2 (2:1 )
Běrunice - S.S. Ostrá "B" 2:4 (0:3)
S.S. Ostrá "B" - Kostelní Lhota "A" 8:0 (6:0)
Kostomlaty nad Labem - S.S. Ostrá 3:2 (2:0)
S.S. Ostrá "B" - Městec Králové 5:0 (3:0)

Rozpis zápasů všech mužstev Ostré na říjen
5. 1 0. středa Přípravka mladší TJ Slovan Lysá nad L. - S.S. Ostrá, zač. 1 7:00
7. 1 0. pátek Přípravka starší S.S. Ostrá - TJ Straky, zač. 1 7:00
8. 1 0. sobota Dorost - starší S.S. Ostrá - FC Vlašim, zač. 1 0:1 5
8. 1 0. sobota Dorost - mladší S.S. Ostrá - FC Vlašim, zač. 1 2:30
8. 1 0. sobota Žáci Tatce - S.S. Ostrá, zač. 1 3:45
8. 1 0. sobota "A" tým FK Pardubice "B" - S.S. Ostrá, zač. 1 6:00
8. 1 0. sobota "B" tým Všejany - S.S. Ostrá "B", zač. 1 6:00
1 0. 1 0. pondělí Přípravka starší S.S. Ostrá - Libice nad Cidlinou, zač. 1 7:00
1 2. 1 0. středa Přípravka mladší AFK Semice - S.S. Ostrá, zač. 1 7:00
1 4. 1 0. pátek Přípravka mladší S.S. Ostrá - AFK Milovice, zač. 1 7:00
1 5. 1 0. sobota Žáci S.S. Ostrá - FK Bohemia Poděbrady "B", zač. 1 0:00
1 5. 1 0. sobota "A" tým S.S. Ostrá - FK Kratonohy, zač. 1 6:00
1 6. 1 0. neděle "B" tým S.S. Ostrá "B" - Seletice, zač. 1 0:1 5
1 7. 1 0. pondělí Přípravka starší TJ Lito - S.S. Ostrá, zač. 1 7:00
1 9. 1 0. středa Přípravka mladší S.S. Ostrá - Všejany, zač. 1 7:00
22. 1 0. sobota Žáci AFK Semice - S.S. Ostrá, zač. 1 0:00
22. 1 0. sobota Dorost - starší S.S. Ostrá - FK Čáslav, zač. 1 0:1 5
22. 1 0. sobota Dorost - mladší S.S. Ostrá - FK Čáslav, zač. 1 2:30
22. 1 0. sobota "A" tým TJ Sokol Živanice - S.S. Ostrá, zač. 1 5:30
23. 1 0. neděle "B" tým Přerov nad Labem - S.S. Ostrá "B", zač. 1 5:30
24. 1 0. pondělí Přípravka starší S.S. Ostrá - Loučeň, zač. 1 6:30
26. 1 0. středa Přípravka mladší AFK Sadská - S.S. Ostrá, zač. 1 6:30
29. 1 0. sobota "A" tým S.S. Ostrá - MFK Trutnov, zač. 1 4:30
30. 1 0. neděle Dorost - starší FC Mělník - S.S. Ostrá, zač. 1 0:1 5
30. 1 0. neděle "B" tým S.S. Ostrá "B"- Semice, "B", zač. 1 0:1 5
30. 1 0. neděle Dorost - mladší FC Mělník - S.S. Ostrá, zač. 1 2:30
31 . 1 0. pondělí Přípravka starší TJ Slovan Lysá nad L. - S.S. Ostrá, zač. 1 6:00

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

MUDr. Josef Dalecký

přijímá pacienty 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

KERAMIKA

Každý čtvrtek nebo pátek od 1 7 do 1 9 hodin

v budově školy v Ostré.
(Informace vždy na začátku měsíce formou SMS.)
Cena: dospělí nad 1 6 let 1 00,- Kč za lekci
maminka s dítětem do 9 let 1 00,- Kč za lekci
děti 9 -1 6 let 80,- Kč za lekci
Pracovní oděv s sebou.
Martina Šípková (tel. 604 91 7 602 )

POWERJOGA
POSILOVACÍ CVIČENÍ
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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