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Informace OÚ Ostrá
Vzpomínky pana hajného ze Šnepova
Kulturní a společenský život v obci,
Informace z MŠ Ostrá. SS Ostrá informuje.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 38. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 10.4. 2018
ZO schválilo
 Kritéria zápisu pro přijetí školáčků do MŠ Ostrá na školní rok 2018/2019
 Rozpočtové opatření č. 3
 Pořízení Územní studie pro místo a krajinu v obci Ostrá.
 Vyhlášení Průzkumu trhu – zhotovitel stavebních prací v rámci akce „Doplnění vodovodu v Ostré“
 Vyhlášení Průzkumu trhu – zajištění archeolog. dohledu – akce „Doplnění vodovodu Ostrá“
 Vyhlášení Průzkumu trhu – technický dozor investora – akce - „Doplnění vodovodu Ostrá“
 Výstavbu účelové komunikace – příjezdové cesty k p.č. 99 přes obecní pozemky 885/5 a 1187/1 v
k.ú. Ostrá dle předložené žádosti pana M.
 Pokácení max 3 stromů na p.č. 99 v k.ú. Ostrá dle předložené žádosti pana M.
ZO vzalo na vědomí
 Informace Ing. Kořínka o stavu cest – Mydlovarský luh
 Vystoupení Mikroregionu Polabí z MAS Polabí
 Rozpočtové opatření č.2
ZO nepřijalo žádné usnesení v záležitosti
 Umístění dvou reklamních poutačů zmrzliny na začátek obce ze směru Lysá nad Labem a
Nymburk na základě žádosti pana N.
 Zrušení cesty p.č. 903/2 na základě žádosti pana T.
INFORMACE Z 39. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 20.4. 2018
ZO schválilo
 Uzavření Soudního smíru v kauze obec Ostrá x firma Ka-Wood s.r.o. a pověřuje Mgr. D. Satkeho k
jednání s protistranou.
 Zahájení Přípravy realizace míst pro přecházení v obci Ostrá a pověřuje starostku obce k výběru
vhodných míst k přecházení a vyhlášení průzkumu trhu na zhotovitele.
 Zadávací dokumentaci k Výběrovému řízení na zhotovitele - akce „Vodovod ve Šnepově“
 Vyhlášení záměru na pronájem rekreačního areálu, tj. veřejného tábořiště na pozemcích obce
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
Příští jednání ZO Ostrá se bude konat dne 17.5. 2018 od 19 hodin na obecním úřadě.

UDÁLOSTI V OBCI
26.4. 2018 – ÚKLID OBCE V OSTRÉ A VE ŠNEPOVĚ
Ve Šnepově příprava na pálení čarodějnic spojená s „brigádou“, při které velcí i malí hrabali, sekali,
stříhali, měla odezvu. Přišlo 11 dospělých a 5 dětí. Společnými silami byla hranice hravě připravena, okolí
kalu upraveno i hřiště připraveno na letošní sezonu.
V Ostré se na výzvu obce sešli 4 občané. 
Je na místě podotknout a připomenout:
Obec není pouze zaměstnanců obecního úřadu. Obec je všech, a všichni ji chceme mít čistou a krásnou.
Čtenáři místního Zpravodaje, zaregistrovaní občané do Mobilního rozhlasu i ti, kteří pravidelně sledují
webové stránky obce jistě zaznamenali, že obec sháněla a shání pomocníky či brigádníky na čištění
chodníků a práce spojené s péčí o vzhled obce. O vzhled obce v Ostré a chatové oblasti pečuje během roku
sám pan S. - zaměstnanec úřadu, o vzhled místní části Šnepov potom pan K. Je snad pochopitelné, že
dvoje ruce na toto vše nestačí.
Skupina lidí, která se MOHLA sejít v Ostré, by posbírala odpadky nastrkané v živých plotech nebo
roznesené větrem po parku, vyhrabala starou trávu,..
Pokračujte alespoň v tom, že před svým domem, i když se jedná o obecní pozemek, budete v rámci svých
sil a možností udržovat pořádek. Všem, kteří toto dělají velmi děkujeme, ulehčí nám to práci.
Nestyďte se tedy příště přijít, a společně s partou spoluobčanů přiložit ruku k dílu. Nejedná se o přežitek
z dob minulých, chceme přece žít v hezkém prostředí.
Obec je připravena podpořit každý dobrý nápad vedoucí ke zkrášlení naší vesnice.
J. Kaucká

Sázení stromků Ostrá, Šnepov

APRÍLOVÝ BĚH
26.4. 2018
Dne 21. dubna proběhl při pěkném počasí na travnaté
ploše vedle fotbalového hřiště Aprílový běh.
Tato akce se konala od 13 hodin pod záštitou SS Ostrá
a obce Ostrá. Dostavili se běžci různých věkových
kategorií, kteří se mohli pyšnit svou kondicí a měli
možnost ukázat své schopnosti. Byli rozděleni do
několika skupin, ve kterých byly vždy tři vítězné
příčky odměněny diplomem a sladkou medailí. Ostatní
sportovci
dostali
Osvědčení
o
účasti.
Účast byla výrazně vyšší než na dopoledne pořádaném
úklidu obce.

Během měsíce dubna přibyly podél asfaltové
silnice od OÚ k Labi další stromky. Tímto byly
dočerpány finanční prostředky poskytnuté obci
Nadačním fondem Veolia. Sázely se opět třešně.
Čtyři stromky z peněz fondu byly zakoupeny i do
místní části Šnepov, kde zdejší Okrašlovací
spolek, jehož řady byly posíleny i dětmi, sázení
zrealizoval. Zasazeny byly dvě třešně a dvě
slivoně.

BELTINE
(30. duben – 1. květen)
Všichni známe den, kdy se pálí čarodějnice a že 1. máj je lásky čas. Jaký je ale další a původní význam těchto
dvou jarních událostí?
Keltský svátek Beltine se slaví v noci ze 30. dubna na 1. května.
Začíná období tepla, plodnosti, vegetace - není tedy divu, že Beltine je svátek radostný. Jeho noc je třeba
prozpívat i protančit, ale je to také doba očistných obřadů.
Nejsilnějším očistným médiem je oheň. Právě ohně pálené na Beltine mají všechny živé tvory zbavit všeho
nečistého, co se nashromáždilo v temném zimním období a zároveň jim dodat ochranu pro období
nadcházející.

Církev pohanské svátky nepodporovala. Byla snaha o jejich nahrazování a úplné vymýcení. Proto křesťanství
nazývá noc ze 30. dubna na 1. května nocí Filipojakubskou, na počest svátku apoštolů Filipa a Jakuba. Apoštol
Jakub byl jeruzalémským biskupem, který si svou svatost vysloužil svržením z věže jeruzalémského chrámu.
Svatý Filip z Betsaidy také nedopadl nejlépe - byl totiž současně ukřižován a ukamenován.
Během filipojakubské noci se měly čarodějnice slétat na kopcích a tam provozovat spolu se silami temnot
nečisté a nepřijatelné orgie. Čarodějným dopravním prostředkem bylo samozřejmě populární koště.
Proti čarodějnicím se vrcholky kopců blokovaly účelově pálenými ohni. Ty měly osvětlit co největší část
krajiny a tím čarodějnicím překazit jejich plány. Kdyby nějaká čarodějnice na kopci u ohně přece jen přistála,
mohla být okamžitě v ohni upálena; z toho také pochází dnešní tradice "pálení čarodějnic". Bylo také zvykem,
skákat přes žhavé uhlíky a tropit co největší hluk - čarodějnice se křiku a povyku bály a nepřibližovaly se.
Tyto oslavy jsou také svátkem germánským - možná jste již slyšeli pojem Valpružina noc. Valpurga byla saská
bohyně, které tradice připisuje patronství nad čarodějnicemi. Zajímavé je, že slovo Valpurga znamená
staročesky čarodějnice. A další zajímavost - 30. duben je ve Španělsku a Portugalsku slaven jako svátek
mrtvých.
ČADODĚJNICE A ČARODĚJOVÉ NA OÚ
30.4. 2018
Jako každý rok, i letos, vyšly děti z mateřské školy „do ulic“ a ve stylových kostýmech procházely obcí s připomenutím tradičního pálení čarodějnic v dnešní den.
Zavítaly i na Obecní úřad Ostrá, kde obdržely od paní starostky malou sladkost.

POZVÁNKY
KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
Květnová kavárnička „Na úřadě“ se koná ve čtvrtek
31.5. 2018 v 16 h
Všichni jste srdečně zváni.

MÁJOVÁ ZÁBAVA

DEN MYSLIVOSTI

sobota 19.5. 2018

sobota 9.6. 2018

místní hostinec v Ostré, 20h
k tanci a poslechu hraje duo KONTO
vstupné 100 Kč
pořadatel obec Ostrá
ve spolupráci s firmou Botanicus spol. s r.o.0

od 13h program pro děti
od 20h zábava pro dospělé

¨

pořadatel MS Ostrá

Vyřazení přečerpávacích stanic z provozu
PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ ZAMĚSTNAL V OSTRÉ NEJEN HASIČE
Přívalový déšť, který ve středu 9.5. postihl nejen Ostrou, způsobil poruchu na přečerpávacích stanicích v obci.
Zvýšené množství vody, které se dostalo do kanalizačního řadu, vyřadilo z provozu přečerpávací stanice a
ochromilo chod čistírny odpadních vod. Během tohoto vydatného deště stoupl průtok na ČOV pětinásobně
oproti běžnému průtoku.
S uvedením přečerpávacích stanic do provozu pomohli hasiči z Hasičské záchranné služby SŽDC Nymburk a
Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem odčerpáním dešťové vody ze stanic.
Apeluji proto opakovaně na občany, kteří mají napojené svody děšťové vody na kanalizační řad obce,
aby je neprodleně odstranili.
Tím, že se do splaškové kanalizace dostávají dešťové vody, vznikají problémy právě na čerpacích stanicích a
čistírně odpadních vod, které jsou dimenzovány pouze na objem splaškových vod a ne na velké objemy vod
dešťových. Důsledkem jsou zvýšené náklady na energie, opotřebení a zničení částí infrastruktury obce.
Při likvidaci havárie přítomní hasiči i zastupitelé viděli, co vše je do kanalizace „posíláno“. Je nutné
připomenout, že např. bioodpad do kanalizace nepatří !!!!
Náklady na údržbu ČOV v Ostré se kvůli nezodpovědnosti občanů zvyšují.

!!Záchodová mísa není odpadkový koš!!
Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, tím problém s odpadem nezmizí, ale začíná.
Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými přispíváme k blahodárnému životu potkanů.
Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské
hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu
také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi. Plastové části těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl
od toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních
vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů napojených
nemovitostí. V případě, že přece jen takový materiál projde celým procesem v čistírně odpadních vod, skončí
bez jakéhokoliv úbytku v odpadu, produkovaném čistírnou odpadních vod a je třeba jej na náklady nás všech
také jako součást odpadu zlikvidovat.

PODĚKOVÁNÍ
Obec Ostrá děkuje Hasičské záchranné službě SŽDC Nymburk a Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem
za pomoc při havárii na kanalizačním řadu obce.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VEŘEJNÉMU TÁBOŘIŠTI V OSTRÉ
Dne 9.5.2018 proběhlo soudní jednání ve sporu obce se společností Ka-Wood s.r.o.
Z výslechů a předložených důkazů bylo opakovaně jednoznačně prokázáno, že výpověď nájemní smlouvy
byla dána řádně a důvodně, a je tedy platná.
V zájmu hospodárnosti, kdy obě strany měly zájem na finálním ukončení všech probíhajících sporů, a ze
strany obce bylo a je prioritou dostat se zpět ke svému majetku a pronajímat veřejné tábořiště nově vybranému
nájemci na sezonu 2018, bylo přistoupeno k soudnímu smíru, který byl schválen soudem.
Předmětem soudem schváleného smíru je tak především povinnost společnosti Ka-Wood s.r.o. vyklidit veřejné
tábořiště do konce května 2018 pod sankcí 250.000,- Kč a uhradit obci dluhy za roky 2016 a 2017.

Věříme, že splněním soudního smíru ze strany Ka-Wood s.r.o. bude celý spor táhnoucí se od roku 2016 zdárně
uzavřen, a obyvatelé a návštěvníci naší obce budou od sezóny 2018 moci využívat veřejné tábořiště
provozované novým nájemcem vybraným na základě výběrového řízení.

VE ZKRATCE
Pláž u jezera
… v nové kabátě



Kontejnery na bioodpad

Tyto kontejnery jsou v Ostré přistaveny v prostoru u školy a slouží výhradně pro odpad biologického
charakteru jako jsou větve, tráva, listí.
Do kontejneru rozhodně nepatří kameny a hlína. Pokud potřebujete upravit terén a zbavit se přebytečné hlíny,
pak Vám velmi rádi předáme kontakt a na Vaše náklady a pouze Vám bude přistaven kontejner a hlína se
odveze zvlášť.
Jako následek takové nezodpovědnosti může být Smlouva týkající se odvozu bioodpadu vypovězena ze strany
poskytovatele této služby. Již jednou se kvůli přetíženému kontejneru podobný problém řešil.
Předávejte, prosím, informace dál: kameny a hlína do kontejneru na bioodpad NEPATŘÍ.


Kontejnery na objemný odpad ve dnech 5.5. - 6.5. 2018

Je nutné připomenout,že: velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností,
nelze jej využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného,
jako je např.: směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru) a
stavební materiály a suť.
O víkendu 5.5. - 6.5. se bohužel ukázalo, že toto určitě respektováno nebylo. U kontejneru se vyskytoval
pracovník obce, který se snažil upozorňovat, co do kontejneru na tento odpad patří. Setkal se s velmi
nevhodnými reakcemi.
Obec je nucena pro podzimní přistavení kontejnerů přijmout opatření, která
by zabránila v opakování situace jakou
vidíme na obrázcích.
Ve Zpravodaji 4/2018 byly přesné informace,
co do kontejnerů dávat a co ne.



Bezpečnost pro občany v Ostré

Vzhledem ke zvýšenému provozu na silnici II/331 i místních a účelových komunikacích procházející naší
obcí chystá vedení obce následující opatření:
 Po dobu opravy mostu ev.č. 272 - 005 v Lysé nad Labem bude umístěno přechodné dopravní značení
B13 + DT č. E 13 (Mimo dopravní obsluhu) na místní komunikaci v blízkosti parkoviště před
železničním přejezdem v obci Ostrá . Pokud to bude vyžadovat veřejný zájem, pak bude odbor dopravy
Lysá nad Labem toto označení doplňovat či měnit. Značení se umísťuje kvůli navazující účelové
komunikaci, která není stavebně ani technicky přizpůsobena ke zvýšenému provozu.






Obec nechala zpracovat projekt a podala žádost o vybudování dvou míst pro přecházení. (Tato by měla
nahradit chybějící přechody pro chodce, které nebyly schváleny.)
V minulém Zpravodaji jste byli informováni o tom, že obec Ostrá byla vybrána týmem Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje jako lokalita k umístění inteligentního ukazatele rychlosti.
S montáží se prozatím počítá do konce roku 2018. Vedení obce jedná s cestmistrem, který podnikne
kroky vedoucí k montáži ukazatele co nejrychleji, nejlépe do konce května.
Při vjezdu do obce budou umístěny tyto cedule:

 110 let školy v Ostré – 4. 9. - 9.9. 2018
Přípravy stále pokračují.
V příštím vydání zveřejníme program oslav s přesnými časy. Velcí i malí se mají na co těšit.
 Výluky vlaků
Více informací o výlukách - ve stanicích, na webu www.cd.cz pod záložkou "omezení provozu".
 Autobusové linky
Po uzavření nadjezdu dne 15.4. jsme v prvním týdnu zaznamenali několik problémů s včasným odjezdem dětí
do školy. Díky akčním rodičům ve spolupráci se starostkou obce se podařilo náročnou situaci vyřešit a školní
autobusy jezdí a jsou i správně očíslované. :)
Po konzultaci s Ing. Janouškem (oddělení autobusových jízdních řádů) Vám sděluji: Po dobu rekonstrukce
nadjezdu v Lysé n.L. se do Nymburka (z kapacitních důvodů) dostanete dopoledne pouze v čase 8:12 z Ostré.
 Oprava místní komunikace
Do konce měsíce května bude vyčištěna a opravena místní komunikace od ČD zastávky k parkovišti u jezera.
 Předsezónní kontrola dětských hřišť
V pátek 11.5. byla provedena provozní kontrola (předsezónní) na hřišti v Ostré u obecního úřadu a ve
Šnepově. Byla zaměřena na technický stav herních prvků. Stav hřišť plně odpovídá technickým požadavkům.

VZPOMÍNKY PANA HAJNÉHO KARLA DENEMARKA
ze Šnepova – část první
(ukázka z připravované publikace)
Již od raného mládí jsem měl vztah k přírodě a k myslivosti.
Asi všechny sudičky, co stály okolo mé kolébky, mi přály lásku k přírodě a veškeré
zvířeně.
Jako kluk jsem veškerý volný čas trávil v polích a v lesích. U strýce jsem se seznámil se
zastřelenou zvěří – srnčí, kterou dostal, dále pak s bažanty, zajíci a koroptvemi, kterých
bylo v té době dost.
Mou první loveckou zbraní byl prak. Střílel jsem s ní po všem, co se jen pohnulo.
Pamatuji se, že asi v deseti letech jsem psal Ježíškovi, aby mi přinesl nějakou flintu, kterou bych mohl
zastřelit aspoň bažanta. Velké vítězství bylo, že jsem dostal vzduchovku.
Tato radost netrvala dlouho, neboť mi bylo jasné, že se vzduchovkou mohu střílet tak akorát doma do
terče anebo po vrabcích. Proto jsem zůstal i nadále u praku.

Vždy když jsem přišel ze školy a splnil všechny příkazy rodičů, spěchal jsem do polí a do lesa. Ostatní
kluci hráli na návsi fotbal nebo se bavili jinak, či v zimě bruslili na rybníku. Mě to táhlo do přírody,
hlavně do lesa. Ve střelbě prakem jsem byl tak zručný, že jsem vyhozenou plechovku třikrát trefil než
dopadla na zem. Lesem jsem chodil velice potichu. Občas se mi povedlo, že jsem přišel na sedícího
bažanta nebo bažantí slepici.
V době mého mládí měla téměř každá rodina na vesnici malé hospodářství. Moji rodiče měli také
několik polí a doma dvě krávy na polní práce, prase na zabití, slepice atd.
Na konci léta, když se sklidily otavy, jsme chodili pást krávy. Vždycky odpoledne, když jsem přišel ze
školy, vzal jsem obě krávy na řetěz a vedl jsem je na pastvu k lesu. Někdy mi pomáhal i bratr. Přišli
jsme na pastvu, krávy pustili, a sami jsme si rozdělali ohýnek. Na něm jsme si opékali různé chuťovky.
Jablka, která jsme našli cestou, brambory, které jsme vyhrabali na přilehlých polích, a občas také
houby. V té době mi bylo asi třináct roků.
pokračování příště

DUBEN V MŠ OSTRÁ
MUZIKOTERAPIE – hry na vodu
V hřejivém dubnovém dni jsme se opět sešli k našim „muzikohrátkám“. Aby nás muzika opravdu osvěžila,
zvolili jsme téma: Voda.
Po uvítací písničce jsme se zavřenýma očima poslouchali šplouchání vody. Kouzlo nás proměnilo v kapičky
vody, které se rozběhly na všechny strany, naslouchaly kytaře a reagovaly pohybem na změnu tempa a
dynamiky. Zkrátka: bylo to pořádné aprílové počasí!
Kapičky deště nám připomněla i básnička: Dešťové kapičky dělaly loužičky.
Kapaly, kapaly, na okno ťukaly.
Procvičili jsme prstíky, rytmus i dynamiku. Jemný deštík vyťukaly 2 prsty do dlaně, silnější celé dlaně,
pořádné „pleskání kapek“ jsme vyťukali do podlahy.
Před deštěm jsme neutekli ani při písničce „Má pláštěnku“, „Prší prší“ ani při dalších písních s vodní
tématikou. Deštík nám tentokrát přiblížily Orfovy nástroje (dřívka, chrastítka, rolničky).
A opět kouzla! Z dětí se staly pramínky vody. S třásničkami v ruce se pramínky postupně našly a vytvořily
velkou řeku. To vše za poslechu Smetanovy Vltavy.
Řeka nakonec našla cestu do moře…Při poslechu mořského
šumění jsme se jako mušličky houpaly na vlnách, dopluly
na mořský břeh, kde sluníčko hřálo a voda příjemně osvěžila.
Bylo to príma, těšíme se na příště…na další živel …oheň.
Klára Galuščáková

CIRKUS

EDUARDO

Po roce k nám vítr opět zavál veleznámý Mini Cirkus Eduardo. Klaun Edík dětem předvedl nejen hru na
desítky dechových nástrojů, ale také neskutečné žonglérské kousky. Edík dokázal žonglovat nejen s balonky,
kužely a jablky, ale také s talíři a příbory. Na děti také čekala velmi náročná soutěž – foukání balonků. Tři

dobrovolníci měli za úkol v časovém limitu nafouknout co největší balonek tak, jak jim to předvedl jejich
kamarád klaun Edík. Odměnou jim byla nafukovací zvířátka, která jim vykouzlila úsměv na rtech. Na závěr
Edíkovi show jsme mohli být svědkem zkrocení dravé zvěře – pejska Čertíka. Dětem se cirkusové řádění
velice líbilo a cirkusového klauna odměnily hlasitým smíchem a potleskem.

CESTA DO MOŘSKÉHO SVĚTA
Během školkových dnů jsme přivítali v naší tělocvičně Mobilní planetárium Praha s pořadem „Korálový útes“.
Společně s rybkami Jakem a Mrňousem jsme se vydali na tajemnou dlouhou výpravu za záchranou korálového
útesu, ve kterém žije kromě nich i mnoho dalších živočichů. Snažili jsme se rozluštit tajemství, které jejich
útes po věky chránilo. Vyslechli jsme si rady staré a moudré želvy a objevili mnohé další zajímavosti. Ani
jeden z nás nechtěl uvěřit, kolik krásného můžeme hluboko pod vodou spatřit.

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ
A-mužstvo – Divize sk. B
20.kolo:
21.kolo:
17.kolo:
22.kolo:
23.kolo:

S.S. Ostrá - SK Kladno 1:0 (1:0)
SK Český Brod - S.S. Ostrá 2:2 (0:0), p.k. 4:3
S.S. Ostrá - TJ Tatran Rakovník 1:1 (0:1), p.k. 4:5 (odložený zápas)
S.S. Ostrá - Sokol Hostouň 1:2 (1:1)
FK Louny - S.S. Ostrá 2:0 (2:0)

A-tým je v tabulce po podzimní části na 6. místě se ziskem 42 bodů.
B-mužstvo – I.B. třída sk.C
16.kolo:
17.kolo:
18.kolo:
19.kolo:

S.S. Ostrá "B" - FK Loučeň 5:3 (2:1)
AFK Milovice - S.S. Ostrá "B" 4:1 (1:1)
S.S. Ostrá "B" - AFK Sadská 2:4 (0:2)
Fotbal Hlízov - S.S. Ostrá "B" 2:1 (1:1)

B-tým je v tabulce po podzimní části na 8 .místě se ziskem 25 bodů.

Rozpis zápasů všech týmů Ostré na květen 2018
2. 5.
2. 5.
2. 5.
4. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.
8. 5.
9. 5.

středa Dorost - starší Mnichovohradišťský SK
středa Přípravka mladšíS.S. Ostrá
středa Dorost - mladší Mnichovohradišťský SK
pátek Přípravka starší Rožďalovice
sobota Žáci
S.S. Ostrá
sobota Dorost - starší FK Bohemia Poděbrady
sobota Dorost - mladší FK Bohemia Poděbrady
sobota "A" tým
S.S. Ostrá
neděle "B" tým
S.S. Ostrá "B"
pondělí Přípravka starší S.S. Ostrá
úterý Dorost - starší S.S. Ostrá
úterý Dorost - mladší S.S. Ostrá
středa Přípravka mladšíKrchleby

-

S.S. Ostrá
AFK Nymburk
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
Polaban Nymburk "B"
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
TJ Slovan Velvary
TJ SK Bečváry
Všejany
SK Kosmonosy
SK Kosmonosy
S.S. Ostrá

zač. 16:00
zač. 17:30
zač. 18:00
zač. 17:00
zač. 10:00
zač. 10:15
zač. 12:30
zač. 17:00
zač. 10:15
zač. 17:30
zač. 10:15
zač. 12:30
zač. 17:30

12. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
16. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.
23. 5.
26. 5.
27. 5.
27. 5.
28. 5.
30. 5.

sobota Žáci
TJ Pátek
sobota Dorost - starší S.S. Ostrá
sobota Dorost - mladší S.S. Ostrá
sobota "B" tým
TJ Star Tupadly
neděle "A" tým
FK Meteor Praha VIII
pondělí Přípravka starší Loučeň
středa Přípravka mladšíS.S. Ostrá
pátek Přípravka mladšíAFK Milovice
sobota Žáci
S.S. Ostrá
sobota "A" tým
S.S. Ostrá
neděle "B" tým
S.S. Ostrá "B"
pondělí Přípravka starší S.S. Ostrá
středa Přípravka mladšíS.S. Ostrá
sobota "A" tým
FK Motorlet Praha
FK Bohemia Poděbrady
neděle Žáci
"B"
neděle "B" tým
TJ FC Tuchoraz
pondělí Přípravka starší AFK Sadská
středa Přípravka mladšíTJ Pátek

-

S.S. Ostrá
zač. 10:00
SK Slaný
zač. 10:15
SK Slaný
zač. 12:30
S.S. Ostrá "B"
zač. 17:00
S.S. Ostrá
zač. 10:15
S.S. Ostrá
zač. 17:30
TJ Straky
zač. 17:30
S.S. Ostrá
zač. 17:30
FK Litol
zač. 10:00
FK Baník Souš
zač. 17:00
TJ Sokol Jestřábí Lhotazač. 10:15
AFK Milovice
zač. 17:30
AFK Sadská
zač. 17:30
S.S. Ostrá
zač. 10:15

-

S.S. Ostrá

zač. 13:15

-

S.S. Ostrá "B"
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá

zač. 17:00
zač. 17:30
zač. 17:30

Ordinace
MUDr. J. Daleckého v Ostré
Datum návštěvy pana doktora v Ostré: 21. 5. 2018

Pohotovostní služby praktických lékařů pro děti a dorost
Od 1.1. 2018 jsou zrušeny pohotovostní telefonické konzultace praktických lékařů pro děti a
dorost, které dosud poskytovali lékaři v Lysé nad Labem a Milovicích. V naléhavých případech je nutné
kontaktovat přímo dětská oddělení nemocnic.

Nemocnice Nymburk - DĚTSKÁ AMBULANCE
Boleslavská 425, Nymburk, 288 02
Ambulance je koncipována jako dětská pohotovost
pracovní dny od 7:00 do 15:30
O víkendech a svátcích pak nepřetržitě.
Kontakt: 325 505 266
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Všichni jste srdečně zváni.

