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příspěvek 2,- Kč

Informace z 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 201 5

ZO schvaluje:

• Zadávací podmínky včetně všech příloh k veřejné zakázce „Doplnění
kanalizační sítě v obci Ostrá II. etapa“, zadávací podmínky pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle
zákona č. 1 37/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
• Složení hodnotící komise k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 1 37/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, v platném znění, „Doplnění kanalizační sítě v obci
Ostrá II. etapa“.
• Výpověď smlouvy o nájmu „Zeleného kiosku“ k 31 .1 2. 201 5 (Revokace
Usnesení 1 8a/8 ze dne 22. 6. 201 5).

• Žádost o pronájem obecního pozemku firmě Botanicus p.č. 1 42/1 o
Slova k zamyšlení celkové výměře 2252 m2 v k.ú. Ostrá za cenu 25 000,- Kč/rok.
O manželství:
Manželství je jako
• Žádost o pronájem části obecního pozemku p.č. 488 a p.č. 490 u chaty
obležená pevnost:
e.č. 298 (Ostrá-Felinky) o celkové výměře 300 m2 v k.ú. Ostrá, manželé N.
kdo je venku, chce za cenu 1 200,- Kč/rok.
dovnitř, kdo je uvnitř,
chce ven.
(Arabské přísloví)
Kdo spěchá se
svatbou, bude mít
dost času toho
litovat.
(Dánské přísloví)
Manžel je člověk,
který pomáhá ženě v
nesnázích, do
kterých by se nebyla
dostala, kdyby si ho
nebyla vzala.
(Rowlandová)

• Žádost manželů N. o prodej části pozemku p.č. 488 a p.č. 490 o celkové
výměře 80 m2 v k.ú. Ostrá, chatová oblast Ostrá-Felinky za cenu
28 000,- Kč. Jedná se o urovnání vlastnických vztahů.
• Poskytnutí příspěvku na dopravu pro připravovanou kulturní akci
organizovanou OÚ - zájezd do divadla v Praze - ve výši 4.700,- Kč.

ZO bere na vědomí:

• Žádost paní U. o opravu oken v obecním bytě v č.p. 1 09.

ZO neschvaluje:

• Vypsání záměru o pronájmu části pozemku p.č.11 36/1 o výměře 39 m2
v k.ú. Ostrá, který přiléhá k pozemku p.č. 221 v k.ú. Ostrá, na základě
žádosti p. K.

Manželství je tak
těžké, že jej musejí
nést dva, někdy i Zveme občany na další veřejné jednání ZO, které se koná 24. 9. 201 5
tři. (Alex. Dumas) od 1 9.00 hodin v budově OÚ.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili celou částku za likvidaci odpadů a odpadních vod,
že lhůta k úhradě je do 30. září 201 5.

Obecní knihovna Ostrá nabízí svým občanům k volnému rozebrání knihy vyřazené

z knižního fondu. Jedná se o knihy zastaralé, opotřebované, nebo duplikáty (převážně dětské).
Knihy si můžete přijít vybrat 1 5. 9. 201 5 a 29. 9. 201 5 vždy od 1 4:30 do 1 8:00 hod.
J. Morcová, knihovnice
Kontejnery na bioodpad budou přistaveny ve dnech 11 .- 1 3. 9. 201 5 a 25.- 27. 9. 201 5

Vy se ptáte, my odpovídáme...

VAŠE DOTAZY

Po obci a chatové oblasti se pohybuje skupinka lidí, kteří mají měřicí
přístroje. Prosím o informaci, co se v obci vyměřuje.

Dne 27. 8. 201 5 bylo na OÚ doručeno Oznámení o zahájení zeměměřičských činností v
katastrálním území Ostrá. Od srpna jsou zde prováděny zeměměřičské činnosti - zaměření
vybraných prvků polohopisu (rohy domů, plotů) a revize bodových polí v souvislosti s digitalizací
katastrální mapy.
Proč utrácíte peníze za stavbu hřiště, když všude říkáte a píšete, že prvním úkolem v obci
je vybudovat kanalizaci??

Z obecního rozpočtu byla na vybudování hřiště uvolněna pouze částka 1 62 000,- Kč. Celková
investice na hřiště byla 542 000,- Kč. Částka 380 000,- Kč je hrazena z peněz Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky. Jedná se o účelovou dotaci, tzn., že tato částka musí být určena
pouze na konkrétní akci, v našem případě na vybudování hřiště pro děti, které tu chybělo.
Kam se poděl křížek z návsi? Vrátí se ještě zpátky?

Ano, vrátí. Křížek i s betonovým podstavcem již potřeboval rekonstrukci. Je v opravě a na své
místo se vrátí koncem října.

Záměr na propojení Labské stezky v úseku Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice

Zpevněná cyklostezka končí v nymburských Drahelicích, odtud až do Čelákovic pokračuje zhruba
20 km nezpevněných cest v podobě vyjetých kolejí, travnatých či kamenitých cestiček apod. Na začátku
roku 201 5 vznikla proto iniciativa na vypracování a prosazení záměru o propojení Labské cyklostezky
v tomto chybějícím úseku. Byl vytvořen dokument "Předběžný záměr o projektu cyklostezky Nymburk Lysá nad Labem - Čelákovice", ve kterém jsou uvedeny mapové podklady, vlastnické vztahy, textová
část i časový harmonogram příprav s odhadem realizace v letech 201 9-2020 a finančním ohodnocením
1 27 mil. Předběžně byla přislíbena finanční podpora ze strany Středočeského kraje na zpracování studie
proveditelnosti v hodnotě cca 600 tisíc Kč. O finance na cyklostezky mohou obce či jejich svazky žádat
prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Všechny zúčastněné obce a města na této trase, tj. Nymburk, Kostomlátky, Kostomlaty n. L., Ostrá,
Lysá n. L., Čelákovice a Káraný, již byly se záměrem seznámeny a připojily se se svou podporou pro
tento záměr.
Na čelákovické radnici se uskutečnila dne 20. srpna prezentace záměru projektu propojení cyklostezky
mezi Nymburkem, Lysou nad Labem a Čelákovicemi za účasti představitelů zainteresovaných měst
a obcí.

POZVÁNKY

POHÁDKOVÝ LES
Neděle 20. září 201 5
Tradiční Pohádková cesta lesem u fotbalového hřiště.
Les bude plný pohádkových postaviček,
čeká vás spousta zábavných úkolů a sladkých odměn.

Sraz u fotbalového hřiště ve 1 3:30 hod.

Po stopách Fifinky, Myšpulína, Pinďi a Bobíka
Sobota 26. září 201 5
Výlet do Muzea Čtyřlístku v Doksech a návštěva zříceniny hradu Bezděz.
Pořádá OÚ Ostrá pro občany všech věkových kategorií, děti do 6 let v doprovodu dospělé
osoby. Odjezd od OÚ Ostrá v 8:00 hod. Příjezd kolem 1 5:00 hod.
Cena: 200,- Kč za osobu
Termín pro přihlášení: do 7. 9. 201 5.
(Nenaplní-li se kapacita autobusu, výlet bude zrušen.)

Čtvrtek 8. října 201 5

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ na Obecním úřadě
Kapka medu pro Verunku

Divadlo Hybernia
Neděle 1 8. října 201 5

Nový původní český muzikál pro všechny generace. Příběh o lásce a přátelství, o modré
planetě a o tom, jak to bylo anebo mohlo být dál v království Popelky, Zlatovlásky a Hloupého
Honzy; jestli uměli opravdu vládnout a jestli náhodou neudělali někde chybu.
V divadle je dostatečný počet podsedáků pro děti, takže se nemusíte bát, že by vaše děti
neviděly.
Odjezd od OÚ Ostrá ve 1 3:30 hod.
Cena: 220,- Kč za osobu
Termín pro přihlášení: do 30. 9. 201 5

Víte, že...

K dubům v Mydlovarském luhu se pojí legenda, která se traduje od roku 1 870. U zříceniny
hradu Mydlovaru stávaly dva mohutné duby. Jeden z nich byl dutý a v jeho dutině se tehdy před
velkou bouřkou schovalo 23 lidí! Tento počet jasně dokazuje, jak velké duby se v přírodní
rezervaci nacházely.

Zajímaví lidé mezi námi – rozhovor

Paní ředitelka MŠ Ostrá – Mgr. Jitka Fránková
Představte pěti větami Vaši školku.

Jsme jednotřídní mateřskou školou, která využívá nádherných prostor budovy obecní školy. Jsme
školou s prvky alternativního programu a individuálním přístupem. Celkem k nám dochází 28 dětí
ve věku od 3 do 6 let. Snažíme se především vytvářet příjemné tvořivé klima ve třídě, vychovávat v
dětech osobnost čestnou, s dobrým vztahem ke svým kamarádům, dospělým lidem i okolnímu světu a
připravovat takové aktivity, které by rozvíjely všechny stránky jejich osobnosti.
Problém, který řeší rodiče snad ve všech školkách, je spaní dětí po obědě. Spánkové potřeby
dětí se mění, dříve všechny usnuly, dnes je to jinak. Co si o tom myslíte, jak situaci řešíte ve
Vaší školce?

Jak jste správně řekla, každé dítě má jinou potřebu spánku. Bylo tomu tak dříve, a stejná je i
současnost. Osobně si ale myslím, že děti v tomto věku ještě odpočinek potřebují, ať je jeho forma
jakákoli. Dny dětí by měly mít určitý zavedený řád. Děti tím získávají nejen povědomí o tom, kdy je
čas aktivity a odpočinku, ale také určitou formu jistoty a návaznosti.
V naší mateřské škole je také doba odpočinku po obědě. Jedná se spíš o čas psychohygieny. Děti
nemusí spát, nikdo je nenutí. Odpočinek ale všichni tráví na lůžku. U nás čteme dětem pohádky nebo
pohádky poslouchají na CD, snažíme se zařazovat i relaxační hudbu nebo pohádku na DVD.
Co považujete doposud za největší úspěch ve školce?

Asi největším úspěchem vždy je, že k nám děti chodí rády.

Jak jsou u Vás děti vedeny, na co kladete důraz?

Domnívám se, že metody práce s dětmi jsou zde velmi dobře nastaveny a nasměrovány. Ve středu
zájmu vždy stojí dítě s jeho přirozenými potřebami. Pro rozvoj poznávání a osvojování si nových
dovedností, vědomostí a správných návyků dítěte je nejdůležitější, jak se v mateřské škole cítí, neboť
pozitivní životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získává, je plnohodnotně nenahraditelná. Bezpečné
a klidné prostředí je základním předpokladem pro efektivní spolupráci s dítětem a maximálně možný
rozvoj jeho schopností a dovedností. Děti by měly pociťovat pohodu a cítit se bezpečně. Děti jsou
samostatnými myslícími bytostmi, mají spoustu originálních názorů, proto je naším cílem, aby byly také
aktivními tvůrci dění ve třídě, byla jim dána možnost uplatnit se po svém. Metody a formy práce by
měly poskytovat prostor pro situační a prožitkové učení. Při práci se snažíme využívat i osvědčené prvky
Montessori systému - respektování věkových zvláštností a odlišnosti dětí, nabídka individuálních aktivit,
práce ve dvojicích či menších skupinách, aktivity společné, pracovní centra, projektové dny apod..
Jste hlavně místem zábavy, hlídací službou pro pracující rodiče, nebo cílenou přípravou na školní
docházku?

Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit domácí rodinnou výchovu. Předškolní
vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte, které získává potřebné kompetence především na základě
své prvotní interakce s autoritou, vrstevníky, pravidly soužití ve skupině, okolím a svou vlastní
prožitkovou zkušeností. Já osobně považuji naši mateřskou školu určitě za místo zábavy, které
nenásilnou a hravou formou připravuje děti na vstup do základních škol.
Otázka na závěr, jaké jsou vaše záliby a koníčky?

Mezi moje záliby patří cestování a jízda na kole.

Děkuji za rozhovor.

J. Šenfelderová

BLAHOPŘEJEME!
V září oslaví své životní jubileum tito naši občané:

Julius Kollár
Valerie Prágrová
Eliška Němečková
Daniela Navrátilová
Jan Špitálský
Stanislav Mareš

Ostrá
Ostrá
Šnepov
Šnepov
Ostrá
Felinky

90
89
83
80
75
70

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY!
V červnu se v Ostré narodil Jaroušek Valtr.
V srpnu se narodil František Pechala.

LOUČÍME SE
s naší občankou paní Annou Morcovou , která zemřela dne 3. 9. 201 5.
Upřímnou soustrast rodině!

Slavnostní předání hřiště našim dětem
V sobotu 29. 8. se sešly děti, rodiče a prarodiče za OÚ,
aby si užili odpolední program spojený s oficiálním předáním
hřiště. Proběhlo netradičně díky představení Krejčíka Honzy,
který všechny pobavil svým vystoupením. Kromě divadélka
si děti zaskotačily ve skákacím hradu, snědly pár dobrot a
osvěžily se připravenými nápoji. Děti i dospělí se sešli v
hojném počtu.
Smutnou tečkou za pěkným odpolednem však byla krádež
chryzantém, které zdobily hřiště a byly schovány u garáže
OÚ ve stínu s tím, že je opět v pondělí vrátíme na původní
místo.

Místní knihovna

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

od 1 6 do 1 8 hodin

knihovnice: Jaroslava Morcová
půjčování bez poplatku
veřejný internet

POWERJOGA
POSILOVACÍ CVIČENÍ
Cvičení 2x týdně v tělocvičně školy

pondělí 1 9.00-20.00
středa 1 9.00-20.00

MUDr. Josef Dalecký
ordinuje v Ostré
ve středu 1 6. 9. a 30. 9. 201 5
od 1 0.30 do 11 .30
tel. 325 51 2 01 3

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

Léto 201 5 v Ostré

Semická a Přerovská hůrka

Loď Blanice u mola na Felinkách

Žně na Hůrách u zastávky

Můstek přes Farský potok viděný z lodi

Našli se "dobrodinci", kteří nám na léto vyrobili z obou zastávek vzdušné altánky.

Karel Sellner,

autor knihy Tři bratři z Mydlovaru
Karel Sellner (1 873 – 1 955), školní inspektor z Mladé Boleslavi, zakladatel vlastivědného časopisu
Boleslavan, archeolog a spisovatel historických románů a povídek, je významným regionálním autorem
kraje v okolí Bezdězu a Bakova nad Jizerou, kam umístil příběhy několika svých děl (např. Bohdar,
Tajemný rytíř, Z bezdězských lesů aj.). V jednom svém románu se však nechal inspirovat historií a
pověstmi z místa, jež se nachází v katastru naší obce: jsou to Tři bratři z Mydlovaru , historický příběh z
poloviny 1 6. století z doby vlády Ferdinanda I. Habsburského, který se odehrává v tajemné zřícenině
hradu Mydlovar. Jako romantičtí hrdinové v něm vystupují bratři Cyprián, Jan a Mikuláš Roudničtí, a
samozřejmě krásná Milada…
Karel Sellner vydal tuto knihu v roce 1 934 vlastním nákladem, později vycházela (snad někdy v
70. letech 20. stol.) na pokračování v deníku Nymbursko. Od té doby vydána nebyla a dnes není
běžně k sehnání ani v antikvariátech.
Rozhodli jsme se proto otisknout ve Zpravodaji na pokračování alespoň zkrácenou verzi tohoto jinak
téměř třísetstránkového díla, kterou se podařilo získat jedné naší občance, aby se obyvatelé Ostré mohli
s tímto příběhem z našeho okolí seznámit nebo si h o připomenout.
H.P.
V posledních letech se do naší obce přistěhovalo mnoho nových občanů, a řada z nich ani netuší, jaké
máme v okolí zajímavosti. Jednou z pěkných procházek nebo projížděk na kole je trasa podél řeky Labe
směrem na Kostomlaty. Vede tudy naučná stezka s deseti informačními tabulemi, které seznamují turistu
s flórou a faunou přírodní rezervace Buda, v níž se nacházejí zbytky tajemného hradu Mydlovar. Tyto
zbytky jsou obestřeny různými pověstmi, které inspirovaly spisovatele Karla Sellnera k napsání knihy Tři
bratři z Mydlovaru. Proto bychom chtěli ty, kdo tuto knihu neznají, seznámit aspoň s jejím stručným
příběhem.
JaM

Tři bratři z Mydlovaru

Historická povídka z Polabí 1561

Karel Sellner

Doubravy tiché na břehu Labe
rovina plná tůní a písčin,
rozsáhlé lesy nazvané Kersko,
z roviny pnoucí se Přerovská hůra,
pod níž je Přerov se starým zámkem,
v Doubravě skrytý Mydlovar starý,
kde kdysi moudrá Libuše dlela,
samota s přívozem Chaloupky zvaná,
na břehu u ní topolů řada,
děsivý Jordák a tichý Zbudov,
kraj plný pověstí, tajemných bájí,
erbovní pověst o vladyckém rodu,
zavedly mne do zašlých již dob,
kdy žili tu Cyprián, Mikuláš, Jan,
povídky z Polabí osoby hlavní…

V těchto místech žili v polovině 1 6. století tři bratři - Cyprián, Jan a Mikuláš, po otci zvaní
Roudničtí.
Mikuláš byl nejmenší, bezvousý, světlovlasý a modrooký. Žil sám v rybárně na břehu Labe.
Ryby odváděl do přerovského zámku, a co ulovil navíc, prodal v Lysé.

Jan byl vyšší, štíhlejší, vážný, málomluvný. Měl chaloupku ve Stratově a u ní kousek pole.
Žádná práce mu nebyla cizí, ke každé se dovedl postavit. Sám vařil, pral a šil. Sousedky se mu
smály, jaké to bude mít žena u něho živobytí, až si nějakou najde.
Cyprián byl obr mohutného těla, žil jako samotář z donucení. Byl totiž přistižen při pytláctví,
surově myslivci ztrestán a uvržen do vězení. On však nepytlačil - zastřelený jelen byl na něj
políčen. Cyprián z vězení s pomocí svých přátel uprchl a zmizel beze stopy. Nikdo netušil, že
žije ve zříceninách Mydlovaru. Bratři ho zde vždy jednou v měsíci navštěvovali.
Cyprián se nemusel bát prozrazení, protože pověsti, které kolovaly o Mydlovaru, odstrašily
každého od hledání cesty k místu, kde prý se bludné duše loupežníků toulaly doubravou,
čekajíce na osvobození. I myslivci se Mydlovaru vyhnuli, protože zde byly močály.
Jednou zase přišel den, kdy se měli bratři sejít. Jan již přišel, a tak čekali na Mikuláše. Ten
přišel až dlouho v noci a v náručí nesl bezvládnou ženu. Položili ji na lože a sklonili se nad
omdlelou. Byla to dívka asi osmnáctiletá, světlých vlasů a sličného obličeje, v němž měla
bolestný výraz. Na pravém spánku krvácela z krátké tržné rány. Dívka na loži usnula a Mikuláš
vyprávěl: „Když jsem chtěl plout dnes na Mydlovar, zaslechl jsem dusot koní a viděl dva jezdce
jak někoho hledají kolem řeky. Pak jsem spatřil v šeru na Labi loďku. Sjížděla rychle po proudu.
V loďce seděla žena. Vtom loďka narazila na kmen, převrhla se a žena zmizela pod vodou.
Zachytil jsem ji a pomalu vytáhl na svou loď a přivezl sem.“
„Podle šatu z jemného plátna je to žena panského stavu“, řekl Cyprián. „Až procitne, dozvíme
se více. Tebe však Cypriáne stále hledají. Mně prohledávali chalupu,“ řekl Mikuláš. „Já vím“,
odpověděl Cyprián. „Zapřísahal jsem se, že odplatím všem, kdož mne tenkrát zbili jako zvíře,
div jsem duši nevypustil. Hlavně purkrabí, a toho já dostanu. Teď abych hlídal, Mikuláši, ještě
tebe, aby tě neodvedli na Přerov. Ublížit ti nikdo nesmí!“
„Cypriáne,“ povídá Jan, „myslím jako Mikuláš, abys zanechal msty. Považ, že by se ti msta
podařila, a že bys potom z kraje zmizel. Kdo nás potom ochrání před pomstou purkrabího?“
„Utečte se mnou. Zde vás nenechám. Vyčkám, až se sem sjede panstvo na hony. Potom přijde
můj čas“. Jan dále nepromluvil. Znal tvrdou hlavu staršího bratra a věděl, že ho nepřemluví.
Cyprián pokračoval: „Mám však jinou starost, pro niž i na purkmistra zapomínám. Chtěl bych se
oženit, ale svobodu si mohu vykoupit jen penězi. Nedá mi pokoje poklad, který zde na
Mydlovaru je někde zakopán. Když jsme byli ještě chlapci, tak zde na Mydlovaru pochytali
Bočkovu chasu a pověsili je. Prozradila je dívka ze Semic. Jen jeden proklouzl, postřelili ho a on
doběhl k naší samotě, krví zalitý. Ušlo mu mnoho krve, sám cítil, že umírá. Než skonal,
pověděl otci, že tovaryši měli na Mydlovaru uložené peníze a mnoho zlatých věcí. Někde
třicet kroků od velkého dubu u brány. Je tam znamení muří nohy. Já to vše dobře slyšel, poklad
jsem již několikrát hledal, ale marně. Musím ten poklad najít. Potom se o vás postarám a bude
nám dobře.“
V jizbě nastalo ticho a muži se uložili ke spánku. Ráno oba bratři odešli a Cyprián, čekaje až
se dívka probudí, seděl chvíli na lavičce pod věží. Okolo bylo pusté nádvoří, k věži přiléhaly
bývalé pokoje v patře. Střechu, kterou si zřídil Cyprián nad dvěma jizbami, nebylo vidět,
zakrývaly ji pobořené zdi paláce. Nádvoří bylo asi sto kroků dlouhé a bylo chráněno kdysi
vysokou zdí, nyní rozvalenou. Byl zde i hluboký příkop, naplněný vodou z Labe.Byly zde i zbytky
staré brány a pobořená věž. V druhé věži měl Cyprián vchod k svému poustevnickému obydlí.
Když Cyprián zavzpomínal, vrátil se do věže.
Dívka seděla na loži. Jakoby cítila jeho pohled, vzhlédla a zarděla se. Teď, když dívka vstala,
viděl, že je krásná - takovou dosud nespatřil. I dívce se líbila Cypriánova vysoká postava, černé
oči a zkadeřené vlasy. Cyprián řekl: „Jistě máš hlad a já nechci, abys naříkala na hospodáře, že
nedbá o hosta. Rozdělám oheň a brzy bude jídlo hotové. Jsem Cyprián, poustevník, ale jak
poznáš, neživím se kořínky a lesním ovocem.“
„Já jsem Milada. Pověz mi Cypriáne, kde jsem?“ „Vše ti povím, ale nejdříve se posilni.“
(pokračování příště)

Telefonické konzultace dětských Výsledky Sportovního sdružení Ostrá - srpen 201 5
lékařů po ordinačních hodinách
pro registrované pacienty těchto A-mužstvo Krajský přebor
lékařů:
1 .kolo S.S. Ostrá - Sokol Vraný 0:1 po penaltách
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
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1 . 9. MUDr. Čerňanská
2. 9. MUDr. Chocholová
3. 9. MUDr. Dáňová
4. 9. MUDr. Dáňová
5. 9. MUDr. Chocholová
6. 9. MUDr. Chocholová
7. 9. MUDr. Čerňanská
8. 9. MUDr. Čerňanská
9. 9. MUDr. Chocholová
1 0. 9. MUDr. Dáňová
11 . 9. MUDr. Chocholová
1 2. 9. MUDr. Čerňanská
1 3. 9. MUDr. Čerňanská
1 4. 9. MUDr. Čerňanská
1 5. 9. MUDr. Matasová
1 6. 9. MUDr. Chocholová
1 7. 9. MUDr. Dáňová
1 8. 9. MUDr. Čerňanská
1 9. 9. MUDr. Matasová
20. 9. MUDr. Matasová
21 . 9. MUDr. Čerňanská
22. 9. MUDr. Matasová
23. 9. MUDr. Chocholová
24. 9. MUDr. Dáňová
25. 9. MUDr. Matasová
26. 9. MUDr. Dáňová
27. 9. MUDr. Dáňová
28. 9. MUDr. Čerňanská
29. 9. MUDr. Matasová
30. 9. MUDr. Chocholová
1 . 1 0. MUDr. Dáňová

2.kolo SK Lhota - S.S. Ostrá
3.kolo S.S. Ostrá - Jíloviště
4.kolo S.S. Ostrá - Beroun

B-mužstvo Okresní přebor
1 .kolo Ostrá B - Opočnice
2.kolo Ostrá B - Loučeň

1 :0
2:1
3:2 po penaltách

5:1
4: 5

Rozpis zápasů všech týmů Ostré v září

2. 9. st Přípravka ml. S.S. Ostrá - FK Loučeň
zač.1 7:00
5. 9. so Dorost
S.S. Ostrá - Sokol Luštěnice zač. 1 0:00
5. 9. so "B" tým
AFK Milovice - S.S. Ostrá "B" zač. 1 7:00
6. 9. ne "A" tým
Mn. Hradiště - S.S. Ostrá zač. 1 7:00
7. 9. po Přípravka st. TJ Litol - S.S. Ostrá
zač. 1 7:00
9. 9. st Dorost
Kostomlaty - S.S. Ostrá
zač. 1 7:00
9. 9. st Přípravka ml. Vykáň - S.S. Ostrá
zač. 1 7:00
11 . 9. pá Přípravka ml. S.S. Ostrá - AFK Nymburk zač. 1 7:00
1 2. 9. so Žáci
S.S. Ostrá - Rožďalovice zač. 1 0:00
1 2. 9. so Dorost
SK Mšeno - S.S. Ostrá
zač. 1 0:1 5
1 2. 9. so "A" tým
S.S. Ostrá- Tuchlovice
zač. 1 7:00
1 3. 9. ne "B" tým
S.S. Ostrá "B" - Rožďalovice zač. 1 0:1 5
1 4. 9. po Přípravka st. S.S. Ostrá - TJ Straky "A" zač. 1 7:00
1 5. 9. út Žáci
S.S. Ostrá - TJ Straky "B" zač. 1 7:00
1 6. 9. st Přípravka ml. S.S. Ostrá - TJ Straky
zač. 1 7:00
1 8. 9. pá Přípravka st. S.S. Ostrá - Vykáň
zač. 1 7:00
1 9. 9. so Dorost
S.S. Ostrá - Sokol Chotětov zač. 1 0:00
1 9. 9. so "A" tým
Rejšice - S.S. Ostrá
zač. 1 6:30
1 9. 9. so "B" tým
Všejany - S.S. Ostrá "B"
zač. 1 6:30
20. 9. ne Žáci
Lysá nad Labem - S.S. Ostrá zač. 11 :1 0
23. 9. st Přípravka ml. Kovanice - S.S. Ostrá
zač. 1 7:00
25. 9. pá Přípravka ml. Sadská - S.S. Ostrá
zač. 1 7:00
26. 9. so "A" tým
S.S. Ostrá - MFK Dobříš zač. 1 6:30
27. 9. ne "B" tým
S.S. Ostrá "B" - Kovanice zač. 1 0:1 5
27. 9. ne Dorost
TJ Hovorčovice -S.S. Ostrá zač. 1 4:00
28. 9. po Žáci
S.S. Ostrá - Sadská
zač. 1 0:00
28. 9. po Přípravka st. Sadská - S.S. Ostrá
zač. 1 7:00
30. 9. st Přípravka ml. S.S. Ostrá- AFK Semice zač. 1 7:00
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