ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ
pro Ostrou a Šnepov
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Ročník X.

1 0/201 5

příspěvek 2,- Kč

Informace z 1 0. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24. 9. 201 5
ZO schvaluje:

• Odborné odstranění přečnívajících větví dubu zimního na p.č. 360/1 před č. p.
72 odborně způsobilou osobou, a to až po schválení navrhovaného ošetření od
žadatelky pani S. Odborné ošetření může proběhnout pouze ve vhodném
vegetačním období.
• Opravu všech oken v obecním bytě v č. p. 1 09 do maximální částky
1 2.000,- Kč.
• Proplacení příspěvku 2.500,- Kč na divadelní představení při akci
Slavnostní otevření obecního hřiště.
• Proplacení příspěvku 3.000,- Kč na POHÁDKOVÝ LES pořádaný obcí dne
20. 9. 201 5.
• Stavbu rodinného domu na p.č. 878/11 , nemá k návrhu stavby námitek, pokud
budou dodrženy veškeré regulativy Územního plánu obce Ostrá a všechny
právní a technické předpisy pro výstavbu tohoto rodinného domu.

Demokracie je,
když dva vlci a
jehně hlasují o tom,
co bude k večeři. • Záměr na prodej obecních pozemků p. č. 358/2 (47m2) a 358/3 (20m2)
(Benjamin Franklin) v k.ú. Ostrá.
Občas nevím, jestli
svět řídí chytří lidé,
kteří si z nás dělají
srandu, nebo
hlupáci, kteří to
myslí vážně.
(Mark Twain)

• Vyhlášení záměru na uzavření nájmu ke kiosku u jezera v Ostré na
obecním pozemku p.č. dle PK 1 607/22.
• Složení Inventární komise: předseda komise - V. Vokál, členové komise J. Effenbergerová a J. Pudil.

• Závěr hodnotící komise pro výběr dodavatele akce Doplnění veřejného
osvětlení v obci Ostrá II, a pověřuje starostku k podpisu smlouvy s Energie Direct,
K čemu jsou zákony s.r.o., Údolní 599/37, Brno, 602 00.
tam, kde vládnou
• Zahájení písemného průzkumu trhu na základě bodu č. 2.2 Směrnice o zadávání
jen peníze?
(Petronius) veřejných zakázek malého rozsahu č. 9/201 2 (nabyla účinnosti 1 8.4.201 2) ve věci
technického dozoru investora pro stavbu – doplnění kanalizace – etapa II .
Politici mají sklon
myslet na budoucí ZO bere na vědomí:
• Termín otevírání obálek - nabídky zhotovitelů na Doplnění kanalizační sítě v
volby, ne na
budoucí pokolení. obci Ostrá – II.etapa (29. 9. v 1 5:00).
(Ronald Reagan)

• Termín obnoveného vítání občánků obce Ostrá, které proběhne dne 8.1 0. 201 5 na Obecním úřadě v
Ostré od 1 6:30 a od 1 7:00.
• Informaci o neplatnosti Usnesení ZO Ostrá č. 11 /5 z 26. 2. 201 5 a 1 3/8 z 22. 6. 201 5. Obě tato
Usnesení nebyla schválena nadpoloviční většinou všech zastupitelů. Dle pravomocí starostky byla
obě chybná Usnesení opravena.
• Informaci o připravovaném lampionovém průvodu v listopadu 201 5 (termín bude ještě
upřesněn). Příspěvek obce na ohňostroj je plánován ve výši 6.000,- Kč.
• Informaci o přípravě rozpočtu na rok 201 6.
• Výzvu k sestavení bodů do zadání pro návrhy řešení rekonstrukce budovy obecního úřadu. Jedná
se o definování, jaké funkce a jaké prostory požaduje obec do budoucna v budově Obecního
úřadu. Návrhy mohou přicházet i od občanů obce Ostrá.

ZO odkládá:

• Rozhodnutí o připojení obce Ostrá k záměru na propojení cyklostezky mezi městy Nymburk, Lysá
nad Labem a Čelákovice a zašle dotazy k doplnění chybějících informací a podkladů.

ZO neschvaluje:

• Připojení obce Ostrá k Memorandu Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala.
• Vyhlášení záměru na pronájem části obecních pozemků p.č. 708/3 (55m2) a 709/1 (51 3m2) v chatové
oblast Ostrá – Buda přiléhající k č. e. 447.

Zveme občany na 11 . veřejné jednání ZO ve čtvrtek 5. 11 . 201 5

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Kontejnery na objemný domácí odpad

budou přistaveny v obci Ostrá za Obecním úřadem a ve Šnepově
ve dnech 9.1 0. – 11 .1 0. 201 5.

Kontejner na nebezpečný odpad

bude přistaven v sobotu 1 0. 1 0. 201 5
v Ostré na parkovišti před OÚ od 8.00 do 8.30 hodin,
ve Šnepově od 8.35 do 8.55 hodin.

Kontejnery na bioodpad budou přistaveny ve dnech 9. - 11 .1 0. a 23. - 25. 1 0. 201 5
Na parkovišti před OÚ je trvale umístěn bílý kontejner na použité oděvy, textil a obuv.

Přerušení dodávky elektřiny
Dne 1 6.1 0.201 5 bude v Ostré a ve Šnepově přerušena dodávka elektřiny
od 8:00 do 1 3:00 hodin.

POZVÁNKY
Pro DŘÍVE NAROZENÉ:

Kavárnička „Na Úřadě“

aneb
Kavárnička dříve narozených
Obecní úřad chce poskytnout místo a umožnit setkávání dříve narozených občanů.
Od ledna 2016 každý poslední čtvrtek v měsíci bude pro ně připraveno
společné posezení u dobré kávy nebo čaje a dezertu na Obecním úřadě.

Můžete si přijít popovídat, zavzpomínat, prohlížet fotografie, vyměňovat recepty....
V případě potřeby zajistíme dovoz a odvoz účastníků.
Prosíme zájemce, aby oznámili svou účast na tel. 325 551 304 nebo osobně.
Datum prvního setkání: čtvrtek 28. 1 . 201 6
Pro NEDÁVNO NAROZENÉ:

Vítání občánků
Ve čtvrtek 8. října 201 5
Zveme rodiče a jejich miminka na OÚ Ostrá:
v 1 6:30 hodin (Jaroušek, Terezka a Rozárka)
v 1 7:00 hodin (Románek, Anetka a Fanoušek).
(Pro další zájemce najdeme termín v listopadu.)
Pro VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE:
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 1 2. 1 0. 201 5

Lampionový průvod
V pátek 1 3. 11 . 201 5 se uskuteční lampionový průvod obcí,
který zakončíme jako každý rok na pláži u jezera ohňostrojem.
Sraz v 1 7 hodin u autobusové zastávky u křížku.

Předvánoční posezení
V úterý 24. 11 . 201 5 od 1 6:00 hodin zveme rodáky a přátele Ostré na Obecní úřad, kde se bude
konat adventní posezení spojené se zdobením perníčků a výrobou adventních věnců za
pomoci a rady asistentek, a samozřejmě také občerstvení v podobě vánočního punče či svařeného
vína, kávy, čaje a jiných dobrot.
Zdobení perníčků není povinné - můžete si přijít jen popovídat a zavzpomínat mezi sousedy a prožít
hezký předvánoční večer.

Vy se ptáte, my odpovídáme...

VAŠE DOTAZY

Proč se kácí křoví kolem parkoviště u OÚ?

V parku u OÚ k žádnému kácení nedochází, jde pouze o výřez bezu. Bez roste téměř všude - u potoků,
na pokraji lesů, mezi různými křovinami, často ale také jako plevel i tam, kde není vítán.
Kdy začíná období vegetačního klidu? Za jakých podmínek budu moci pokácet strom na svém
pozemku, který se nebezpečně naklání nad mou garáží?

Období vegetačního klidu začíná 1 . listopadu.
Před kácením dřevin vždy důkladně zvažte, zda je to opravdu nutné. Dřeviny mají mnoho
nezastupitelných pozitivních funkcí. Ke kácení dřevin mimo les je třeba mít povolení Obecního úřadu.
Povolení ke kácení dřevin - za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku nebo
stromořadí - se nevyžaduje :

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 1 30 cm nad zemí
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Povolení není třeba i z dalších důvodů (např. havarijní stav dřevin, pěstební důvody, obnova břehových
porostů), ale vždy je nutné v těchto případech provést oznámení kácení Obecnímu úřadu.

Pohádkový les

Dne 20. 9. 201 5 se v Ostré konal ,,Pohádkový les'' pro naše nejmenší. Počasí bylo během dopoledne
všelijaké, mráček vedle mráčku, sem tam i pár kapek, ale s blížícím se časem startu se počasí umoudřilo,
sluníčko vykouklo a doprovázelo nás celé odpoledne.
Děti začínaly u berušky, kde si vyzvedly startovací kartičku, se kterou poté obcházely asi deset stanovišť
s připravenými úkoly - hod na kostky, střelba, pohádkové bytosti, skákání v pytli, zvířecí stopy, třídění
odpadu, hod na kotel, poznávání zeleniny, hod na pavouka, chyť a pusť.
Na trase se potkaly s medvědem, hajným Robátkem, šaškem, loupežníkem, Bílou paní, hejkalem,
čertem, pejskem, ježibabou a trasu zakončily u vodníka. Po splnění všech úkolů se děti vrátily k berušce,
která pro ně měla připravené tašky plné sladkostí, ale i hraček. Pro přítomné bylo připraveno opékání
buřtů. Zúčastnilo se celkem 57 dětí - podle jejich hodnocení byla letos nejstrašidelnější pohádkovou
bytostí ,,ježibaba'', loni to byl ,,vodník'' .
Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na děti zase za rok!
Zastupitelé obce Ostrá
Poděkování

Mateřská škola Ostrá děkuje firmě Botanicus, spol. s. r.o. za poskytnutí finančního
sponzorského daru, který byl využit na nákup audio a videotechniky, nového televizoru a
cvičebního nářadí do tělocvičny mateřské školy.
Jitka Fránková, ředitelka MŠ

FOTOPŘÍLOHA

Pohádkový les

září 201 5

Podzim u jezera a Na Doubkách

Karel Sellner
Tři bratři z Mydlovaru

(1 . pokračování zkrácené verze povídky)
Po jídle poprosil Cyprián Miladu, aby mu o sobě vyprávěla, hlavně o tom, co se jí minulou
noc přihodilo.
„Jsem sirotek. Otce nepamatuji, matka mi umřela před deseti lety. Vzala mne k sobě matčina
sestra a strýc Baltazar. Opatrují i dům po rodičích na Starém městě pražském. Chovali mě jako
vlastní dítě. Strýc má v Praze dům „U černého medvěda“ a v Lysé dvůr s vinicemi. Také
letos, jako každý rok, jsme vyjeli ze studeného kamenného domu na zdravé povětří do vinic
a lesů. Vyšla jsem si v poledne a zašla až do blízké vsi. Zde jsem se zdržela a až večer jsem se
vracela domů. Stmívalo se. Chtěla jsem si nadejít a spěchala jsem k háji. Vtom z houští
vyskočili tři muži. Vykřikla jsem, ale přehodili mi něco přes hlavu. Svázali mi ruce a nohy a
někam mě nesli. Pak jsem jela vozem. Vysadili mě u nějakého zámku, dali do pokojíku a zavřeli
klíčem. Plakala jsem. Nějaká dívka mi přinesla jídlo a pití. Usnula jsem. Ráno, když jsem
procitla, viděla jsem z okna hluboký příkop, hradby a rybník.“
„Vím, kde jsi byla,“ řekl Cyprián, „Na zámku v Přerově.“
„Věznili mě tři dny. Včera bylo dusno a moje hlídačka usnula, když se mnou seděla v malé
zahrádce. V té chvíli někdo blízko zapískal. Od branky na mne kýval mladý muž a řekl šeptem:
“Kdybys mohla dnes večer vyjíti z pokoje do síně, pomohl bych ti.“ Ještě mi podal v koženém
pouzdře dýku.
Vtom za mnou přišel purkrabí. Usmál se a zase odešel. Večer jsem stála u okna a čekala,
ale objevil se purkrabí a odvedl mě ke stolu. Chtěla jsem odejít, ale on mne začal objímat a
slibovat a chtěl i dveře zavřít. Ty se však otevřely a muž s knírkem ohlásil posla pana hejtmana
brandýského, který spěchá. Purkrabí vyšel a zapomněl zamknout. Dveře byly otevřeny. Vyšla
jsem na chodbu. V nádvoří bylo plno křiku. Pomalu jsem sestupovala ze schodů. Dole mi někdo
šeptal: „Neboj se panno, povedu tě“. Byl to myslivec Soukup. „Brány jsou otevřeny, oblékni si
tento babský šat a projdi bránou jako stará bába. Až budeš venku, jdi přímo k prvnímu domu a
tam se skryj za křovím. Přijdu pro tebe“. Udělala jsem, jak řekl. Potom jsme jeli loďkou. U hráze
jsme z loďky vystoupili a Vojta mě chtěl dovézt ke své tetě v Lysé, ale nepovedlo se nám. Honili
nás dva jezdci. Došli jsme k nějaké boudě a tam Soukup řekl, abych počkala. Později se však
někdo k boudě blížil a chtěl se v ní ukrýt. Vyskočila jsem a utekla do lesa. Po mé stopě běžel
pes. Utíkala jsem k řece. Byla tam loďka, ve které jste mne pak našli. Procitla jsem až zde.
Děkuji ještě jednou za záchranu.“
„Byl to můj bratr, který tě sem přinesl. Musím se za ním podívat, zda se mu nic nestalo.
Nemusíš se zde bát. Zůstane tu s tebou věrný a chytrý pes Ořech. Kdyby něco větřil, vyjdi z
hradu, sejdi k valu a Ořech tě povede po mé stopě.“ Odešel.
Milada seděla na nádvoří na lavičce a pozorovala, jak Ořech zahnal myš k nějaké díře
a hrabal drobné kamení. Pod ním se objevil hladký plochý kámen - stará dlaždice, a na ní
uprostřed vytesané znamení nebo nějaké písmo. Milada dlaždici očistila a znamení bylo dobře
vidět - byla to muří noha. Takové znamení se vytesávalo na prahy stavení a chlévů a chránilo
před zlou mocí čarodějnic.
Když se vrátil Cyprián, ukázala mu očištěný kámen. „Jsi narozená ve šťastný den. Co já se
tohoto znamení nahledal, a tys tu první den a najdeš jej. Tento kámen je zde ještě z doby, kdy
jezdila kněžna Libuše z Prahy do zdejších lesů na lovy a odpočívala tady s dívkami, které
ji doprovázely. Byl tu blízko dřevěný hrádek, Rozkoš mu říkali, a zde Libuše postavila
pevný hrádek, a to je můj Mydlovar. Tady pod tímto dubem Libuše sedávala a soudila.“
Pak se Cypriánovi podařilo dlaždici zdvihnout. Pod kamenem byla hluboká díra podobná
studni, kamenem vroubená. Zezdola zavál ledový vzduch.

Cyprián hodil dolů kámen a zaslechl žblunknutí. Ze studně asi vede někam chodba, snad až
k Labi. Kámen zase položil a zakryl hlínou.
Milada často pobývala sama v Mydlovaru jen s Ořechem. Cyprián jezdil na zvědy do Přerova.
Jednou přivezl Jan zlou novinu: Purkrabí zajal Mikuláše a vsadil ho do vězení v přerovském
zámku. Cyprián jej vysvobodil, a teď oba sedí někde v úkrytu a čekají, až hon po nich ustane.
Milada se uklidnila. „Cyprián je však prudký“, pokračoval Jan, "chce trestat sám. Již dvě léta se
zde skrývá, potrestal už všechny, kteří ho jako falešného pytláka jali a mučili. Ještě čeká na
purkrabího. Potrestal i Kulicha, který nalíčil na Cypriána past. Kulich je pravá ruka purkrabího,
je mnohem horší než on. Na jaře jej Cyprián přepadl v Sekáckých lesích a zbil ho holí až Kulich
omdlel. Cyprián přibil na bránu list, v němž hrozí purkrabímu, že pomstí všechny, jimž kdy
purkrabí ublížil.“
„Ubohý Cyprián“, vzdychla Milada, „věřím, že má dobré srdce, ale nedivím se, že zanevřel na
purkrabího“. „Já zde budu dnes čekat s tebou, aby ses tu tak sama nebála“, řekl Jan.
Pojednou zaharašilo kamení pod Ořechovýma nohama. Pes utekl k Labi. „Cyprián se vrací",
pomyslel si Jan. Ze tmy se ozvalo: „Milado!“ Jan běžel k místu, kde byla loďka. „To jsem rád“,
řekl Cyprián, „že jsi tu, Jane, pomůžeš mi. Vezu Mikuláše“. Mikuláš ležel jako mrtvý. Hlavu měl
obvázanou a obvaz mokval krví. Odnesli jej do věže. Cyprián se na Miladu usmál. „Neboj se,
Milado! Nesu Mikuláše. Připrav lože a vodu na ohniště“.
A ještě měkce pravil: “Kněžno Libuše, musíš být statečná! Je potřeba ošetřit velké rány
našeho mučedníka.“
Také Cyprián byl raněn, a tak měla Milada plné ruce práce. Potom Cyprián řekl: „Budeš muset
jít spát nahoru, Jan bude brzo ráno odcházet“.
Byla tam čistá komůrka plná sena. „Chudé lože pro kněžnu Libuši“, řekl Cyprián. „Spi sladce,
má kněžno.“ Milada sklopila oči a zarděla se.
Ráno Jan brzy odešel a Mikuláš se již trochu usmíval. Cyprián vešel do komůrky, přinesl
dlouhý provaz a pokynul Miladě: “Musíme se podívat pod muří nohu“. „Myslíš“, řekla Milada,
„že je tam východ z doubravy? Slýchala jsem, že staré hrady měly podzemní chodby daleko
vedoucí, aby se obležení mohli zachránit, když bylo nejhůře.“ „Na to právě myslím, a proto se
spustím dolů“. Cyprián ovázal provaz kolem doubku a spustil se do studně. Milada, která
přidržovala provaz náhle zjistila, že je volný. Strachy volala dolů: „Cypriáne!!!“ Najednou se
ozval jeho hlas, ale nikoliv ze studny. Jeho hlava se objevila nad pobořenou hradbou. „Našel
jsem ten východ. Pojď, půjdeš se mnou“. Pomohl Miladě přes hradbu. Cyprián zapálil dvě nové
smolnice. Jednu podal Miladě. Chodba byla úzká, suchá, sroubená silnými dubovými trámy,
a mírně stoupala. Brzy došli k místu, kam pronikalo denní světlo. Cyprián řekl: “Milado, jsi
narozená ve šťastný den, hledej v té chodbě, musí zde být ještě někde znamení muří nohy.“
Prošli dvakrát celou chodbu. Milada poodešla několik kroků od studně a spatřila, že jeden
široký trám nedosahuje k zemi. Byl tam kámen pokrytý hlínou. Cyprián vytáhl krátký nůž a hlínu
oškrábal. „Je tu!“ zvolal vesele, „věděl jsem, že znamení najdeš!“ Chvíli kamenem viklal, až jej
uvolnil. Vytáhl jej a posvítil do dutiny. Byla tam nízká, dubová, okovaná truhlice asi loket dlouhá
a o něco užší. Byla přepásána širokým zpuchřelým řemenem.
Uvnitř truhly byl navrchu kus silné látky, zlatem vyšívané. Pod ním se zaleskly stříbrné a zlaté
peníze. Pod nimi zlatá miska a kalich zdobený drahokamy. Byly tam prsteny s různými kameny,
těžký zlatý kříž a několik řetězů pěkné zlatnické práce.
Cyprián vzal jeden prsten s růžovým kamenem a dal jej Miladě na prst se slovy: “To dává
Přemysl spanilé kněžně Libuši na památku.“ Pak zavřel skříňku a strčil ji opět do otvoru. Kámen
opět zasadil pod trám a zahrabal hlínou.
Na nádvoří vytáhl Cyprián provaz, přikryl otvor a na kámen nahrnul drobné kamení. Vešel
s Miladou do jizby. Mikuláš dosud spal.
(pokračování příště)

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

Jiří Klír ze Šnepova
Milena Moravcová z Ostré
Miroslava Šnajdrová z Ostré
Marie Klírová ze Šnepova
František Sajfrt z Ostré

90
84
82
80
80

Výuka keramiky

Přijímáme nováčky do kroužku keramiky v Ostré!
Lekce každou středu nebo čtvrtek od 1 7.00 do 1 9.00 v budově školy v Ostré
(Informace obdržíte vždy na začátku měsíce formou SMS zprávy.)
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
Vezměte si s sebou pracovní oděv (staré tričko), popřípadě pití a svačinu.
Dílna je zařízená pro děti včetně miminek (postýlka, dětský koutek, dětské židle, hračky).
Těší se na Vás Martina Šípková (mobil 604 91 7 602 )

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

POWERJOGA
POSILOVACÍ CVIČENÍ
Cvičení 2x týdně v tělocvičně školy

pondělí 1 9.00-20.00
středa 1 9.00-20.00
Víte, že... ?

MUDr. Josef Dalecký

ordinuje v Ostré v budově školy

každou sudou středu
od 1 0.30 do 11 .30
příští termín je 1 4. 1 0. 201 5
(informace a případné změny jsou
vždy vyvěšeny před školou)

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

První letní trampské boudy u Labe v Ostré vznikaly už před druhou světovou válkou. Hlavním
impulzem pro rozvoj chatových osad v Ostré byla těžba písku a štěrkopísku, díky níž vznikly
nové vodní nádrže. V 60. a 70. letech 20. století vznikla Na Felinkách chatová osada a byla tam
vybudována písečná pláž. S výstavbou osady souvisí i napřímení hranic obcí Ostrá a Semice,
která nyní kopíruje koryto zregulovaného Labe.

Výsledky sportovního sdružení Ostrá - září 201 5
Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách pro
registrované pacienty těchto lékařů: A-mužstvo Krajský přebor
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 7.00-22.00
Sobota, neděle, svátky: 8.00-20.00

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

5.kolo Mn. Hradiště - SS Ostrá
1 :4
6.kolo SS Ostrá - AFK Tuchlovice 0:1
7.kolo SK Rejšice - SS Ostrá
3:2 na penalty
8.kolo SS Ostrá - MFK Dobříš
3:1
A tým je v tabulce na 6.místě se ziskem 1 3 bodů

B-mužstvo Okresní přebor

3.kolo AFK Milovice A - Ostrá B
0:1
4.kolo Ostrá B - Rožďalovice A
4:1
5.kolo Všejany - Ostrá B
6:4
6.kolo Ostrá B - Kovanice
3:1
B tým je v tabulce na 3.místě se ziskem 1 2 bodů

Program zápasů všech týmů S.S. Ostrá v říjnu 201 5

2. 1 0. pá Přípravka st. S.S. Ostrá - Sadská
zač. 1 7:00
3. 1 0. so Dorost
S.S. Ostrá - TJ Sokol Čečelice zač. 1 0:00
3. 1 0. so Žáci
Vykáň - S.S. Ostrá
zač. 1 0:00
3. 1 0. so "A" tým
Velvary - S.S. Ostrá
zač. 1 6:00
3. 1 0. so "B" tým Hrubý Jeseník - S.S. Ostrá "B" zač. 1 6:00
5. 1 0. po Přípravka st. Vykáň - S.S. Ostrá
zač. 1 7:00
7. 1 0. st. Přípravka ml. S.S. Ostrá- Bohemia Poděbrady v 1 7:00
1 0. 1 0. so Žáci
Sadská - S.S. Ostrá
zač. 11 :1 0
1 0. 1 0. so "A" tým
S.S. Ostrá - Poříčí n/S.
zač. 1 6:00
11 . 1 0. ne "B" tým
S.S. Ostrá "B" - Sokol Lipník zač. 1 0:1 5
11 . 1 0. ne Dorost
TJ Straky - S.S. Ostrá
zač. 1 0:1 5
1 2. 1 0. po Přípravka st. S.S. Ostrá - TJ Litol
zač. 1 7:00
1 4. 1 0. st. Přípravka ml. AFK Milovice - S.S. Ostrá zač. 1 7:00
1 7. 1 0. so Dorost
S.S. Ostrá - AFK Milovice zač. 1 0:00
1 7. 1 0. so Žáci
S.S. Ostrá - TJ Straky "A" zač. 1 0:00
1 7. 1 0. so "A" tým
Vykáň - S.S. Ostrá
zač. 1 0:1 5
1 8. 1 0. ne "B" tým
Kostomlaty - S.S. Ostrá "B" zač. 1 5:30
1 9. 1 0. po Přípravka st. TJ Straky "A"- S.S. Ostrá zač. 1 6:30
21 . 1 0. st. Přípravka ml. S.S. Ostrá - Lysá n. L.
zač. 1 6:30
24. 1 0. so Dorost
SK Čelákovice - S.S. Ostrá zač. 1 0:1 5
24. 1 0. so Žáci
TJ Straky "B"- S.S. Ostrá zač. 1 2:1 5
24. 1 0. so "A" tým
S.S. Ostrá - AFK Semice zač. 1 4:30
25. 1 0. ne "B" tým S.S. Ostrá "B" - Městec Králové zač. 1 0:1 5
27. 1 0. út Přípravka ml. Polaban Nymburk - S.S. Ostrá v 1 6:00
28. 1 0. st. Žáci
TJ Straky "A" - S.S. Ostrá zač. 1 0:00
31 . 1 0. so Dorost S.S. Ostrá- Dolnobousovský SK zač. 1 0:00
31 . 1 0. so "B" tým Kostelní Lhota - S.S. Ostrá "B" zač. 1 4:00
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