PODZIMNÍ ZPRAVODAJ
pro Ostrou a Šnepov
ročník XIV.

Jsou lidé, kteří milují léto, čas prázdnin a slunce a modré nebe nad hlavou. Pak jsou lidé, kteří
milují jaro, kdy ve vzduchu zavoní tajemné vůně. Ale najdou se i lidé, kteří
ze všech ročních období nejvíce milují podzim.
Podzim je doba, kdy většina ptáků odlétá do teplejších
krajin, dny se krátí, příroda se chystá k zimnímu spánku.
Ze vzpomínek rodáků….. nejkrásnější podzim byl u nás
na venkově. Na polích se opékaly suché bramborové natě, brambory. Ten, kdo
jednou ochutnal bramboru z ohýnku, ví, že je to pochoutka. Podzimem začalo bujaré veselí posvícení, které bylo pro celou vesnici společenskou událostí. Byla to oslava
ukončení zemědělských prací. Pekly se koláče, hodně se jedlo, pilo, hodovalo,
tancovalo, lidé měli k sobě blíže, měli se rádi.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 10. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ze dne 3.10. 2019
ZO schválilo
•

Organizaci školního roku 2019/2020 v MŠ Ostrá - letní prázdniny

•

Upozornění pro nájemce VT, že obec trvá na plnění podmínek nájemní smlouvy

•

Finanční příspěvek dobrovolné organizaci ZO SPCCH na činnost na rok 2020 ve výši
1000 Kč

•

Konání hudebně tanečních produkcí v občerstvení Ryo v letní sezóně 2020 dle
předložené žádosti

•

Provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro akci „Rekonstrukce a přístavba OÚ“
dle předložené cenové nabídky za částku 59.890 Kč bez DPH.

•

Zadávací dokumentaci, včetně zadávacích podmínek veřejné zakázky „Šnepov – tlaková
kanalizace“

•

Ve smyslu § 42 ZZVZ ve veřejné zakázce „Šnepov – tlaková kanalizace“ hodnotící
komisi

•

Rozpočtové opatření č.5

•

Výměnu podlahové krytiny v obecním bytě dle přiložené žádosti č.j. 789/19 ze dne
27.9. 2019

ZO pověřilo
•

Mgr. Janu Kauckou, starostku obce, k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Šnepov – tlaková kanalizace“ prostřednictvím osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností, tj. společnosti FIALA PROJEKTY s.r.o

ZO nepřijalo usnesení
•

Žádost č.j. 696/2019 o změnu využití pozemků p.č. 1122/37 a 1122/38 v k.ú. Ostrá

•

Žádost č.j. 752/2019 o projednání prodeje části obecního pozemku (20m2) p.č. 881/60
v k.ú. Ostrá

ZO vzalo na vědomí
•

Protokol z kontroly kontrolního výboru zastupitelstva obce Ostrá

•

Změnu PRVKUK Středočeského kraje v souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace
ve Šnepově

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
Příští jednání ZO Ostrá se bude konat dne 7.11. 2019 od 19 hodin
na obecním úřadě.

UDÁLOSTI V OBCI
Filmové léto v Ostré
V pátek 30.8. bylo zakončeno pojízdné filmové promítání Kinematografu bratří Čadíků.
Dobrovolné vstupné na projekce bylo věnováno na dobročinné účely. Kontu Bariéry bylo
předáno díky návštěvníkům v obci Ostrá 10.443,- Kč.

Když léto končí pohádkově
Pro organizátory bylo asi nejtěžší se v neděli 1. září smířit s tím, že teploměr neklesnul pod
30°C a že je nutné obléknout se do kostýmů. Zvlášť ta plyš a flauš hřály hodně.
Ale nikdo z nich nelitoval. Po srazu u vrbičky u hřiště a po válečné poradě a „vyfáborkování“
trasy a přidělení stanovišť všichni zaujali místo. Hejkal si rozcvičoval hlasivky, že to bylo slyšet až v Lysé v nádražním podchodu, čarodějnice si rovnala svůj nosík, včelka se ovíjela křídly,
pejsek si čistil kožich od blech, vodník pulíroval hrnečky a lesní víla si povídala se stromy.
A čert? Ten byl v pohodě nejvíc, ten má vedro rád!
Už pár minut po startu se na cestičkách objevily první děti, někdy v doprovodu rodičů a prarodičů, někdy ve skupinkách Mladší +Starší, někdy ve skupinkách Bojím se + Nebojím se, tak
mne klidně drž za ruku. Úkoly a zadání všichni statečně, s maxi nadšením a odvážně plnili.
Někdy vypomohli starší členové rodiny a (téměř) nikdo nebrečel. Radost v cíli byla veliká
a ještě větší po obdržení dárkových tašek, které byly plné překvapení. Děkujeme všem, co se
zúčastnili a oslavili s námi poslední prázdninový den. Všem ze srdce přejeme, ať máte pohádkový celý školní rok 2019/2020 se šťastným koncem!
PS: Zpestřením odpoledne byl občasný průjezd náhodných cyklistů pohádkovým lesem, takže
organizátoři (čti pohádkové postavy) se bavily vyslechnutými dialogy typu: „Šmankote, Pepo,
já viděla čerta“ vykřikla cyklistka. „Prosím tě co to plácáš, Marie, vždyť si měla snad jen
jednoho birella, ne?!“, odvětil cyklista.
V. L. Hájek

Vítání občánků
Ve čtvrtek 10. října jsme přivítali tři malé občánky do naší obce – dvě holčičky a jednoho
chlapce. Letos proběhl pouze jeden malý obřad. Paní starostka přednesla proslov nabádající k
dobré výchově dětí a zdůraznila význam rodiny a lásky v ní. Rodičům popřála hodně zdraví,
pohody, radosti a nádherných chvilek se svými dětmi. Dětem krásný a bezpečný život mezi
námi. Malí školáčci z MŠ zarecitovali pod vedením paní ředitelky krásné básničky.

POZVÁNKY
KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
Listopadová adventní kavárnička
„Na úřadě“ se koná ve čtvrtek 28.11. 2019
v 16 h. Zveme vás na poslední posezení
s občerstvením v tomto roce.
Součástí programu bude výroba vánočních
věnců a zdobení perníčků.
Všichni jste srdečně zváni.

.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMKU
1. prosince 2019 v 17 hodin
Do areálu školy je možné přicházet již
od 15 hod.
Připraveno bude občerstvení a teplé nápoje.
Můžete se těšit na vystoupení dětí z MŠ.

UPOZORNĚNÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o problému, na který nás upozornil Hasičský
záchranný sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České republice vyplynulo, že v českých domácnostech
dochází každý rok k více než tisícovce požárů, při nichž umírají desítky lidí a stovky jsou
zraněny. Jen v loňském roce došlo k 1700 požárům rodinných domů, zemřelo při nich 30 lidí,
238 jich bylo zraněno a škody způsobené požáry přesáhly 286 milionů korun. Jednotky požární
ochrany vyjížděly k požárům domácností každý den. Hasiči proto připravili informační
kampaň, v níž ve spolupráci se všemi starosty a starostkami obcí na území České republiky cílí
na jednotlivé domácnosti.
Pomoci k tomu má Bezpečnostní desatero požární ochrany, které Vám přikládám.
Každý z Vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení
svých domovů proti požáru nese pouze on sám, nikoli stát nebo hasiči.

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
1. Čtěte návody
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací
výrobce.
2. Hlídejte otevřený oheň
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při
vaření.
3. Pozor na cigarety
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedopalky vždy dokonale
uhaste
4. Kontrola komínů
Dodržujte pravidla na údržbu spalinových cest
5. Topte, jak se má
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
6. Poučte své děti
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru
7. Vybavte svou domácnost
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími
přístroji.
8. Udržujte v pořádku uzávěry inženýrských sítí
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a uzávěry plynu musejí být řádně
označené a přístupné.
9. Kontrolujte elektrická zařízení
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.
10. Udržujte průchodné chodby a schodiště
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy
rodiny.

Korespondence starostky obce s vedoucím oddělení plánování autobusové
dopravy
I. Žádost o vyřešení situace v Ostré (přeplněný autobus) - linka 480
Vážený pane Procházko,
jsem přesvědčena, že pokud děti stojí v autobuse, popř. sedí nebo stojí na schodech je to velmi
nebezpečné. Řešení vidíme ve výměně autobusu za větší. Situace se opakuje jako v loňském
roce. Do Ostré přijíždí ze Stratova a Šnepova téměř plný autobus, na zastávce u hospody si již
poslední děti nesednou. Na další zastávku přijíždí plný autobus, kde si nesedne nikdo. Jedná se
o ranní linku, která vozí především děti do školy.
Pan Janoušek (byl velmi vstřícný) si trasu v loňském roce projel a dal obci za pravdu a situaci
vyřešil. Žádáme to samé i v letošním roce. Jedná se nám především o bezpečnost našich dětí.
Mgr. Jana Kaucká, starostka obce Ostrá
Vážená paní starostko,
jak jsem již v minulých odpovědích uváděl, všechna vozidla jsou v inkriminované ranní špičce
nasazena do provozu. Ačkoli mě velice mrzí, že děti v autobuse stojí, autobusy jsou
konstruovány pro stojící i sedící cestující. Podle posledního průzkumu se jednalo o deset
stojících cestujících (doba jízdy ke škole 9 min.) a školní spoj je zajištěn klasickým
standardním autobusem (délka 12 m). Vzhledem k nedostatku řidičů v celé České republice
není možné v danou dobu nasadit další vozidlo.
Dopravce nedávno zakoupil nové kloubové vozy, které jsou však nasazovány na linky, kde
docházelo ke kapacitním problémům (lidé do autobusu se vůbec nevešli). V rámci celého
systému nelze nikdy zabránit, že si všichni cestující, byť jde o děti, sednou. Kapacita spoje (a
jeho případné posílení) je posuzována dle tzv. Standardu obsaditelnosti PID, který je definován
v Plánu dopravní obslužnosti Středočeského kraje (zásady objednávky regionální dopravy pro
období 2016-2020) a pro standardní autobus činí 59 cestujících. Obsazenost předmětného spoje
budeme i nadále sledovat.
Mrzí mě, že pro Vás nemám příznivější zprávu, avšak věřím, že mé vysvětlení přijmete
s pochopením. S pozdravem Pavel Procházka, vedoucí oddělení plánování dopravy
II. Pravidelné zpoždění ranní linky 480
Vážený pane,
po měsíci fungování jízdního řádu bych Vám za obec Ostrou ráda zaslala důležitý poznatek.
Autobusová linka č. 480, která začíná každé ráno ve Stratově 6:43, pravidelně přijíždí do Ostré
se zpožděním 6 - 10 min. Pravděpodobně záleží na tom, kolik dětí ve Stratově nastupuje. Bylo
by možné jízdní řád upravit tak, aby byly časy na jízdním řádu reálné?
Děkuji za informaci.

Mgr. Jana Kaucká, starostka obce Ostrá

Vážená paní starostko,
děkuji Vám za email ke zpoždění školního spoje na lince 480, k němuž Vám z pověření
zástupce ředitele pro dopravní obslužnost zasílám následující stanovisko.

Vzhledem k nedostatku řidičů a nutnosti zajištění všech školních spojů jezdí v ranní špičce
takřka veškeré autobusy bez jakékoliv časové rezervy. Vámi řešený spoj má pravidelný příjezd
do Lysé nad Labem v 7:05, poté následuje 12minutový přejezd do Milovic, odkud pokračuje
vozidlo na školním spoji linky 436 v 7:22 hod.
Pro představu Vám zasílám část ranního oběhu řešeného spoje, který řidič absolvuje:
Lysá n. L. (4:05) – Ml. Boleslav (5:16)
Ml. Boleslav (5:16) – Lysá n. L. (6:33)
přejezd Lysá n. L. – Stratov
Stratov (6:43) – Lysá n. L. (7:05)
přejezd Lysá n. L. – Milovice
Milovice, Park Mirakulum (7:22) – Milovice, Balonka (7:34)
Milovice, Balonka (7:40) – Milovice, Park Mirakulum (7:51)
Jak je z oběhu vozidla patrné, neexistuje v současné době prostor pro sebemenší posun spoje,
aniž by nedošlo ke zpoždění dalších návazných školních spojů.
Všechny autobusy jsou však monitorovány GPS a autobus nesmí odjet ze stanice dříve, než je
uváděný čas v jízdním řádu. Z tohoto důvodu cestující nemusí přicházet na zastávku s příliš
velkým předstihem.
Je mi líto, že pro Vás nemám příznivější zprávu a prosím Vás o pochopení.
S pozdravem Pavel Procházka, vedoucí oddělení plánování dopravy

VE ZKRATCE
** Mobilní rozhlas v obci
Služba pro občany ZDARMA, registrujte se na: ostra.mobilnirozhlas.cz nebo zavolejte na
OÚ Ostrá (325 551 304), rádi Vám s registrací pomůžeme. Co Vás čeká za zprávy?
Pozvánky na kulturní a sportovní události ⦁ Pořádání akcí pro děti ⦁ Pozvánka do letního
kina ⦁ Upozornění na odstávky vody, výpadky elektrické energie ⦁ Informace o umístění
kontejnerů na bioodpad ⦁ Změny úředních hodin OÚ atd

** Obnova napojení odstaveného ramene Doubka - 11.10. 2019 byl odeslán
starostkou obce dotaz na Povodí Labe s.p.
Vážený pane,
dle Vašeho vyjádření měly být zahájeny práce v září 2019. Ale zatím se zdá, že se nic neděje?
Máte nějaké nové informace?
Mgr. Jana Kaucká, starostka obce Ostrá
odpověď pana Ing. Petra Martínka, investičního ředitele Povodí Labe s.p.:
V září 2019 měla být skutečně zahájena stavba „Labe, Ostrá, obnova napojení odstaveného
ramene Doubka“ financovaná z operačního programu životního prostředí.

Povodí Labe, státní podnik požádal SFŽP o poskytnutí dotace, kterou následně obdržel. Bez
zbytečného odkladu bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Bohužel výběrové
řízení muselo být zrušeno, protože byla podána pouze jedna nabídka významně překračující
předpokládanou hodnotu zakázky.
Je mi líto, že vám nemohu sdělit příznivější informaci. Samozřejmě budeme výběrové řízení v
brzké době opakovat, aby stavba mohla být zahájena v příštím roce.
** KONTEJNERY NA BIOODPAD
Kontejnery budou přistavovány do 30. 11. 2019.
** KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD (pro občany Ostré a Šnepova)
V AREÁLU ČOV - sobota 9 – 11 hod.. Poslední termíny v letošním roce: 2.11., 9.11., 16.11.
** KONTEJNER NA NEBEZPEČNÝ ODPAD bude přistaven 9.11. 2019
ve Šnepově
od 9.55 do 10.15 hodin.
v Ostré na parkovišti před OÚ
od 10:20 do 10:50 hodin,
Nebezpečné odpady, které budou přebírány:
nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny,
ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče (lednice,
televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty
pouze kompletní)
pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky,
traktorové atd.) nebudou převzaty!

KÁCENÍ DŘEVIN
Podle ustanovení § 5 Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se
kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Touto dobou vyhláška
rozumí čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Zmiňované
období obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. 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 oznámit kácení Obecnímu úřadu.

UPOZORNĚNÍ
POHLEDÁVKY NA MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
V případě nedoplatků zahajujeme vymáhání nejprve prostřednictvím upomínek. Dlužníky
kontaktujeme písemně, telefonicky, e-mailem, osobně nebo mobilním rozhlasem. Pokud i tak
nedojde k úhradě, doměřují se nedoplatky platebním výměrem, který slouží jako exekuční titul.
Poplatníkovi, který nezareaguje ani na toto rozhodnutí, je nařízena daňová exekuce a doměřeny
exekuční náklady. Tento postup jsme byli nuceni již několikrát použít. Nebude-li možné využít
daňovou exekuci, vymáháme nedoplatek prostřednictvím exekutora.

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME

Vážená paní (vážený pane),
pravděpodobně jste tak spěchal(a) s odesláním tohoto „vzkazu“ NÁRODNÍMU VÝBORU nyní
OBECNÍMU ÚŘADU, že jste se zapomněl(a) podepsat. Pokud byste sledoval(a) webové
stránky obce, četl(a) místní Zpravodaj, popř. chodil(a) na veřejná jednání zastupitelstva, tak
byste věděl(a), že obec požádala o dotaci na SFDI na rekonstrukci chodníků v obci (I. etapa).
V případě dalších dotazů jste srdečně zván(a)na kterékoli veřejné jednání zastupitelstva.
J. Kaucká

LISTOPAD a PROSINEC 1989 v Ostré
DRUHÁ PAMĚTNÍ KNIHA obce OSTRÁ, 1930-1990, zapsal Vladimír Malý, t.č. kronikář

Pražské revoluční události pronikly do naší obce až později plakátovou

agitací studentů. Plakáty obsahovaly různá hesla, proti současnému vedení

našeho státu a hlavně byly pro založení Občanského fóra. Občanské fórum
mělo za úkol prověřit nedostatky v obci, navrhnout opatření za spoluúčasti
občanů. Prověřit současné vedení v obci.

V začátcích revoluce v naší obci oficiálně Občanské fórum založeno nebylo,
pouze se vedly debaty o jeho založení.

Na 28.11. 1989 bylo svoláno mimořádné zasedání rady MNV a výboru

vesnické organizace KSČ. Na tomto zasedání byli zvoleni zástupci na
konferenci KSČ v Nymburce, kteří s sebou vezli rezoluci, která byla radou a

členy výboru KSČ sestavena. Obsah rezoluce byl následující: budovu OV KSČ
odevzdat veřejnosti a odstup nynějšího vedení OV KSČ:

Členové jednotného zemědělského družstva v Ostré se snažili založit
Občanské fórum. Na své střediskové schůzi sepsalo rezoluci na podporu

studentů. Nepodepsanou přečetli 14.12. 1989 na veřejné schůzi Místního

národního výboru. Rezoluce byla přečtena občanem, který si nezískal
důvěru a OF zkompromitoval.

Po tomto prohlášení nastala ostrá diskuse, která byla zcela neplodná, pro
tak vážnou politickou situaci naší země. Někteří občané ve svém vystoupení
však rozumně uvažovali a osvětlili situaci naší obce ve prospěch celého

vedení naší obce, že zatím do voleb, které budou v příštím roce, není třeba
změn.

Na druhý večer 15.12. 1989 pozval svaz žen občany do kina na

promítnutí videozáznamu ze zásahu pořádkových sil VB proti studentům ze
dne 17.11. 1989 v Praze. Velká účast občanů zaplnila sál v 18:30, kdy se
uvedli sami studenti právnické fakulty Praha a člen sanitní služby, který
sloužil v den zákroku.

Po tomto filmu rozrušení lidé vedli rušnou diskusi se zaměřením na některé
poslance MNV. Na 19.12.

1989 svolal předseda MNV pracovní poradu

poslanců. Na programu bylo vyjasnit si stížnosti vznešené na shromáždění

při videozáznamu. Někteří poslanci chtěli odstoupit. Po delší diskusi se
poslanci shodli setrvat do voleb ve funkcích.

Usnesení této porady bylo svolat radu na první čtvrtek v lednu 1990 a
občany rovněž v lednu do sálu do kina, kde se podá návrh na rozšíření
rady o 6 členů, vzhledem k tomu, že současná rada má 6 členů KSČ a
jednoho bezpartijního. Tato rada by měla působit až do voleb 1990.

Změny ve vedení obce do konce roku nenastaly. Změny nastaly pouze ve
vedení KSČ. Do konce roku někteří členové odevzdali své členské legitimace,
někteří odstoupili.

Myslivecké sdružení OSTRÁ informuje
Všechny níže zmíněné akce jsou spolkem řádně nahlášené na pověřeném úřadě v Lysé n/L.
Mimo níže napsané termíny se může stát, že se bude střílet v zákonem povolených termínech
na ranním, nebo večerním tahu kachen. Lov kachen je povolen ve dnech středa a sobota a to
nejdéle do 30. 11
Plánované bažantí hony: 9. 11., 23. 11.; hlavní hon 7. 12.; klepačka 26. 12. 2019.
V tyto dny je požádáno z důvodu bezpečnosti o zamezení vstupu do honitby.

Mateřská škola OSTRÁ informuje
Říjnový čas v naší mateřské škole
Druhý měsíc tohoto školního roku nám přinesl opět mnoho nezapomenutelných zážitků.
Jak jsme již psali v minulém čísle Zpravodaje, dostali jsme pozvání od paní starostky, abychom
se opět po roce připojili k tradici Vítání občánků v Ostré. Moc rádi jsme se k této milé
příležitosti připojili. Společně ve školce i doma s rodiči jsme nacvičili pěkné básničky a při
slavnostní události je zarecitovali našim malým kamarádům. Všem dětem moc děkujeme za
krásné vystoupení a Obecnímu úřadu Ostrá za milé pozvání a příjemné odpoledne.
Vypravili jsme se také do Divadla Nymburk na pohádku Příběhy včelích medvídků. Na
pohádku jsme moc těšili. Ještě před odjezdem autobusu jsme si pouštěli písničky z večerníčku
O včelích medvídcích a dali si za úkol, že budeme pečlivě poslouchat, jestli se nějaká z nich,
třeba písnička Bílá nebo Chvátám, neobjeví v divadelní pohádce. A opravdu, Brumda, Včelda
a jejich ostatní kamarádi nám některé právě tyto, ale i mnoho dalších písniček zazpívali. Jak už

to v pohádce bývá, vše dobře dopadlo a včelí medvídci zachránili svůj první medový soudek!
To bylo nakonec potlesku!!!! Už se těšíme na příště, to pojedeme na Krkonošskou pohádku.
Nebojte, zase Vám o ní napíšeme, ale až v listopadu, tak se těšte :-)

Jak k nám přišel „Mňam den“
Jak říjen plynul, rozhodli jsme se, že si ve školce uděláme další, ale trochu jiný, bezva den a
nazvali jsme ho „Mňam den“. Ptáte se proč zrovna takto? Odpověď je jednoduchá. Byl totiž
plný dobrot! Každý z nás přinesl do školky horu dobrot v podobě ovoce a zeleniny. V pestré
nabídce nechyběly naše oblíbené banány, smála se na nás krásně červená jablíčka, žluté i
zelené hrušky, objevily se i kuličky hroznového vína, broskve a nektarinky. Zeleninu zase
reprezentovala rajčátka, paprika, mrkev, pórek. aj. Někteří z nás si však troufli přinést i trošku
netradiční pochoutky, jako například granátové jablko, pomelo či domácí kiwi.
Každý z nás měl možnost ochutnat to, co zrovna jeho jazýček požadoval. Ač se na tácu sešlo
několik desítek kusů ovoce, vše bylo za odpoledne pryč a naše bříška byla spokojená.
Tak proto to byl „Mňam den“ :-)

Hasičské dobrodružství
Teda, to bylo!!!! Tak takové překvapení se opravdu
neděje každý den. Bylo úterní dopoledne a my si
mysleli, že bude úplně „normální“. Prostě běžný
den :-)
Jenže opak byl pravdou. Seděli jsme si u svačiny,
pochutnávali si na dobrotách, které nám rodiče
připravili a najednou se to stalo!!!!!! Před školkou se
zčistajasna objevila ale opravdu OBROVSKÁ

hasičská auta!!!! To bylo ale překvapení!!!!! No oči jsme si mohli vykoukat.
Rychle jsme dojedli poslední sousta a vyrazili jsme se podívat na všechnu tu parádu. Společně,
po chvilce už s kamarády, hasiči jsme si prohlédli úplně do detailu všechna auta, která za námi
dorazila. Už víme, jak se sedí za volantem hasičského auta - možná tomu nebudete věřit, ale
páni, to je fakt výška!
Zjistili co vše je ukryto v zadní části auta – různé hadice, čerpadla, sekyry, žebříky, spousta
barevných čudlíků :-) Mohli jsme se také na chvíli opravdovými hasiči stát – to když jsme si
zkoušeli obléknout celou výstroj hasiče. To bylo věcí, které jsme na sebe museli nasoukat :-)
Dozvěděli jsme se, jak se vlastně při požáru máme chovat, jaká jsou důležitá telefonní čísla a co
nedělat, když se ocitneme v nebezpečí. Vyzkoušeli jsme, jak rychle jede takové hasičské auto,
když spěchá k požáru nebo dopravní nehodě. To tedy fofrovalo!!! Ani jsme se nenadáli a už
jsme zastavovali na nádraží v Ostré a hasili požár!
Nakonec na nás čekala soutěž otázek o zajímavé ceny. A protože jsme byli moc šikovní a celou
dobu pozorně poslouchali, za své odpovědi jsme si vysoutěžili všechny nabízené ceny :-)
Moc děkujeme Honzovi Pudilovi za zorganizování celé akce a přípravu opravdu úžasného
dopoledne plné zábavy a nezapomenutelných zážitků! !!!!
Děti a zaměstnanci MŠ

SS Ostrá informuje
mistrovské zápasy S.S. Ostrá – září a říjen 2019
A-mužstvo – Divize skupina ,,C,,
4.kolo: FK Letohrad - S.S. Ostrá

0:3 (0:1)

5.kolo: S.S. Ostrá - FK Čáslav

2:4 (1:2)

6.kolo: TJ Velké Hamry - S.S. Ostrá

2:1 (1:0)

7.kolo: S.S. Ostrá - FC Hlinsko

1:0 (0:0)

8.kolo: TJ Sokol Libiš - S.S. Ostrá

2:0 (1:0)

9.kolo: S.S. Ostrá - SK Benátky n.J.

1:0 (0:0)

10.kolo: TJ Dvůr Králové - S.S. Ostrá

2:1 (1:1) pen. 5:4

11.kolo: S.S. Ostrá - FK Kolín

1:0 (0:0)

12.kolo: S.S. Ostrá - FK Náchd

0:3 (0:2)

A-tým je v tabulce po 12.kole na 10.místě se ziskem 16 bodů.

B-mužstvo – I.B. třída skupina ,,C,,
2.kolo: TJ Sokol Kněžice - S.S. Ostrá "B"

2:4 (1:2)

3.kolo: S.S. Ostrá "B" - TJ Sokol Vrdy

2:1 (1:1) pen. 4:3

4.kolo: SK Městec Králové - S.S. Ostrá "B"

1:2 (1:1)

5.kolo: S.S. Ostrá "B" - SK Slovan Poděbrady 4:7 (2:4)
6.kolo: FC Bílé Podolí - S.S. Ostrá "B"

3:2 (1:0)

7.kolo: S.S. Ostrá "B" - TJ Liblice

3:0 (1:0)

8.kolo: AFK Sadská - S.S. Ostrá "B"

5:1 (3:1)

9.kolo: S.S. Ostrá "B" - AFK Pečky

3:2 (1:2) pen. 4:3

10.kolo: TJ Tři Dvory - S.S. Ostrá "B"

6:3 (1:2)

B-tým je v tabulce po 10.kole na 9.místě se ziskem 13 bodů.
Rozpis zápasů všech týmů Ostré na listopad 2019

2. 11.
2. 11.
2. 11.
2. 11.
3. 11.
3. 11.
4. 11.
9. 11.
9. 11.
9. 11.
9. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
16. 11.
16. 11.
16. 11.

sobota Žáci - starší
FC Mělník
sobota Žáci - mladší FC Mělník
sobota Dorost - starší Viktoria Žižkov "B" sobota Dorost - mladší Viktoria Žižkov "B" neděle "B" tým
S.S. Ostrá "B"
neděle "A" tým
SK Poříčany
pondělí Přípravka starší AFK Sadská B
sobota Dorost - starší S.S. Ostrá
sobota Žáci - starší
S.S. Ostrá
sobota Žáci - mladší S.S. Ostrá
sobota "A" tým
S.S. Ostrá
sobota Dorost - mladší S.S. Ostrá
neděle "B" tým
AFK Sokol Semice pondělí Přípravka starší S.S. Ostrá/TJ Straky sobota Dorost - starší RMSK Cidlina
sobota "A" tým
SK Sparta Kutná Horasobota Dorost - mladší RMSK Cidlina
-

17. 11. neděle "B" tým

S.S. Ostrá "B"

-

17. 11. neděle Žáci - starší
17. 11. neděle Žáci - mladší

SK Slavia Jesenice
SK Slavia Jesenice

-

S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
TJ Sokol Býchory
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá/TJ Straky
CU Bohemians "B"
FK Bohemia Poděbrady
FK Bohemia Poděbrady
SK Vysoké Mýto
CU Bohemians "B"
S.S. Ostrá "B"
SK Polaban Nymburk B
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
TJ Sokol Družba
Suchdol
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá

zač. 10:15
zač. 11:55
zač. 14:45
zač. 14:45
zač. 10:15
zač. 14:00
zač. 16:30
zač. 10:00
zač. 10:15
zač. 11:55
zač. 14:00
zač. 17:00
zač. 14:00
zač. 22:29
zač. 10:00
zač. 10:15
zač. 12:15
zač. 10:15
zač. 10:15
zač. 11:55

Posilovací a zdravotní cvičení
pro ženy
( velké míče, overbally, činky)
pondělí 18:00 - 19:00
středa 18:00 - 19:00

Ordinace MUDr. Daleckého v MŠ Ostrá
18.11. 2019

PILATES
KDE: TĚLOCVIČNA BUDOVY ŠKOLY V
OSTRÉ
KDY: KAŽDOU NEDĚLI 19:30 - 20:30
CENA: 70 KČ LEKCE (LEKCE TRVÁ 60MIN)
S SEBOU: PODLOŽKU NA CVIČENÍ,
PŘÍPADNĚ RUČNÍK A SAMOZŘEJMĚ
DOBROU NÁLADU.
TĚŠÍM SE NA VŠECHNY
BLANKA
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FOTOPŘÍLOHA
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