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Adventní neděle v
Ostroměři

Uvnitř najdete:

V neděli 2.12.2007 přivítáme advent. Na parkovišti u nákupního střediska od 17:00 hodin
Rozsvícení vánočního stromu, vystoupí dětí z Mateřské školky, sbor Základní školy,
Umělecká škola a další. Ozvučení zajišťuje M. Vobořil a občerstvení Klub žen.
Pozn.: parkoviště u sportoviště Skatepark bude po dobu konání akce uzavřeno.

Příprava na zimu
Krajští silničáři jsou
dobře připraveni ...

Nádraží Ostroměř
je nejkrásnější v
České republice ...
70. výročí
Českého rybářského
svazu ...

Volejbal
Sbor loutkového divadla připravuje na listopad pohádku

Ostroměř - Šárovcova
Lhota 4:4 ...

Kašpárek lékařem

Pranostiky

Představení v budově MKS v Ostroměři, termín a čas bude ještě upřesněn (www.ostromer.cz,
obecní rozhlas, vývěsky obce apod.)

Mikulášská veselice
Klub žen v Ostroměři zve všechny děti, rodiče a další
občany 1. prosince do sokolovny na Mikulášskou veselici.
Můžete se těšit na bohatý program a dobré občerstvení.

na měsíc listopad ...

Tělocvičná jednota Sokol Ostroměř vyhlašuje výběrové řízení na služební byt správce sokolovny
(3+1) v Ostroměři.
Přihlášky přijímá do 12.11.2007 na níže uvedené
adrese L. Vávrová (605974630).
Lada Vávrová, V Chaloupkách 411, 50752, Ostroměř

Kolektiv členů místního kulturního střediska přivítá každého dobrovolníka, který je ochoten věnovat svůj čas ve
prospěch nás všech. Hledáme šikovné lidi, hlavně pro spolupráci při tvorbě Ostroměřského zpravodaje, přípravě naučné stezky, pořádání kulturních akcí a dalších společenských aktivit.
Zájemci se mohou hlásit u J. Nováka tel. 724070345 nebo u J. Vobořilové tel. 737984740.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:
Během letošní zimy budou silničáři sypat i loňskou sůl
Během letošní zimní sezony budou krajští silničáři při
údržbě silnic používat téměř 10 tisíc tun soli z loňského roku.
Ta ve skladech SÚS Královéhradeckého kraje a.s. zbyla díky
mírné zimě a rekordním zásobám, které si silničáři vloni nachystali. Na letošní zimní sezonu, která začne za tři týdny,
jsou silničáři již dnes připraveni.
„Ve skladech krajských silničářů je nyní více než 20 tisíc
tun soli, která bude sloužit při údržbě silnic během letošní
zimní sezony. Dalších 8 tisíc tun soli si již předem zamluvili,
kdyby zásoby ve skladech nestačily. Ve skladech nyní leží
také zhruba 17 tisíc tun inertních posypových materiálů,“
uvedl náměstek královéhradeckého hejtmana Petr Kuřík,
který má na starosti dopravu.
Údržba silnic během povětrnostně průměrné zimy si v
našem kraji vyžádá 160 až 180 milionů korun. Celkem mají
silničáři v Královéhradeckém kraji na starosti údržbu více
než 3700 kilometrů silnic. Délka neudržovaných silnic v kraji činí přibližně 200 kilometrů. Například jde o úzké cesty v
horách, u nichž se v zimě nedá udržet šířka pro průjezd dvou
aut. Krajská správa silnic má přes 500 zaměstnanců a disponuje přibližně stovkou sypačů.
Zoo Dvůr Králové: letošní vysoká návštěvnost

společnost stále patřičně ocenit. Dobrovolní hasiči často pomáhají zabránit rozsáhlým škodám a jsou nezanedbatelnou
složkou například při řešení povodní. O to víc mě těší, že naši
dobrovolní hasiči jsou úspěšní i ve specifických hasičských
disciplínách při srovnání s kolegy z celé republiky,“ řekl královéhradecký hejtman Pavel Bradík.
Čeští hasiči patří už léta v požárních sportech mezi evropskou špičku. Příští rok v létě bude Královéhradecký kraj pořádat republikové mistrovství v mládežnických disciplinách
(Plamen a dorost) v Trutnově. Naše republika bude hostit za
dva roky také mistrovství světa, takovou hasičskou olympiádu.
Klestí z lesa se bude systémově využívat
Těžební zbytky jako dřevěný odpad, který lesní těžaři nevyužijí při kácení stromů, najdou lepší a smysluplnější využití:
Díky projektu „Řešení odpadní dendrobiomasy v Královéhradeckém kraji“, jehož záměr dnes schválili krajští zastupitelé,
se bude měnit v užitečnou surovinu. Lesy v kraji budou čistší a
odpad z pokácených stromů lidem poslouží jako cenný zdroj
energie.
„Tento velice zajímavý projekt je první svého druhu v zemi. Vzniká díky spolupráci našeho kraje a společnosti Lesy
České republiky, se kterou jsme uzavřeli před několika týdny
deklaraci o partnerství a vzájemné spolupráci. Nabízí se jedinečná příležitost, jak dřevní hmotu, která vzniká při výchovných zásazích v mladých porostech a při těžbě využít jako
obnovitelný zdroj energie,“ řekl královéhradecký hejtman Pavel Bradík.
Desítky let starý obraz, na kterém stařenky vláčí na zádech
klest z lesa na zátop a muži lopotně dolují pařezy na zimní
vytápění, nahradí moderní technologie, díky kterým bude
možné získat obnovitelný zdroj energie.
„Česká republika se zavázala, že do roku 2010 bude výroba
energie z obnovitelných zdrojů pokrývat celkově 8 procent.
Posunout se k této hranici by měl pomoci i tento projekt. Odpadní hmota se dosud v našich lesích využívá nesystémově,
tedy neefektivně, což je škoda. Schválený projekt na její využití by to měl změnit,“ uvedl radní Královéhradeckého kraje
Jiří Vambera.
Kraj a Lesy ČR, s.p. mají záměr vytvořit společnou obchodní společnost. Jejím cílem bude zajišťování dodavatelsko
- odběratelských vztahů. Projektu by se měly zúčastnit i odborné firmy, které jsou schopné z odpadní dřevní lesní hmoty
vyrobit alternativní palivo. Rozběhnutí projektu by vedle zmíněných výhod mohlo přinést také pracovní místa.

Dvorská zoo čeká jednu z nejvyšších návštěvností za poslední léta
Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem letos
čeká jednu z nejvyšších návštěvností za poslední léta. Od
ledna branami zoo dosud již prošlo přes 510.000 lidí, zatímco za celý loňský rok jich bylo 476.000. Přitom v posledních
čtyřech letech trpěla poklesem zájmu.
Návštěvnost zahrady je nejvíce závislá na letním počasí,
které bylo letos velmi příznivé. Nebyla žádná velká tepla a
ani moc nepršelo. Loni právě mimořádná vedra v červenci a
deštivý srpen srazily návštěvnost zoo o pět procent. "Pokud
pěkné počasí vydrží, mohla by se návštěvnost dostat na úroveň roku 2000, kdy přišlo 557.000 lidí," řekla Myslivečková,
mluvčí zahrady.
Návštěvníky podle ní zahradě přinesla i zesílená propagace na billboardech či v rozhlase. Návštěvníky se snažíme
nalákat i na různé akce. Například na Vánoční zoo, která začne 1. prosince. Projížďky otevřenými autobusy po venkovním areálu safari zoo ukončila k poslednímu září.
Zvýšení návštěvnosti letos zaznamenaly i jiné zoologické
zahrady v zemi. Nárůst měla například zoo Praha, dařilo se i
zahradám v Děčíně, Vyškově, Jihlavě či Zlíně.

-red- (zdroj: Královéhradecký kraj)
————————————————————————

Mladí hasiči z Bystrého jsou nejlepší v zemi

ZPRÁVY Z OBCE:

Mladí dobrovolní hasiči z Bystrého u Dobrušky jsou v
kategorii dorostenců nejlepší v zemi. Z letošního mistrovství
republiky v požárních sportech, které proběhlo v červenci ve
Zlíně, přivezl devítičlenný tým do Královéhradeckého kraje
zlaté medaile. Ženy z týmu Sboru dobrovolných hasičů Kvasiny získaly v polovině září stříbrné medaile na Mistrovství
republiky v Požárním sportu v Plzni.
„Myslím si, že dobrovolnou, obětavou práci mužů a žen
ve sdruženích hasičů v jednotlivých obcích nedokáže dnešní

Výměna řidičských průkazů. Za pět minut dvanáct
Hořická radnice eviduje stále jeden tisíc řidičů, kteří si
dosud nevyměnili staré průkazy (vydané od 1.7.1964 do
31.12.1993) za nové. Přitom si pro výměnu v současnosti z
těchto řidičů nechodí téměř nikdo.
Pokud si většina nechá výměnu na konec roku, je jisté,
že se vše nestihne nejen na přepážkách úřadu, ale ani ve
výrobně řidičských průkazů.

Žádost se sice podává v Hořicích na odboru dopravy registr řidičů (pracoviště: Čelakovského ul. 1457, Hořice
budovu najdete za Finančním úřadem Hořice, objekt bývalého Okresního stavebního podniku), ale průkazy se zhotovují centrálně v Praze, což nějakou dobu trvá. Nehledě k
tomu, že konec roku bývá velmi hektický. Standardní výměna řidičského průkazu trvá dvacet dnů od podání žádosti. Takže 31. prosince je už pozdě! varuje ministerstvo
vnitra na speciálních internetových stránkách vymentesiridicak.cz.
Ti, kteří nebudou mít od nového roku v ruce platný doklad, nebudou smět motorové vozidlo řídit, jinak jim hrozí
postih.
jan
Nejkrásnější nádraží má Ostroměř
Na nádraží můžeme být právem hrdí. Vlakové nádraží
v Ostroměři na Královéhradecku totiž zvítězilo v soutěži o
nejkrásnější nádraží v Česku.
Rozhodla o tom veřejnost. Při hodnocení se posuzoval
hlavně vzhled, čistota a také ochota personálu. Nádraží je
v provozu již 127 let.
Jak řekl přednosta stanice pan František Šafka:
„Zájmem všech zaměstnanců stanice je, aby jejich nádraží
vypadalo aspoň trochu k světu“.
Vlakové nádraží v Ostroměři se stalo vítězem prvního
ročníku soutěže o nejkrásnější nádraží v Česku. Je upravené, čisté a s fungujícím zázemím pro cestující, s hospůdkou a přívětivým personálem. Vedle historických hodinových ciferníků zde lidé vidí i moderní informační systém.
Nechybí ani květiny na peronu.
Vítěze vybírali vyhlašovatelé soutěže podle nominací
veřejnosti. Prvenství Ostroměře je o to cennější, že soutěž
spolupořádaly spolky z Plzeňska, ležícího na druhém konci země. Zvláštní ocenění získalo také nádraží ve Smiřicích na Hradecku.
Cenu si zástupci stanice převzali na slavnostním udílení
cen ve čtvrtek 25. října ve Vládním salonku Masarykova
nádraží v Praze.
Dík patří všem zaměstnancům vlakové stanice za jejich
bezchybnou práci, udržování čistoty a pořádku a za pozitivní reklamu naší obci. Titulem nejkrásnější nádraží v
Česku se díky nim můžeme chlubit celý rok.
jan
Červený kohout v Ostroměři
V Ostroměři hořely ve středu 10. října ráno dvě budovy. U požáru v Nádražní ulici zasahovaly čtyři jednotky.
Požár byl na tísňovou linku hasičů ohlášen krátce před
čtvrtou hodinou.
Na místo ihned vyjeli profesionální hasiči z Hořic,
drážní hasiči z Hradce Králové, dobrovolní hasiči z Hořic
a Ostroměře. Hořet začalo v jednopodlažní budově kanceláří a sociálního zařízení. Postupně došlo k rozšíření i na
navazující budovu skladu.
U zděné kancelářské budovy byla zničena dřevěná konstrukce střechy a stropu, zčásti dřevěné panely uvnitř objektu a budova skladu byla poškozena včetně střešní konstrukce.

Ohnisko požáru bylo pravděpodobně ve střední části jedné z kanceláří. Co bylo příčinou vzniku požáru, ukáže až
další šetření Policie ČR a hasičů.
Při požáru vznikla hmotná škoda 950 tisíc korun a nikdo
nebyl zraněn.
jan
Spokojenost v Domoslavicích
Občané Domoslavic jsou spokojeni s letošními změnami
ve své obci. Zemědělská akciová společnost Podhorní
Újezd zde provedla opravu oplocení svého zemědělského
areálu a Obec zde vybudovala chodník. Výrazně se tak zlepšil vzhled části obce. Domoslavičtí také doufají, že se v budoucnu dočkají prodloužení chodníku až k Durdičce.
jan
Silnice I/35 mezi Ostroměří a Hořicemi bude uzavřena
Automobilový provoz na frekventovaném tahu mezi Jičínem a Hradcem Králové budou téměř měsíc komplikovat
silniční práce. Od úterý 30. října zahájí stavební firma obnovu asfaltového krytu vozovky. Z těchto důvodů bude úsek
mezi Ostroměří a Hořicemi až do 25. listopadu částečně
uzavřen a doprava bude v jednom směru po celou dobu vedena přes okolní vesnice.
Provoz ve směru od Hradce na Jičín bude po dobu částečné uzavírky zachován po polovině stávající silnice I/35.
V opačném směru bude vyznačena objížďka, která povede z
Ostroměře přes Domoslavice, Dobrou Vodu a poté zpět na
hlavní tah.
Kvůli pokládce nového asfaltového koberce bude provizorně upravena i trasa několika linek pravidelné autobusové
dopravy, a to přes Domoslavice, Holovousy, Chodovice a
Chlum u Hořic. Například zastávka v Bílsku bude dočasně
nahrazena zastávkou Hořice-Chlum a školní spoj s ranním
odjezdem z Bílska bude provizorně zajištěn dodavatelskou
firmou Colas.
Ta se zároveň zavázala, že následné škody způsobené
dopravou na objízdné trase odstraní na vlastní náklady nejpozději do poloviny prosince.
jan

Aktuality z dění v obci a také mnoho dalších informací na
webových stránkách obce: www.ostromer.cz
———————————————————————-STÍNY:
... Budovu Finančního úřadu v Hořicích si vybral v noci z
pátku na sobotu 6. října dosud neznámý pachatel. Z této pak
odcizil téměř 9 metrů měděných okapových svodů. Celková
škoda byla vyčíslena na více jak 6 tisíc korun.
... Nastává podzim a to je čas, kdy chataři a chalupáři začínají opouštět své „rekreačky“ a dny volna již tráví ve svých
bytech. A právě rekreační objekty v tomto období často vyhledávají bezdomovci, tuláci a další kriminální živly. Majitelé by si tak měli ze svých chat a chalup odvézt veškerou
elektroniku – televizory, radiopřijímače, zahradní techniku
jako jsou sekačky, motorové pily, křovinořezy a další cenné
věci. A jak si může chatař či chalupář nejlépe zabezpečit

svůj majetek? Základem jsou mechanické zábranné prostředky. Jedná se o bezpečnostní zámky, složitější uzamykatelné systémy, ochranné okenní folie atd., které lze doplnit vhodným zařízením elektrické signalizace. Dalším
opatřením mohou být zabudované ochranné mříže a uzamykatelné okenice. Při zabezpečení objektu je dobré se
vždy obrátit na odbornou firmu a nespoléhat na své síly či
„sousedskou výpomoc“. Dále je velmi důležité neponechávat v okolí objektů volně přístupné žebříky, lopaty, hrábě a
další nářadí. Jičínští policisté provádějí i v zimním období
kontroly chat a chalup a to v jednotlivých rekreačních lokalitách v rámci celého okresu. Vzhledem k tomu, že není
v silách Policie ČR ochránit veškerá rekreačních zařízení,
je nutné, aby si majitelé svá letní sídla řádně zabezpečili a
tím ztížili nebo alespoň omezili pachatelům právě jejich
chatu či chalupu „navštívit“.
... Ukrást dvacet kusů volně složené smrkové kulatiny u
obce Lukavec se nestyděl od pondělí do úterý 16.října dosud neznámý pachatel. Dřevo, které bylo nařezané na 4 až
5 metrů dlouhé klády, bylo složené na kraji lesa pod kostelem Byšička a připravené k dalšímu zpracování. Majitelka
vyčíslila škodu na 10 tisíc korun.
... Do rodinného domku v Ostroměři se vloupal od srpna
do současné doby dosud neznámý pachatel. Uvnitř pak
odcizil šperky a platební kartu, vše v celkové hodnotě
nejméně 100 tisíc korun. Případ vyšetřují policisté obvodního oddělení v Hořicích.
Okresní policie ČR v Jičíně
Kontakty na Policii ČR obvodní oddělení Hořice
Správa: Východočeského kraje, Okres: Jičín
Adresa: Nám. Jiřího z Poděbrad 158, 508 01 Hořice
Telefon: 493 623 333
Fax: 493 623 333, E-mail: jcoophor@mvcr.cz
Pracovní dny a hodiny: nepřetržitě
Územní působnost: Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka,
Borek, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice,
Jeřice, Lískovice, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u
Hořic, Nevrátice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a
Vojice, Rašín, Rohoznice, Sobčice, Sukorady, Tetín, Třebnouševes, Úhlejov, Vřesník, Staré Smrkovice, Třtěnice
———————————————————————–
ŠKLOSKÁ ZAŘÍZENÍ:
Zápis z kontroly jídelních lístků Zařízení školního stravování v Ostroměři (Školní jídelny)
Na základě dotazů strávníků a požadavku finanční komise, uveřejňujeme zápis z kontroly jídelních lístků v Zařízení školního stravování Ostroměř (školní jídelně), konané
dne 28.6.2007.
Jídelníčky pro děti a žáky jsou sestavovány s ohledem
na doporučenou pestrost jídelních lístků předloženou Společnosti pro výživu a schválenou hlavním hygienikem ČR.
Dle těchto doporučení provádějí kontrolu také pracovníci
ČŠI a KRS.
Jídelní lístky jsou pestré, na přesnídávky a odpolední
svačinky se prostřídávají různé druhy pečiva, sladké i sla-

né, celozmné, různé druhy pomazánek, sýrů, dezerty tvarohové, jogurtové. Svačinky jsou doplňovány ovocem a zeleninou.
Obědy pro děti a žáky jsou rovněž připravovány dle doporučení, jsou zastoupeny polévky hnědé i bílé, luštěninové,
zeleninové, na přípravu hlavních jídel se používá maso jatečných zvířat, drůbeže, ryb, střídají se tepelné úpravy masa,. zařazují se různé přílohy, jídla luštěninová, zeleninová,
sladká.
Pitný režim dle předložených jídelníčků je zajištěn pestrou nabídkou nápojů - mléko, mléčné výrobky, různé druhy
čajů, nápoje ovocné obohacené vitamíny a minerály.
Dle předloženého plnění výživových dávek doporučuji
zařazovat ještě více jídel z rybího masa a dále mléčných
výrobků (tvarohy, pudinky, jogurty). Mléčné dezerty zařazovat pro žáky ZŠ jako doplněk k obědu, pro děti MŠ jako
dopolední nebo odpolední svačinu. Pro splnění výživové
dávky luštěnin doporučuji používat cizrnovou mouku k zahušťování i k přípravě hlavních a doplňkových jídel.
Dle uvedených cen za potraviny pro jednotlivé věkové
skupiny dětí a žáků ve výši 13,50 Kč, 16,- Kč, 18,- Kč a
19,- Kč se potravinový normativ pohybuje ve spodní polovině cenového rozpětí na nákup potravin uvedeného v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Doporučuji ceny přehodnotit, popřípadě od září 2007 navýšit
tak, aby bylo zajištěno plnění výživových dávek u všech
sledovaných potravin.
Na dochucení jídel doporučuji používat ne ostré koření,
kořenit více bylinkami a zelenými natěmi. Instantní dochucovací prostředky používat v omezené míře, pouze pro zvýraznění chuti. Používání mražené zeleniny, ryb, masa není v
rozporu se žádným právním předpisem, pouze je třeba dodržet podmínky pro přípravu. Pro zpestření lze i ojediněle použít některé již připravené mražené výrobky (především z
rybího masa), které svou chutí a úpravou obohatí jídelníček.
Musí se však vždy vybírat s ohledem na cenu výrobku.
Na základě požadavku obce lze navštívit školní jídelnu a
provést kontrolní šetření a zajistit metodickou pomoc v místě.
Zpracovala Ilona Špráchalová referent pro školní jídelny
odbor školství KÚ KRK. V Hradci Králové dne 28. 6. 2007
Projektový den „Zlatý klíček
Je pátek 5. října. Třeťáci přicházejí do školy bez školní
tašky plné učebnic. Na dnešek je připravený projektový den
„Zlatý klíček“. Těšíme se, že strávíme den mezi knížkami a
s knihovnicí paní Němečkovou v místní knihovně.
Rozdělili jsme se do osmi skupin. Každá skupina dostala
seznam autorů, ilustrátorů a názvů pohádkových knížek.
Ale pouze jeden úryvek, ke kterému jsme museli vyhledat v
knihovně správnou knížku. Připravili jsme si scénku, aby
spolužáci poznali naši zadanou pohádku. Scénky byly vtipné, a proto jsme se hodně nasmáli. A ty rekvizity, které
jsme vymysleli! Terezka a Lucka, jako králíci z klobouku,
měly místo Pokustónova klobouku deštník. Povidla
„vařily“ v krabičce od svačiny a propiskou je „míchaly“
Bára a Sára. V roli Manky a Rumcajse se představily Lucka
s Kájou. Velmi nás pobavili Zdenda a Jirka, kteří nám ukázali, jak pejsek s kočičkou myli podlahu. Linda a Marek se
uvedli v roli Macha a Šebestové. Křemílek a Vochomůrka v

podání Zdendy a Kuby S. nasbírali houby, ale po smaženici jim nebylo dobře, proto si museli uvařit heřmánkový
čaj. Z Pokustónova klobouku, který byl tentokrát sestaven
ze židlí, vylézaly Míša a Sára. Markéta H. a Markéta M.
upekly dort a uvařily svíčkovou pro ostatní děti. Jestli jste
nepoznali pohádku, tak to byl pejsek a kočička.
Posledním úkolem byla výroba zlatého klíčku čtenáře
knihovny. Klíčkem odemkneme další zajímavé knížky,
které čekají, až je přečteme.
„Knížky, brzy se mezi vás
vrátíme!“
Žáci 3. třídy, Mgr. Jana Slámová, třídní učitelka
Drakiáda aneb všechno lítá
A je tu podzim. Padá listí, je pošmourno a fouká vítr.
Tedy… Ne tak docela. Po krásném větrném počasí z minulého týdne, jsme se ve druhé třídě dohodli na pouštění draků a jejich ohodnocení. To vše v rámci naší třídní drakiády. Až potud bylo vše v pořádku.
V pondělí si děti přinesly draky a celé natěšené usedly
do lavic. Ale musel jsem je zklamat. Copak jde pouštět
draka bez větru? Odložíme celou akci o den, maximálně o
2. Nejdéle ve středu půjdeme na hřiště pouštět draky.
A tak jsme ve středu, v nádherném, slunečném a bezvětrném dopoledni vyšli za školu s osmi nakoupenými a jedním doma vyráběným drakem. Ani jsme nestihli oficiálně
zahájit drakiádu a už se vznášel první drak ve vzduchu.
Vydržel to tak dlouho, dokud jeho majitel stačil utíkat. Pak
se ladně sklouzl na trávník. Celou vyučovací hodinu jsme
běhali po hřišti, opravovali porouchané draky (někteří již
víckrát nevzlétli) a smáli se. To nejdůležitější se povedlo.
Děti měly z naší drakiády radost. Někomu se drak udržel
ve vzduchu déle, jiný se zas jen tak chvíli ve vzduchu natřásal, další hned po startu zamířil na trávník. Síly nám
nedošly, ale přesto jsme museli končit - blížila se další
výuka.
A tak jsme ve třídě uklidili draky do skříně a slíbili si,
že až začne foukat, musíme to jít hned znovu vyzkoušet. A
to by bylo, aby nám draci nelétali alespoň tak dobře jako
dnes.
Žáci 2. třídy ZŠ Ostroměř, Mgr. Jan Horák
Zoo - máme rádi zvířata
Maminky nás ráno nastrojily, aby nám v Zoologické
zahradě ve Dvoře Králové nebyla zima. Při jízdě autobusem vidíme válející se mlhový opar nad poli a loukami.
Největší radost máme ze sluníčka. Podzimní počasí nám
přeje.
Je pondělí 15. října a my po zaplacení vstupného spěcháme k budově videosálu, kde vyhlížíme zooložku, se
kterou máme objednanou prožitkovou hodinu. Po deseti
minutách čekání se pan učitel vrátil k pokladně, aby zjistil,
co se děje - že se nic neděje. Za chvíli se vrátil s velkou
obálkou a špatnou zprávou. Hodina se zooložkou nebude,
ale zaměstnáni jsme jinak. Rozdělili jsme se do dvojic.
Své příspěvky, námitky, připomínky a návrhy zasílejte na adresu MKS (T. G. Masaryka, Ostroměř) nebo na
e-mailovou adresu: mks.ostromer@centrum.cz

Každá dvojice dostala dvojlist úkolů, které máme samostatně vypracovat. Protože jsme všichni zdatní čtenáři, dokázali
jsme úkoly splnit. Na tabulkách s údaji o zvířatech jsme
vyčetli potřebné informace o žirafě, o slonu, o gorile a o
tygrovi.
Ošetřovatelka goril a šimpanzů nám před jejich výběhem
vypravovala o zajímavostech života opic. V ruce držela mikrofon, proto ji všichni dobře slyšeli a pozorně poslouchali.
Bylo půl dvanácté a my se posadili na lavičky, abychom se
posilnili před další prohlídkou. Seřadit se rychle do dvojic
nám zatím moc nejde. Někteří jedinci nám zkazili pověst v
přítmí výstavy dinosaurů. Opět do dvojic, spočítat a hurá do
pavilonu „VODNÍ SVĚT“. Různorodost tvarů a barev živočichů nás zaujala. Dvojice, spočítat a pavilon „PTAČÍ
SVĚT“ se otvírá. Konečně se někteří dočkali. Jdeme nakoupit suvenýry a dárečky. Seřadit se rychle do dvojic už nám
teď jde. Ukazatel k pavilonu lvů nás správně nasměroval a
my obdivujeme na sluníčku vyhřívající se živočichy. A
správná tečka za dnešní exkurzí - dětské hřiště. Je půl druhé
a my rychlou chůzí spěcháme k autobusu. I při návratu z
perfektně stráveného dne nám svítí sluníčko.
Byl to prima den!!!!
Žáci 2. a 3. třídy, Mgr. Jan Horák, Mgr. Jana Slámová
————————–———————————————–
MÍSTNÍ ORGANIZACE A SPOLKY:
Nejmladší hasiči poprvé na soutěži
V sobotu 29. 9. 2007 se na hřišti TJ Sokol Lužany uskutečnil již 4. ročník hasičské dětské soutěže v požárním útoku - 4. ročník Memoriálu o putovní pohár Josefa Fišera.
Za naši obec soutěžilo sedmičlenné družstvo ve složení:
Pavlína Košková, Karolína Miškářová, Pavlína Velichová,
Luboš Berný, Adam Novotný, Roman Doležal a Vojtěch
Horník.
V kategorii mladších žáků bylo celkem 5 družstev a
každé z nich mělo dva pokusy. První kolo se nám příliš nepovedlo, ovšem to druhé bylo mnohem lepší. S časem 35,46
se nám podařilo umístit na nepopulárním bramborovém 4.
místě. Třetí místo nám uteklo jen o 3,5 vteřiny. Aby se naše
družstvo vůbec mohlo účastnit této soutěže, slíbili nám organizátoři, že nám veškeré vybavení zapůjčí. Ovšem jak
jsme zjistili, nebylo to zrovna ideální řešení, protože zapůjčené helmy dětem padaly při útoku do očí a bránily jim v
rychlém běhu.
Proto se budeme snažit, aby naše družstvo na příští závody mělo vlastní veškeré vybavení. Jedná se o helmy, hadice
a proudnice. Doufáme, že nám vyjde vstříc naše obec a
přispěje nám nějakou částkou. Jiné sponzory také rády uvítáme.
Oddíl mladých hasičů na okresní soutěži
V sobotu 6. října proběhlo v Šárovcově Lhotě podzimní
kolo soutěže mladých hasičů. Braného závodu se zúčastnilo
42 družstev ze všech koutů našeho okresu. V mladší kategorii bylo přihlášených 16 družstev, na které čekala asi dvoukilometrová trať, na které všichni členové plnili jednotlivé
disciplíny: střelba ze vzduchovky, poznávání techniky, základy topografie, vázání uzlů a zdravověda.

Naši obec reprezentovalo družstvo ve složení: Pavlína
Košková, Karolína Miškářová, Pavlína Velichová, Adam
Novotný,Vojtěch Horník a Vladimír Koška.
Vzhledem k tomu, že to byla naše první soutěž v braném závodě, členové našeho družstva si vedli velice dobře
a umístili se na krásném 8. místě.
Nejsilnější stránkou byla topografie a požární ochrana.
Dopilovat musíme střelbu ze vzduchovky a některé druhy
uzlů. Pokračování této soutěže máme před sebou příští rok
v květnu, tak snad už přivezeme i nějaký pohár.
Za oddíl Mladých hasičů
Lada Berná a Lenka Tomešová
70. výročí místní organizace ČRS
Vznik života na naší planetě je stále ještě obestřen
mnoha tajemstvími, ale je jisté, že vývoj živých organismů
prošel složitým a zajímavým procesem. Základem všeho
živého na této zemi je voda. A voda je životním prostředkem celé řady živočichů a také ryb. Ryby jsou důležitým
článkem řetězce, na jehož vrcholu je v určitých situacích
člověk. Ten lovil ryby od nepaměti jako zdroj potravy.
Brzy se začínal zabývat myšlenkami, jak nejsnadněji ryby
získat, popřípadě uchovat. Proto již dávno před naším letopočtem byly položeny základy dnešního rybářství, o čemž
svědčí mnoho zachovaných památek. V našich zemích
dosáhl největší rozvoj ve středověku, kdy byly zakládány
celé soustavy rybníků po celé zemi. Štěpánek Netolický a
Jakub Krčín se proslavili jako stavitelé, jejichž díla slouží
600 let a stále jsou funkční.
V pozdějších dobách přestává být rybolov pouze hospodářskou činností, ale stává se též zábavou pro některé
vrstvy obyvatel. Proto bylo nutné stanovit nějaká pravidla,
aby nedocházelo k drancování přírody. A tak byly zakládány první spolky vyznavačů sportovního rybářství.
I v našem kraji byly zakládány rybářské spolky, proto
také v Ostroměři se sešlo několik vyznavačů tohoto koníčka, aby založili spolek. V roce 1937 v hostinci u Horníků.
Z pozvaných 25 osob se dostavilo 13 osob a p. Semirád za
poříční svaz z Chlumce nad Cidlinou. A ustavující schůzi s
názvem: „rybářský klub v Ostroměři“ byli aklamací zvoleni tyto funkcionáři:
předseda: Janků Petr
místopředseda: 1. Brt Josef
2. Justa Jaroslav
jednatel a tiskový referent: Glos Ladislav
členové výboru: Michálek Rudolf, Nosek František,
Chlubna František, Hofman Jaroslav, Řehák Josef .
Nově založený klub vstoupil do poříčního svazu se sídlem v Chlumci nad Cidlinou. Rovněž bylo stanoveno výše
zápisného na 20,- a členský roční příspěvek 15,- pro zakládající nebo v nejbližší době přistoupivší. Bylo ustanoveno
chytání pouze na 2 pruty při osobní přítomnosti, lístek rybářský nepřenosný. Povinnost hájení před škodami, rovněž
svévolně činit škody na rostlinstvu a byly určeny některá
další pravidla ohledně hájení ryb a jejich váhy.
Z počátku činnost spolku nebyla nikterak jednoduchá a
poklidná, o čemž svědčí zápisy ze schůzí. Vedení spolku
se často měnilo, časté byly spory, ale také prohřešky některých členů. Přesto spolek překonal počáteční obtíže a
pomalu se začal rozšiřovat. Přibývalo členů, smlouvy s

majiteli vodních děl rozšiřovaly revír o další plochy, přibývala i potřeba lidské práce a tak již tehdy byl stanoven počet
hodin, kolik musí každý člen odpracovat. Také bylo nutné
chránit rybářský revír před pytláky a proto byli ustanoveni
porybní, kteří prováděli kontroly.
Rybářský spolek se během 70-ti let několikrát přejmenoval, slučoval se se spolky z okolí a měnil také své sídlo,
spolu s těmito změnami se měnil také revír, rozloha a využití. V šedesátých letech byla přidělena spolku Vojická nádrž,
která se stala vedle Javorky hlavním prostorem pro sportovní rybolov. Také se měnil status spolku od samostatně
hospodařícího až v celosvazové hospodářství. To dává členům možnost provozovat svého koníčka po celé republice.
Činnost spolku nespočíval vždy na chovu ryb a rybolovu,
ale rybáři výrazně přispívali ke zvelebování obcí, kde odpracovali množství bezplatných hodin.
Rovněž se účastnili kulturních akcí, některé i pořádali.
Postupem let se spolek rozrůstal, přibývalo členů a bylo
zapotřebí pracovat s mládeží a vychovávat novou generaci
rybářů k čemuž slouží kroužky při školách v Ostroměři a v
Chomuticích.
V současnosti je rybářský spolek členem Českého rybářského svazu a řídí se jeho řádem. Členy českého rybářského
svazu v Ostroměři jsou jak dospělí, tak také mládež. I když
se stavy mění, ve spolku je okolo 180 dospělých a asi 40
dětí. Majetek spolku rovněž za léta činnosti rostl a v současné době vlastní rybník v Oboře i s přilehlými pozemky a
snaží se získat do vlastnictví domek v Ostroměři, kde by
mohl být skladován materiál , ale také by sloužil pro schůzovou činnost výboru a výdej povolenek.
Činnost rybářského spolku byla po celou dobu velmi
bohatá a rozmanitá.
Místní organizace, Výbor ČRS
Sokolská plavba po Vltavě - 15. září 2007
Málokomu se povede vidět naši staroslavnou Prahu v
jeden den ze tří překrásných pohledů - z Petřínské rozhledny, z parníku na hladině Vltavy a večer ze střechy Tyršova
domu. A přitom se ještě skvěle vyřádit v tělocvičně, zasoutěžit si a vyzkoušet své výtvarné umění. V polovině září to
všechno zažilo 162 dětí ze 40 sokolských žup. Maminky a
tatínky jim zdařile nahradili obětaví cvičitelé, trenéři a organizátoři setkání „Sokolská plavba po Vltavě 2007“.
Samozřejmě nechyběli zástupci ani z naší župy JičínskéBergrovy, tentokrát z naší ostroměřské jednoty. Vysláni
byli: Markéta Musílková, Lucie Krylová, Denisa Krátká,
Vojtěch Vávra - na dozor je měla cvičitelka Lada Vávrová.
Hlavní program byl sice až v sobotu, ale my jsme se vypravili již v pátek. Po ubytování jsme se vydali na Karlův
most, dále na Hradčany, prošli jsem se po Zámeckých schodech, dále přes Kampu do Tyršova domu (sídlícího na Malé
straně).
Hlavní program zářijové tradice na počest narození Miroslava Tyrše začal v sobotu dopoledne společným nástupem na Slavnostním nádvoří Tyršova domu. Nejdříve byla
položena kytice k Památníku padlých a k soše Miroslava
Tyrše. Potom se začal naplňovat program. Děti byly rozděleny do čtyř skupin - červené, zelené, modré a žluté. Dvě
skupiny vyrazily na Petřínskou rozhlednu a dvě se vystřídaly při sportování v tělocvičně a při výtvarné tvorbě na ná-

