ZPRAVODAJ
Ostroměř, Domoslavice,
Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd
č.: 4. – 5.

ročník: 50

rok: 2021

web: www.ostromer.cz

cena: 10 Kč

e-mail: mks.ostromer@centrum.cz

Výpis usnesení
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostroměř
konaného dne 21. 4. 2021
Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání schvaluje:
1. Program jednání zasedání ZO č. 2/2021 včetně rozšíření.
2. Účetní závěrku za rok 2020, závěrečný účet za r. 2020 a Zprávu
o výsledku kontroly hospodaření za r. 2020 bez výhrad.
3. Účetní závěrku Základní školy Eduarda Štorcha a mateřské školy Ostroměř za rok 2020.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2021.
5. Dodatek smlouvy na zajištění kontroly hospodaření za r. 2021.
6. Smlouvu s firmou Elkoplast na dodávku kompostérů a smlouvu
s firmou Agromak ND na dodávku štěpkovače a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene s ŘSD na nasvětlení přechodů pro chodce.
8. Dohodu s firmou SKS o výběru poplatků a předávání dokladů.
9. Dodatek k plánu financování obnovy vodovodů o vodovod Nové Smrkovice.
10. Žádost o dotaci na hasičskou techniku.
Ing. Tomáš Gabriel, starosta obce
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Hana Němečková, místostarostka obce

OSTROMĚŘSKÉ SLAVNOSTI – 19. ČERVNA 2021
areál před základní školou 14 – 24 hodin

FILMOVÉ LÉTO V OSTROMĚŘI 2021
18. – 21. srpna 2021
Plánované filmy:
Meky
3Bobule
30 let Kinematografu

Havel
Mlsné medvědí příběhy

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V OSTROMĚŘI
„Po stopách našich slavných rodáků“ 12. – 16. 7. a 16. – 20. 8. 2021
Přihlášky přijímá Hana Němečková v obecní knihovně
(knihovna.ostromer@centrum.cz) nejpozději do 31. 5. 2021
Více info na http://www.podchlumi.cz/u-nas/primestske-tabory
Strana 1

Úvaha ...
Den sotva začal, když je už šest večer. Pondělí
stěží začalo a už je zase pátek.... a měsíc je
u konce.... a rok je téměř u konce.
... a již uplynulo 30, 40, 50, 60 let našeho života.
Najednou si uvědomíme, kolik lidí jsme již ztratili.
Rodiče, příbuzní, přátelé a známí. Není cesty
zpět!
Užijme si tedy času, který nám zbývá!
Nepřestávejme používat čas, jak chceme.
Pojďme vnést barvu do našeho šedého
každodenního života!
Usmívejme se na věci v životě, které jsou
balzámem na naše srdce.
Měli bychom si užívat čas, který nám zůstává,
s vyrovnaností a důvěrou. Zkusme vyloučit slovo
„později“.
Udělám to později ...
Řeknu ti to později ...
Přemýšlím o tom později ...
Vždy necháme všechno na později!
Později už může být pozdě!
Protože to, čemu nerozumíme, je:
Později je káva studená
Později se priority změní

Později je kouzlo přerušeno
Později zdraví skončilo
Později děti vyrostou
Později rodiče stárnou
Později jsou sliby zapomenuty
Pozdější den se změní v noc
Život končí později ...
A poté už je pozdě!
Nenechávejte tedy prosím nic na později!
Protože mezitím můžeme ztratit ty nejlepší
okamžiky.
Nejlepší zážitky
Nejlepší rodinu
Nejlepší přátelé
Den je dnes
moment je teď
Už nejsme ve věku, kdy si můžeme dovolit odložit odložení na zítra, což lze provést okamžitě!
Zkuste ji přečíst všem lidem, kterým chcete jen
znovu říct, jak jste vděční, že jsou ve vašem
životě!
Nebo to možná necháte znovu na později?

PROJEKT – KOMPOSTÉRY PRO OBČANY
Obec Ostroměř se zapojila do projektu s názvem „Pořízení
kompostérů pro občany obce Ostroměř a Konecchlumí“
(CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012990), který je nyní ve finální
fázi. Obec Ostroměř (půjčitel) uzavírá smlouvu o výpůjčce s
následným darováním s občany obce (vypůjčitel) a následným
dodáním domů. Kompostéry byly pořízeny za finanční podpory Fondů EU a strukturálního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životního prostředí. Tato smlouva se uzavírá na dobu udržitelnosti projektu definovanou pravidly OPŽP (5 let). Po uplynutí výpůjční doby se vypůjčitel stává vlastníkem zahradního kompostéru.
V tomto dotačním programu bylo pořízeno:
Kompostéry o objemu 800 l
22 kusů
Kompostéry o objemu 1000 l
64 kusů
Kompostéry o objemu 1400 l
206 kusů
Štěpkovač
1 kus
Knihobudka včetně stojanu
1 kus
Kontejner na textil
1 kus
Celková dotace na tento projekt činila 2.404.735,85 Kč.
Z rozpočtu obce bylo uhrazeno 424.366,15 Kč.
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REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU
V březnu 2021 byla podepsaná Smlouva o dílo se zhotovitelem, který musí provést do 31. 10. 2021 realizaci I. etapy rekonstrukce hřiště za školou. Jedná se o realizaci I. etapy z celkových tří plánovaných. Během projektu musí
být naplněna publicita projektu. První etapa obnáší rekonstrukci plochy pro atletiku a centrální hřiště.
V rámci I. etapy jsou realizovány následující části:
 plochy pro atletiku – běžecký ovál se čtyřmi drahami délky 200 m,
 sektory skoku do výšky, vrhu koulí, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem
 vybavení pro atletiku přenosné (překážky, startovní bloky, stojany laťky atp.)
 centrální hřiště pro minikopanou (hrací plocha 45 x 30 m) v alternaci s házenou (hrací plocha 40 x 20 m)
 vybavení hřišť přenosné (branky pro kopanou a házenou, rohové praporky atp.)
 vyrovnávací schody (tři stupně) + připojovací chodníček k běžecké dráze
 příprava území v rozsahu ploch I. etapy
 terénní úpravy včetně zatravnění v rozsahu ploch I. etapy
 technické vybavení: odvodnění realizovaných zpevněných povrchů (žlábky, vpusti včetně kanalizačních přípojek), podpovrchová drenáž v rozsahu ploch I. etapy
Rekonstrukce hřiště za školou (přesný název projektu zní - Ostroměř
P.P.Č 935/1-5, víceúčelové hřiště Účastník Obec Ostroměř) je financována z rozpočtu obce Ostroměř a dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 21POVU1-0029 (Program obnovy venkova).
Obci Ostroměř byla poskytnuta investiční dotace ve výši 975.000 Kč.
Dotace je určena na účel: Občanská vybavenost, veřejná prostranství
a infrastruktura.

Realizováno za finanční podpory
Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné
projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.
Fotografie z realizace projektu:
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UCTĚNÍ PAMÁTKY UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Oblastní výbor ČSBS Jičínsko při 76. výročí ukončení bojů 2. světové války uctil památku padlých bojovníků položením květin u hrobů v Hořicích, Ostroměři, Jičíně a Sobotce.
Čest jejich památce.
OV ČSBS Jičínsko, Uherek M.

100 LET OD VYSVĚCENÍ KAPLE
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
V květnu 1915 začala výstavba místní kaple a ještě v říjnu téhož
roku byla stavba dokončena. Chybělo pouze vnitřní vybavení.
Z důvodu probíhající 1. světové války, byly veškeré další investiční
akce ukončeny.
Jak probíhalo vysvěcení kaple Nejsvětější Trojice v Ostroměři a dokončovací práce uvnitř kaple a úprava prostranství popisuje farní
kronika Sobčic a obecní kronika obce Ostroměř.
V září 1919 žádají V. Vojtíšek, Fr. Nádvorník, Fr. Kareš a Jos. John
o předání dodělávky místní kaple do jejich režie. Dne 19. 9. 1921 se
usnáší obecní zastupitelstvo k jejich žádosti kladně, předává tomuto
komitétu kapli k opatrování a rovněž pozemek nechává k dispozici.
Prostranství před kaplí zavezeno a upraveno jakož i osázeno péčí
a ochotou některých občanů ostroměřských. Na vnitřní zařízení byla
konána sbírka po obci.
Dne 20. 4. 1921 byla podána žádost ke svěcení této kaple. Dekretem Biskupské Konsistoře v Hradci Králové ze dne 30. dubna 1921
byl delegován pro svěcení veledůstojný pan Jan Černý, kanovník
v Hradci Králové, který kapli dne 22. května 1921 benedikoval
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Fotografie ze slavnostního vysvěcení
kaple Nejsvětější Trojice 22. května 1921

(vysvětil), měl kázání a sloužil slavnou mši svatou za asistence mnoha kněží z celého okolí. Odpoledne byl koncert
a zábava na zahradě pana J. Zhoufa v Ostroměři, kdež promluvil Stanislav Sobíšek, gymnaziální profesor z Jičína.
Dekretem Biskupské Konsistoře v Hradci Králové ze dne 1. června 1921 byla kaple v Ostroměři prohlášena za kapli
veřejnou a tudíž za schopnou, aby tam mohla býti sloužena mše svatá.
Rozpis všech dokončovacích prací vnitřních a úprava terénu kolem kostela.
Příjmy:
Vydání:
Na vkladní knížce
2934,00 Kč
Na účet p. J. Bezvody za opravu
1268,00 Kč
Sbírka v roce 1920
3884,00 Kč
Za práci natěračskou p. Šipalovi z Hořic 500,00 Kč
Kostelní sbírka v Sobčicích
160,00 Kč
Na účet p. Tomše, truhláře z Hořic
11123,00 Kč
Od obce
500,00 Kč
Doubkovi v Libonicích za stromky a keře 336,00 Kč
Za ovoce u kostelíka
280,00 Kč
Za nový zvon
2990,00 Kč
Za nájem z pole od p. Noska
40,00 Kč
Za křížek na oltář
100,00 Kč
Vybráno na nový zvon
2106,00 Kč
Hudebníkům při procesí v pouti 1920
140,00 Kč
Za písek
20,00 Kč
Vybráno při slavnosti v pouti
8095,20 Kč
Za
modlitby
na
oltář
7,20 Kč
Celkový příjem:
17999,20 Kč
Zpropitné dělníkům při skládání oltáře
15,00 Kč
Různé vydání
66,00 Kč
Cestovné do Hradce králové
30,00 Kč
Vydání při koncertu
5780,50 Kč
Celkové vydání
22600,70 Kč
Vydání
Příjem
Schodek

22600 Kč 70 h
17999 Kč 20 h
4601 Kč 50 h

Vnitřní zařízení kaple bylo opatřeno hlavně sbírkou po vsi. Oltář zhotovil truhlář J. Tomeš z Hořic podle návrhu
architekta Dufka, obraz Nejsvětější Trojice namaloval samouk Eduard Neuman, farář.
Tomáš Horák

Už více než rok trávíme naše životy ve vymezeném prostoru s omezeným množstvím aktivit, kterými si můžeme
zpříjemnit život.
Jednou z mála radostí, kterými si můžeme zpestřit život v karanténě, jsou procházky v přírodě.
A tak se s blížícími se Velikonocemi zrodila myšlenka uspořádat putovní akci, které by se mohly zúčastnit celé rodiny, aniž by docházelo k velkému shromažďování.
Základní ideou bylo po území naší obce poschovávat 50 jedinečných vajíček a 10 bonusových pomlázek v naději,
že se je všechny do jednoho pokusí najít děti, rodiče či kdokoliv, kdo se rád vydá do okolí.
V sobotu 27. března jsme tedy prošli křížem krážem každou ulici a na příhodných místech rozvěsili očíslovaná vajíčka a pomlázky.
Nevynechali jsme školu, kapličku, vlakové nádraží, sokolovnu, splav, a dokonce se vydali i do Hlásku či až nahoru
do lesa. Všechny cesty, na kterých jsme něco poschovávali, jsme zaznamenali do mapky, kterou jsme předem dali
hledačům k dispozici. Spolu s ní jsme jim poskytli také záznamový arch, kam si mohli zaznamenávat, jaká vajíčka
už našli, a mít tak přehled, kolik jim toho ještě schází najít.
Každé vajíčko bylo ojedinělé svým obsahem, občas to byl pohybový úkon, který museli dotyční na místě splnit, či
název jedné z mnoha aktivit, které naše jednota za normálních podmínek pořádá, nebo jen prostý velikonoční
motiv.
Následujícího dne se spustila hotová procházková mánie. Celý týden jsme tak mohli sledovat skupinky malých
i velkých nadšenců, kteří s mapkou a archy v ruce křižovali ulice pátraje po vajíčkách a pomlázkách. Každého dne
byla pročesána jiná část obce či lesa a záznamová kartička byla obohacena o další poklady. Jenomže jakmile už
byly všechny ulice a cestičky prozkoumány a nějaká políčka archu stále zůstávala prázdná, nezbylo nic jiného, než
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se znovu vydat na cestu a důkladněji vše prohledat. Nadšené děti prohledávaly každý kout, každý keř, stromek či
lavičku, zda se tam náhodou neschovává další symbol Velikonoc.
Po týdnu přišel čas si v neděli 4. dubna odpoledne přijít před sokolovnu vyzvednout odměnu za své poctivé pátrání.
Jednu rodinku po druhé jsme přijali před naší sokolovnou a ověřili si, co všechno se podařilo najít. Nejenže jsme
byli překvapeni vysokou úspěšností, ale hlavně nadšením, která akce vzbudila. Udělalo nám nesmírnou radost,
když jsme si mohli vyslechnout, jak krásný týden plný procházek jste si spolu užili. Jak až na několikátý pokus konečně objevili to zbloudilé vajíčko, jak dohlíželi na to, aby všichni poctivě plnili cvičební úkoly, nebo jak ušmajdané
nožky po tom týdnu byly. Není se co divit, vždyť to bylo celkem 13 km.
Mohli jsme se také pokochat, jakými hezkými ilustracemi svůj arch ozdobili, zvlášť nás potěšila autentická díla těch
nejmenších.
Nakonec jsme se v tu neděli dopočítali až k 85 zúčastněným dětem a zhruba stejnému počtu dospělých. Jsme ale
přesvědčeni, že účastníků bylo ještě daleko více, těm bylo odměnou jistě už jen to, že si mohli zpestřit procházky
po okolí.
Jediné, co nás trochu mrzí je to, že jsme u toho nemohli být a sdílet tak ony zážitky naživo.
V pondělí odpoledne jsme uklidili všechna vajíčka a pomlázky, aby po nás nezůstal nepořádek.
Doufáme, že co nevidět se vše zase vrátí do starých kolejí a budeme se tak moct sejít na jedné z mnoha našich
tradičních akcí.
A pokud by to náhodou ještě nějakou dobu trvalo, tak se pokusíme vymyslet i jiné podobné aktivity a doufáme, že
se jich opět zúčastní hodně dětí a rodičů se stejnou chutí a nadšením.
Sokol Ostroměř

Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
Na základě opatření vlády proti šíření Covidu-19 již po delší dobu byl silně omezen spolkový život SDH. Nebylo
možno se pravidelně scházet a plnit úkoly, vyplývající ze Stanov, tj. organizovat a realizovat sportovní a kulturní
akce.
Své úkoly bez přerušení plnila jednotka SDH. Ohlédneme-li se zpět do poloviny předcházejícího roku, vyjížděla
jednotka na tyto akce:
- likvidace požárů porostů a budov
5x
- záchranu osob s použitím AED
5x
/AED-automatizovaný externí defibrilátor/
-výpomoc při likvidaci drůbeže – ptačí chřipka
1x
-likvidace spadlých stromů na komunikace
3x
- technická výpomoc obci-proplach kanalizace
3x
- kondiční jízdy řidičů a instruktážní akce
3x
- sběr železného odpadu
1x
- parní vláček, zásobování vodou
2x
Z ostatních akcí následovalo vyklizení pronajatých skladů
u Černé pěšiny a bývalé spořitelny, údržba nízké a vysoké
zeleně v okolí hasičské zbrojnice v Ostroměři a Domoslavicích.
V rámci jarního úklidu obce byl proveden sběr železného odpadu. Děkujeme touto cestou občanům, kteří nám věnovali
nepotřebný kovový materiál. Výtěžek bude použit pro materiální dovybavení sboru.
Věříme, že po postupném uvolňování opatření se sejdeme
jako každoročně na sportovních a kulturních akcích organizovaných Sborem dobrovolných hasičů v Ostroměři.
výbor SDH
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC DUBEN 2021
Michálková Libuše Ostroměř
84 let
Lebeda Jiří
Domoslavice 83 let
Jeřábek Karel
Ostroměř
75 let
Štěrbová Hana
Ostroměř
75 let
Heyduk František Domoslavice 75 let
Tomášek Vladimír Ostroměř
70 let
Kubincová Jana
Ostroměř
70 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 2021
Kindlová Milada
Ostroměř 88 let
Fikarová Josefa
Ostroměř 85 let
Klajmonová Vlastimila Ostroměř 84 let
Šourek František
Ostroměř 84 let
Baudyšová Jana
Ostroměř 83 let
Volejník Milan
Ostroměř 75 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2021
Šmejc Miloš
Ostroměř
92 let
Tauchmanová Hana Ostroměř
87 let
Fikarová Alena
Domoslavice 85 let
Vávra Jan
Ostroměř
83 let
Draslar František Ostroměř
83 let
Kazdová Věra
Ostroměř
80 let

Kotková Marie
Baliharová Zdenka
Novotný Václav
Hermoch Bohumil
Jílková Marie
Beránek Pavel

Domoslavice
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

Kdo z oslavenců v příštích měsících nemá zájem, aby jeho věk byl zveřejněn, musí to nahlásit u paní Hany
Němečkové v obecní knihovně.

V první letní den 21. června,
intenzivně vzpomínáme na naši
drahou dceru Petru Malíkovou,
která již není s námi.

Děkujeme za vzpomínku.

Rodiče a bratři Malíkovi
Ostroměř, květen 2021
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75 let
75 let
75 let
70 let
70 let

JAK NAKLÁDAT S ODPADEM Z DOMÁCNOSTÍ
Nejlepší odpad je žádný odpad, a pokud již je, tak minimalizovat jeho množství. Nakupujte s rozvahou, omezte
používání jednorázových výrobků, používejte, pokud to jde obaly a výrobky opakovaně, kompostujte na zahradě,
nevyhazujte zbytečně to, co můžete ještě použít. Nepotřebné věci darujte, charity… prodejte na burze, bazoši, …
a pokud chcete opravdu vyhodit, třiďte!!!!
PAPÍR PATŘÍ DO MODRÉHO KONTEJNERU:
Patří sem: časopisy, noviny, sešity knihy bez vazby, kartony a to vždy rozložené aby mohli vhodit i ostatní.
Nepatří sem: znečištěný papír, použité papírové kapesníčky, pleny utěrky a obvazy..
PLAST + NÁPOJOVÉ KARTONY PATŘÍ DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU:
Plast patří do žlutého kontejneru, protože zabírá hodně místa je jej před vhození sešlapat zmačkat,
Patří sem: folie, sáčky, PET láhve sešlápnuté, kelímky od jogurtů, další výrobky z plastů
Nepatří sem: obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, podlahové krytiny, novodurové trubky
SKLO ZELENOBÍLÉ, ZELENÉ KONTEJNERY:
Barevné sklo do zelené části, čiré sklo do bílé časti.
Patří sem: sklenice a skleněné lahve, skleněné střepy, tabulové sklo
Nepatří sem: lepená skla- autoskla, drátěné sklo, televizní obrazovky, zrcadlo, zářivky, porcelán, keramika, znečištěné sklo.
KOVY PATŘÍ DO ŠEDÝCH KONTEJNERŮ:
Patří sem: veškerý odpad z domácnosti, železo, ocel, barevné kovy, směsné kovy
Nepatří sem: plechovky od barev, a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče,
JEDLÉ TUKY DO ORANŽOVÝCH POPELNIC:
Patří sem: pouze použitý potravinářský olej a tuk v uzavřených nádobách. Jedlý olej z pánve nebo fritézy
Jedlé oleje nepatří v žádném případě do výlevky, ve dřezu do v toaletě a následně v trubkách, ve studené vodě se
srazí, přilepí na stěny, chytají se na něj různé nečistoty a postupně trubky ucpává. Zhoršuje funkci čistíren odpadních vod.
Nepatří sem: motorové oleje, minerální oleje, maziva..
TEXTIL DO BÍLÝCH KONTEJNERŮ
BIOODPAD HNĚDÉ KONTEJNERY
Patří sem: biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu pocházející především z údržby zahrad nebo z kuchyní - odpad ze zeleniny, ovoce, chemicky neznečištěné organické zbytky.

NA OBECNÍM ÚŘADĚ NEBO V KNIHOVNĚ SI MŮŽETE VYZVEDNOUT:
 žluté pytle na plasty, PET láhve
 oranžové pytle na kartony od mléka, džusů, vína
 šedé pytle na plechovky
 průhledné pytle na textil čistý
PŘED ODEVZDÁNÍM VŽDY ŘÁDNĚ SEŠLÁPNOUT

NOVÁ SKLÁDKA VĚTVÍ
Větve ke štěpkování bude možné dovážet na novou skládku za firmou
Kámen Ostroměř u křižovatky ulic Nádražní a Starohorská.
Skládka bude přístupná vždy v sudém týdnu (to je týden, kdy probíhá
svoz pytlovaného odpadu) a to:
ve středu od 15.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.
Marcel Hnízdo tel: 704 027 625
Zároveň je zakázáno ukládat jakýkoli materiál na bývalou skládku
u rodného domu spisovatele Štorcha.
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Vážení spoluobčané,
ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádáme jako každý rok, sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu.
Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou pracovníky SKS Jablonec nad Nisou a to:

V NEDĚLI 13. ČERVNA 2021
Nové Smrkovice u čp. 5
Sylvárův Újezd u hasič. zbrojnice
Domoslavice u bývalé prodejny
Ostroměř u nákup. střediska

10.35 - 10.45
10.50 - 10.55
11.00 - 11.10
11.15 - 11.25

PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:
 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč.
Olejových filtrů
 Oleje a tuky
 Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 Barvy, lepidla, pryskyřice
 Rozpouštědla
 Kyseliny
 Zásady (hydroxid)
 Nepoužitá léčiva (léky)
 Pesticidy (hnojiva)
 Akumulátory, baterie, články a zářivky

ZPŮSOB PŘEBÍRÁNÍ ODPADŮ:
je zakázáno odkládat odpady před příjezdem sběrny!!!!
 odpady předejte na stanoviště osobně pracovníkům zajišťujícím sběr
 odpad odložený na stanoviště před příjezdem a po odjezdu sběrny nebude odebrán
 předložte občanský průkaz pro případné zjištění adresy
 sběr proběhne pod dohledem pracovníka obce

nebude přijímáno:
 elektro
 stavební odpad včetně eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, apod.
 nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

V případě dotazů se obraťte na tel. č. 493 645 111

SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
pravidelně v pondělí
7. června, 21. června, 7. července (středa), 19. července, 2. srpna 2021
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INZERCE
Nově pro vás otevřena kancelář ČSOB pojišťovny a. s.
Iva Marksová
Nádražní 225 v Ostroměři
Úterý 9.00 – 11.00 hod.
Čtvrtek 15.00 - 17.00 hod.
Po telefonické domluvě kdykoliv i o víkendu.
Tel: 737 734 418
Email: iva.marksova@obchod.csobpoj.cz
Pojištění – životní, vozidel, nemovitostí, cestovní, podnikatelská rizika, stavební spoření, penzijní fondy,…

Kateřina Zusková–Vítková
Modeláž nehtů
Gel lak na přírodní nehty
Suchá pedikúra
Spa manikúra a pedikúra
Konzultantka kosmetiky
TIANDE a FARMASI

Štorchova 437, Ostroměř
Tel.: 777 609 416
Provozní doba dle objednání

Reklamace ohledně dodávání zpravodaje:
paní Věra Doležalová, V Chaloupkách čp. 75, tel. 605 349 018
Ostroměřský zpravodaj vydává Místní kulturní středisko, T. G. Masaryka, Ostroměř, obvykle měsíčně. Redakční rada MKS:
Ing. Tomáš Horák - technické a grafické zpracování, Hana Němečková, Petr Němeček
Své texty, přání, názory a připomínky podávejte v písemné podobě do 20. dne v měsíci.
Pokud je to možné, zasílejte své příspěvky v elektronické podobě na e-mailovou adresu: mks.ostromer@centrum.cz
Za obsah příspěvků redakční rada neručí. Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit.
Tiskne Obec Ostroměř
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