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PŘIPRAVOVANÉ AKCE V OBCI:
 16. dubna 2019 - Pohádka Dědeček a koblížek Loutkové divadlo Matěj od 10.00 hod v MKS
 27 dubna 2019 – Zábavné odpoledne pro děti i
dospělé, dětská soutěž v požárním sportu a čarodějnický průvod v maskách - SDH Ostroměř – od 14 hodin
v Domoslavicích u hasičské zbrojnice, opékání buřtů
v 19 hodin zapálení hranice
 18. května 2019 – pochod a cyklotrasa Krajem
Eduarda Štorcha – KČT Ostroměř – start i cíl u základní školy
 2. června 2019 - DEN DĚTÍ - Cesta za pohádkou
 22. června 2019 - Ostroměřské slavnosti na hřišti
za školou

DOPIS POLICIE ČR
POLICIEČESKÉREPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradecké ho kraje
Územní odbor Jičín
Obvodní oddělení
nám. Jiřího z Poděbrad 158, 508 01 Hořice
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Obecní úřad Ostroměř
T. G. Masaryka 103
507 52 Ostroměř

Vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu Obecního úřadu Ostroměř za rok 2018

Vážený pane starosto, dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o vyhodnocení bezpečnostní situace
v působnosti Vaší obce za rok 2018.
V působnosti OÚ Ostroměř bylo v roce 2018 policisty OO PČR Hořice řešeno pět přestupků proti občanskému
soužití, které byly oznámeny na Městský úřad v Hořících a šest přestupků proti majetku, které se v pěti případech
nepodařilo objasnit. Jednalo se o krádež PHM na BČS, dvě krádeže jízdního kola, odcizení propojovacích kabelů na
vlakovém nádraží a poškození skleněné výplně. Dalším přestupkovým jednáním, které bylo oznámeno příslušnému úřadu, bylo založení černé skládky a protiprávní jednání na úseku ochrany zvířat proti týrání.
Dále bylo v působnosti Vaší obce policisty OO PČR Hořice a Dopravního inspektorátu Jičín řešeno šedesát dva přestupků na úseku bezpečnosti silničního provozu, kdy padesát šest z nich bylo na místě vyřízeno v příkazním říze-
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ní. Ve dvou případech řidiči řídili motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.
Dopravní inspektorát Jičín zde prošetřoval sedm dopravních nehod.
Takto vysoký počet přestupků na úseku bezpečnosti silničního provozu lze přikládat k tomu, že přes Vaší obec
vede velmi frekventovaná silnice I/35.
V působnosti Vaší obce bylo dále v roce 2018 prošetřováno jedenáct trestných činů. Služba kriminální policie
a vyšetřování (dále jen SKPV) Jičín zde prošetřovala dvě náhlá úmrtí, kdy po provedeném šetření bylo zjištěno, že
v obou případech se nejedná o trestný čin a věc byla odložena. SKPV Jičín dále řešila trestné činy - výtržnictví,
zanedbání povinné výživy a krádeže PHM, kdy ve všech třech případech věc ukončila návrhem na podání obžaloby. Policisté OO PČR Hořice zde prošetřovali dva případy vloupání do rodinných domů, kdy oba se nepodařilo
objasnit a dva případy neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kdy v obou případech byla věc odložena, neboť ve věci nešlo o podezření z trestného činu. SKPV Jičín do současné doby ve Vaší
obci prošetřuje trestný čin podvodu při prodeji domu a trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku.
V porovnání s rokem 2017 došlo v místech působnosti Vaší obce nárůstu přestupků o dvacet devět, zejména na
úseku bezpečnosti silničního provozu. V rovině spáchaných trestných činů je počet stejný jako v předchozím roce.
Tímto bych Vás chtěla dále požádat o spolupráci při řešení protiprávního jednání a o předávání případných poznatků k páchané protiprávní činnosti, aby nedošlo ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů, či jiného protiprávního jednání.
pprap. Mgr. Tereza Knapová
vrchní asistent OOP Hořice

npor. Mgr. Zdeněk Vích
vedoucí oddělení

Lávka v obci Ostroměř přes řeku Javorku – statický posudek (výběr)
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Popis konstrukce:
Šířka lávky:
2,00 m
Celková délka lávky: 16,32 m
Rozpětí podpěr:
16,00 m
Hmotnost stávající ocelové konstrukce lávky lze včetně drobných částí uvažovat v hodnotě přibližně 3,57 tuny
oceli.
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V Jilemnici dne 30. 10. 2014, Ing. Aleš Kožnar - design

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ČTEME PRO RADOST

V učebně č. 56, nebo-li v tzv. „Zóně klidu“, jsem spolu s p. učitelem Horákem začala číst dětem během velkých
přestávek. Tuto staro-novou aktivitu jsem nazvala „Čteme pro radost“, protože čtení je opravdu velká radost, která
vzdělává, rozšiřuje vědomosti, rozvíjí fantasii, zlepšuje paměť,
koncentraci a soustředění, zvyšuje slovní zásobu a IQ, … je toho
opravdu hodně co pro nás knihy dělají.
A proč číst dětem? Zde budu citovat pana Luďka Richtera,
dramaturga, režiséra a herce Divadelní společnosti Kejklíř: "Aby
měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než
to, co vidí jenom očima. Aby mu věřily. A aby věřily nám, co jim
čteme. Když čte taková maminka nebo tatínek – to je svět, jak
má být: krásný, vzrušující, důvěryhodný, bezpečný a útulný."
Jana Králová
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DĚTI ČTOU DĚTEM

Během posledních dvou týdnů v únoru jsme si s dětmi ve školní
družině četli. Dětem jsem nejdříve četla já. Po prvním čtení mne
oslovilo několik dětí ze druhé třídy. Chtěly číst ostatním dětem. Byl to
skvělý nápad, který jsem uvítala s obrovským nadšením. S dětmi jsem
se ve čtení začala střídat a všechny nás to ohromně bavilo.
Čtení i předčítání je pro děti velmi důležité. Rozšiřuje se jejich slovní
zásoba, vyjadřovací schopnosti, zlepšuje se jejich čtenářská
gramotnost, která je pro život nesmírně důležitá. Výzkumy dokazují,
že děti, které rády a často čtou, dosahují lepších výsledků ve škole a
později i v zaměstnání a dokáží si lépe poradit s životními výzvami.
Podpořte své děti a čtěte si s nimi. Střídejte se ve čtení, zrovna jako
jsme to dělali my ve školní družině. Prožijete spolu nezapomenutelné
chvíle, které vás budou hřát u srdce a které vám nikdo nevezme. Je to
moc prima být se svými dětmi a číst si. Přeji vám krásné okamžiky prožité nad knihami.

NÁVŠTĚVA U POLICISTŮ

Jana Králová

Pokračovali jsme v našem Projektu 112. V listopadu jsme navštívili hasiče, nyní jsme se vypravili za policisty.
V pátek 1. března jsme jeli společně se čtvrtou třídou do Jičína k policii. Když jsme tam přišli, čekal na nás policista,
který nás doprovázel celý den. Byl tam s ním i jeho kolega a společně nám ukazovali, co policista ze zásahové jednotky potřebuje. Poté přijel další policista a ten nám ukázal, co mají v policejním autě. Potom jsme šli do budovy
a tam nám ukázali, co dělá kriminalista - technik. Pokaždé nám řekl, co k čemu potřebuje. Nakonec nám pustili
mini film a ukázali cely pro vězně. Líbilo se mi to. Terka B.
Někteří žáci zpracovali exkurzi pomocí myšlenkových map.
Mgr. Jana Slámová
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ABECEDA PENĚZ
V pátek 22. března jsme byli v jičínské bance. Jeli jsme vlakem. A když jsme dorazili, tak nás dvě paní z banky
pozvaly do takové místnosti a tam nás rozdělily do skupin. Skupiny byly po osmi lidech a byly tři – modrá, zelená
a žlutá. Potom nám průběžně zopakovaly to, co jsme se naučili ve škole a střídaly to s různými kvízy a za nejrychlejší správnou odpověď jsme měli bod. Potom jsme měli ve skupinách menší exkurzi po bance. Potěžkali jsme si
1 000 000 Kč, mohli jsme si zkusit, co všechno se dá dělat v bankomatu, viděli jsme trezory, kam si lidé ukládají
různé důležité papíry, drahé šperky atd… A tam si pro nás banka uložila bonbony, také jsme viděli bankomat zezadu a povídali jsme si s pánem z Ostravy (videokonference).
Mě zaujalo hlavně, jak lehký je jeden milion a celkově to byl super
výlet.
Kajda Karešová
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NÁVRH BANKOVKY (4. třída)

Od pondělí 18. března až do pátku
22. března jsme si s panem učitelem
Horákem
během
tematického
vyučování
povídali
se
čtvrťáky
o penězích a seznamovali se se světem
financí. Na tuto tématiku jsme navázali
i o výtvarné výchově. Děti pracovaly ve
skupinách.
Jejich
úkolem
bylo
navrhnout bankovky dle jejich
představ. Všichni pracovali s plným
nasazením a jeden nápad střídal druhý.
Děti nezapomněly ani na ochranné
prvky. Na závěr každá skupina
představila svůj návrh.
Jana Králová

POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN NOVÁ PAKA

I letos jsme se vydali 26. března poznávat přírodniny do Nové Paky na ZŠ Husitská. Po školním kolem, kterého se
zúčastnilo 8 žáků, se vypravilo 6 z nich na „ostré“ klání. Letos bylo zpestřené širším výběrem exponátů. Také přibyly zvuky zvířat. Proto jsem byl zvědavý, jak vše bude probíhat.
V jedné části museli soutěžící poznávat přírodniny z fotografií, ve druhé pak zápolili s vycpaninami a poslechem.
Naše děti obsáhly dvě kategorie a po skončení měly většinou dobrý pocit. Ještě cestou na nádraží si společně kontrolovaly, co který exponát byl a jaký název k němu měl být připsán.
Během několika dnů jsme obdrželi výsledky a je skvělé vidět, jak se nám zadařilo. V kategorii 3. tříd byla na 1. místě Alžběta Králová, do první poloviny startovního pole se dostaly i Tereza Lánská a Martina Zhoufová. V kategorii
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4. a 5. tříd zvítězila Nikola Holcová, na třetím místě byla Veronika Henychová a na šestém místě byl Tomáš Rybáček. Všem moc gratulujeme!
Jan Horák

PŘEDNÁŠKA O KYBERŠIKANĚ

V jednom týdnu měli všichni žáci naší školy možnost vyslechnout přednášku o kyberšikaně, se kterou k nám přijel
p. nprap. Aleš Brendl z Jičína. Žáci vyslechli rady jak předcházet tomuto problému, poznávali nebezpečí sociálních
sítí a viděli několik videí, která mnohé z nich zasáhla.
Co si odnáším já? Je důležité s dětmi jako rodič trávit co
nejvíc času. A pokud děti komunikují s někým přes sociální
sítě, měl bych vědět, s kým si píší…
Jan Horák

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ

V pátek 5. 4. 2019 se žáci základní školy zúčastnili okresního kola OVOV (Odznaku Všestrannosti Olympijských
Vítězů). Na všechny závodníky čekal pětiboj: Trojskok snožmo, hod medicinbalem 2 kg vzad, přeskoky švihadla za
2 minuty, kliky za 2 minuty a poslední disciplína byla volitelná, tedy 1000m nebo driblink basketbalovým míčem
na 2 minuty.
Soutěže se zúčastnilo celkem 72 závodníků ze
4 základních škol z okresu Jičín. Výsledky našich závodníků byly výborné. Vybojovali jsme
celkem 17 individuálních medailových umístění ( 7x 1. místo, 7x 2. místo, 3x 3. místo) a k
tomu ještě vítězství v hodnocení družstev.
Celkem 16 žáků se kvalifikovalo do krajského
kola, které se bude konat v Hradci Králové 14.
5. 2019. V tento termínu bohužel probíhá také
okresní kolo Poháru rozhlasu, což znamená, že
někteří žáci na krajské kolo OVOV nepojedou.
Mgr. Miroslav Špicar
Výsledky
http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/data/ovovContest/district/file/vysledky-ok-jicin-2019-komplet.pdf
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BŘEZNOVÉ KULTURNÍ AKCE 2. STUPNĚ

Ve čtvrtek 21. března se žáci zúčastnili scénického čtení v Hořicích v KD Koruna. Byla pro ně připravena kniha Můj
příběh: 9:58 od Usaina Bolta. Co je zaujalo a co si zapamatovali? „Dva herci, Lukáš Hejlík a Alan Novotný, nám
zábavnou formou popsali celý život nejrychlejšího muže na světě: Usaina Bolta. Je z Jamajky, je to nejrychlejší
člověk planety. V představení jsme se dozvěděli o jeho životě i nějaké zajímavé příhody, například si jednou myslel
o jeptišce, že je tučňák. Divadlo bylo zábavné, vůbec jsem se nenudila. Líbilo se mně, že herci byli vtipní. Představení jsem si užila, byla tam velmi příjemná nálada. Hodně jsme se smáli.“
Přesně za týden se žáci vydali do Jičína. V místním Masarykově divadle bylo pro ně připraveno činoherní anglickočeské divadelní představení, koncipované jako inscenovaná učební pomůcka angličtiny. Příběh byl inspirovaný
Janem Werichem (Král měl tři syny). K představení jsme obdrželi i pracovní listy, které žáci dostali s předstihem,
aby se svými učiteli mohli trénovat slovní zásobu. Trojice herců nás velmi vtipně, poutavě a prostřednictvím anglických dialogů vnesla do děje tak, že nám čas rychle utekl, výborně jsme se pobavili, a dokonce nám i nějaký čas
zbyl na procházku po městě a občerstvení.
Iveta Novotná

PROŽITKOVÝ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Mateřská škola vyměnila zimní barvy za jarní. Okna zdobí kytičky, berušky, na skříňce se objevil čáp stojící na komíně, vstup do 1. třídy zdobí ptáčci ve svých hnízdečkách… V celé školce nastala krásná jarní atmosféra. V tomto
školním roce jsme se zaměřili na prožitkové učení. Prožitek rozvíjí u dětí touhu něco objevovat, zkoumat a zkoušet. Jedním takovým prožitkovým dnem byla vycházka ke studánce. Zjistili jsme, že pramínek nemůže téci, že je
zaplněn listím, jehličím a dalšími nečistotami. Dali jsme se do práce. Děti byly aktivní a bylo vidět, že prožívají radost z objevování, jsou zvídavé a chtějí řešit problém. Pomocí klacíků odstranily vše, co bránilo průtoku vody. Když
bylo hotovo, pramínek vody měl volnou cestu, začal téci, tak jsme se zaposlouchali do jeho zpěvu a sledovali, jak
odnáší květ pampelišky. A jaké dojmy a otázky si děti z vycházky odnesly? Emička – pouštění kytiček bylo moc
hezké. Adámek – líbilo se mi, jak jezdily pampelišky rychle. Anetka – proč voda netekla dál? Líbila se mi dlouhá
žížala. Natálka – mně se líbilo, jak kolem létaly včeličky, a paní učitelka našla legrační žížalu. Nejvíc se mi líbilo,
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jak jsme posílali pampelišky hezkou čistou vodou. Zážitky a fotografie dětí z dalších prožitkových dnů přineseme
příště.
Erlebachová Z.
Fotografie jsou z prožitkového dopoledne „Vycházka do lesa“

KLUB ŽEN OSTROMĚŘ INFORMUJE

V úterý 5. března 2019 proběhla členská schůze klubu. Na
ní jsme si připomněly stanovy spolku, vybraly členský poplatek, naplánovaly letošní akce a hlavně zhodnotily ty
loňské.
V minulém kalendářním roce byly členky bývalého Klubu
žen v Ostroměři pozvány na Březnové posezení spojené
s členskou schůzí (27. 2.). Členky Klubu žen Ostroměř, z. s.
dále uspořádaly dvě tvořivé dílny pro veřejnost: Velikonoční výrobu dekorací (27. 3.) a Výrobu adventních dekorací (27. 11.). Spolupracovaly s ostatními spolky obce na
Vítání jara (17. 3.), Dnu dětí (27. 5.), Ostroměřském sjezdu
rodáků (22. – 23. 6.), Drakiádě (13. 10.), Setkání seniorů
z Ostroměře (24. 11.) a Rozsvícení vánočního stromku
(2. 12). Svůj stánek s koláči a langoši umístily na Slavnostech holovouských malináčů (6. 10.). Také vyrazily na adventní výlet do Görlitzu (8. 12.) a navštívily divadlo
(14. 12.).
V pondělí 8. dubna 2019 jsme se sešli na již tradiční velikonoční tvoření. Letos jsme vázali na provázek dřevěné
výřezy ve tvaru zajíčků, vajíček a lístečků, aby nám vznikly
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závěsné girlandy. Ty jsme poté ozdobily mašličkami, kytičkami a včeličkami. Někdo závěsným řetězem oživí dveře,
jiný ho pověsí do okna. Děti se pustily do důkladného vymalovávání tvarů, aby své dekorace ještě více vyzdobily.
Dokonce si stihly vyrobit z papírových talířů ozdobné náhradní obličeje. Letos jsme upustili od společného focení,
zdokumentovaly jsme však některé naše výsledky, jak se můžete přesvědčit.
Obě akce se nesly v přátelském duchu, plném příjemného povídání a vzpomínání, pití kávy a přikusování dobrůtek. Těšíme se, až se zase příště sejdeme.
Lada Nekulová
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POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BYTOVÝCH DOMŮ
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
- V měsíci březnu, dne 16. 3. 2019 se konala druhá společensko-kulturní akce, kterou organizovali místní hasiči
a to Maškarní rej. Pobavit a ukázat se přišlo 35 masek. Jako v předcházejících letech to byly masky individuální
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i kolektivní- vícečlenné.
Masky byly při příchodu hodnotící komisí zaregistrovány. V průběhu večera komise spolu s hudbou posuzovala
nápaditost a věcné provedení každé masky, včetně pohybu na ploše. Z celkového počtu zúčastněných masek obdrželo 15 z nich věcné ceny. Hudební doprovod zajištovala skupina Efekt z Hořic.
Děkujeme všem sponzorům z místa i okolí, kteří věnovali věcné ceny pro ocenění masek.
- 24. 3. 2019 členové jednotky provedli po zimním období vyčištění požární nádrže v Domoslavicích. Byly odstraněny nálety prachu, listí, jehličí a kalu ze dna nádrže. K čištění byla použita technika, kterou má jednotka
k dispozici.
- 22. 3. 2019 naši nejmladší hasiči zahájili přípravu na nastávající soutěžní sezonu v areálu hasičské zbrojnice
v Domoslavicích. Zde trénuje kolektiv Přípravky i obě družstva Plamen. Výhodou je vlastní zdroj vody přímo
v místě.
- 29. 3. 2019 v areálu základní školy byl zahájen nácvik požárních útoků pro soutěžní období roku 2019 soutěžním
družstvem dospělých. SDH plochu nad fotbalovým hřištěm udržuje na své náklady. Plocha musí splňovat předepsané parametry a musí být bezpečná pro sportovní činnost. Děkujeme občanům, že uvedenou plochu nepoužívají k tréninku osobních automobilů při nácviku smyků apod., nebo k projížďkám a tréninku jezdeckých koní. SDH
nemá k dispozici techniku, kterou by mohla poškození na ploše uvést do původního stavu.
výbor SDH

HASIČSKÁ ZBROJNICE V DOMOSLAVICÍCH

V polovině roku 2016 ukončili svoji činnost dobrovolní hasiči z Domoslavic.
Obecní úřad v Ostroměři nabízí tento objekt a přilehlých pozemků hasičům z Ostroměře za účelem uskladnění
historické techniky a pro činnost mladých hasičů. Ještě tento rok uspořádáme hasičské soustředění, kde se zdokonalujeme k soutěžím útoků a běhání štafet a také využijeme letního koupání.

V následujících měsících vyčistíme požární nádrž na Durdičce a začneme čistit požární nádrž hasičské zbrojnice.
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Na jaře 2017 začneme opravovat chodníky kolem požární nádrže a připravovat čarodějnice.

1. 4. 2017 zorganizujeme jako námětové cvičení hasičů z okolí, dálkovou dopravu vody z požární nádrže u hasičské
zbrojnice do požární nádrže na Durdičce.

Dále pokračujeme ve vyklízení budovy a odstranění stropu, protože hrozí propadnutí. Odklízení suti a rozbitých dlaždic a odpadního
potrubí, které jsme vytahali z požární nádrže,
urovnáváme terén za budovou a zavážíme zeminou.
Po opravě chodníku kolem požární nádrže
a domluvě s OÚ v Ostroměři se pouštíme do
opravy brouzdaliště, kde jsou zhotoveny nové
schody naším bratrem hasičem Ivošem Mela-

gou. Při domluvě s OÚ ohledně rekonstrukce a údržby
pož. nádrže (koupaliště) si půjčujeme čističku vody
z Podhorního Újezda.
Užíváme si pěkného počasí a využíváme p. nádrže
(koupaliště) k zchlazení. K dobré náladě a zpříjemnění
léta zprovozníme vodní fontánu, ze které mají radost
děti i dospělí.
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Na začátku prázdnin pořádáme letní soustředění.

V červenci je připraveno pro veřejnost Sousedské posezení, kde je produkována hudba se zpěvákem.
Počasí se povedlo tak do pozdních hodin tančíme
i zpíváme.
V podzimních měsících uspořádáme cvičný branný
závod okolo has. zbrojnice a p. nádrže (koupaliště).

Dále kolem p. nádrže (koupaliště) zabetonováváme
lavičky k odpočinku a zvelebení prostoru.

Po domluvě s f. Zeas vysazujeme smrčky na hranici
pozemku.
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V březnu se scházíme u koupaliště s představitelem OÚ, ředitelem Kámen Ostroměř a zástupcem firmy zabývající
se opravami koupališť. Po pečlivém zvážení se domluvíme na částečné opravě.
Upravujeme okolí koupaliště.

Následuje stavění hranice na čarodějnice.

30. 4. od 15 h začíná odpoledne plné soutěží.

Strašidelný původ v maskách si děti nenechaly ujít, také
společné foto nesmí chybět a pak už jen podpálit hranici.
Čarodějnice 2017 se líbili dětem i veřejnosti.
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Skončila škola a začíná léto a také hasičské soustředění. Opět stavíme stany a těšíme se na opékání párků,
strašidelnou stezku odvahy plné strašidel, koupání
a soutěžení.

21. 7. se koná 1. neckyáda, děti se snažily si vyrobit svoji
loď a snaha byla oceněna sladkostmi a drobnými dárky
od sponzorů.

Další akce pro mladé hasiče, ale i ostatní děti a veřejnost se konala 11. 8., kde byla nastříkána pěna, ve
které se děti mohly dostatečně vyřádit.

Jelikož bylo krásné a teplé léto, koupaliště bylo využito.
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Léto uteklo velmi rychle a bylo tu září, což se mladí hasiči začaly chystat na branný závod, se všemi jeho disciplínami.
I v tomto roce 2018 jsme se mi dospělí hasiči za pomoci mladých hasičů starali o areál koupaliště a budovu hasičské zbrojnice. Umístili jsme kolem koupaliště další dvě lavičky a vysázeli květiny.
Udržovali jsme si terén, který jsme využívali pro trénování a zdokonalování požárního sportu. Prořezali větve smrku, které sahaly až na zem, sbírali spadané suché větve a hrabali suché listí. Také jsme si vysadili okrasné dýně,
o které jsme se celé léto starali. Natřeli darovaný stojan na kola.
Natřeli modrou barvou brouzdaliště, schody a zábradlí v koupališti. Opravili odmrzlé betonové břehy koupaliště.
Těšíme se na tento rok 2019 až budeme moci na kolách opět jezdit trénovat do Domoslavic.
A také na akce, které tam plánujeme:
• 27. 4. od 13 h - dětskou hasičskou soutěž
• 27. 4. od 17 h - zábavné odpoledne plné her pro děti i veřejnost
• 27. 4. od 19 h - podpálení hranice (čarodějnice) + volná zábava s hudbou strašidelné masky, nebo vyrobené
čarodějnice vítány, možnost opékání špekáčků a další občerstvení zajištěno.
• 6. 7. - Výstava hasičské techniky s propagační jízdou Novými Smrkovicemi, Ostroměří a návratem do Domoslavic kde budou ukázky, jak tato technika funguje. Dále je zajištěn kulturní program, skákací hrad pro děti,
možnost koupání a jiné hry. Volná zábava s hudbou. Možno opékání špekáčků a další občerstvení zajištěno.
• 20. 7. - 2. neckyáda od 13 h s vlastním plavidlem
• 9. 8. - od 13 h zábavné odpoledne s nastříkanou pěnou.
SDH

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL OSTROMĚŘ
Florbal
V letošním roce se členové naší tělocvičné jednoty opět zapojili do turnajů ve florbalu
započítávaných do soutěže Odboru všestrannosti České obce sokolské.
V nejmladší kategorii mini žáci 8 - 10 let naše družstvo obdrželo divokou kartu a přesto, že nevyhrálo regionální
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postupový turnaj mohlo se zúčastnit Oblastního přeboru České obce sokolské ve florbalu
pořádaném 6. 4. 2019 v Tyršově domě
v Praze. Nebyli jsme tedy adepty na vítězství,
ale jeli jsme sbírat cenné zkušenosti. Umístili
jsme se na 5. - 8. místě. Sestavu tvořili David
Bílek, Martin Horák, Tomáš Chudoba, Jaroslav Imlauf, Martin Kareš, Marek Kodeš, Kryštof Makovec, David - Pham Van Nhan.
V kategorii žáci 11 - 13 let se naši florbalisté
jako vítězi regionálního turnaje probojovali do
Oblastního přeboru ČOS pořádaného na stejném místě, ale o den později 7. 4. 2019. Do
turnaje jsme nastoupili ve složení Dominik Bílek, Patrik Horák, Filip Chudoba, Jonáš Chudoba,
Vojtěch Kareš, Michal Kodeš, Jakub Řehůřek, Patrik Šmejc a Ondřej Vohánka. Po usilovných
bojích se nám podařilo vybojovat doposud nejlepší úspěch a obsadit tak 3. místo. Do posledního zápasu o medaile jsme nastoupili proti družstvu, které mělo stejné dresy a tak jsme si
vzali rozlišováky. A snad právě ty nám přinesly štěstí. Konečně máme doma medaile z Oblastního přeboru. Děkujeme všem hráčům a blahopřejeme k úspěchu.
Výbor T. J. Sokol Ostroměř

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC DUBEN 2019
Michálková Libuše
Lebeda Jiří
Poláčková Ludmila
Kubincová Jatroslava
John Jaroslav

Ostroměř
Domoslavice
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC LEDEN - DUBEN 2019 (doplnění)
Tulka Ivan
Svobodová Marie
Menšíková Božena
Lazarová Bohumila

Ostroměř
„
„
„

Stýblo Jiří
Prášková Jana
Havlík Bořek
Fikker Ladislav

Ostroměř
„
„
„

Kadrlová Jiřina
Holec Vladislav
Vávrová Jiřina
Macák Jiří

Ostroměř
„
„
Nové Smrkovice

Na základě směrnice EU (směrnice 95/46/ES) o ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejňovat data narození
občanů bez jejich souhlasu.
Kdo z oslavenců má zájem, aby jeho věk byl zveřejněn, musí to nahlásit u paní Hany Němečkové v obecní knihovně
a stvrdit podpisem.
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Kč/m3

STOČNÉ - 41,46
s DPH
3
VODNÉ - 25,00 Kč/m s DPH

OZNÁMENÍ

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU PROBĚHNE 16. ČERVNA 2019
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE KONAJÍ VE DNECH 24. A 25. KVĚTNA 2019

Svoz pytlů s tříděným odpadem
pravidelně v pondělí 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5. 10. 6. a 24. 6. 2019

INZERCE
STUDIO ČTYŘLÍSTEK

Vyžití pro malé i velké!
V našem studijku otevíráme lekce:
PONDĚLÍ: 16:00 - 17:00 zumbička pro děvčata
17:30 - 18:30 relaxační jóga
18:30 - 19:15 meditace
ÚTERÝ:
19:00 - 20:00 aerobic
STŘEDA: 17:30 - 18:30 posilování
ČTVRTEK: 18:00 - 19:00 zumba fitness
19:00 - 19:45 posilování
PÁTEK:
individuální lekce
Nově vzniká dětská skupina - hlídání pro dětičky od 1 do 12 let.

Tereza Ulrychová, tel. 732 968 784, ulice Spojovací 396, Ostroměř

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 (velikost jednoho emailu včetně příloh může být maximálně 10 MB)
Za obsah příspěvků redakční rada neručí. Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit.
Tiskne Janeva s.r.o., Husova 5, Hořice
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