ZPRAVODAJ
Ostroměř, Domoslavice,
Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd
č.: 7. - 8.

ročník: 48

rok: 2019

web: www.ostromer.cz

e-mail: mks.ostromer@centrum.cz

Výpis usnesení
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostroměř
konaného dne 13. 6. 2019

Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání

I. schvaluje
1. Program jednání zasedání ZO č. 3/2019.
2. Nákup pozemků parc. č. 593/2, 938/3, 938/7 v k.ú. Ostroměř za cenu
1 907 000 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy a smlouvy
o advokátní úschově.
3. Rozpočtové opatření č. 3 včetně přesunu 300 000 Kč na opravu parkoviště u hřbitova.
4. Smlouvu o vykonání přezkumu hospodaření obce a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
5. Prodej pozemku parc. č. 566/1 v k.ú. Chomutice a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy č. D35/2019/Obora199/B.
6. Smlouvu mezi obcí Ostroměř a firmou Texla a.s., která upravuje práva
a povinnosti při zásahu JPO v souvislosti s napojením EPS a ÚD ZDP Texla
a.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
7. Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
II. bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2.
Ing. Tomáš Gabriel
starosta obce

cena: 10,- Kč

Hana Němečková
místostarostka obce

Z OBSAHU ZPRAVODAJE
 Usnesení obecního
zastupitelstva
 100. výročí knihovního
zákona
 Nový harmonogram opravy
vozovky I/35
 Zprávy ze školy












Pasování na čtenáře
Po stopách českých dějin

Exkurze Texla
Projektový den digitálních
technologií
 Čtvrťáci čtou školce
 Vycházka po Hořicích
 Slavnostní ukončení školního
roku

Pohled do činnosti SDH
Konec prázdnin v loděnici
Filmové léto
Společenská kronika
Oznámení
Inzerce

Výpis usnesení
ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Ostroměř, konaného dne 26. 6. 2019

Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání

I. schvaluje
1. Program jednání zasedání ZO č.4/2019 včetně rozšíření.
2. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠEŠ a MŠ Ostroměř za r. 2018
3. Záměr prodat pozemek parc. č. 80/2 v k. ú. Ostroměř
Ing. Tomáš Gabriel, starosta obce

Hana Němečková, místostarostka obce

PŘIPRAVOVANÉ AKCE V OBCI:
 23. – 26. srpna 2019 – Filmové léto – hřiště za školou, začátek promítání ve 20 hodin
 31. srpna 2019 – Konec prázdnin v loděnici – začátek ve 14 hodin
Strana 1

100. VÝROČÍ KNIHOVNÍHO ZÁKONA
V letošním roce uplyne sto let od vydání prvního knihovního zákona, zákona o veřejných knihovnách obecních ze
dne 22. července 1919.
V řadě měst a obcí fungovala knihovna již před rokem 1919. Byly to knihovny především spolkové, které v řadě
případů působily de facto jako knihovny veřejné ještě před vydáním vlastního zákona. Nicméně právě vydání zákona tuto proměnu dovršilo.
1. knihovnický zákon - zákon o veřejných knihovnách obecních
Zákon schválilo Národní shromáždění 22. července 1919. Byl inspirován anglo-americkou tradicí a zavedl povinnost zřídit knihovnu v každé obci a menšinovou knihovnu tam, kde bylo jinonárodní obyvatelstvo. Zákon také stanovil zřizovat na obci nezávislé knihovní rady. Ty měly na starost záležitosti provozu knihovny (např. výběr personálu, akvizice, výpůjční řád). Poprvé je také (zatím v obcích nad 10 tis. obyvatel) formulován zákonný požadavek
na knihovnické vzdělání v ČR, což vedlo o rok později k založení Státní knihovnické školy.
Na zákon navazovalo Nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 607 Sb. z. a n., jímž se
provádí zákon o veřejných knihovnách obecních. Definovalo, že účelem veřejné knihovny jest doplňovati a prohlubovati vzdělání obyvatelstva četbou naučnou i zábavnou, mající skutečnou hodnotu vnitřní.
Tehdejší Ministerstvo školství a národní osvěty (MŠANO) si vyhradilo zveřejňování dokumentů, které mají být
z fondu vyřazeny. Stanovilo též tzv. přenesené působení knihoven, což v praxi znamenalo péči o knihovny zřizované obcí při sirotčincích, útulcích, nemocnicích apod. Doporučovalo, aby knihovny nabízely odbornou pomoc dalším institucím, které zřizovaly své vlastní knihovny (např. vojenské).

Zdroj: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/a100-vyroci-knihovniho-zakona/

Sto let zákona o knihovnách

Právě v těchto dnech si knihovny v celé České republice připomínají století od schválení přelomového dokumentu, zákona o knihovnách. Zákon o veřejných knihovnách obecních byl schválen Národním shromážděním 22. července 1919 s účinností od 30. 7. 1919. Jako přelomová se ukázala
povinnost pro každou větší obec zřídit veřejnou knihovnu „na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev
obyvatelstva“. Díky tomu má dodnes Česko jednu z nejhustších sítí knihoven na světě a občané svoji knihovnu
vždy na blízku.
Na co zákon (také) pamatoval
Naopak velmi nesvobodná se z dnešního pohledu se může zdát pravomoc Ministerstva školství a národní osvěty
uveřejňovat seznamy spisů, které by měly být z veřejných knihoven vyloučeny. Jednalo se především o „krváky,
detektivní a indiánské povídky, které sensačním způsobem dráždí fantasii čtenářovu“. První republika měla zkrátka zájem kulturu a vzdělanost svých obyvatel určitým způsobem ovlivňovat. Dnešní čtenáři ale v knihovnách výše
uvedené žánry běžně najdou a mohou tak bez omezení užívat pestrosti literatury a mnohosti výběru.
Knihovní zákon dnes
Prvorepublikový zákon byl nahrazen v roce 1959 zákonem č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihov-
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nickým zákonem), který knihovny propojil do organizované sítě. A opět změněné politické podmínky vedly s jistým
zpožděním k přijetí dnes platného zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Důležitou součástí knihovního zákona je důraz na služby, a to nejen na ty spojené s půjčováním knih. Zákon vyjmenovává další služby, které knihovny mohou poskytovat. Je to například kulturní, výchovná a vzdělávací činnost,
vydávání tematických publikací nebo poskytování informací z různých zdrojů. Významná je deklarace rovného
přístupu ke službám knihoven pro všechny. Zákon také stanoví, že základní služby knihovny (typicky půjčování
knih) jsou zdarma.
Současný knihovní zákon tak umožňuje reagovat knihovnám na měnící se očekávání uživatelů a jejich přerod z
půjčoven knih k místům, které podporují rozvoj místních komunit, neformální vzdělávání, učení i kreativitu.
Výzvou pro další práci na poli knihovnické legislativy je v tuto chvíli vývoj v oblasti autorského práva, legální zpřístupnění digitalizovaných textů a právo elektronického povinného výtisku. Zákonné ukotvení knihoven
v legislativním rámci je pro činnost knihoven velmi důležité, a uplynulé století to jen potvrzuje.
Knihovnické tipy aneb Co si přečíst o knihách a knihovnách
Knihy kupovati (https://search.mlp.cz/cz/titul/knihy-kupovati/4076996/)
Pozor, v knihovně je kocour (https://search.mlp.cz/cz/titul/pozor-v-knihovne-je-kocour/4473965/)
Soustružníci lidských duší (https://search.mlp.cz/cz/titul/soustruznici-lidskych-dusi/2798739/)
Knihy a jejich lidé (https://search.mlp.cz/cz/titul/knihy-a-jejich-lide/4008639/)

NOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ NA OPRAVĚ VOZOVKY I/35
Úsek č. 2 (křižovatka ulice Starohorská a Školní - bytový dům čp. 312, levá polovina vozovky tj. směr Hořice - Jičín,
délka 345 m) oprava skončila po dvou prodlouženích dne 26. července 2019
Úsek č. 3A (křižovatka U Kameníka - sokolovna, délka 350 m):
27. 7. – 18. 8. 2019 - levá polovina vozovky tj. směr Hořice – Jičín
19. 8. – 13. 9. 2019 - pravá polovina vozovky tj. směr Jičín – Hořice
Úsek č. 3B (sokolovna – železniční přejezd, délka 350 m):
16. 9. – 14. 10. 2019 - levá polovina vozovky tj. směr Hořice – Jičín
15. 10. – 15. 11. 2019 - pravá polovina vozovky tj. směr Jičín – Hořice

Pasování na čtenáře

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

V pátek 14. 6. 2019 proběhlo v dopoledních hodinách pasování na čtenáře. Žáci první třídy se sešli ve škole
a s paní učitelkou a asistentkou se vydali do knihovny, kde na ně již čekali rodiče, pan starosta a paní knihovnice.
Napínavou atmosféru změnili básničky a vystoupení žáků z deváté třídy. Prvňáčci se představili písní „Když jde
malý bobr spát“, kterou si během posledního měsíce velice oblíbili. Následně byli všichni žáčci úspěšně pasováni
na čtenáře či čtenářku. Odnesli si dárky, svou vlastní průkazku do knihovny a naplněná bříška sladkým občerstvením připraveným paní knihovnicí.
Tereza Mátyásová
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Exkurze Bohdanečský rybník

V pátek 14. června jsme jeli do NPR Bohdanečský rybník. Jeli žáci, kteří se zapojovali celý rok do soutěže
Poznávačka 2019 a také nejlepší sběrači papíru. Měli
jsme možnost sledovat život v okolí rybníka. A že bylo
na co koukat! Viděli jsme plavat užovky ve vodě, pozorovali jsme velké množství různých vodních živočichů.
Kolem nás neustále poletoval hmyz všemožných velikostí a barev. Ptáků bylo nepřeberné množství.
Po třech hodinách, kdy jsme se vraceli zpět, se mnohým odjíždět vůbec nechtělo. Pokud budete mít možnost se k Lázním Bohdaneč vypravit, určitě se jděte do
této rezervace projít. Stojí to za to.
Jan Horák

Po stopách českých dějin

18. června jsme jeli autobusem na školní výlet. Jako první jsme se jeli podívat do Mělníka, kde byl soutok Vltavy
a Labe. Byl tam hezký výhled. Potom jsme přejeli k hoře Říp. Trvalo to docela dlouho, než jsme ji vyšli. Na Řípu
byla rotunda. A nakonec jsme jeli na Vyšehrad. Šli jsme se podívat do kostela sv. Petra a Pavla a na hřbitov. Viděli
jsme hroby a pomníky významných osobností. Byl tam hrob např. Boženy Němcové, Bedřicha Smetany a Jana
Nerudy. Výlet se mi moc líbil.
Nikola
Školní výlet žáků 4. a 5. třídy je také zpracován pomocí myšlenkových map.
Mgr. Jana Slámová
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Ostroměřské slavnosti

V rámci slavností zúročili svou celoroční přípravu žáci naší školy. Vystoupil zde Sboreček a Taneční kroužek. U dětí
z kroužku Malování na obličej jste si mohli nechat pomalovat ruce, nohy, obličej a také nabarvit hlavu. Všem rodičům děkujeme za podporu.
Lada Nekulová

Exkurze Texla

V pátek 14. 6. jsme byli na exkurzi v Texle v Ostroměři. Budova se zdá zvenku malá, ale uvnitř není. Laminují tu
textilie, koženky a poté z nich vysekávají nebo vyřezávají jednotlivé díly, do některých z nich technologií embossingu vyrážejí vzory dle poptávky firem. Vyrábějí tu hlavně potahy na autosedačky, nebo další pěnové součástky
do aut, např. do motorů. Dozvěděli jsme se, že dělají díly i pro Maserati, Lamborghini, Audi a Porsche. Dováží se
sem materiál z různých zemí. V Česku je Texla 14 let a pak jsou další v Belgii, Portugalsku a ve Švédsku – tam taky
vznikla.
Líbily se mi tam sklady a stroje. Když dováží pěnu, tak je „vycuclý“ ten vzduch, aby se tam toho hodně vešlo. Pěna
poté musí 24 hodin „kynout“ do správné velikosti. Líbila se mi a zaujala mě pila, jak vyřezávala vzory do pěny na
díly do Audi Q7. Zaujalo mě, že 1 m2 materiálu stojí až 100 Euro. Byli na nás moc hodní, všechno nám vysvětlili
a ukázali, dali nám zbytky materiálů, pití, bonbony a dva míče. Za exkurzi moc děkujeme.
Lada Nekulová a šesťáci

Postřehy deváťáků z třídního výletu do Mladějova v Čechách
„Na výletě jsme zažili spoustu super zážitků.“
„Povlékání postelí byla jedna z mnoha zábavných částí pobytu, obzvlášť pro chlapce.“
„Pobyt mě strašně bavil, s touhle třídou jsem byl na prvním a zároveň posledním výletu. Hrozně jsem si to užil,
hráli jsme různé hry, třeba Židličkovanou, Hutututu, Nejkrásnější nohy, Přesedávanou, Slepý sochař, Sousoší lásky,
…“
„Půjčili jsme si paddleboard a užili si na něm spoustu zábavy.“
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„Výlet do Mladějova byl super, koupání bylo hodně zábavné, ale večerní hry byly nejlepší.“

Dana Hermochová

Projektový Den digitálních technologií

Jsme právě jednou z dvanácti základních škol v kraji, kterým byla Královéhradeckým krajem poskytnuta virtuální
učebna. Dnešní den jsme v naší škole věnovali slavnostnímu otevření virtuální učebny pro přírodovědné předměty
a digitálním technologiím. V rámci toho jsme připravili projektový den, ke kterému jsme přizvali organizace zabývající se digitálními technologiemi. Žáci první až třetí třídy měli vlastní program, navštívili konferenční místnost
a pracovali ve školce na interaktivním zařízení. Ostatní žáci se rozdělili do skupin a postupně navštěvovali jednotlivá stanoviště, kde poznali například virtuální muzeum, holografické zážitky ve výuce přírodních věd, výhody elektromobilů, kreslení a animace na LCD tabletech.
Někteří z pedagogů připravili také jednotlivá stanoviště. Pan učitel Oldřich Šádek představil ukázku zajímavých
pokusů v softwaru Corinth, pan učitel Jan Horák „zkoušel“ děti pomocí hlasovacích zařízení Response, paní učitelka Darja Mádlová nechala psát žáky na slepých klávesnicích a u paní učitelky Lady Nekulové se natáčela videa
a fotilo v softwaru Corinth. V přiložené galerii si můžete prohlédnout fotomontáže, které zde vznikly. Odpoledne
jednotlivé dílny pokračovaly a mohla je navštívit veřejnost a samozřejmě znovu děti ze školy.
Gabriela Pospíšilová a Lada Nekulová

Školní výlet 6. třídy do Havlovic
Na Královéhradeckých dožínkách vyhráli šesťáci od TJ Sokol Havlovice ubytování a sportování v jejich areálu. Výhru spojili s výšlapem na rozhlednu a návštěvou muzea i hvězdárny. Další den je čekal program na zřícenině hradu
Vízmburk. Jaké zážitky si odnesli?
Výlet byl hezký, nejdříve jsme šli v Malých Svatoňovicích na rozhlednu do kopce, potom do Muzea bratří Čapků
a pak rychle na bus, dále jsme jeli do Úpice do Penny nakoupit snídani.
Jakub Řehůřek
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Líbilo se mi, že jsme se mohli koupat v řece a hvězdárna. Koukali jsme se dalekohledem na hvězdy a ukazovali si
souhvězdí Velký vůz, moc se mi to líbilo a potom když jsme šli v noci z hvězdárny na ubytovnu.
Michaela Körnerová
Líbilo se mi, jak jsme se koupali v řece a hráli minigolf. Viděl jsem zříceninu hradu Vízmburk a rozhlednu Žaltman
(739 m. n. m.), která se bude o prázdninách bourat a bude tam rozhledna o 12 metrů vyšší.
Lukáš Šára

Čtvrťáci čtou školce
Během března a dubna chodili čtvrťáci číst do školky dětem pohádky. Na závěr našeho potkávání
jsme začátkem června pozvali školku k nám - do
školy. Rozdělili jsme děti do skupinek. V nich jsme
jim četli různé příběhy, vybrané podle obtížnosti
(četli jsme o strašidle ve škole, čmeláčí medvídky
nebo popletenou pohádku). V jedné skupině nám
pomohla i paní ředitelka.
Vybral jsem několik postřehů od čtvrťáků:
Líbilo se mi, že všichni poslouchali a trošku se
u toho i smáli. Bylo to super a jsem ráda, že jsem
tam měla kamarádky. Bylo mi hrozně hezky, když
nás děti poslouchaly. Užila jsem si, když jsem viděla,
že se jim to líbí. Připomnělo mi to dobu, kdy jsem
byla ve školce. Cítila jsem se jako učitelka.
Jan Horák

Hudební workshop

V pondělí 24. 6. se škola rozezněla zvláštními zvuky.
Po celé dopoledne tu totiž probíhal hudební
workshop s názvem Cesta kolem světa. Žáci se pomocí rytmických nástrojů přenesli nejen do Evropy,
ale i do Afriky a Austrálie. Všichni si vyzkoušeli, jaké
je to hrát na netradiční drumbeny nebo carton
kajon. Pan Zdeněk Roller, který celý program uváděl, všem ukázal nejen hru na djembe, ale také
nástroj australských domorodců – didgeridoo.
Děkujeme za skvělý zážitek!

Miroslava Krejčová
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Naše poslední společné zážitky
A byl tu náš poslední společný týden. V pondělí byl předem zajištěný hudební workshop. Úterý bylo jiné. Dětem
jsem navrhla, aby si na tento den vymyslely nějakou akci. Padaly různé návrhy, např. koupaliště, výlet na kole.
Hlasováním zvítězil Fly Zone v Hradci Králové. Fotografie nemohou ukázat, jak jsme si dopoledne užily. Na středu
jsem zase já pro děti připravila překvapení. V restauraci U Maxe si zahrály bowling. Ve čtvrtek emoce při slavnostním zakončení školního roku propukly naplno…. V pátek jsme se zasmáli a zavzpomínali jsme na naše zážitky zachycené na fotografiích od první třídy.
Děkuji rodičům za pětiletou spolupráci. Přeji všem krásné léto.
Mgr. Jana Slámová

Vycházka městem kamenné krásy a exkurze
do Městského muzea Hořice
Ve středu ráno jsme se sešli před školou a odjeli vlakem do nedalekých Hořic –
města kamenné krásy a také na prohlídku Městského muzea Hořice. Před
sluníčkem jsme se schovávali ve stínu domů i stromů.
Kamenosochařské výtvory nás provázely samozřejmě celou cestou. Později se
již z pochodujícího zástupu dětí ozývalo „Podívejte se, ten dům je také z pískovce ...a ty sošky!“
Nejdříve jsme se zastavili a posvačili na lavičkách před budovou obchodní
akademie. Zde jsme obdivovali monumentnost mistra Jana Husa od Ladislava
Šalouna. A začali jsme propojovat: „Jak se jmenuje ulice, po které jdeme?“
Také jsme si řekli, že bohatá sochařská tradice je spjata s existencí sochařskokamenické školy, kterou jsme si pozorně prohlédli. Dále jsme po cestě obdivovali Štursovo Probuzení, Kociánova Mrtvého Ábela, bronzovou plastiku
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Muže práce a v Komenského ulici pomník J. A. Komenského.
Na náměstí Jiřího z Poděbrad jsme vstoupili do budovy muzea, kde na nás již čekala a celým muzeem provedla
paní PhDr. Oldřiška Tomíčková. Bylo nám dovoleno, mimo půdy, prošmejdit celou budovu. Byli jsme i ve sklepě.
Už při vstupu do objektu jsme žasli nad krásou zrekonstruované budovy. Zhlédli jsme stálou expozici přibližující
těžbu a zpracování kamene a kamenosochařství. Mohli jsme se posadit v multimediální místnosti, projít se zahradní částečně krytou expozicí a navštívit Štorchovu síň. Odcházeli jsme obohaceni mnoha novými informacemi.
V tak horkém dnu jsme nemohli minout cukrárnu se zmrzlinou.
Těšíme se na další nové poznávání našeho kraje …(možná i s rodiči o prázdninách)
Vlaďka Vondráčková a třeťáci

Slavnostní ukončení školního
roku
Čtvrteční dopoledne se již tradičně neslo ve
slavnostním duchu. Na hale školy byli vyhodnoceni naši nejúspěšnější "reprezentanti" ve školním roce 2018/2019.
Došlo i na loučení, a to žáků páté třídy
s třídní učitelkou Janou Slámovou a také my
jsme se rozloučili s paní učitelkou Terezou
Mátyásovou, která bude od září učit ve
škole v Nové Pace.
Závěr pak patřil žákům deváté třídy, kterým
jejich třídní učitelka vytvořila na rozloučenou fotoknihu mapující devět let jejich povinné školní docházky. Ale ani oni nezůstali
pozadu a připravili pro nás důstojné rozloučení a poděkování všem zaměstnancům.
Iva Mádlová
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Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
- 1. 6. 2019. V uvedený den SDH Vojice oslavoval 130. výročí založení místního sboru. Byly zde zastoupeny sbory
okrsku Ostroměř s historickou technikou a delegacemi členů. Po zahájení se uskutečnil slavnostní průvod z obce
Vojice do areálu koupaliště v Podhorním Újezdu. SDH Ostroměř byla zastoupena v průvodu historickým praporem,
včetně techniky CAS 32, A 30 s historickou stříkačkou zn. Sigmund z r. 1935.

- 2. 6. 2019. Jako v předcházejícím roce obchodní dům Billa v Hořicích pořádal v prostorách parkoviště dětský den.
Naši nejmladší hasiči se přišli nejen pobavit, ale místní veřejnosti předvedli ukázky požárních útoků. Ostroměř zde
byla zastoupena vozidly A 30 a A 21 s technikou. Profesionálové z místní požární stanice zde veřejnosti i dětem
ukázali nejnovější hasící techniku, kterou si mohli zájemci prohlédnout.
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-V Ostroměři souběžně s touto akcí probíhal dětský den a to formou „Cesty pohádkovým lesem“. SDH na cestě
do Hlásku zřídila stanoviště se soutěží na shazování lahví vodním proudem. I nejmenší dětí pod vedením maminek, nebo otců, případně hasičů požadované úkoly splnili a získaly sladkou odměnu.

- 8. 6. 2019 v obci Staré Smrkovice proběhla tzv. „Netradiční požární soutěž“. V kategorii dospělých se soutěžilo
v atypické štafetě, která prověřila rychlost a sehranost kolektivů. Požární útok prověřil připravenost jednotlivých
soutěžících družstev. Naši muži obsadili 1. místo.

- 9. 6. 2019 se konalo 2. kolo požárních soutěží družstev okresu Jičín. Soutěžilo se ve štafetě 4 x 100 m
s překážkami, běhu na 100 m překážek – jednotlivci a požární útok. Naše soutěžní družstvo „vybojovalo“ 4. místo
z 11 zúčastněných. /1. Tuř, 2. Brada-Rybníček, 3. Čejkovice/.
- 15. 6. 2019 se konala netradiční soutěž mladých hasičů „Nevrátivá bludička“. Soutěží se v kategoriích mladší
a starší děti. Soutěž se skládá ze štafety speciál a dvou požárních útoků. Ostroměř byla zastoupena 1 družstvem
mladším, 1 družstvem starším. Počasí soutěži nepřálo. V průběhu soutěží byla bouřka se silným větrem a deštěm.
Družstva se vrátila v pozdních nočních hodinách. Obě družstva se umístila na 7. místě.
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- 22. 6. 2019. Členové sboru na základě požadavku
obce a komise vypomáhali se stavbou technických
zařízení pro zajištění průběhu ostroměřských slavností. Pro účastníky byl zajištěn bufetový prodej
nápojů a občerstvení. Naši nejmladší hasiči předvedli ukázky požárních útoků. Po skončení slavností se pracovní skupina podílela na demontáži staveb a úklidu ploch.

- 29. 6. 2019. Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo požární soutěže O Pohár starosty OSH Jičín ve Vidochově
u Nové Paky. V náročných klimatických podmínkách a náročnému terénu „vybojovalo“ 1. místo.
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Tentýž den v areálu hasičské zbrojnice v Domoslavicích probíhala akce „Zahájení prázdnin se soutěžemi a zdravovědou“. Členové a členky kolektivu mladých hasičů vybudovali stanový tábor, ve kterém strávili 2 noci. Na programu byly požární soutěže, včetně překonávání překážek a soutěže ve stavbě požárních útoků. Protože počasí se
vyznačovalo vysokými teplotami vzduchu, byla plně využívána možnost osvěžení ve vodní nádrži. Pro celý kolektiv
i občany místa byla zorganizována přednáška o první pomoci specialistou pro tuto oblast z jičínské hasičské stanice. Areál budou děti z kolektivu mladých hasičů využívat i v průběhu prázdnin.

- Soutěžní družstvo mužů absolvuje jednotlivé soutěže Fire Nigt Cup, o které jsme vás informovali. V tomto měsíci
absolvovali soutěž ve Velkých Hamrech, Frýdštejnu a Vesci pod Kozákovem. Vyhodnocení výsledků bude až po
absolvování dalších 4 soutěží koncem srpna v Kosořicích, okr. Mladá Boleslav.
- 6. 7. 2019. SDH Ostroměř pořádalo v areálu hasičské zbrojnice v Domoslavicích „Sraz historické hasičské techniky“. Svá tažná vozidla a historické hasičské stříkačky vyslaly sbory z Bílska, Hořic, Pecky, Lískovic, Ohništan, Bašnic,
Třebnouševse, Starého Místa včetně Ostroměře.
Akce byla zahájena ve 13 hod. odpoledne, ve
14 hodin se konala propagační jízda po okolí. Směřovala přes Nové Smrkovice, kolem podniku Kámen
k nádraží, kde byla krátká přestávka. Dále se pokračovalo k restauraci u Kameníka, obcí k Bistru u Volejníků
a přes železniční přejezd zpět do areálu
v Domoslavicích.
Následovala prohlídka vystavené techniky, včetně
čtyř praktických předvedení. /SDH Bašnice, Bílsko, Třebovětice a Ostroměř./ Bašnice předvedli ruční stříkačku z r. 1922, Třebovětice a Bílsko motorovou z r. 1939,
Ostroměř motorovou z r. 1935.
Přítomní členové osádek si vyměnili zkušenosti
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s údržbou a získáváním náhradních dílů. Akce se konala jako 1. ročník těchto srazů, které bychom chtěli
v následných letech opakovat.
Následovalo vystoupení břišních tanečnic přímo na ploše u koupaliště, děti využívaly možnost vydovádět se na
skákacím hradu od Požární bezpečnosti z Hradce Králové.
- Tentýž den ve večerních hodinách absolvovalo soutěžní družstvo mužů soutěž FNC v Raspenavě na Liberecku. Po
výborně zaběhnutém útoku v kategorii PS 12 obsadilo 1. místo.
Výbor SDH
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V OSTROMĚŘI NA HŘIŠTI ZA ŠKOLOU
ZAČÁTEK VŽDY VE 20 HODIN
Program:
Pátek 23. 8. - Čertí brko
Sobota 24. 8. - Chata na prodej
Neděle 25. 8. - Po čem muži touží
Pondělí 26. 8. - Trabantem tam a zase zpátky
Vstupné dobrovolné, posezení na lavičkách, promítání
probíhá pod širým nebem.
Doporučujeme teplejší oblečení, případně deky a podsedáky,
večery už mohou být chladné.
Budeme se těšit na setkání s Vámi!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ČERVENEC 2019
Šimek Miloslav
Šmejcová Blanka
Soukupová Marie
Vejsová Jana
Tulková Alena
Mišči Václav
Uherková Eva

Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC SRPEN 2019
Antoš Jaroslav
Fialová Anna
Menclíková Marie
Hakl Věroslav
Reif Alois
Hermochová Miroslava
Rainová Marie
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Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

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.

Svoz pytlů s tříděným odpadem
pravidelně v pondělí 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 7. 10. a 21. 10. 2019

INZERCE
KURZ ŠITÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
od září 2019 – 1x za čtrnáct dnů v pátek /2-3 hodiny/
Cena za výukovou hodinu = 45 minut (cca 100,- Kč)
lektor: Jaroslava Hypiusová
V případě zájmu se přihlaste
v obecní knihovně v Ostroměři u paní Hany Němečkové.
Bližší informace získáte na první schůzce.
Těšíme se na Vás!!!

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 Obec Ostroměř
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