ZPRAVODAJ
Ostroměř, Domoslavice,
Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd
č.: 10. - 12.

ročník: 49

rok: 2020

web: www.ostromer.cz

cena: 10,- Kč

e-mail: mks.ostromer@centrum.cz

Vánoce jsou svátky klidu a pohody,
svátky úcty k tradicím
a odpovědnosti vůči životu budoucímu.
Jsou plny naděje, že život našich dětí a dětí jejich dětí
bude plnější a šťastnější.
Každý rok znovu a znovu pokládáme pod stromeček budoucí svět.
Takový, aby v něm naši následovníci mohli ctít tradice,
a aby na nás vzpomínali s láskou.
Podaří-li se nám to,
budou naše Vánoce šťastné a veselé.
Ze srdce to přeji nám všem.
Za obec Ostroměř
Hana Němečková
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Výpis usnesení z 5. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Ostroměř konaného dne 15. 10. 2020
Zastupitelstvo Obce Ostroměř po projednání:
I. schvaluje:

Z OBSAHU ZPRAVODAJE
 Usnesení zastupitelstva
 Karel Zeman
 Historie ostroměřského
nádraží
 Rady pro naše hospodyňky
 Poděkování
 Řešení křížovky
 Společenská kronika
 Vzpomínka
 Oznámení
 Inzerce
 Křížovka

1. Program jednání zasedání ZO č. 5/2020 včetně rozšíření.
2. Rozpočtové opatření č. 4.
3. Darování pozemků Královéhradeckému kraji dle geometrického plánu č.
974-108/2020 ze dne 3. 6. 2020, viz doložka, která je přílohou usnesení.
Dále schvaluje bezúplatný převod pozemků dle tohoto geometrického
plánu od Královéhradecké kraje na Obec Ostroměř včetně omezujících
podmínek. Seznam pozemků je přílohou tohot usnesení.
4. Přidělení obecního bytu nájemníkovi paní Procházkové.
5. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště za školou II. etapa. A dále
schvaluje vybudování hřiště na workout.
6. Podání žádosti o dotaci na nové vytápění budovy základní školy.¨
7. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Empemont s. r. o. na vybudování varovného a výstražného systému ochrany
před povodněmi pro obec Ostroměř. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo na digitální povodňový plán
s firmou VRV a. s.
Ing. Tomáš Gabriel, starosta obce
Hana Němečková, místostarostka obce

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ – 110 LET OD NAROZENÍ KARLA ZEMANA
Karel Zeman se narodil 3. listopadu 1910 v Ostroměři (u Hořic, internetové zdroje uvádějí trochu nepochopitelně
v Ostroměři u Nové Paky). Jako malý kluk se zajímá především o přírodu a učarují mu romány spisovatele Julia
Verna. Již od dětství projevuje mladý Karel výtvarné nadání (výborně kreslí a maluje) a chce svůj talent zdokonalit
během studií na umělecké škole. Obdivuje loutky a zajímá se o ně - působí
v loutkovém souboru. Na přání nevlastního otce však nakonec nastupuje na
obchodní školu v Kolíně. V 17 letech reaguje na inzerát v novinách a odjíždí
do Francie (do města Aix-en-Provence) studovat soukromou školu reklamního výtvarnictví. Později využije nabídky a odchází do ateliérů Priere
v Marseille - zde získává své prvotní zkušenosti s animační technikou při
výrobě reklamních spotů (reklama na mýdlo) a při animacích kocoura Felixe. V roce 1930 se vrací do Československa a nastupuje povinnou vojenskou
službu. Po absolvování vojny cestuje po světě – navštěvuje jižní Evropu (Itálii, Řecko), dále Jugoslávii, severní Afriku (Egypt, Maroko) i Turecko. Motivy
Karel Zeman
ze svých cest Zeman využívá později mistrně ve svých filmech. Po návratu
pracuje nějaký čas jako prodavač aut v Kolíně, ve volném čase rozdává radost dětem a působí v loutkohereckém souboru. Poté nastupuje v Brně u zlínské firmy Baťa jako aranžér výloh,
následně povýší na vedoucího aranžérského a reklamního oddělení této světově proslulé obuvnické firmy. Karla
Zemana však více fascinuje animace. Doma po večerech zkouší oživovat vlastnoručně vyrobené loutky a vše natáčí
na kameru, kterou si přivezl z dob svého působení ve Francii. V roce 1942 vyhrává aranžérskou soutěž o nejkrásnější výlohu. Do Brna přijíždí známý filmový režisér Elmar Klos natočit s vítězem aranžérské soutěže krátkou reportáž. Karel Zeman mu představuje své vlastní animační pokusy a dostává od Klose nabídku práce ve zlínských filmových ateliérech. Karel Zeman opouští Brno a nastupuje jako začínající režisér a animátor ve filmových ateliérech ve
Zlíně-Kudlově. Zde pracuje v oddělení krátkého filmu a reklamy firmy Baťa. Během začátků ve Zlíně byl Zeman
často nucen bojovat s obtížnými podmínkami v technicky nedostatečně vybavených ateliérech (Baťova studia byla
původně vybavena pro natáčení reklam a krátkých instruktážních filmů, nikoli pro náročnější animační a trikové
filmy). Pracovníci, se kterými začínal, mnohdy neměli s natáčením filmů sebemenší zkušenosti. Vše se stejně jako
Zeman učili sami během přípravy filmů, postupně ale vytvořili špičkový tvůrčí tým. Ve zlínském studiu však Zeman
spolupracuje i s významnými osobnostmi tehdejšího animovaného filmu – s Hermínou Týrlovou nebo Bořivojem
Zemanem (např. na kombinovaném snímku Vánoční sen). Film Vánoční sen však v roce 1944 při požáru laboratoří
shořel a Zeman jej v roce 1945 spolu s Bořivojem Zemanem natočil znovu. Snímek získal v roce 1946 na MFF
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v Cannes Cenu za nejlepší loutkový
film. Spolu s filmem Inspirace
(1947), který s využitím skleněných
figurek oživil příběh pierota a kolombíny, znamenal jeho výraznější
prosazení na mezinárodní scéně. Po
válce byla zlínská filmová studia
znárodněna. Karel Zeman ve Zlíně
zůstává a postupně se stává výraznou osobností zdejší animátorské
školy. Natáčí krátké filmy o postaKarel Zeman u přípravy scény bojujících ještěrů
vičce českého maloměšťáka pana
z filmu Cesta do pravěku (1955)
Prokouka, pomocí níž paroduje
různé negativní lidské vlastnosti – netečnost, lhostejnost i další společenské nešvary (přebujelou byrokracii). Připravuje snímky Pan Prokouk úřaduje, Pan Prokouk v pokušení, Pan Prokouk vynálezcem aj. Prvními rozměrnějšími filmy Karla Zemana byly adaptace satirické básně s midasovským motivem Karla Havlíčka Borovského
Král Lávra (1950) a pohádka Poklad na ptačím ostrově (1952), v níž se pokusil o spojení několika technik animovaného filmu, při kterém se nechal inspirovat perskými miniaturami.
Světové proslulosti dosáhl Zeman na tehdejší dobu průkopnickým celovečerním dílem, kde poprvé kombinoval
metodu animace figurek zvířat, dokreslování scén a zapojení živých herců v dnes již kultovním snímku Cesta do
pravěku (1955). Děj filmu zavede partu čtyř kamarádů do pravěku, kdy se vydávají na malé loďce po „řece času“
a poznávají krásy i nástrahy pravěké přírody v jednotlivých obdobích vývoje života na Zemi. Na přípravě filmu Zeman spolupracuje s profesorem paleontologie a předním odborníkem na pravěkou přírodu - Josefem Augustou.
Snímek získal četná zahraniční ocenění a uznání, byl vyhlášen jako nejlepší dětský film v Benátkách a na festivalu
v Manheimu, získal Cenu kritiky a v Československu státní cenu. Karel Zeman následně natáčí filmy inspirované
výtvarně i obsahově romány Julese Verna. Napodobením dobových rytin a ilustrací z verneovských knih devatenáctého století točí film Vynález zkázy (1958). Snímek vypráví příběh geniálního profesora Rocha a jeho nebezpečného vynálezu, který se v rukách po moci a světovládě toužícího hraběte Artigase mění ve „vynález zkázy“.
Zničení lidstva nakonec zabrání sám profesor Roch za vydatné pomoci svého statečného asistenta inženýra Harta.
Dílo mělo na pozadí probíhající studené války upozornit na nebezpečí vývoje zbraní hromadného ničení. Tento
film patří mezi mezinárodně nejúspěšnější česká filmová díla – byl prodán do 72 zemí, velké úspěchy sklidil
zejména v USA a Japonsku. Vynález zkázy získal několik ocenění v tvrdé mezinárodní konkurenci (Cena francouzských filmových kritiků, Křišťálová cena francouzské filmové akademie, Velká cena EXPO 1958, Cena čs. filmové
kritiky, státní cena). Dalším Zemanovým filmem byl barevný snímek Baron Prášil (1961), kde autor poeticky rozvinul příběh o snílkovi a fantastovi baronu Prášilovi a jeho dobrodružstvích během cest po Zemi. Snímek vyniká
výtvarnou precizností, inteligentním humorem a nápaditostí trikových scén a v kombinaci s vynikajícím hereckým
výkonem Miloše Kopeckého (v postavě barona Prášila) nabízí neuvěřitelnou podívanou. Atmosféru tajemna podtrhuje hudební doprovod od vynikajícího skladatele filmové hudby Zdeňka Lišky. Zeman zde dokázal, že svět lidské
fantazie v jeho pojetí skutečně nemá žádných hranic. Film získal 2. hlavní cenu festivalu v Locarnu, Zlatou palmu
v Bordigheře, 1. cenu v soutěži o technickou cenu filmu v Moskvě, Velkou cenu na Mezinárodním setkání filmů
pro mládež v Cannes, Stříbrný pohár v Bostonu.
Mezi další významné snímky Zemanovy tvorby
patří např. Bláznova kronika (1964) – další vizuálně experimentující film, prolínající dávné rytiny
do filmového obrazu. Děj snímku zasadil Karel
Zeman do období třicetileté války. Film líčí životní
příběh mladého vojáka a jeho staršího a ve válčení zkušenějšího kamaráda. Oba hrdinové spolu
táhnou do dalších bojů a prožívají i nová milostná
dobrodružství. Ukradená vzducholoď (1966) se
jmenoval první Zemanův širokoúhlý film, natočený na motivy románu Julese Verna - Dva roky
prázdnin. Snímek pojednává o mladické revoltě,
Zasněný Karel Zeman na přípravě snímku
romantických snech a dobrodružstvích 5 kluků na
Vynález zkázy (1958)
jednom z „nejnovějších“ vynálezů 19. století -
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vzducholodi. Film získal ocenění na MF filmů pro
děti v Teheránu - Zvláštní cenu iránského filmového institutu, o rok později 2. cenu na MFF
v Addis Abebě a 1. cenu dětské poroty Neptun
v Rimini. V roce 1969 byl vyznamenán Stříbrnou
sirénou v Sorrentu. Film Na kometě (1970) byl
Zemanovým posledním filmem, kde kombinoval
techniku animace s živými herci. Příběh začíná na
zapadlém místě neurčité francouzské kolonie.
K Zemi se náhle přiblíží obrovská kometa
a odtrhne svojí gravitační silou část zemského
povrchu a nese jej vesmírem. Na kometě se „vezou“ i všichni obyvatelé kolonie včetně všech lidí
a zvířat. I zde však probíhá boj o územní nadvládu a pokračují malicherné spory, řevnivost i přípravy k povstání. Režisér tu dospěl k výrazné
Dcera Ludmila Zemanová v Muzeu Karla Zemana v Praze
komediální nadsázce, ke karikatuře nejrůznějších
vojáků a úředníků. Ve snímku tenkrát zazářila
mladá slovenská herečka Magda Vášáryová. Film byl oceněn r. 1970 v Benátkách (Mezinárodní cena CIDALC
a Medaile Biennale), r. 1972 v Teheránu a r. 1973 v Paříži. Ve všech těchto neobyčejných snímcích Karel Zeman
využívá metodu klasické animace s dokreslováním scén a kompozicí živých herců. Mistrně ovládá perspektivu,
filmový střih a vytváří tajuplný svět fantazií, který nezná hranice. Na přípravě svých filmů spolupracuje Zeman také
s celou plejádou výborných českých i slovenských herců, kteří dodávali svým hereckým uměním jeho filmům nenapodobitelnou atmosféru - jako př. uvádíme Miloše Kopeckého, Karla Effu, Čestmíra Řandu, Jana Wericha, Karla
Högera, Františka Filipovského, Josefa Hlinomaze, Lubora Tokoše, Václava Trégla, Josefa Větrovce, Emila Horvátha, Janu Brejchovou, Magdu Vášáryovou a mnoho dalších.
V sedmdesátých letech se Karel Zeman věnuje především tvorbě kreslených animovaných filmů pro děti a mládež, kde využívá metodu tzv. ploškové animace. Ze sedmi krátkých animovaných snímků sestavil celovečerní film
Pohádky tisíce a jedné noci, vyprávějící příběhy bájného námořníka Sindibáda. Snímky tvořily jednotlivé kapitoly
filmu nesoucí příznačné názvy: Dobrodružství námořníka Sindibáda, Druhá cesta námořníka Sindibáda, V zemi
obrů, Magnetová hora, Létající koberec, Mořský sultán a Zkrocení démona. Film získal Čestný diplom Viennale
1976. Ve filmové adaptaci lužickosrbské pohádky Čarodějův učeň (1977) (podle knihy Gottfrieda Preusslera Krabat) Zeman znovu kombinuje klasickou formu animovaného filmu (filmu kresleného, ploškového) s postupy
tzv. trojrozměrné animace. Snímek charakterizovalo specifické baladické ladění, podtržené prostředím sychravé
krajiny, v níž se příběh malého sirotka Krabata odehrával. Snímek získal Zlatou sochu
za nejlepší dlouhý animovaný film na MF
filmů pro děti a mládež v Teheránu r. 1977
a čestné uznání na MF filmů pro děti
a mládež v Lausanne r. 1979. V letech
1979 - 80 pracoval Zeman na ztvárnění
české lidové pohádky - Pohádka o Honzíkovi a Mařence. I tato animovaná pohádka
patří svojí jedinečnou atmosférou, utvořenou nezaměnitelným výtvarným ztvárněním, vlastní animací i typickou a krásnou
hudbou skladatele Karla Svobody ke klenotům českého animovaného filmu. Vedle již
zmíněného Karla Svobody spolupracoval
režisér Zeman při výrobě svých filmů
i s dalšími významnými českými skladateli
filmové hudby, především se Zdeňkem
Liškou (Inspirace, filmy o panu Prokoukovi,
Král Lávra, Poklad ptačího ostrova, Vynález
Kreslená Pohádka o Honzíkovi a Mařence (1980)
zkázy, Baron Prášil), Janem Novákem
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(Bláznova kronika, Ukradená vzducholoď), Františkem
Belfínem (Pohádky tisíce a jedné noci, Čarodějův učeň)
a dalšími. Na přípravě animovaných filmů v 70. letech
spolupracovala se svým otcem i dcera Karla Zemana,
výtvarnice a animátorka Ludmila Zemanová. Karel
Zeman spojil svou celoživotní filmovou tvorbu především se zlínskými ateliéry. Zemřel 5. dubna 1989 ve
Zlíně ve věku 78 let.
V přehledu tvorby génia českého animovaného filmu Karla Zemana jistě překvapí množství ocenění,
které jeho filmy v Evropě i po světě získaly. Karel Zeman neměl bohužel štěstí na dobu či spíše prostředí,
ve kterém celý život své filmy tvořil. Pokud by mohl
realizovat své sny kdekoliv jinde v demokratickém
Ve filmu Baron Prášil (1961) s Milošem Kopeckým
světě a nikoliv v totalitním Československu, dočkal by
a Rudolfem Jelínkem
se jistě významnější státní i soukromé finanční podpory, ale i náležitého uznání společenského a samozřejmě i finančního, které mu plným právem náleželo.
Přesto se Zeman zapsal svým dílem do učebnic světové kinematografie jako průkopník animovaného a kombinovaného trikového filmu. Stal se autorskou osobností, o níž se přednáší na výtvarných, uměleckých, ale především filmových školách po celém světě. Svojí jedinečnou trikovou technikou inspiroval řadu dnes slavných filmových tvůrců, mezi jinými např. hollywoodského režiséra Stevena Spielberga. Karel Zeman se však především
zapsal do srdcí miliónů dětských, ale i dospělých diváků. Jeho filmy navždy zůstanou pro svoji nápaditost, poetičnost i animační originalitu tím nejlepším, co český film kdy vytvořil. V posledních několika letech dochází
k renesanci díla Karla Zemana. Většina Zemanových celovečerních filmů vyšla digitálně na DVD a v roce 2012
vzniklo z iniciativy dcery Ludmily Zemanové Muzeum Karla Zemana. Muzeum bylo otevřeno v Praze na Malé Straně poblíž Karlova mostu a představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce. Zajímavou formou
prezentuje některé filmové triky, kterými Karel Zeman proslavil českou kinematografii 20. století. Výstava mapuje
Zemanovu tvorbu od prvních animací a loutkových filmů ve čtyřicátých letech minulého století až po díla z jeho
posledního tvůrčího období. Podstatná část expozice je pak věnována jeho nejzásadnějším filmům – Cestě do
pravěku, Vynálezu zkázy a Baronu Prášilovi. Muzeum je unikátní svým hravým pojetím – nabízí návštěvníkům
možnost se zapojit a vyzkoušet si na fotoaparátech a videokamerách trikové postupy, které Karel Zeman ve svých
filmech používal. Je nutno podotknout, že v městě Ostroměři byla r. 1995 na jeho rodném domku odhalena pamětní deska připomínající vztah Karla Zemana k rodné obci. V Ostroměři funguje již celou řadu let i muzeum, oslavující dvě významné osobnosti města – filmového režiséra, výtvarníka a animátora Karla Zemana a archeologa,
učitele a spisovatele pravěkých i historických románů Eduarda Štorcha.
Karel Zeman využíval své geniality především v tvorbě filmů pro děti a mládež. Přesto mohou jeho filmy zhlédnout i dospělí diváci a rozhodně nebudou zklamáni. Zemanovy filmy s divákem „rostou“ - v každém věku je možné
v nich objevit něco nového. Karel Zeman několikrát zdůraznil, že by rád svým divákům pomocí filmu ukázal bohatý
svět fantazie. Naše vyprávění o géniovi české animované tvorby proto zakončíme jedním z jeho citátů: „Proč vůbec točím filmy? Hledám Zemi nikoho, ostrov, na který ještě nevstoupila noha filmařova, planetu, na které ještě žádný režisér
nevztyčil vlajku objevitele, svět, který existuje jen v pohádkách.“ Karel Zeman
Použité informační zdroje:
Internet: www.muzeumkarlazemana.cz
Internet: www.csfd.cz
DVD dokument o životě a díle Karla Zemana
Fotografie: zdroj internet
RNDr. Martin Orct

Z filmu Ukradená vzducholoď - Pět kluků cestuje v gondole
vzducholodi za dobrodružstvím
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HISTORIE OSTROMĚŘSKÉHO NÁDRAŽÍ (1)
Základní popis:
Ostroměř je sedmikolejná křižovací stanice, kde se potkávají dvě regionálně významné trati. Jedná se o trať
z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova (dnes číslo 040) a z Turnova do Hradce Králové (dnes číslo 041). První koleje
do Ostroměře přivedla společnost Rakouská severozápadní dráha se stavbou trati Velký Osek - Poříčí u Trutnova.

Historie - trať:
Hlavní trať C. k. priv. rakouské Severozápadní dráhy (K. k. priv. Österr. Nordwestbahn, zkráceně ÖNWB) byla
v počátcích plánována z Vídně do Kolína a následně až do Mladé Boleslavi. Z této hlavní trati odbočovaly další
vedlejší (Flügebahn), jako například ta z Velkého Oseka do Poříčí (u Trutnova). Původně koncese, vydaná jako říšský
zákon číslo 143 z 8. 9. 1868, doslova uvádí, že „povoluje stavbu a užívání trati, která půjde z Vídně na Znojmo,
Jihlavu, Německý Brod a Kolín do Mladé Boleslavi, a z ní povedou vedlejší železnice ze Znojma k železnici Františka
Josefa, z Německého Brodu do Pardubic a z příhodného místa železnice Kolínsko-Mladoboleslavské do Trutnova“.
Jenže původní směrování trutnovské tratě mělo být jiné, než se nakonec postavilo. Odbočka měla vycházet
z Poděbrad a směřovat přes Křinec, Rožďalovice, podle Jičína do Horek, a podle Jilemnice na Vrchlabí a Hostinné.
V lednu 1869 ředitelství ÖNWB sestavilo podklady o všech průmyslových a větších zemědělských podnicích
v obvodu plánované trutnovské odbočky a připojilo přípisy všech zájemců o případnou železniční dopravu. Ty byly
předloženy ministerstvo obchodu a ministerstvu války jako podklad při technických a vojenských revizí projektu,
které proběhly během března 1869. Ve stejné době se objevil také soukromý projekt železničního spojení podle
návrhu hraběte Harracha. Plánovaná trať se měla napojit v Bakově na Českou severní dráha a směřovat k Jičínu,
aby také propojila Ostroměř, Hradec Králové a další místa. A právě trasování toto projektu vneslo pochybnosti
o trati ÖNWB. Ministerstvo obchodu totiž až na základě vojenských revizí vyhlásilo 18. a 20. 3. 1869 směrování
trutnovské větve údolím řek Úpa a Labe, přes Paku (Starou Paku) nebo Bělohrad (Lázně Bělohrad) na Ostroměř.
Zároveň rozšířilo koncesi o možnost vybudování další tři odboček, mimo jiné i té do Jičína. Za tím správným
směrem však bylo ještě další jednání jičínské městské rady, okresního hejtmanství či okresního výboru. Asi tomu
pomohlo i to, že město Jičín zakoupilo 250 akcií ÖNWB a dalších 370 upsali místní drobní zájemci.
Od 29. 9. 1869 probíhaly bližší politické pochůzky projektu i na trati z Kolína (Velký Osek) do Trutnova (Poříčí).
Problém s konkurenčním spojením řešila trasovací komise trutnovské trati, která se sešla v lednu 1870 v Jičíně.
V danou chvíli však nebyl cizí projekt trati z Bakova na Hradec Králové dále rozvíjen. Znovu se objevil až v roce
1873, kdy počítal využití existujících tratí ÖNWB.
Prioritou trati ÖNWB bylo, aby v rozumném směru a stoupání, i za cenu jednoho tunelu, dorazila trať do nádraží ve
Staré Pace, když projekt původního napojení v Horce (u Staré Paky) byl opuštěn. Takže se nakonec vyhnula Jičínu,
aby prošla kolem obce Ostroměř. Zde přesto byla plánována stanice, v prvním projektu označená jménem Hořic.
Město Jičín si nakonec vymohlo, aby stavba povolené odbočky, začínala ve stanici zbudované u obce Ostroměř
a nikoliv v též nabízené stanici Bělohrad (dnes Lázně Bělohrad). V dochovaném, byť nedatovanému, plánu je
zanesena i vize odbočky do Hořic, ale ta nebyla dále rozvíjena. Poté, co se změnil název plánované stanice podle
obce, kterou procházela, si město Hořice alespoň zajistilo, aby se její jméno objevilo zpátky v názvu. To se také na
nějaký čas stalo a první název nádraží zněl Wostroměř-Hořic.
Stavba trati z Velkého Oseka do Trutnova (původní stanice SNDVB, kterou známe dnes jako Poříčí u Trutnova, se do
roku 1870 takto jmenovala) byla podřízena stavebním správám v Novém Bydžově a Vrchlabí. Ty měly úseky ještě
dále rozděleny na Velký Osek – Stará Paka, Stará Paka – Kunčice nad Labem a Kunčice nad Labem – Poříčí
u Trutnova. Pro ty byla postupně vydána stavební povolení a podle náročnosti byly nakonec také otvírány. Stavební
práce na trati byly zadány jako celek firmě stavitele Georga Buchera, ale ta podle dohody následně zadávala stavbu
menších částí trati dalším stavebním firmám. Úsek z Chlumce nad Cidlinou do Lázní Bělohrad tak stavěli dělníci
firmy Franz Thyll a Franz Schnabel.
Jako první byl pro veřejnou dopravu osob a nákladu, na trutnovské větvi, otevřen úsek Velky Osek – Ostroměř
a Kunčice nad Labem – Poříčí u Trutnova dne 21. 12. 1870. Na stavebně náročném úseku z Ostroměře do Kunčic
nad Labem, kde se nacházel i tunel, byl provoz zahájen až 1. 6. 1871.

Strana 6

Veřejná doprava osob a nákladu na odbočné trati Ostroměř (původně též občas uvedeno zkomolené
Wostromiersch) – Jičín (Jitschin) byla zahájena 17. 12. 1871. Byť kronika staničního úřadu Ostroměř, založená
v roce 1923, konstatuje, že na trati do Jičína se do roku 1905 jezdilo podle předpisů pro hlavní dráhy, tak první
jízdní řád vydaný při zahájeni provozu, konstatuje provoz dvou párů smíšených vlaků. Od roku 1880 začaly na trati
sloužit parní lokomotivy s jednomužnou obsluhou systému Elbel, které literatura, byť neprávem, označuje jako
parní motorové vozy (u ČSD známé jako řada M 112.0). Ty zde sloužily do zestátnění ÖNWB v roce 1909. Změna
nastala v roce 1910, kdy byla zvýšena i minimální povolená rychlost z 25 na 40 km/h. Spodní stavba a trať do Jičína
byla od počátku stavěna dle normálií pro běžné tratě ÖNWB.

Historie – stanice ÖNWB
Kronika staničního úřadu Ostroměř, která popisuje vznik stanice, uvádí, že stavba nádraží byla naplánována na
místě bývalé chaloupecké pastviny a vysušeného rybníka jménem Kamenec. Kámen pro výstavbu nádraží byl
dovážen do Ostroměře z nedalekých pískovcových lomů. Stavební a zednické práce, pravděpodobně na budovách,
prováděla firma Josef Pušman z Ostroměře a František Sláma z nedalekých Sobčic.
Původní projektová dokumentace však říká trochu něco jiného. Umístění stanice zhruba odpovídá jejímu
dnešnímu stavu, jen směřovala jinak, aby zachovala co nejlepší traťové poměry. Hlavně se musela vyhnout dnes již
neexistujícímu rybníku Hlásek u východního kraje obce. Nakonec se směr stanice více srovnal se silnicí od Jičína na
Hořice, ale zase se více oddálil od obce Ostroměř. Takto však musela trať obejít rybník Hlásek od jihu, ale na
druhou stranu zlepšila směrování trati vedoucí na Jičín.
Jelikož se dochoval původní rozpočet stavebních prací pro objekty stanice, z přelomu let 1869 a 1870, která se
měla ještě jmenovat Hořic, víme, co bylo v plánu postavit. Seznam uvádí - staniční budova II. třídy s restaurací,
záchody pro cestující II. třídy ze dřeva, záchody pro zaměstnance III. třídy z kamene, jáma na odpadky, nákladní
skladiště III. třídy z kamene, nakládací rampa z kamene u nákladního skladiště, mostová váha s budkou,
vodárenská stanice II. třídy s přístavbami pro byty zaměstnanců, dva vodní jeřáby, dvě popelové jámy, dvě malé
uhelné kůlny, studna pro pitnou vodu, kanalizace a šachty. Rozpočet počítal s částkou přes 51 tisíc zlatých tehdejší
měny.
Když už bylo určeno definitivní místo stanice, vzniklo v červenci 1870 také první detailní kolejové schéma pro
stanici I. třídy jména Wostroměř. To představuje šest kolejí o délkách 400-500 metrů s tradičním odklonem traťové
osy. Na tomto plánu jsou zakresleny i budovy, které původní rozpočet nezná, ale nakonec i ty, které nebyly ani
postaveny.
Až definitivní vyúčtování z roku 1872 ukazuje, jak stavba dopadla. Plánovaná staniční budova II. třídy B s restaurací
byla postavena podle původního plánu. V pravém traktu (pohled od silnice) byla restaurace s bufetem, do které se
vcházelo ze střední části budovy, kde byla společná čekárna pro cestující III. a IV. třídy, nebo z haly. V druhém
traktu byla kancelář přednosty a vedle lampárna. Uprostřed budovy se nacházela dopravní kancelář, pokladna,
společná čekárna I. a II. třídy, a zavazadlová pokladna. V patře byly byty přednosty a dalších staničních úředníků.
Po zrušení IV. vozové třídy byla společná čekárna určena jen pro III. třídu. Po obou vnějších stranách budovy byly
zahrádky. Na konci té, která směřovala k oseckému zhlaví, byly dřevěné záchodky II. třídy pro cestující.
U krajní koleje, za záchodky, se nacházelo nákladní skladiště III. třídy. Jeho původní zastavěná plocha byla
20 x 8 metrů. Na skladiště navazovala rampa o délce 90 metrů s nájezdem pro povozy. V roce 1873 byl přistavěn ke
skladišti, na rampě, lehký dřevěný přístřešek bez stěn. Dalšího rozšíření se skladiště dočkalo v roce 1885, kdy na
straně ke staniční budově, bylo prodlouženo o 6,5 metrů. V přístavbě vznikla nákladní pokladna a kancelář
skladníků. Na konci rampy, v koleji, byla instalována kolejová váha. Na této straně kolejiště sloužil pro potřebu
staničních dělníků i záchod z kamene a cihel. Protože časem začal zabírat potřebné místo pro vnější skládky,
proběhla v roce 1898 jeho likvidace a nový byl postaven na hraně pozemku stanice u silnice.
U oseckého zhlaví, na straně za kolejemi, byl postaven dvojitý staniční domek číslo 31 s „vedlejší“ budovou. V té
velmi často bývaly chlívky či kůlny pro potřebu strážníka a jeho rodiny, která ve strážním domku také bydlela. Na
téže straně kolejiště byla postavena i vodárna II. třídy, která z velké části sloužila jako kasárna (ubytovna)
provozních zaměstnanců. Opravdu vodárnou byl jen střední trakt budovy, kde v horním patře byly dvě vodní
nádrže. V jedné boční části byla nocležna po 3 strojvůdce, 3 topiče a 6 mužů vlakového personálu. V druhé měl byt
hlídač pumpy vodárny a také topič. Hned vedle vodárny byla na kusé koleji nakonec postavena průjezdná dřevěná
výtopna pro jednu lokomotivu o rozměrech 17 x 6 metrů. Původně výtopna ve stanici být neměla, ale po schválení
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projektu trati do Jičína, vznikla i její potřeba. Podle kolejového plánu z roku 1870 se mělo jednat o hrázděnou
výtopnu pro dvě lokomotivy podle normálií ÖNWB. Protože o stavbě bylo rozhodnuto dodatečně, a další výtopna
byla naplánována i v Jičíně, padlo rozhodnutí vybudovat jen prkenné průjezdné provizorium, které ale nutně
časem potřebovalo opravovat. Takto byly až v roce 1880 vybudovány masivní základy a stavba pořádně ukotvena.
Za výtopnou kolej pokračovala k lokomotivní točně o průměru 12 metrů. Ještě než k ní dorazila, byla vedle koleje
postavena dřevěná kůlna na uhlí o rozměrech 10 x 6 metrů. Výtopna, uhelna a točna byly nakonec účtovány
samostatně, v rámci stavby tratě z Ostroměře do Jičína.
Na druhé straně stanice, ve směru na Trutnov, na stejné straně kolejiště jako staniční budova, se nacházelo
skladiště potřeb k provozu stanice. Budova o rozměrech 22,1 x 6,07 metrů, z kamene a cihel, byla rozdělena na
čtyři stejné místnosti, kdy dvě sloužily jako kasárny (ubytovny), jedna pro c. k. poštovní úřad a poslední jako sklad.
Sklad byl poté přeměněn na skladiště hasičského (protipožárního) nářadí. K této místnosti byla v roce 1906, ve
směru k silnici, přistavěna menší prádelna.
Poslední budovou ve stanici byl jednoduchý strážní domek číslo 32 u někdejšího přejezdu.
Mimo areál stanice, ve vzdálenosti 450 metrů, u potoka Javorka, byla postavena čerpací stanice. Ve spodním patře
byla strojovna s parním kotlem, parním čerpadlem a studnou. Vedlejší místnost byla uhelna. V horním patře nad
strojovnou byl byt obsluhy, která zde měl k dispozici kuchyni a jednu další obytnou místnost. Uhelna byla v roce
1887 přepažena a po zvednutí jedné poloviny střechy, v bližší polovině k čerpadlu, sem byl umístěn větší, ale
hlavně vyšší, parní kotel. Nejprve byla voda čerpána ze studny, kam prosakovala spodní voda z potoka. Později bylo
položeno potrubí přímo z potoka, takže voda byla čerpána i do bazénu (nádrže) vedle čerpací stanice. Odtud dále
byla voda tlačena do nádražní vodárny.
Pokračování příště
Zdeněk Hrdina

Účinná metoda praní utěrek je zbaví zašlých skvrn již za pár minut
Žádná žena v domácnosti, které alespoň trochu záleží na přírodě a vlastní peněžence, látkové kuchyňské utěrky jsou nenahraditelným pomocníkem. Bez ohledu
na to, jestli myjete nádobí ručně, nebo v myčce, bez utěrek se neobejdete. Postupem času však utěrky ztrácejí svůj svěží vzhled, zešednou a jsou často plné
skvrn, které už lze vyprat klasickým způsobem.
Existuje mnoho detergentů, ale i ty nejsilnější chemikálie nemusí vždy fungovat.
Osvědčené domácí metody mohou být mnohem lepší, levnější a účinnější. Některé z nich jsou velmi neobvyklé. Například k přípravě bělícího čistidla lze použít rostlinný olej. Sám o sobě může
jen ublížit, ale ve směsi s dalšími přísadami dokonale vyčistí.

Co budete potřebovat?
Věci, které budete potřebovat k výrobě domácího bělícího prostředku, nejsou
vůbec složité. Připravit byste si měli jeden velký hrnec s vodou, dvě lžíce slunečnicového oleje, dvě lžíce práškového bělidla, půl lžíce pracího prášku a pochopitelně také špinavé a zašlé látkové kuchyňské utěrky. Nyní už jen musíte
udělat několik jednoduchých kroků a získat krásně čisté a bílé utěrky.
Díky tomuto jedinečnému a jednoduchému způsobu si budete muset koupit
nové jen v případě, že ve starých budou díry. Díky tomu nejen ušetříte peníze,
ale také budete mnohem déle používat utěrky, které máte již vyzkoušené,
a vyhovují vám. A co si budeme povídat, to je v kuchyni to nejdůležitější, tak se
do toho pusťte!

Postup bělení
Hrnec s vodou dejte na sporák a vodu uvařte. Ve chvíli, kdy se voda začne vařit, přidejte slunečnicový olej. Poté
přidejte bělidlo a prací prášek. Smíchejte všechny přísady a do této vroucí směsi vložte špinavé utěrky. Vypněte
oheň. Zakryjte hrnec poklicí a nechte směs, aby udělala zbytek za vás. To, čeho se dočkáte, vám vyrazí dech.
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Nechte vodu vychladnout a až poté ručníky vyndejte a opláchněte v čisté vodě. Nejlepší je namočit je na několik
hodin do čisté vody. Až to uděláte a utěrky uschnou, uvidíte neuvěřitelný a zářivý výsledek.
Nejen, že utěrky budou krásně bílé a v původní barvě, ale také zmizí všechny skvrny, a to i ty hodně staré. Kdykoli
budete potřebovat a chtít vybělit a hloubkově vyčistit své látkové utěrky, které používáte v kuchyni, použijte tento
jedinečný postup, se kterým přišly samy hospodyňky.

Domácí prostředek na zářivě čisté dlaždice a spáry
Podle jistých studií se zdá být největším „semeništěm“ bakterií právě koupelna.
Proto je nutné pravidelně omývat nejen umyvadlo a vanu, ale i dlaždice či obklady.
Občas se ale zapomíná při samotné očistě na spáry mezi nimi, kde se mohou mikroby zadržovat. Jak tyto oblasti efektivně vyčistit? Inspirujte se.

Směs, která vám dokonale pomůže nečistoty odstranit
Nemusíte utrácet za předražené čistící prostředky na dlaždice a obklady, stačí si připravit následující směs, na
kterou potřebujete:
1 litr teplé vody
½ sklenice jedlé sody
1/3 šálku citronové šťávy
¼ šálku octa

Jak připravit domácí čistící prostředek na dlaždice?
Teplou vodu nalijte do asi dvoulitrového kýble a smíchejte ji s jedlou sodou,
citronovou šťávou a octem. Pomocí houbičky na nádobí spáry i samotné dlaždice a obklady tekutinou očistěte a nechte působit dvacet minut. Nakonec
plochu jen opláchněte teplou vodou a vaše koupelna bude zářit čistotou.

Proč je čistící směs tak efektivní na očistu dlaždic a obkladů?
Když spojíte sílu citronové šťávy, jedlé sody a octa, bude efekt vždy dokonalý.
A proč vlastně? Šťáva z citronu má nejen dezinfekční a antibakteriální účinky,
ale také skvěle povrchy vybělí.
Její přidanou hodnotou je i aroma, je prostě nezaměnitelné a osvěžující. Jedlá
soda je zase mocným přírodním bělidlem, které používaly už naše babičky.
Perfektně také pohltí jakékoliv nepříjemné pachy.
I ocet je přírodním zázrakem, který dokáže odstranit nežádoucí mastnotu, nečistoty i bakterie. Tyto tři přírodní ingredience lze prakticky používat k úklidu
celé domácnosti.
Kromě jiného citronová šťáva a soda bikarbona účinně vybělí zašedlé prádlo. Stačí tyto suroviny smíchat s teplou vodou, oblečení nechat odmočit přes noc a pak klasicky vyprat.
Ocet také pomůže k odstranění usazeného kamene v toaletní míse. Do záchodu nalijete trochu kvasného či bílého octa, necháte působit přes noc ideálně a máte po starostech.

Zbavte se myší bez použití pastiček
Pomůže obyčejný čajový sáček
Bez ohledu na to, kolik péče svému domu věnujete, není vždy v lidských silách
zabránit myším ve vstupu dovnitř, a to zejména na podzim a v zimě. Myši v té
době vyhledávají teplá a suchá místa, která jim poskytují zejména právě naše
domovy. Pokud vám myšky páchají doma neplechy, můžete se jich zbavit
jednoduchým trikem s čajovým sáčkem, díky kterému se raději odstěhují, aniž
byste jim zkřivili chloupek.
Jsou roztomilé, ale smrdí.
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I když jsou myšky a rejsci rozkošní tvorečkové, ohlodané skříně, rozkousaný šatník, všudypřítomné bobky a smrdutá myší moč není nic, co bychom ve svém domě chtěli. Je důležité si navíc uvědomit, že myši se množí… no… jako
myši, takže když uvidíte ve svém domě jednu, můžete si být jistí, že někde se jich skrývá mnohem víc. Jakmile totiž
narazí na nějaké klidné, příjemné a pohodlné místo, hned si začnou budovat velikou myší rodinu.
Problém máte i ve chvíli, kdy jste možná dosud nezahlédli ani konec ocásku, nicméně občas narazíte na místa
posypané myšími bobky nebo ucítíte charakteristický výrazný štiplavý pach myší moči. To je na těchto tvorech
vůbec ta nejhorší věc, kterou si lze představit. I v tuto chvíli byste tedy měli zbystřit.
Myši nemají rády čaj
Pokud jste zjistili, že s vámi sdílejí domácnost nezvaní čtyřnozí a ocasatí hosté, máte několik možností řešení. Tím
klasickým, staromódním a naprosto nehumánním je obyčejná pastička sklopka, kam nalíčíte kousek voňavé dobrůtky, aby nalákala myš a v nestřežené chvíli jí přerazila páteř a tím ji zabila. Mnozí lidé však s tímto způsobem
mají etický problém, protože ve skutečnosti zvířeti ublížit nechtějí.
Pokud patříte mezi milovníky zvířat, pak pro vás máme řešení. A to řešení se jmenuje: použitý čajový sáček! Myšky
totiž jejich vůni naprosto nenávidí a nesnesou být v její blízkosti. Asi tak, jako my v té jejich. Takže pokud se chcete
rodinky hlodavců najisto zbavit, udělejte si pořádný černý čaj nebo raději hned několik a použité čajové sáčky
umístěte tam, kde jste se s myšmi setkali nebo jste přesvědčeni o tom, že tam bydlí. Nebude trvat dlouho a zvířátka si najdou nový domov, který snad bude dostatečně daleko od toho vašeho.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří přispěli květinami a keři na osázení obecních záhonů a prostranství. Také
děkujeme za ozdobné dýně, které byly použity na podzimní výzdobu u místního muzea.

ŘEŠENÍ KŘÍŽOVKY
Ze správných odpovědí na poslední křížovku byli vylosováni 3 soutěžící.
Uveřejňujeme fotografii naši nejstarší řešitelky, která letos oslavila
87. narozeniny.
Všichni vylosovaní obdrželi velkou knihu křížovek.
Všem výhercům a správným řešitelům blahopřejeme.
Soutěžní křížovku tohoto čísla Zpravodaje naleznete na poslední straně.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC LISTOPAD 2020
Ježek Jan
Ostroměř
81 let
Johnová Jana
Ostroměř
82 let
Novotná Věra
Ostroměř
80 let
Hyršlová Libuše
Ostroměř
91 let
Šepsová Marie
Ostroměř
92 let
Záveský Vladislav Ostroměř
83 let
Poubová Jana
Ostroměř
70 let
Stránský Jiří
Ostroměř
70 let
Pospíšil Vladimír
Domoslavice 70 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC PROSINEC 2020
Vacková Marie
Ostroměř
89 let
Straková Marie
Ostroměř
88 let
Kadlečková Alenka Ostroměř
89 let
Johnová Věra
Ostroměř
90 let
Novotný František Ostroměř
82 let
Křovina Jaroslav
Ostroměř
82 let

Kdo z oslavenců v příštích měsících nemá zájem, aby jeho věk byl zveřejněn, musí to nahlásit u paní Hany
Němečkové v obecní knihovně.
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VZPOMÍNKA
Dne 27. prosince 2020 by se dožil 100 let náš tatínek, úředník spořitelny, pan Václav Jančík.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Lidka a Jana s rodinami

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: 737 743 318
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

Svoz pytlů s tříděným odpadem
pravidelně v pondělí 21. 12. 2020, 4. 1. 2021, 18. 1. 2021, 1. 2. 2021, 15. 2. 2021
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 jednou za 2 měsíce.
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, vytištěno dne 10. 12. 2020
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Křížovka převzata z www.cistykraj.cz

Správné znění tajenky zašlete na mks.ostromer@centrum.cz nebo osobně přineste do místní knihovny.
Těšíme se na vaše odpovědi. Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, které odměníme.
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