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

ročník: 46

rok: 2017

web: www.ostromer.cz

cena: 10,- Kč

e-mail: mks.ostromer@centrum.cz

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Ostroměř konaného dne 20. 4. 2017
Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání
I. volí
1. Návrhovou komisi ve složení: p. Němeček P., p. Špicar M., p. Tomeš J.
2. Ověřovatele zápisu: p. Chudobová P., p. Soukup J.

Z OBSAHU ZPRAVODAJE

•
•
•
•
•
•
•

Usnesení zastupitelstva
Noc s Andersenem
Vítání občánků
Zprávy ze školy a školky
Pohled do činnosti SDH
Jarní tvoření s klubem žen
Průjezdy nadměrných
nákladů Ostroměří
Akce v Ostroměři
Společenská kronika
Náměty na výlety
Svoz nebezpečného odpadu

II. schvaluje
1. Program jednání 19. zasedání ZO s doplněním.
2. Projednání návrhu ČP o převedení na Poštu Partner. Od ČP bude vyžádán návrh smlouvy a ostatních souvisejících dokumentů k prostudování.
3. Výsledek výběrového řízení na akci - Zvýšení kapacity a dostupnosti MŠ
Ostroměř a uzavření SOD s vítěznou firmou Stavoka Kosice. Nabídnutá
cena díla je 4.473.680,52 Kč s DPH.
•
4. Koupi pozemku p.č. 40/32 v k.ú. Domoslavice a p.č. 40/3, 40/8,
•
40/15,40/25 v k.ú. Domoslavice.
•
5. Parametry pro hodnocení nabídek na zpracování Územního plánu Obce
•
Ostroměř: Ekonomickou výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria jsou:
1) Nabídková cena vč. DPH – váha 60%. 2) Kvalita a technická úroveň nabízeného plnění – váha 40%.
6. Zachování odměn neuvolněných zastupitelů ve stejné výši.
7. Členy kulturního výboru: p. Tomáš Horák, p. Hana Němečková, p. Eva Novotná, p. Petra Chudobová, p. Blanka
Splítková, p. Marie Svobodová.

III. neschvaluje
1. Provedení rekonstrukce sportoviště za školou z pouze za finanční prostředky obce (bez dotace). Bude provedena běžná údržba sportoviště.
IV. bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 1/2017
Jiří Stýblo, starosta obce

Mgr. Hedvika Bidlová, místostarosta obce

Investiční akce obce v roce 2017:
•
•
•
•
•

dokončena kanalizace ul. Starohorská, ul. Jabloňová a ul. Štorchova
téměř dokončen vodovod Domoslavice – Durdička
v květnu bude zahájena stavební akce „Zvýšení kapacity a dostupnosti MŠ Ostroměř“
v červenci – srpnu bude zahájena akce „Zateplení budovy OÚ“
v srpnu – září pokračování stavby kanalizace v Ostroměři – ul. Nádražní, ul. Hradišťská, ul. Školní

VÝBOR PRO KULTURNÍ ČINNOST SPOLEČNĚ S VÝBOREM PRO
SPORTOVNÍ A ZÁJMOVOU ČINNOST PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ:
20. května 2017 – pochod Krajem Eduarda Štorcha
20. května 2017 – Memoriál Jaroslava Rychtery
4. června 2017 – Cesta pohádkovým lesem

8. června 2017 – Akademie ZŠ a MŠ Ostroměř
17. června 2017 – Ostroměřské slavnosti
14. - 18. srpna 2017 – Putování s knihovnou
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OBECNÍ KNIHOVNA EDUARDA ŠTORCHA - NOC S ANDERSENEM
V pátek 31. března 2017 jsme se sešli v knihovně k ukončení března měsíce čtenářů akcí Noc s Andersenem, která
byla letos věnována Čtyřlístku. Paní knihovnice, říkala, že si nás nevezme na triko víc než 25, ale nakonec nás bylo
jednou tolik. Scházeli jsme se již od 13 hodin, tak jak jsme měli volno. Odpoledne se tvořila výzdoba na velikonoce.
Pak nás navštívil pan Andersen a my mu dávali otázky, na které nám odpovídal a my se tak dozvěděli spoustu nového. O tom kde žil, jak psal, o čem psal, jestli navštívil naši republiku …..
Následovala část věnována Čtyřlístku kde, kdy jak a proč, hlavní postavy a zakladatelé.
Letos jsme měli i maškarní bál. K tanci nám přišel zahrát a zazpívat pan Němeček. Některé z nás si zazpívali s ním.
Hudba oslovila i rodiče, které se na nás přišli podívat a také si s námi společně zajuchali. Všichni jsme si to jak se
patří užili, už se těšíme na příští spaní v knihovně. Ráno jsme zdatně posnídali a někteří z nás se dali opět do tvoření. Ani domů se nám nechtělo.
Věrní malí čtenáři
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 22. DUBNA 2017
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Jakub Novák

Justýna Pakostová

Matěj Trnka

Mikuláš Turek
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Tobias Fučík

ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Výlet za kulturou do Nové Paky
V úterý 28. března 2017 jsme jeli se šestou a sedmou třídou na muzikál do Nové Paky. Všichni byli krásně slušně
oblečení, jak se patří. Už od rána byl nádherný den na výlet, bylo krásné teplo, takže slečny se sukněmi si nestěžovaly. Po příjezdu vlaku jsme nejdřív navštívili muzeum a v něm výstavu Hanzelky a Zikmunda. Byli to cestovatelé,
kteří podnikli dvě velké cesty kolem světa. Vedly do Afriky, poté do Jižní Ameriky a do Asie. Byly tam hodně zajímavé věci, třeba jako písek z pouště, ve které málem zahynuli, 3D fotky a ještě krátký úryvek z jejich cestovatelského filmu. Potom následovaly ještě další místnosti s různými věcmi, co se dříve používaly, prohlédli jsme si
i karikatury Václava Havla. Když skončila výstava, šli jsme do divadla na muzikál Andílci za školou. Nemám moc rád
muzikály, ale tohle mě fakt zaujalo. Akorát židle nebyly moc pohodlné. Muzikál byl hodně vtipný a nejlepší byl ten
rocker učitel. Divadlo bylo opravdu super a moc se nám všem líbilo. Vystupující hezky zpívali a my jim to opláceli
potlesky během vystoupení.
Bořek Novotný, Tom Brodský a Matěj Šmejc, 8. třída
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Čarodějnický rej v 1. třídě
A už je tu konec dubna a s ním i slavení čarodějnic. Do 1. třídy přiletělo poslední dubnový pátek z Ostroměře
a jeho okolí na čarodějnický rej dvacet tři čarodějnic. Nejdříve se čarodějnice nechaly domalovat v „kosmetickém
studiu“ žákyň osmé třídy. Dozdobeny pavučinami, pavouky a jinými příšerkami se mohly odebrat na přehlídkové
molo, kde se všem ostatním představily. Zvláště pak i naší nové pedagogické asistentce slečně Darje Mádlové,
která se na nás přišla poprvé podívat a bude nám pomáhat již od dalšího týdne.
A pak už nám to rychle utíkalo. Vyhledávali jsme věty vhodné pro baby špindíry a čarodějnice čistotné, počítali
jsme, vybarvovali, tančili jsme v řadách a na hudbu jsme také pochodovali čarodějnické pochody. Stihli jsme i divadélko …
Zvonění nám bohužel připomnělo, že čarodějnický rej skončil.
Čarodějnice, příští rok na shledanou.
Za prvňáčky Vlaďka Vondráčková

Návštěva záchranné stanice pro zvířata v Jaroměři
V pondělí 24. 4. se prvňáci a druháci autobusem vydali do Jaroměře, kde jsme navštívili místo, kam se sváží zraněná a jinak ohrožená zvířata z východních Čech. Nejprve jsme měli krátkou přednášku o tom, která zvířata se vyskytují u nás v ČR, kdo se do záchranné stanice může dostat. Díky veliké provázanosti všeho, co lidstvo na planetě
působí, jsme se podívali i na zabitá zvířata v Africe, dozvěděli se, že nakupováním různých dobrot přispíváme ke
kácení deštného pralesa (dochází k masivnímu kácení a vysazování plantáží palmy olejné).
Pak již byla příležitost navštívit pacienty a návštěvníky, kteří záchrannou stanici obývají. Viděli jsme dravce
s poraněnými křídly i bez nich, vypuštěné domácí mazlíčky, kteří do české přírody vůbec nepatří nebo mláďata,
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která čekají na zesílení, aby se mohla vrátit do přírody. Také jsme si povídali o všem, co můžeme vidět v zahradách
a jak pomoci drobným živočichům, aby se jim u nás dařilo.
Bylo to velmi inspirující setkání a věřím, že si každý odnesl zajímavost, kterou může pomáhat světu kolem sebe.
Jan Horák

Putování za vodou
Jeli jsme vlakem a potom jsme vystoupili v Sedmihorkách. Tam jsme šli kilometr do lesa a v lese jsme viděli sedm
pramenů. Chytali jsme breberky a pozorovali je. Museli jsme uhádnout jména pramenů. Potom jsme šli do skal.
Adéla Zvěřinová (upravil JH)
Jeli jsme vlakem. Potom jsme šli do kempu a tam jsme se rozdělili na skupinky a vzali jsme si pomůcky. Šli jsme do
lesa, kde bylo sedm pramenů. V prvním potoce jsme chytali breberky. U dvou pramenů jsme vymýšleli jména.
Veronika Henychová (upravil JH)
Využili jsme Dne vody, který byl minulý týden (22. 3.) a vydali se putovat za vodou do Sedmihorek. Děti ve skupinkách sítkem lovily drobné živočichy, které jsme si nazvali breberky. Podařilo se nám vidět, lupou si prohlédnout
a podle klíče určit blešivce, pošvatku či chrostíky. Byl to velký zážitek a nikomu nevadilo, že se u toho i trochu namočil. Také jsme zjistili pH vody, tvrdost a u posledního pramene si nakapali trochu vody na ochutnání. Povedená
akce, která stojí za „vytroubení“ do světa.

Jan Horák

Všichni nás již poznají
Ekotým se pomalu zabydluje a rozkoukává ve škole. Spolu s tím přišel nápad, abychom si vyrobili cedulky, podle
kterých nás snadno poznají. Při dalším setkání (tentokrát 20. 4.) si jednotlivé skupiny vytvořily své identifikační
kartičky. Nápadů bylo několik, každá ze čtyř skupin zvolila jinou cestu. Díky tomu lze snadno poznat, zda se zabývá
odpadem či energiemi.
Intenzita, s jakou všichni pracovali, ukazovala, že jsou v Ekotýmu rádi. A na chodbách
budou poznat, protože nosí označení
s velkým E.
První setkání ekotýmu bylo ve fyzice. Skládali
jsme z barevných papírků slovo EKOTÝM.“
„Skamarádili jsme se a vytvořili skupinky.“
„Vyplňujeme pracovní listy. Ve skupinkách
jsme se domlouvali, kdy se sejdeme. Ptali
jsme se všech možných lidí.“
„Zjistili jsme, že pomáháme škole. Nám pomáhají dospělí.“
„Vybrali jsme témata energie a odpady.“
„Byli jsme u paní ředitelky, potkali pana školníka a paní uklízečku. Domluvili jsme se, že se
jich můžeme ptát na všechno, co potřebujeme vědět. A taky jsme byli u paní ekonomky.“
Ekotýmáci a Jan Horák

Zprávy ze školní družiny
Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje dvě
oddělení školní družiny celkem 60 žáků. Letošní novinkou je účast I. oddělení školní
družiny v projektu „Hodina pohybu navíc“.
Projekt je zaměřen na zvýšení motivace
k pohybovým aktivitám a zkvalitňování pohybových dovedností žáků ve školních družinách. Hodiny probíhají zábavnou formou,
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jsou zaměřeny na míčové hry a děti velmi baví a těší se
na ně. Tradičně se s dětmi věnujeme tvořivým výtvarným a rukodělným činnostem, vyrábíme tematické výrobky a dekorace, poznáváme přírodu, věnujeme se
činnostem literárním. Kromě těchto tradičních aktivit se
snažíme do činnosti školní družiny zařazovat i různé
soutěže, letos například Vlaštovkiádu, Chytrou sovu, při
které si děti lámaly hlavičky nad křížovkami, doplňovačkami a logickými úkoly. V květnu nás čeká ještě seznámení s méně známými deskovými hrami a už tradiční
aktivity na konec školního roku jako jsou sportovní soutěže a „Cesta za pokladem“.
Bc. Radka Křížková

Mateřská škola
Tentokrát jsme se zeptali náhodně vybraných dětí na tyto otázky:
• Potřebujeme peníze? Proč?
• Odkud dostáváme peníze a za co?
• Co by si koupil/a/ za hodně peněz?
• Co znamená, že je někdo bohatý?
• Chtěl bys být bohatý/á/?
Vojtík říká, že peníze jsou potřeba, například na zaplacení domečku. Dostávají se v práci od šéfa. Když málo pracujete, tak jich máte málo, a když hodně pracujete, tak jich máte víc. Za hodně peněz by si koupil hodně hraček. Ten,
kdo je bohatý, ten je šťastný. Ten, kdo je šťastný, je bohatý. Já bych chtěl být bohatý.
Matyášek si myslí, že peníze jsou potřeba, aby tatínek s maminkou mohli kupovat hračky na hraní. Peníze se dostávají v práci. Maminka namíchá barvy, prodá je a za to má peníze. Taťka, když vymění píchlou gumu. Když udělá
víc, tak má víc peněz, když míň, tak míň. Za hodně peněz by si koupil auto černé barvy. Bohatý je ten, kdo má
hodně peněz, nábytek a jídlo. Chudý nemá skoro nic. Chtěl bych být bohatý.
Kryštůfek si také myslí, že peníze jsou potřeba, například na zaplacení housek. Táta chodí do práce a tam vydělá
peníze. Má jich prostředně, víc jich vydělat nemůže. Kdybych měl hodně peněz, tak bych chtěl 15 velkých krabic
Lega. Ten, kdo je bohatý má hodně peněz, chudý peníze nemá. Nevím, jestli bych chtěl být bohatý.
Ondrášek říká, že peníze jsou potřeba, aby si něco mohli koupit. Třeba hračky, dárek a víc neví. Pro peníze se chodí do banky. Za hodně peněz by si koupil brambůrky, bonbony a čokoládu. Ten, kdo je bohatý, má hodně zlata.
Eliška si myslí, že peníze nejsou potřeba, nejsou důležité. Důležitá je policajtka. Peníze se dostávají v bance, ale
neví, za co se dostávají. Za hodně peněz by si koupila panenku. Bohatý má hodně peněz, chudý jich má málo. Nechtěla bych být bohatá.
Sebík si myslí, že peníze nejsou potřeba. Dostávají se v bance. Ta už tady není, tak musí jezdit do Hořic. Peníze
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dává do banky nějaká paní. Když se hodně pracuje, tak jich je hodně. Koupil by si něco, co je zajímavé, třeba nějakou hračku. Bohatý je ten, kdo má hodně peněz. Já bych nechtěl být bohatý, moc bych se pak vychloubal.
Výpovědi dětí zapsala Zdena Erlebachová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSTROMĚŘ

Fotografie z Tuře ze soutěže

SDH Ostroměř - zkouška ohně(m) v Domoslavicích
Po několika letech, kdy se v Ostroměři a okolí, až na malé soukromé ohně, nepořádaly žádné organizované akce
v rámci tradičního pálení čarodějnic, se skupina nadšenců z SDH Ostroměř rozhodla uspořádat veřejně přístupnou
událost v Domoslavicích. Areál bývalé hasičské zbrojnice spolu s přilehlou požární nádrží - koupalištěm byl svěřen
ostroměřským hasičům do správy v minulém roce.
První příležitostí k oživení areálu umístěného v nádherné přírodní lokalitě se po dlouhé zimě logicky stala Filipojakubská noc. Nebylo však úplně jednoduché s omezenými zdroji vše uspořádat a zajistit ke spokojenosti zúčastněStrana 10

ných a zároveň nenarušit klid obyvatel Domoslavic. Největší obavou pořadatelů však
do poslední chvíle bylo počasí, které ještě
v předposlední den příprav neslibovalo
zdárný výsledek.
Nebylo to však jen počasí, co nám ke zdaru
akce nepřálo. Nikdo není dokonalý a tak
byly do základů hranice použity nevhodné
materiály, kterými neznámý sponzor "obdaroval" pozemek okolo domoslavické hasičské zbrojnice. Jen díky všímavému spoluobčanu, který nás prostřednictvím Odboru
životního prostředí v Hořicích upozornil na
velké nebezpečí plynoucí z tohoto materiálu, bylo možno včas zabránit vysoké pokutě
a především možnému negativnímu vlivu
na životní prostředí.
Organizátoři neváhali a mobilizovali veškeré dostupné prostředky a přes osobní úsilí
a nemalé nečekané náklady zorganizovali
den před konáním akce nápravu. Potenciálně nebezpečný materiál byl za použití
profesionální jeřábní techniky z hranice
odstraněn a odvezen k ekologické likvidaci.
Základna hranice pak byla dotvořena z ekologicky nezávadného materiálu a horní část
spolu s nezbytnou čarodějnicí byla za použití autojeřábu spuštěna zpět dolů.
Dle hodnocení zúčastněných se akce vydařila od odpolední zábavy pro děti přes zapálení ohně provázené profesionálním zásahem hasičů při hrozícím rozšíření ohně
mimo vymezené hranice až po odchod posledních účastníků. Hasičský dozor však
pokračoval až do následujícího rána, kdy
proběhl úklid a zajištění objektu a přilehlých ploch.
Naše poděkování za zdar akce patří nejen
sponzorům, návštěvníkům, dobrovolníkům,
ale i všímavému občanovi, díky jehož iniciativě mohla akce nakonec proběhnout bez
negativních vlivů na okolí. Za SDH Ostroměř
bychom si přáli, aby se areál domoslavické
"hasičárny" stal místem relaxace a příjemného setkávání i v letním období, kdy by
mělo být znovu zprovozněno místní koupaliště.
Jakékoli podněty spoluobčanů směřující
k úspěšnému oživení domoslavického areálu jsou vítány. Neváhejte se s nimi obrátit
přímo na vedení SDH Ostroměř. Stejně tak
budou oceněny dobrovolné ruce k dílu.
-bubuStrana 11

JARNÍ TVOŘENÍ S KLUBEM ŽEN
Ve středu 5. dubna uspořádal Klub žen Ostroměř, z. s.
další ze svých dílen. Tentokrát se nás sešla plná zasedací síň a po sladkém občerstvení už jsme se pod vedením paní učitelky Dany
Hermochové pustili do zdobení jarních kloboučků.
Kromě nich každý obdržel
i několik filcových kytiček,
barevnou sisálovou trávu,
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řetěz s korálky a motýlky a také si mohl vzít vrbové větvičky. Všechny ozdoby se na klobouček přilepily tavnou
pistolí. Na závěr jsme se se svými kloboučky ještě vyfotili. A můžeme se těšit na příští rok, kdy budeme vyrábět
velikonoční svícny.
Lada Nekulová

PRŮJEZDY NADMĚRNÝCH NÁKLADŮ OSTROMĚŘÍ
Všichni víme, že naší obcí Ostroměř prochází silnice č. I/35 (E442), která umožňuje průjezd nadměrným nákladům,
ale vyžaduje to určitá přechodná opatření a drobné problémy. Přesto například z Hradce Králové do Mělníka je to
zvládnutelnější varianta než po dálnici D11. Od konce září 2016 do začátku dubna 2017 projížděly obcí
4 nadrozměrné náklady, jejichž některé parametry byly pozoruhodné. Každý průjezd se stal pro občany obce velkou diváckou atrakcí, stáli na chodnících, fotili a obdivovali um řidiče tahače a práci celého kolektivu, protože náklady musely překonat železniční přejezd, nástupní ostrůvky uprostřed silnice, zatáčky a most přes Javorku.

Velký přelet TU-154M po zemi
V pátek 23. září 2017 v 9.30 hodin vyjel z kbelského
vojenského letiště nezvyklý náklad – trup vládního
letounu TU-154M (Naganský expres), který měl namířeno do Leteckého muzea v Kunovicích, kde se stane
největším exponátem. Tento letoun přepravoval naše
bývalé prezidenty Václava Havla a Václava Klause
a přiletěl s naší vítěznou hokejovou reprezentací
z olympijských her v Naganu v roce 1998. Dobrovolníci
z Leteckého muzea v Kunovicích 2 roky demontovali
letoun, aby byl schopný přepravy a mohl se vydat na
poslední cestu. Od stroje byly odděleny křídla, ocasní
plochy i motorové gondoly.
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„Transporty nadměrných nákladů se připravují celé měsíce. Vše se odvíjí od hmotnosti a rozměrů nákladu. Podle
toho se zvolí přepravní technika a od té se pak odvíjí trasa,“ řekl Martin Ludvík z přepravní společnosti Universal
Transport (UTP). Trup letadla bez demontovatelných součástí vážil necelých 25 tun, což byla relativně malá hmotnost. Délka trupu byla 41,8 metrů, šířka 4,8 metrů. Celková délka soupravy s tahačem dosáhla 51,5 metrů. Martin
Ludvík dále uvedl: „Na přehledných a prostorných úsecích bude souprava moci uhánět rychlostí až 60 km/h, ale
problematická místa bude nutné projíždět skoro krokem. Někde se kvůli rozměrům nákladu musí dočasně „přizpůsobit“ i dopravní předpisy. A některé okružní křižovatky se budou muset projíždět protisměrem.“ V pátek náklad absolvoval trasu z Kbel až do Milovic u Hořic, kde přenocoval do sobotního rána. Trasa vedla přes Brandýs
nad Labem, Čelákovice, Poděbrady, Jičín a okolo 16. hodiny dorazil náklad do Ostroměře. Dopravní provoz byl
v obou směrech zastaven. Občané sledovali, jak trup letadla uložený na podvalníku podjel veškeré elektrické vedení nebo zvládl průjezdy zatáčkami. Zájem o přepravovaný objekt nebyl pouze v průjezdních obcích a městech,
ale i podél silnice či na místech nočních odpočinků. V sobotu v půl čtvrté ráno vyrazil náklad z Milovic přes Hradec
Králové, Litomyšl, Vysoké Mýto, Mohelnici do Břuchotína. Poslední (nedělní) část „Velkého přeletu“ vedla
z Břuchotína přes Olomouc, Lipník nad Bečvou, Přerov, Hulín, Otrokovice do Kunovic, kde trup po deváté hodině
ranní zakončil svoje putování a na dobrovolníky v muzeu čeká několikaměsíční montáž celého letounu.

Obří zásobník na sirovodík pro Bělorusko
V pátek 17. března 2017 v 8 hodin ráno vyjel z Hradce Králové ze společnosti ZVU Strojírny a. s. nadměrný náklad
směřující do přístavu v Mělníku. Trasa dlouhá 160 km si vyžádala od pátku do úterý různá dopravní omezení. Souprava měla na délku přes 33,6 metrů, její šířka byla 5,8 metrů, výška 7,02 metrů a celková hmotnost 180 tun. Přepravovaná nádrž o objemu 420 m3 na uskladnění sirovodíku v chemickém průmyslu byla dlouhá 28 metrů, široká
5,8 metrů a vážila 112 tun. Jednalo se o náklad extrémní svou výškou a hmotností. Takovýto obří náklad si zasloužil i pozornost České televize, kde ve vysílání programu ČT24 byly zařazovány živé přenosy.
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Policie ČR zajišťovala doprovod a bezpečný provoz. Doprava zůstala na silnici zachována, pouze si vyžádala zastavování vozidel při krajnici. Výška celé soupravy měla za následek omezení dodávky elektrického proudu
v průjezdních obcích. Energetici museli kabely elektřiny vedoucí z jedné strany ulice na druhou buď pomocí tyčí
zvedat, nebo přestřihnout. Naše obec Ostroměř byla v tomto omezení extrémní, neboť si vyžádala 21 přeskřípnutí
vedení z celkového počtu 36. Odstávka elektřiny proběhla dále v obcích Konecchlumí, Úlibice, Jičíněves, Kopidlno,
Čelákovice a Lázeň Toušeň. Energetici společnosti ČEZ se snažili co nejrychleji zapojit elektrické vedení do původního stavu. Komplikovanost průjezdu přes Ostroměř je patrná i z celkové doby jízdy obcí, jež trvala zhruba
45 minut. A ještě jednou zajímavostí je, že z průjezdu nákladu Ostroměří měli radost žáci místní základní školy,
neboť se neučili.
Každý transport nadrozměrného nákladu musí
být naplánován do nejmenších detailů (výška
podjezdů, nosnost mostů atd.), aby vše proběhlo bez komplikací. Problém se však vyskytl
okolo poledne s podjetím dopravního značení
u Robous, které je umístěné příliš nízko. Organizátor přepravy proto musel získat povolení
od Ředitelství silnic a dálnic, aby značení mohl
demontovat. Náklad s doprovodem čekal do
pondělního rána u benzinové stanice mezi
Úlibicemi a Jičínem. V pondělí náklad absolvoval cestu přes Staré Místo, Dymokury, Okřínek
až do Mochova. V úterý pokračoval přes Čelákovice, Brandýs nad Labem a Tišice do Mělníka, kam dorazil v odpoledních hodinách. Obří
válcovitá nádrž následně putovala z Čech po
Labi do Hamburku a dál nákladní lodí do litevského přístavu Klaipeda, aby opět po silnici zamířila do cílové destinace ve městě Mazyr na jihovýchodě Běloruska.
Parametry nadměrného nákladu totiž neumožnily, aby nádrž byla přepravována přímější, a to suchozemskou cestou.
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Nadměrný náklad z Hradce Králové do litvínovského Unipetrolu
Degasser (odplynovací nádoba) vyrobený ve firmě ZVU Strojírny a. s. se vydal
v úterý 28. března 2017 v 15 hodin na více než 200 km dlouhou trasu do Litvínova,
kam dorazil 31. března 2017 v ranních hodinách. Náklad o délce soupravy 30 metrů, šířce 5,4 metrů a celkové výšce 6,35 metrů a celkové hmotnosti 102 tun opět
potřeboval na mnoha místech podjet pod elektrickým vedením, a tak technici
společnosti ČEZ zajišťovali průjezd pod kabely vysokého i nízkého napětí. Omezení
dodávky elektřiny opět pocítili ve východních Čechách obyvatelé Ostroměře, Sadové a Konecchlumí. Vedení bylo opět nadzvedáváno či přestřiženo. Ve večerních
hodinách již souprava projížděla přes střední Čechy (Žantov, Boseň, Kosmonosy)
a severní Čechy, kde kolem druhé hodiny po půlnoci byl v Doksech náklad odstaven. Ve středu 29. března 2017 ve večerních a nočních hodinách náklad doputoval
do Lovosic a následující noc absolvoval cestu do Litvínova.
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Další komponent pro Unipetrol
Společnost ZVU Strojírny a. s. v Hradci Králové zhotovila
další díl pro výrobu polyetylenu pro litvínovský Unipetrol.
Tentokrát nádrž vyrazila na svoji dráhu ve středu 5. dubna
2017 v 8 hodin ráno. Jelikož náklad byl opět výjimečný
svou výškou 6,5 metrů, transport museli doprovázet i
energetici, kteří při průjezdech obcemi nadzvedávali či
odpojovali elektrická vedení. Váha této tlakové nádoby
byla 70 tun, celé soupravy pak 132 tun, šířka transportu
5,5 metrů a délka 28 metrů. Ostroměří náklad projížděl
okolo půl desáté a opět došlo ke krátkodobému přerušení
dodávky elektrické energie. Trasa do Litvínova měří zhruba
200 km a vedla dále přes Sobotku, Mnichovo Hradiště do první noční zastávky v Ralsku. Čtvrteční etapa vedla přes
Mimoň, Úštěk, Litoměřice a Terezín do druhé noční zastávky v Lovosicích. Do Litvínova náklad přijel v sobotu ráno.

Podvečerní průjezd nadměrného nákladu bez omezení
Ve středu 3. května 2017 okolo 19. hodiny projel nadměrný náklad bez omezení dodávky elektřiny a bez úpravy
dopravního provozu v Ostroměři.
A na závěr zbývá dodat, že transporty dalších 3 dílů výrobní linky do Litvínova mají podle mluvčí ZVU Strojírny a. s.
následovat do konce května letošního roku. Nechme se tudíž překvapit, jak budou náklady velké a zda přinesou
nějaké omezení.
Tomáš Horák

ŠKOLÁK Z OSTROMĚŘE PŘEKONAL V TROJSKOKU ŠEBRLEHO!
Dvě sportující školy, skvělá atmosféra a jeden opravdu mimořádný výkon.
Takové bylo okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) v Jičíně.
V soutěži družstev vybojovala první místo ZŠ Eduarda Štorcha z Ostroměře, na domácí ZŠ Železnická zbylo stříbro.
„Celkem se zúčastnilo 40 dětí,“ říká za pořadatele David Novotný.
Jičínské kolo vstoupí do historie letošního ročníku OVOV: Miroslav Špicar (ročník 2002) z vítězné školy si v trojskoku
připsal 9,02 metru. „Tím překonal i olympijského vítěze v desetiboji Romana Šebrleho,“zmiňuje Novotný.
Děti soutěžily v pětiboji složeném z trojskoku, hodu medicinbalem, švihadla, kliků a běhu na 1000 metrů či
driblingu. Do klání se zapojili jednotlivci narození v letech 2002 až 2007 a v družstvech závodily ročníky 2003 až
2006.
Do krajského kola, z něhož vede cesta do republikového finále, přímo postupuje pouze vítězná škola.
Krajské kolo se uskuteční 23. května v Hradci Králové. Letos se koná již osmý ročník Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů, který založili olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík s Romanem Šebrlem s cílem
motivovat děti ke sportu. Olympijský odznak – OVOV je součástí projektu Sazka Olympijský víceboj. Jeho disciplíny
jsou určeny dětem i dospělým, kteří mohou získávat bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky, jež jsou
motivací ke zlepšení výkonů.
Převzato z Jičínského deníku ze dne 25. 4. 2017
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ OSTROMĚŘ
Vás srdečně zve na
42. ročník turistického pochodu & 19. ročník cyklotrasy

KRAJEM EDUARDA ŠTORCHA
v sobotu 20. května 2017
Prezentace, start i cíl jsou u Základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři,
start od 7 až 10 hodin
Připravené trasy:

kočárková 4 km
pěší 7, 12, 20 a 30 km
cyklo 25, 35 a 50 km

Součástí pochodu jsou soutěže pro děti.
Více informací: www.kct-ostromer.wz.cz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSTROMĚŘ
Vás srdečně zve na

Memoriál Jaroslava Rychtery
který se koná v sobotu dne 20. 5. 2017 od 9 hodin za Základní a mateřskou školou EŠ v Ostroměři
Program:
8.00 – 8.45 prezentace družstev a veteránů
8.45 – 9.00 nástup a rozlosování
13.00
vyhlášení výsledků
Kategorie: Setkání veteránů, včetně ukázek a předvedení (stroje do r. 1960)
Soutěže dětí a mládeže, štafeta 4 x 60 m, požární útok
Pravidla a provedení soutěží bude upřesněno při nástupu.

Strana 18

OSTROMĚŘSKÉ SLAVNOSTI
17. června 2017 - hřiště za školou
Program:
14.00 – slavnostní zahájení
14.30 – 17.30 Soutěže - disko pro děti s diskžokejem Zdeňkem Vranovským
19.30 – 20.30 Regioband - pop rockový orchestr
(studentský orchestr z Královéhradeckého kraje pod taktovkou Stanislava Horáka)
21.00 – 2.00 Taneční zábava
Po celé odpoledne je pro děti připraveno malování na obličej, malování na trička a malování na sklo

Občerstvení zajištěno

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC DUBEN 2017

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 2017

Poláčková Ludmila
Kubincová Jaroslava
Havlíková Jaroslava
John Jaroslav
Michálková Libuše
Plch Bedřich

Hypiusová Marie
Zmátlíková Květa
Tobolková Miluše
Beránková Miloslava
Němcová Hana
Kindlová Milada
Fikarová Josefa
Klajmonová Vlastimila
Šourek František
Vejs Zdeněk
Malík Josef
Lipenská Marta
Vanc Jan
Kyselová Eva
Krejčík Jaroslav

Ostroměř
“
“
“
“
“

91 let
87 let
81 let
81 let
80 let
70 let

Ostroměř
DD Obora
Domoslavice
Ostroměř
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Domoslavice
Domoslavice

94 let
93 let
92 let
91 let
87 let
84 let
81 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let

ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ NABÍDNE HABADĚJ V NOVÉM
Od května můžete na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové opět naladit nejoblíbenější pořad Českého rozhlasu Hradec Králové – Dopolední Habaděj. Proč tomu tak je a co se můžeme těšit, na to jsme se zeptali vedoucí
Programu ČRo Hradec Králové Lady Klokočníkové.
proudové vysílání, hodně zaměřené na životní styl,
zprávy z regionu, zábavu a především servisní informace. Ty se ve vysílání objevovaly už teď, ale na základě
výzkumů Českého rozhlasu v minulém roce jsme je na
přání posluchačů vylepšili.

zleva: Jana Kudyvejsová, Lada Klokočníková, Lucie Peterková

Tříhodinový proud informací a hudby Dopolední Habaděj budeme „v novém“ vysílat od prvního května vždy
ve všední den od devíti do dvanácti hodin. Půjde o tzv.

V čem především bude nová tvář pořadu?
Rádi bychom byli velmi blízko k posluchači, tedy budeme se snažit o kontaktní rubriky, často i v návaznosti na
sociální sítě. Do vysílání se vrací oblíbená soutěž Věřte
nevěřte, rady dostanou posluchači v rubrikách Vaše
hobby a také Ptáme se za vás, kterou připravuje spotřebitelský rádce Josef Černý. Od pondělí do pátku
nebude chybět po jedenácté hodině Radioporadna.
V ní dostanou prostor lékaři a další odborníci. Známé
osobnosti, které navštíví náš region, budeme oslovovat
v rubrice Nezavěšujte, prosím!
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A co hudba?
I tady připravujeme nové playlisty ve velké míře zaměřené na českou hudbu, abychom naplnili slogan Českého rozhlasu – České písničky, které si zazpíváte. Kromě
známých hitů ale budeme pravidelně nabízet i hudební
novinky, především českých autorů.
V pátek dopoledne vysíláte mezi desátou a jedenáctou hodinou z Radiokavárny v Havlíčkově ulici, budete
tam i nadále zvát výjimečné hosty na setkání s posluchači?
Ano a nejen mezi desátou a jedenáctou hodinou, ale
od května to bude už od devíti hodin, takže půjde
o tříhodinové vysílání za účasti posluchačů. Kromě soutěží a rozhovorů se známými osobnostmi chceme
z kavárny nabídnout po jedenácté hodině i netradiční
Radioporadny, ve kterých se hosté v kavárně budou
moci nejen zeptat odborníků, ale řadu věcí si budou
moci vyzkoušet a v případě kulinářských poraden
i ochutnat.

s posluchači a hosty v kavárně budu setkávat já. I tady
vycházíme z toho, že dopoledne vyhledávají náš program především ženy. To ale rozhodně neznamená, že
bychom nechtěli oslovit ve větší míře i muže. Do jaké
míry se nám to podaří, ukáže čas.
Habaděj je pořad s dlouholetou tradicí, i na ní
„stavíte“ program?
Určitě. Habaděj vznikl v roce l990. Nejprve to byl pořad
víkendový a pro jeho oblibu jsme název a některé programové prvky přesunuli do všednodenního dopoledního vysílání. V roce l996 byl Habaděj nejoblíbenější
regionální pořad a v tomto roce také obdržel cenu generálního ředitele ČRo. Byli bychom velmi rádi, kdybychom novým programem na tuto tradici navázali
a kdyby se nový Dopolední Habaděj stal pro posluchače
každodenním přítelem.
Tomáš Peterka

Na které moderátory se můžeme od května těšit?
Od pondělí do čtvrtka se budou po týdnu střídat Lucie
Peterková a Jana Kudyvejsová a v pátek dopoledne se

NÁMĚTY NA VÝLETY - HRADY A ZÁMKY - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Na Hrádku u Nechanic návštěvníci uvidí „malý“ zázrak – velká nebesa
se po více než 80 letech vrátila do ložnice hraběnky
Na Hrádku u Nechanic bude o tomto víkendu zpřístupněn druhý hlavní prohlídkový okruh s názvem Osobní život
šlechty. Na tento okruh, respektive do ložnice hraběnky Harrachové, se po více než 80 letech vrátila nebesa nad
postel, jejichž restaurování trvalo více než tři roky.
Dnes byla nebesa představena odborné veřejnosti a zástupcům médií,
o víkendu je již mohou obdivovat návštěvníci. „Na zámku nabízíme
trvale okruh pod názvem Lesk a sláva Harrachů, což je prohlídka reprezentačních prostor v přízemí zámku, prohlídku věže a od května do
konce září potom také prohlídku prvního patra – Osobní život šlechty.
Tento prohlídkový okruh je zaměřen na každodenní život Harrachů
v druhé polovině 19. století - a právě tento okruh zdobí nově instalovaná nebesa, která sem historicky patří. Domnívám se, že návštěvníky
zaujmou nejenom svojí impozantností, ale i výzdobou, je to skutečně
mistrovská práce a já jsem moc rád, že se nebesa vrátila na své původní místo. Je to zásluhou mnoha lidí - odborných pracovníků Národního památkového ústavu, pracovníků zámku a především restaurátora, za což jim patří mé velké poděkování“, komentuje událost kastelán Hrádku u Nechanic Mgr. Martin Rejman.
„Nebesa jsou skutečně unikátem, nejenom díky svému stáří, výzdobě a rozměrům, ale hlavně tím, že se skutečně
jedná o samostatná nebesa, známá třeba z interiérů anglických zámků. U nás jsou známé spíše postele již spojené
s nebesy, kdežto Hrádek u Nechanic má nebesa, pod něž se postel teprve postaví. Takovýmto kusem nábytku se
nemůžeme pochlubit na žádném z našich objektů v Královéhradeckém, ale ani Pardubickém či Libereckém kraji“,
vysvětluje ředitel ÚPS na Sychrově PhDr. Miloš Kadlec.
Nebesa pochází z roku 1848 a jsou signována J. Hartelem. V ložnici hraběnky stávala do konce 30. let 20. století,
kdy byla z popudu manželky posledního majitele zámku odstraněna společně s další výzdobou ložnice pro nemodernost (jako např. i kožené tapety a dřevěné římsy). Poté byla dlouhé roky uložena na půdě nad kočárovnou
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v hospodářské budově. V evidenci byla nebesa vedena jako rozebrané ostění, neboť byla demontována na mnoho
částí a nikdo netušil skutečný stav věci. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu hospodářské budovy byla i půda
v 90. letech vyklizena a při té příležitosti byla nebesa správně identifikována (dle vyobrazení Rudolfa von Alta).
Následně došlo k ozáření, základní konzervaci a v posledních třech letech i nákladnému restaurování.
Po více než 80 letech se v dubnu navrátila nebesa na místo určení a je to poprvé od oficiálního zpřístupnění zámku, co se mohou návštěvníci na tuto raritu podívat, konkrétně od soboty 29. dubna. Svou velikostí, řezbářskou
výzdobou a nelehkým osudem se nebesa stala perlou druhého prohlídkového okruhu (Osobní život šlechty) a zároveň malým zázrakem.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - AKCE NA KVĚTEN A ČERVEN 2017
• duben – říjen: státní zámek Ratibořice – Ratibořické údolí v barvách čtyř ročních období. Výstava fotografií na
profesionální úrovni náchodského amaterského fotografa Patra Falty se koná ve vstupní hale zámku
v Ratibořicích od dubna do října 2017. Otevřeno podle otevírací doby zámku. Vstup zdarma.
Upozornění: v době konání kulturních programů, svatebních obřadů, společenských akcí a koncertů je vstup na
výstavu omezen. (www.zamek-ratiborice.cz)
• 1. května a 8. května: státní zámek Hrádek u Nechanic – Zámecké podzemí. Prohlídka zámeckých sklepů
s ukázkou původních kotlů z 19. století nebo elektrických rozvodů. (www.hradekunechanic.cz)
• 1. května a 8. května: státní zámek Náchod – Sváteční prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů.
Prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů (základní okruh I.) na náchodském zámku za snížené vstupné
pro všechny návštěvníky. Vstupné 80 Kč. (www.zamek-nachod.cz)
• 3. května, 10. května, 17. května, 24. května, 31. května, 7. června, 14. června, 21. června a 28. června: státní
zámek Náchod – Vyprávění z náchodského zámku a podzámčí. Speciální prohlídky pro I. stupeň základních
škol. Děti se během prohlídky zábavnou formou seznámí se životem aristokratické rodiny, zámeckých úředníků
a služebnictva v 19. století. Prohlídky se konají v květnu a červnu každou středu od 9 do 15 hodin. Délka
prohlídky 30 až 40 minut. Nutná rezervace prohlídky alespoň 3 dny předem na telefonu 491 426 201,
608 181 921 nebo 773 771 818. Vstupné 50 Kč. (www.zamek-nachod.cz)
• 5. - 7. května: státní zámek Ratibořice – Soirée u vévodkyně za svitu svící. Večerní komponovaný program
v zámku. Výjimečně, pouze během těchto mimořádných prohlídek, budete mít možnost spatřit zámecké
interiéry osvětlené tak, jak je vídali jejich obyvatelé před 200 lety. V průběhu procházky po večerním zámku se
dozvíte mnoho zajímavého o tom, jak probíhal večer a čím se v minulosti svítilo na šlechtickém sídle a zažijete
také jedno příjemné překvapení. Na závěr pro vás bude připraveno posezení u šálku černé kávy a jablečného
závinu. Délka prohlídky cca 30 - 40 minut. Kapacita prohlídky je omezena na maximálně 20 osob. Vzhledem
k pozdním časům prohlídek, prosíme, zvažte účast dětí do 12 let. Začátky prohlídek: ve 20.30 a ve 21.00 hod.
V případě vyššího zájmu možno i ve 21. 30 hod. Vstupné: Jednotné 150 Kč Vstupenky je nutno rezervovat
předem. Upozornění: Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze
v pracovních dnech v čase od 7.00 do 14.00 hod), e-mail: info@zamekratiborice.cz (www.zamek-ratiborice.cz)
• 6. května, 3. června: státní zámek Náchod – Mše svatá. Mše svatá v raně barokní zámecké kapli Nanebevzetí
Panny Marie na III. nádvoří. Mši slouží P. Zdeněk Kubeš, děkan náchodské farnosti. V 16 hodin. (www.zameknachod.cz)
• 7. května: hospitál Kuks – Vítání ptačího zpěvu. Netradiční nedělní ráno na Kuksu! Ranní procházka kolem
hospitálu s ornitologem. Zaposlouchání se do zpěvu ptáků, odborný výklad, zajímavosti z ptačí říše. Od 7 do
9 hod. (www.hospital-kuks.cz)
• 7. května: hospitál Kuks – Koncert Václava Koubka. Václav Koubek. Vystudoval vysokou školu strojní v Liberci.
Pracoval pro televizi, jako asistent střihu, u filmu jako asistent režie, prošel řadou divadel a zůstal
u svobodného povolání. Jako herec se objevil i v Národním divadle (Zvony) a ve filmu (Keď hviezdy boli
červené, Zvířata ve městě, Cesta pustým lesem, Mikola a Mikolko, Co chytneš v žitě, Čert ví proč, Na stojáka
aj.). Momentálně vše sloučil do Vesnického klubu Chotěmice, odkud své písně, povídky, pohádky
a připravované filmy rozesílá do klubů celé republiky. Od 18 do 20 hod. Vstupné: 150 Kč. (www.hospitalkuks.cz)
• 7. května, 4. června: státní zámek Náchod – Prohlídka kaple Nanebevzetí Panny Marie. Komentovaná
prohlídka zámecké raně barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty. Začátek prohlídky
ve 13 hodin. Jednotné vstupné 40 Kč. (www.zamek-nachod.cz)
• 12. května – 31. října: státní zámek Opočno – Rok renesanční šlechty – Levoruční dýka. Výstava levoručních
dýk z depozitářů zámku Opočno. Levoruční dýky byly zbraně uzpůsobené k vykrývání výpadů kordem
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(rapírem), případně zachycení či poškození soupeřovy čepele. Zlatým věkem výroby těchto zbraní byl konec
16. a začátek 17. století, kdy ve španělských dílnách vznikaly ty po stránce konstrukce i výzdoby nejdokonalejší
exempláře. Na opočenském zámku se nachází sbírka 12 dýk tohoto typu různé datace, provenience, kvality
i stavu. Vzhledem k jejich uložení mimo expozice zámku, nejsou tyto exponáty návštěvníkům běžně přístupné.
Výstavu bude možné zhlédnout pouze v rámci prohlídky I. okruhu nebo prohlídky celého zámku
v jeho provozní době. Vstupné dle okruhu, akcí se nenavyšuje. (www.zamek-opocno.cz)
13. května: státní zámek Hrubý Rohozec – Zámecký jarmark na Hrubém Rohozci. Pohádková stezka pro děti,
hrací teta, malování na obličej, závody v pojídání koláčů se zapečenými mincemi a tvořivé dílničky pro děti.
Stánky, dárkové předměty, hračky, keramika, občerstvení – to vše na nádvoří zámku. (www.hruby-rohozec.eu)
18. - 21. května: státní zámek Náchod – Výstava přírody a myslivosti. Výstava přírody a myslivosti spojená
s přehlídkou mysliveckých trofejí ve Velkém sále na I. nádvoří zámku. V termínu od 18. do 19. 5. pro školy.
V termínu od 20. do 21. 5. pro veřejnost. Vstupné dobrovolné. (www.zamek-nachod.cz)
25. května – 3. června: státní hrad Kunětická hora – Limonádový Joe. Limonádový Joe má přesnou mušku,
zářivý úsměv a krásný hlas tenora. Popíjí jen Kolaloku, alkoholu se nedotkne. Bojuje proti padouchům
Divokého západu, kteří se neštítí těch nejhanebnějších zločinů, a hájí nový spravedlivý svět, kde čestnost
a pravda vyhrává, zlo se se zlou potáže. Slavný muzikál v podání Východočeského divadla Pardubice, hraný pod
širým nebem v atraktivních kulisách hradu Kunětická hora. Představení pořádá a prodej vstupenek zajišťuje
Východočeské divadlo Pardubice. Představení od 20:30 do 23:30. Předprodej od 1. 2. 2017. (www.hradkunetickahora.cz)
6. - 8. června: státní zámek Náchod – Pohádka o čarodějnici Xsíksáře. Pohádka o čarodějnici Xsíksáře, draku
Filemónovi a čertíkovi Damiánovi, kteří svými kouzly pomohou ke štěstí princi Janovi a Aničce. Začátky
představení v 9, 10, 11, 12 a 13 hodin, dále dle rezervací. Délka představení přibližně 50 minut. Rezervace na
telefonu 604 381 520 nebo e-mailu agentura.veronika@centrum.cz, www.agenturaveronika.cz (volejte prosím
v úřední hodiny Po - Pá od 13 do 18 hodin). Vstupné 80 Kč / osoba / dítě, pedagogický doprovod ZDARMA.
(www.zamek-nachod.cz)
6. - 10. června: státní zámek Ratibořice - Za Babičkou Boženy Němcové. Postavy, důvěrně známé z knihy
Babička spisovatelky Boženy Němcové, vás přivítají v místech, ve kterých se děj románu odehrává. Při návštěvě
v zámku narazíte na namyšleného komorníka Leopolda, pozdravíte vznešenou paní kněžnu a její milou
schovanku, komtesu Hortenzii. Ve mlýně vás budou vyhlížet veselý mlynář s panímámou mlynářkou a houfem
ratibořických dětí s jejich hrami, zpěvy a říkadly. Na Starém bělidle vás potěší setkání s laskavou babičkou
a vnoučaty. Pořádá: Správa NKP SZ Ratibořice ve spolupráci s Folklorním souborem Barunka z České Skalice.
Doba konání: úterý – sobota 9.00 – 16.00 hod. Vstupné: zámek - dle ceníku vstupného, platného pro rok 2017.
Rudrův mlýn - plné 40 Kč, senioři nad 65 let 35 Kč, děti nad 6 let, studenti a ZTP 35 Kč, rodinné vstupné 100 Kč.
Děti do 6 let ve skupinách (MŠ) 20 Kč. Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma. Ve dnech úterý - pátek pouze
pro předem rezervované a objednané prohlídky! Upozorňujeme na možnost předchozího objednání i pro
jednotlivce na sobotu 10. 6. V neděli 11. 6. se program nekoná! Rezervace prohlídek pro skupiny i jednotlivce
a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7.00
do 14.00 hod). (www.zamek-ratiborice.cz)
8. - 11. června: státní zámek Hrádek u Nechanic – Hudební festival Romantický Hrádek. Devatenáctý ročník
festivalu klasické a romantické hudby. Díla hudebních mistrů v podání našich i zahraničních významných
koncertních umělců. Milovníci klasické a romantické hudby si je mohou poslechnout v reprezentačních
sálech zámku. Vstupenku můžete věnovat i jako dárek. Po každém koncertu je pro hosty připraveno malé
pohoštění a číše vína. Ve čtvrtek, pátek a v sobotu v 19 hodin, v neděli v 17.30 hodin. Vstupenky je možné
rezervovat na zámku či před telefon 495 441 244, email hradekunechanic@npu.cz. Prodej vstupenek také
½ hodiny před zahájením koncertu v pokladně zámku. Rezervované vstupenky v pokladně zámku je nutné
vyzvednout minimálně 1/4 hodiny před koncertem. (www.hradekunechanic.cz)
9. června: hospitál Kuks – Noc kostelů. Mezinárodní svátek doprovázený speciálními prohlídkami a koncerty
Královédvorského chrámového sboru a orchestru pod vedením Víta Havlíčka. Od 18 do 20 hod. (www.hospitalkuks.cz)
17. června: hospitál Kuks – Baroko na oko. První barokní slavnosti v Hospitálu Kuks. Čeká vás svět masek,
nádherných šatů a dámských vějířů, ale i kyrysů a zbraní. Potkáte průvody urozených pánů, komtes a dvorních
dam, kejklíře, artisty a hudebníky. Kuks obsadí císařská kavalerie. Uvidíte život ve vojenském ležení i turnaje na
koních. Živé obrazy a večerní prohlídky Hospitálu Kuks vám představí dobu hraběte Šporka. Jeho hraběcí Milost
vám možná po večerní ohňové show udělí i audienci. Organizuje: Revitalizace Kuks o. p. s. (www.hospitalkuks.cz)
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• 17. června – 30. září: hospitál Kuks – Výstava Figurama. Od 9 do 17 hod. Výstava je přístupná zdarma.
V pokladně požádejte o doprovod průvodce. (www.hospital-kuks.cz)
• 24. června: státní zámek Hrádek u Nechanic – Svatojánská noc – noční prohlídky. Přivítání léta v kouzelném
večerním prostředí za doprovodu hraběcí rodiny a služebnictva. Večerní prohlídky s průvodci v dobových
kostýmech. Noční prohlídky zámku jsou jako samostatný okruh každých 20 minut. Doba prohlídky zámku asi
1 a ¼ hodiny. Prohlídky probíhají od 18.00 do 22.00 hodin. Rezervaci vstupenek doporučujeme (rezervace na
čísle 495 441 244, 602 185 554 - denně od 10:00 do 15:00 hodin). (www.hradekunechanic.cz)
• 24. června: státní zámek Náchod – Výstava historických vozidel. Výstavu veteránů na třetím zámeckém
nádvoří pořádá státní zámek v Náchodě ve spolupráci s Klubem historických vozidel Metuje Velké Petrovice.
Doba konání od 13 do 16 hodin. Jednotné vstupné 30 Kč + zdarma prohlídka věže. (www.zamek-nachod.cz)
• 24. června: státní zámek Náchod – Ze života na náchodském zámku. Zaháňský a Kuronský vévoda Petr Biron
nebo jeho manželka vypráví v expozici Na dvoře vévodském malým návštěvníkům o životě na zámku
a v podzámčí. Během prohlídky se setkáte i s dalšími dobovými postavami, např. komornou či guvernantkou
princezen. Začátek prohlídek v 12.30, 13.30, 14.30 a 15.30 hodin. Vstupné se akcí nemění. (www.zameknachod.cz)
• 24. června – 19. srpna: hospitál Kuks – Hudební léto. Mezinárodní festival v kostele Nejsvětější Trojice.
Organizuje: Královédvorský chrámový sbor z. s. se správou Hospitálu Kuks. Více informací najdete na stránce
Oficiální web akce. (www.hospital-kuks.cz)
• 24. - 25. června: státní hrad Trosky – Víkend na středověkém hradě. Dny naplněné divadelními vystoupeními,
šermem, dobovou hudbou a tancem, sokolnickými ukázkami, lukostřelbou, v předhradí bude jarmakr. Od
10 do 17 hod. Vstupné: plné 150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 350 Kč. (www.hrad-trosky.eu)

Pranostika lidu - KVĚTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Když máj vláhy nedá, červen se předá
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj
Deštivý květen - žíznivý říjen
V máji vlhko, chladno, bude vína na dno
Mokrý máj - v stodole ráj
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají
Suchý květen - mokrý červen
Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena
Na mokrý květen přichází suchý červen

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PROBĚHNE V NEDĚLI 18. ČERVNA 2017
Nové Smrkovice
Sylvárův Újezd
Domoslavice
Ostroměř

10:35 – 10:45 hod u čp. 5
10:50 – 10:55 hod hasičská zbrojnice
11:00 – 11:10 hod u bývalého obchodu
11:15 – 11:35 hod u nákupního střediska

Vážení občané,
obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami, s r. o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena
podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky
naší společnosti.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
• Léky všeho druhu včetně mastí
• Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na
ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců, atd.) Vše řádně označené!
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Zbytky starých barev, obaly od barev
Kompletní televizory, PC, monitory, tiskárny, ledničky, drobné elektrospotřebiče, zářivky
Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
Olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
• Odpad stavebního charakteru
• Eternit, azbest, asfalt
• Stavební omítky, lepidla, směsi, atd.
Způsob přebírání odpadů:
• Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
• Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz.
• Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím
odjezdu. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6. 10. 7., 24. 7. 2017

INZERCE
RESTAURACE A PENSION „U PATŘÍNŮ“
V KONECCHLUMÍ

GEODETICKÉ SLUŽBY - GEOPLÁN CZ
František Soukup

Nabízíme uspořádání oslav, večírků, svatebních
hostin. K dispozici je Vám salonek pro 19 osob,
sál pro 50 osob, nekuřácká jídelna.
Typická jídla domácí české kuchyně po celý den.
Vysoká kvalita jídel zajištěna.

- Vytyčování hranic pozemků
- Rozdělení pozemků
- Zaměřování staveb
- Práce podle vašich požadavků
Kontakt 603 201 293
jicin@geoplan.cz, www.geoplan.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.
mob. 723 533 984

Ostroměřský zpravodaj vydává kulturní výbor obce Ostroměř. Vychází obvykle měsíčně. Náklad 200 kusů. Redakční rada MKS:
Ing. Tomáš Horák - technické a grafické zpracování, Hana Němečková, Marie Svobodová, 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 Janeva s.r.o., Husova 5, Hořice
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