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Ostroměř, Domoslavice,
Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd
č.: 5. - 6.

ročník: 47

rok: 2018

web: www.ostromer.cz

cena: 10,- Kč

e-mail: mks.ostromer@centrum.cz

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Ostroměř,
konaného dne 26. 4. 2018
Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání
I. volí
1. Návrhovou komisi ve složení: p. Hana Tulková, p. Jaroslav Tomeš
2. Ověřovatele zápisu: p. Tomáš Gabriel, p. Špicar Miroslav
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Usnesení zastupitelstva
Akce v Ostroměři
Vítání občánků
Zprávy ze školy a školky
Pohled do činnosti SDH
Pochod Eduarda Štorcha
Společenská kronika
Poděkování
Domoslavice za 1. světové
války (2)
 Oznámení
 Inzerce

II. schvaluje
1. Program jednání 26. zasedání ZO s doplněním.
2. Uzavření SOD s firmou Elektros Martinice na zpracování projektové dokumentace úprav veřejného osvětlení.
3. Přijetí daru 10.000,- Kč na pořízení interaktivní tabule pro ZŠ a
MŠ Ostroměř od firmy Stavoka Kosice.
4. Záměr obce Ostroměř prodat pozemek 833/2 v k.ú. Ostroměř.
5. Výsledek výběrového řízení na akci „Oprava střechy na budově
OÚ Ostroměř“ a uzavření SOD s Jiřím Kleinem, T. G. Masaryka 128, Ostroměř.
6. Rozpočtové opatření č. 2/2018 s doplněním paragrafu 2310 6121 vodovod o 250.000,- Kč. Toto zvýšení bude hrazeno z přebytku minulých let.
7. Záměr obce Ostroměř prodat část pozemku p.č. 735/3 v k.ú. Nové Smrkovice.
III. bere na vědomí
1. Informaci o nabytých darech účelově neurčených v období od 1. 1. 2018 do 12. 4. 2018 v částce
28.500,- Kč.
2. Rozpočtové opatření č. 1/2018.
3. Informaci o postupu zpracování územního plánu obce Ostroměř
Jiří Stýblo, starosta

VÝBOR PRO KULTURNÍ ČINNOST SPOLEČNĚ S VÝBOREM PRO
SPORTOVNÍ A ZÁJMOVOU ČINNOST PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ:

Poslední týden v srpnu - Ostroměřské filmové léto na hřišti za školou, začátek vždy ve 20 hod:
Vstupné zdarma, posezení na lavičkách, promítání probíhá pod širým nebem.
Doporučujeme teplejší oblečení, případně deky a podsedáky, večery už budou chladné.
Budeme se těšit na setkání s Vámi!
Tuto akci sponzoruje společnost Kámen Ostroměř, s. r. o.
Těšit se můžete na následující 4 české filmy:
Anděl Páně 2
Špunti na vodě
Bezva ženská na krku
Bajkeři
Konec prázdnin v loděnici
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Obec Ostroměř dne 27. dubna 2018 slavnostně přivítala v obřadní síni své nové občánky.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
STAROSTI SE ŠKOLOU
Ve středu 16. května s námi přišla pobesedovat paní Petra Stránská. Do tří bloků rozdělila své téma: S čím máš ve
škole největší problémy
 Problémy s učiteli
 Problémy se spolužáky
Žáci otevřeně hovořili o svých zkušenostech a pocitech.
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Po besedě zapsali podklady pro tento článek:
 jsme ve třídě super parta, vycházíme spolu
 na chodbách být víc ticha
 mohlo by být venku na velkou přestávku posezení
 na chodbě by mohly být deskové hry
 na hale by mohl být počítač
 že ve třídě nejsou skupinky, které by se navzájem pomlouvaly
 poznáváme nové kamarády
 paní nám řekla, že si nemáme dělat úkoly večer a nemáme je dělat v hluku
 my jsme se bavili o tématu se školou, hodně jsem se
toho dozvěděla, zaujalo mě to
Děkujeme!

Mgr. Jana Slámová

VYSTOUPENÍ PRO RODIČE

Celoroční úsilí jsme ve čtvrtek 21. června završili vystoupením pro rodiče. Členové dramatického kroužku předvedli tři divadelní kusy, které jsme v tomto školním roce nacvičili. Mladší žáci sehráli klasickou pohádku o Honzovi
a starší si přichystali dramatizaci textu Hrdina Nik od Eduarda Štorcha. Třešničkou na dortu se stala autorská hra
Učitelka Krutibrková, kterou žáci zcela sami vymysleli, připravili a zahráli. Všem velký dík za jejich nasazení a práci.
Jan Horák

VÝUKOVÝ POBYT 8. A 9. TŘÍDY

V pondělí 25. června vyrazili osmáci i deváťáci se svými třídními učitelkami na výukový pobyt. Do chatek na Stříbrném rybníku v Hradci Králové jsme dorazili vlakem a přeplněným MHD. Počasí nám příliš nepřálo, v pondělí jen
sprchlo, v úterý přímo lilo, dokonce několikrát, ve středu opět jenom drobně poprchávalo. Nedali jsme se však
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odradit a stihli plno aktivit. Vyrazili jsme do lanového centra, půjčili si šlapadlo i lodičky, někteří šlapací motokáry,
vydali jsme se na túru do Krňovic a navštívili Podorlický skanzen, objednali si pizzu a stříleli po sobě na paintballu.
Ve volném čase jsme si vařili, malovali, povídali, hráli karty a deváťáci ladili svůj závěrečný proslov. Značně unavení, ale spokojení jsme se ve středu odpoledne vrátili domů.
Lada Nekulová

ZA HUSITY DO HOŘIC
V předmětu vlastivěda ve 4. třídě je část zeměpisná
a dějepisná. V dějepisné části jsme se učili od pravěku
do vlády Habsburků. Roku 1423 vojsko Čenka
z Vartemberka prohrálo bitvu s husity na vrchu Gothardu. Hořičtí občané Janu Žižkovi nechali jako první postavit jeho sochu v Čechách. Její odhalení se stalo
v r. 1873. A byla to v té době veliká událost.
Na Gothard vedly naše kroky v pondělí 25. června. Dalekohledem jsme se podívali k Mohejlíku, kde stojí Husitská mohyla. Prošli jsme se mezi instalovanými sochami ve Smetanových sadech. Zde Husité na stráži
jsou další památkou husitství v Hořicích.
Jana Slámová
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TŘÍDNÍ DEN V DEVÍTCE

Již tradičně trávíme jeden den třídního učitele u Bořka na zahradě a v bazénu. I letos jsme se vydali pěšky lesem
a pokochali se výhledem na Ostroměř i na školu. Ještě jsme se stavili v obchodě a už jsme byli na místě. První odvážlivci se hned vrhli do bazénu, někteří museli jen smutně přihlížet ze břehu, některým se do vody vůbec nechtělo. Grilování v krbu si však nikdo nenechal ujít. Tento čtvrtek, 21. 6. 2018, se nesl v duchu nostalgie, jednalo se
totiž o naše poslední společné koupání a grilování u Novotných ve Vojicích. Moc děkujeme Bořkově mamince,
která nám svoji zahradu opakovaně propůjčila a navíc nám pokaždé nakoupila ovoce i další dobroty.
Lada Nekulová

LITOMYŠL

Dne 8. června vyrazili žáci 5., 6. a 7. třídy do Litomyšle. Tam nás čekala procházka tamějšími uličkami, dozvěděli
jsme se například, kde bydlela Božena Němcová, Alois Jirásek, Bedřich Smetana, jak vypadá Váchalova „krvavá“
ulička s rytinami, prohlédli jsme si slavné renesanční památky - dům U Rytířů, zámecký areál, jenž je památkou
UNESCO, navštívili sklepní muzeum zámku a mnoho dalších zajímavých věcí z tohoto kouzelného historického
města.
Iveta Novotná
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MASARYK V HOŘICÍCH

V sobotu 9. června si v Hořicích připomenuli sté výročí založení republiky. Ve svém salónním vagónu přijel historickým vlakem první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Na nádraží ho vítal početný dav – jednotky československých legií, četnictva, hasičů, sokolové, místní obyvatelé i část žáků ostroměřské školy se svými
rodiči. Než Masaryk přijel, proběhla před nádražím komentovaná prohlídka historických vozidel. Páťáky zaujal
zejména mlékárenský vůz, paní učitelky zase nejstarší automobil kočárového typu, který dosud jezdí, ačkoliv byl
vyrobený již v roce 1912. Třeťáci naopak neodolali možnosti prohlédnout si parní lokomotivu.
Po desáté hodině se již všichni netrpělivě přesunuli na perón a vyhlíželi historický vlak s prezidentem. Následovalo
přivítání jeho oblíbenou písní Ach synku, synku a další kulturní program. Masaryka jste však mohli potkat v Hořicích po celý den.
Lada Nekulová

TCHOUKBALL 2. STUPEŇ

Na Den dětí uspořádal pan učitel Špicar pro žáky 2. stupně tchoukbalový zápas. Hrálo se systémem každá třída
s každou, ve třech třetinách po devíti minutách. Během zápasu se na hrací ploše pohybovalo sedm hráčů, nejméně dvě z nich musely být dívky. Pro lepší orientaci nastoupili šesťáci v červených tričkách, sedmáci v modrých, osmáci v zelených a deváťáci v třídních černých.
Některé zápasy byly velmi vyrovnané a rozhodovalo se
opravdu v poslední minutě. Oproti očekávání všechny
soupeře porazila 9. třída a v rozhodujícím zápase osmáci podlehli sedmákům. Příjemné slunné dopoledne plné
fandění se velmi vydařilo.
Lada Nekulová
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ŽIVOT V OSTROMĚŘI

Ve druhém pololetí jsme poznávali ostroměřská povolání. Chodili jsme na návštěvy a ptali se na vše, co nám nebylo jasné. Takto děti na projekt vzpomínají:
Na projektu Ž v O se mi líbila návštěva ve firmě Kámen Ostroměř, líbilo se mi řezání kamenů.
Jára
Dozvěděli jsme se, že kdybych byla prodavačka, musím brzy ráno vstávat a zkontrolovat, jestli nejsou některé
suroviny prošlé.
Vanesa, Anna
Nejvíc vzpomínám na paní kuchařky. Zjistila jsem, že vaření je mnohem těžší, než jsem myslela. Jde i o to, aby se
mi nic nestalo – musím dávat pozor, abych se nespálila.
Eliška
Líbilo se nám u pana Michálka, protože opravoval auta a byly tam různé přístroje. A měl dobrého psa.
Kuba, Dominik
Dostali jsme dárky na památku – knihu u pana starosty a nohu z pískovce ve firmě Kámen Ostroměř.
Kryštof a Bára
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ŠKOLNÍ VÝLET DO NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ

Někteří z nás nemohli natěšením ani dospat! A konečně je úterý 12. června, 7.30 hod. a odjíždíme (objednaným
autobusem).
Cesta nám tentokrát trvala déle, jelikož jsme nemohli jet přes Hradec Králové, ale museli jsme využít objížďku.
Příliš nám to ale nevadilo, protože i cesta je cíl. Z okének autobusu jsme si mohli prohlédnout kus krásné české
krajiny a zahlédli jsme i srnce a sem tam i zajíce a také cirkus…
Perla kladského pomezí, zámek Nové Město nad Metují, nás uvítala již při prvních krocích městem. Za chvilku jsme
klepali na dveře zámecké galerie. Zde jsme zhlédli výstavu České korunovační klenoty. Klenoty nebyly pravé, ale
byly to mistrovské repliky jednoho z nejlepších z českých i evropských zlatníků, šperkaře Jiřího Urbana. Seznámili
jsme se se životem nejvýznamnějšího českého krále a císaře Karla IV. a mohli jsme si sáhnout i na kouzelný meč.
Tomu, kdo je hodný, řekl: „Buď požehnán.“ Ostatním sekal prsty. Nám zůstaly, „naštěstí“, všechny. Pak jsme prozkoumali zámeckou zahradu, prošli krytým dřevěným přemostěním od Dušana Jurkoviče a také se zde posilnili na
prohlídkový okruh – Zámecké interiéry. A dále jsme žasli nad renesanční i barokní částí zámku. Obdivovali jsme
keramiku Heleny Johnové, zámecké výtahy, koupelny i ložnici, kde přespal náš první československý prezident
T. G. Masaryk. Po nákupu suvenýrů jsme se šli podívat na místní náměstí, kde jsme se naobědvali a ochutnali novoměstskou zmrzlinu. Poté jsme se již odebrali na cestu do Pekla. Tedy přesněji: Prožili jsme si přibližně šestikilometrovou cestu Pekelským údolím podél řeky Metuje a došli až k výletní restauraci (opět dílo D. Jurkoviče) v obci
Peklo. Okolí řeky nás vybízelo i k fantazírování. Představovali jsme si, jak zde večer tančí rusalky, ve tvarech skal
jsme viděli různé obličeje a hlavně, jak bychom zde mohli tábořit nebo chytat ryby. Mech zde byl heboučký a řeka
šuměla i zpívala … … …
Vše nás tu okouzlilo. Určitě se sem vrátíme…
Za druháčky i prvňáčky Vlaďka Vondráčková

CYKLISTICKÉ DOPOLEDNE

Je úterý 26. června a my čtvrťáci vlakem odjíždíme do Hořic. Hurá! Stíháme autobus místní dopravy, který nás
dovezl na hořické náměstí. Před námi je výšlap Borku, abychom se dostali do kempu „U VĚŽE“, kde se nachází
dopravní hřiště.
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Nejprve nás pan Čeřovský provádí po dopravním hřišti. Pojmenováváme dopravní značky, podle kterých jsme
potom jezdili. Na trase se nachází i značení, které se často vyskytuje na pozemních komunikacích. Nejvíce problémů všem způsobuje ukazování odbočování, řazení se do jízdních pruhů a zastavení u „stopky“. Do učebny se odcházíme napsat test. Bez teoretické přípravy jen tři by dnes získali průkaz cyklisty.
Těšíme se na podzimní pokračování.
Mgr. Jana Slámová

VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE

Ve středu 27. června třeťáci a čtvrťáci vlakem dojeli do Turnova. A pěšky se vydali do Sedmihorek. Cestou vyšplhali
na rozhlednu Hlavatice, nakoupili dárečky na hradě Valdštejně, nevynechali Kopicův statek a nebáli se na Janovu
rozhlednu.
Zhodnocení několikakilometrového výletu: bolest nohou, hrad Valdštejn, hodně schodů, kopec, hloubka, Kopicovy
sochy, krásné výhledy, nákup, skály…. Super výlet!
Jana Slámová

EXKURZE ČERNÁ HORA

V polovině měsíce června se vypravilo 19 našich žáků na exkurzi do Krkonoš. Byla to odměna za celoroční zapojení se do Poznávačky 2018 a sběru
papíru (jelo 10 nejlepších sběračů). Cílem naší cesty byla rašeliniště na
Černé hoře. Užili jsme si jízdu lanovkou, v dešti jsme pak obešli celou naučnou stezku okolo rašelinišť a na závěr se spustili po úbočí hory dolů do
Janských lázní.
Děti vypadaly spokojeně a zdálo se, že je ani déšť příliš nezničil. Těší mne
zájem dětí o přírodu a budu rád, pokud se v dalším roce k této hrstce statečných přidají i další poznávači a sběrači.
Jan Horák, koordinátor EVVO
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HRAJEME SI HLAVOU

V pátek 22. června jsme využili pozvání Přírodovědné fakulty v Hradci Králové. Po loňské zkušenosti jsme tuto
nabídku přijali. Den se opět vydařil suprově. Každý si našel to své…..
Jana Slámová a Lenka Jelínková

UŽITÉ UMĚNÍ

Barvy. Vodopád. Hustýýý! Super… Takto se vyjadřovali žáci ke své nové dekoraci. O hodině užitého umění jsme
využili plasty před jejich recyklací a toto je výsledek.
Dana Hermochová

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Je červen a s ním i doba hodnocení celoročního
školního snažení. Největší životní změnou byl tento
rok pro prvňáčky, pro které bylo vše nové
a neznámé. Vše ale zvládli skvěle a po celý rok
opravdu pilně a svědomitě pracovali.
Proto se v úterý 5. 6. všichni sešli na obecním úřadu
v Ostroměři, aby byli slavnostně pasováni na
čtenáře.
Nejprve malé žáčky a jejich rodiče přivítala paní
Hana Němečková a pak se již střídaly básničky, písně
a hra na flétnu a housle.
Každý prvňáček také přečetl krátký text, aby dokázal,
že si ocenění zaslouží. Poté již nastala slavnostní
chvíle, kdy byli chlapci a děvčata pasováni na
čtenáře
ředitelkou
školy,
paní
Gabrielou
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Pospíšilovou. Všichni také složili slib, že pro ně bude četba důležitým zdrojem informací, které jim pomohou se dál
rozvíjet a vzdělávat. Na památku dostali knihy a další dárky, které jim budou připomínat tuto výjimečnou chvíli.
Po skončení této oficiální části na děti čekalo občerstvení. Tady už ze všech opadla nervozita a tréma a všichni si
povídali a hodovali.
S vypůjčenou knihou z místní knihovny, spoustou dárků a hlavně krásných zážitků se všichni vydali zpět do školy.
Milé knížky, už se na vás těšíme!
Za žáky 1. třídy M. Krejčová

POTRAVINOVÉ KOŠE

Díky projektům Ovoce a zelenina do škol a Mléko do
škol a jejich doprovodným opatřením – ochutnávkovým
košům jsme v každé třídě mohli ochutnat různé mléčné
výroby, ovoce a zeleninu.
V pátek 15. června jsme ochutnávali ovoce. Na začátku
jsme měli vyhledat na internetu informace o ovoci nebo zelenině, které jsme si vybrali. Náš tým si vybral
limetku. Potom jsme si mohli udělat saláty, koktejly
atd. My jsme si udělali koktejl a docela nám chutnal. Po
té hodině jsme měli ještě jednu krabici s pomazánkami
a jogurty. Vyndali jsme z batohu pečivo a mazali jsme si
ty pomazánky. Pomazánky nám strašně chutnali. Někdo
si vzal jogurt nebo sýr. Zelenina a ovoce, které zbylo,
jsme ochutnali. Mně nejvíc chutnala bílá ředkev. Strašně moc se nám to líbilo.

Nikola Holcová, 4. třída
První hodinu jsme šli k páťákům a tam nám paní učitelka řekla, z čeho budeme kuchtit. Vrátili jsme se do třídy
a vybrali jsme si, z čeho budeme vyrábět salát. Já s Lukym jsme si vybrali grep, žlutý meloun, granátové jablko
a takový žlutý kuličky a rajčata. S Lukym jsme to ochutnali a moc nám to nechutnalo. Tak jsme snědli rajčata a dali
jsme to do mixéru. A to nám docela chutnalo. Mně se to líbilo.
Viktor Vítek, 4. třída
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SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Předposlední den školního roku se již tradičně konalo slavnostní zakončení. Na pódiu byli před celou školou a pozvanými hosty oceněni nejúspěšnější žáci. Vyhlašovali se nejlepší matematici, sportovci, rychlíci v psaní na klávesnici, ale i sběrači starého papíru. Jmenováni byli jedničkáři a ti, kteří získali pochvalu ředitelky školy. Dále se loučili
páťáci se svou paní učitelkou i prvním stupněm a deváťáci s celou školou. Ve svém projevu poděkovali rodičům
a předali jim kytičky, učitelům kromě slov díků upekli muffiny a dort. Na střední škole přejeme našim teď už bývalým deváťákům mnoho úspěchů.
Lada Nekulová

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA V NOVÉ PACE

Pojedeme na olympiádu, hurá! Budeme sportovat. Musíme ale trénovat.
„Kdy už pojedeme?“
To byla nejčastější otázka dětí. V letošním roce jsme se
již po čtvrté zúčastnili Atletické olympiády mateřských
škol v Nové Pace. Abychom něčeho dosáhli, tak jsme
museli hodně trénovat. Každý den nás bylo vidět na
hřišti za školou. Děti tréninky hodně bavily, důkazem
byly zlepšující se výsledky ve všech disciplínách. Bylo
vybraných 10 sportovců, 4 děvčata a 6 chlapců. Abychom byly opravdu připraveni, tak jsme se vydali vlakem na trénink na stadion do Nové Paky. Po tréninku
jsme šly na dětské hřiště a pak do cukrárny. Tam si děti
samy kupovaly to, na co měly chuť. Také zastávku
v hračkárně děti uvítaly, tam si také každý něco koupil.
Konečně nastal očekávaný den. 8. června v 7:30 hodin
přijel před školku autobus a odvezl nás na stadion do
Nové Paky. Začalo to jako na opravdové olympiádě. Po
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úvodním slovu starosty Nové Paky se
13 týmů seřadilo a vydalo kolem celého
stadionu k představení jednotlivých mateřských škol. Pak začala olympiáda. Závodilo se ve čtyřech disciplínách. Běh na
40 metrů, běh na 300 metrů, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Trénování
se vyplatilo. Všechny děti přispěly svým
výkonem k získání bodů. Ve skoku do dálky Sebík Baše obsadil 2. místo, stál na
stupínku vítězů a s úsměvem se díval na
stříbrnou medaili, kterou dostal. Adélka
Rozsévačová získala bronzovou medaili za
hod kriketovým míčkem. Moc jí slušela,
když stála na stupni vítězů. Sebík Baše se
dostal do finále v běhu na 40 metrů. Viktorka Ouředníčková se také dostala do
finále na 40 metrů. Martínek Horák obsadil 4. místo v hodu kriketovým míčkem.
Davídek Bílek zabojoval a ve velice náročném běhu na 300 metrů obsadil 11. místo. Skvělý výkon na této trati odvedl také Tomášek Tauchman. Linduška Zvěřinová, Anička Pham, Jonášek Zapala, Jiřík Volenec a Matýsek Hnízdo
svými výkony přispěly k získání bodů do celkové kvalifikace. Celkově jsme získaly 33 bodů a dosáhly tak na krásné
6. místo. Děti byly odměněny dárky pro školku. Výborný oběd v základní škole v Nové Pace a koláč s nápojem byly
tečkou za naším sportováním. Byla však ještě jedna zastávka, v Konecchlumí. Touto cestou děkujeme panu
Kazdovi za zmrzlinu, kterou nám dal zdarma. Unavené, ale šťastné děti se vrátily zpět do školky.
Hana Kořínková

Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
14. 4. 2018 jako každoročně sbor zorganizoval v rámci jarního úklidu obce sběr druhotných surovin, zvláště železa
a barevných kovů. Získané finanční prostředky použije sbor pro nákup sportovních potřeb pro soutěžní družstva.
21. 4. 2018 se v Holovousích konal Festival přípravek Královehradeckého kraje. Počasí se vydařilo, takže se podařilo
náročný program zvládnout. Jednotlivá družstva absolvovala disciplíny ze závodu požárnické všestrannosti.
Navazovalo absolvování štafety 4 x 60 m a závěrem bylo absolvování útoku s použitím požární techniky.
Děti si užily pěkného prostředí, zdokonalily se v plnění sportovně branných disciplín, ale vydováděly se na všech
zařízeních dětského hřiště. Vedoucí kolektivů si mezi sebou předávali zkušenosti pro práci s dětskými kolektivy
v oblasti požární ochrany.

28. 4. 2018 Soutěžní družstvo mužů pilně nacvičuje od jara požární útoky. Okresní sdružení hasičů Jičín organizuje
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soutěž O Pohár starosty okresu. První soutěž se konala 28. 4. v obci Tuř. Celkové hodnocení bude po absolvování
všech soutěží v září.

V odpoledních hodinách jsme se zúčastnili Májové jízdy historických traktorů v Bašnicích. Sbor zde prezentoval
historický požární speciál Pragu RN z r. 1941.

30. 4. 2018 Jako v předchozím roce, tak i letos hasiči zorganizovali Pálení čarodějnic v areálu hasičské zbrojnice
v Domoslavicích. Akce probíhala již od 15 hodin soutěžemi dětí v malování, výrobě nebo úpravě vlastních
čarodějnic. V areálu se pohybovaly i živé, dospělé čarodějnice a několik desítek malých a mladých čarodějnic.

5. 5. 2018 Soutěžní družstvo mužů je zapojeno do noční soutěže Fire Night Cup 2018 v kategorii PS 12. Soutěž
probíhá v 11. místech konání, převážně na Liberecku, Jablonecku, Semilsku a Mladoboleslavsku. Na jednotlivých
místech jsou po absolvování započítávány body dle umístění. Celkový výsledek bude po uzavření soutěže v srpnu
2018. Do dnešního dne družstvo absolvovalo soutěž v Dalešicích, Krásné Vsi, Škodějově a Jeřmanicích.
12. 5. 2018 se konala okrsková soutěž ve Starých Smrkovicích. 10 sborů z okolních obcí si zde prověřovalo
připravenost a bojeschopnost svých družstev. Družstva zde bojovala o postup do okresního kola v Jičíně a to
v kategoriích štafeta 4 x 100 m a požární útok.
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V odpoledních hodinách mezi sebou bojovala družstva mládeže. Za náš sbor se zúčastnila přípravka, mladší
a starší žáci. Soutěžilo se v kategoriích 4 x 60 m a v požárním útoku. Umístění našich bylo v 1. desítce.

18. 5. 2018 se konala mimořádná valná hromada, kde byla provedeno hodnocení plnění usnesení a volba velitele
sboru. Zvolen byl Jiří Zedník, dlouholetý člen sboru a jednotky. Předcházející velitel Ivo Stýblo funkci vykonával od r.
2008. Z funkce byl uvolněn na vlastní žádost.
19. 5. 2018 SDH Mlázovice slavil 115 let od založení sboru. SDH Ostroměř na akci prezentoval historický požární
speciál Pragu RN z r. 1941 a CAS 32- T 141.

26. 5. 2008 Při příležitosti 700 let od první písemné zmínky o obci Bašnice místní SDH zorganizoval setkání
historických stříkaček, včetně předvedení v akci. Byly zde ruční stříkačky, tažené koňmi a řada přívěsných
motorových stříkaček vyrobených ve 30 až 60 letech předchozího století. Všechny vystavené stříkačky před
polednem vytvořily vodní fontánu po celé ploše hřiště.
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SDH Ostroměř prezentovala hasičský speciál Pragu RN a přívěsnou motorovou stříkačku Sigmund r. výroby
1935. V odpoledních hodinách se soutěžní družstvo mužů zúčastnilo požární okrskové soutěže v obci Chyjice jako
hosté. V náročné soutěži jsme vybojovali 2. místo.

27. 5. 2018 Spolkové organizace v místě zorganizovaly v odpoledních hodinách „Cestu pohádkovým lesem“. Počasí
akci přálo a proto hasiči na 1. stanovišti nechali děti proudem vody shazovat připravené terče.
Zúčastněné děti toho využily a po splnění úkolu obdržely ceny v podobě sladkostí.

2. 6. 2018 Přípravka a mladší žáci vystupovali v Hořicích v rámci akce dne dětí. Akce se konala na parkovišti před
marketem Billa v sobotu odpoledne. Naši nejmladší členové zde předvedli několik ukázek požárních útoků. Po
absolvování ukázek byl čas využít skákacího hradu a jiných atrakcí. Nejvíce ocenily možnost osvěžit se přímo
v požární nádrži.
výbor SDH
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JAKÝ BYL POCHOD A CYKLOTRASA KRAJEM EDUARDA ŠTORCHA?

Na sobotu 19. května 2018 uspořádal Klub českých turistů
Ostroměř pochod a cyklotrasy Krajem Eduarda Štorcha. Na
tradiční turistickou akci se za příznivého počasí (dopoledne
chladněji, pod mrakem, odpolední max. teplota 25 °C) se
celkem vydalo 333 osob, z toho na 43. ročník pochodu
271 turistů a na 20. ročník cyklotrasy 62 cyklistů. Příjemné
odpolední počasí se změnilo na dusno a horko, následkem
čehož okolo 16. hodiny přišla od severu silná, intenzivní
bouřka s kroupami. Vzduch se výrazně ochladil a ještě dlouho po této nečekané změně počasí, ležely na zemi kroupy.

Pro pěší účastníky pochodu byly připraveny trasy v délkách
3, 7, 12, 20 a 30 km. Trasa 3 km nesla označení kočárková
a vedla po místní naučné stezce Eduarda Štorcha. Všechny
pěší delší trasy tradičně směřovaly na Libín k penzionu Sluníčko, kde byla kontrola a zároveň příjemné posezení
s občerstvením. Trasa 12 km zavedla účastníky k Šárovcově Lhotě a následně přes lokalitu Zádušní do cíle u ZŠ.
Trasa 20 km byla připravena přes Mlázovice k mohyle Viléma Konecchlumského a do cíle se doputovalo přes Vojice a Podhorní Újezd. Nejdelší trasa 30 km dovedla turisty po hřebeni chlumů na rozhlednu Hořický chlum, která
byla kontrolou, a výstup na vyhlídkovou plošinu 27 metrů nad zemí byl zdarma. Po žluté účastníci kráčeli okolo
kostela sv. Petra a Pavla na Byšičkách do Lázní Bělohradu a zelená doprovázela turisty přes Šárovcovu Lhotu do
cíle u ZŠ v Ostroměři.
Naše turistická akce je organizována pro všechny věkové, výkonnostní a zájmové kategorie. Jako organizátoři jsme
rádi, že na nejkratší trasy přišlo mnoho rodičů či prarodičů s dětmi, a tak jsme na Hradisťku a následně v lese připravili několik stanovišť, kde měly děti zvládnout nejrůznější aktivity. Děti se trefovaly do klobouku Boba a Bobka,
házely šišky na mamuta. Za úspěšné zvládnutí jim náležely odměny v podobě bonbónů a otištěných razítek.
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Cyklistům byly nabídnuty trasy v tradičních délkách 25, 35 a 50 km. Protože v sobotu a neděli v Hořicích probíhal
motoristický závod 300 zatáček Gustava Havla, tak jsme museli zajistit, aby se veškeré trasy vyhnuly Hořicku. Letos všechny cyklotrasy vedly na jih od Ostroměře do skoro rovinaté oblasti. Jen pro úplnost dodejme některá ze
zajímavých míst na cyklotrasách: Lískovice, Šaplava, Loučná Hora, Smidary, Vysoké Veselí, Češov, Slatiny, Butoves,
Třtěnice a Chomutice.
Jako každoročně je startem i cílem naší turistické akce budova Základní školy Eduarda Štorcha, ke které přišli či
přijeli účastníci z Ostroměře a okolí, ale i z dálky, např.
z Prahy, Kolína, Čelákovic, Hradce Králové, Liberce,
Mladé Boleslavi, Jilemnice, Kumburského Újezda, Nové
Paky.
Do zhodnocení pochodu každoročně patří zjišťování
nejmladších a nejstarších účastníků a ani letos tomu
nebylo jinak. Je potěšující, že každý rok přibývá dětských účastníků (letos 23 účastníků do věku 5 let).
Nejmladší účastníci:
Adam Václav z Třtěnice - 7 km
Artuš Spítek z Ostroměře - 7 km
Jan Krejčí z Ostroměře - 3 km
Jan Beránek z Chloumek - 3 km
Terezka Kostolanská z Prahy - 3 km
Ríša Šubrt z Ostroměře - 7 km
Matěj Maryška z Lázní Bělohradu - 7 km
Mikuláš Turek z Ostroměře - 7 km
Jakub Helikar z Jičína - 7 km
Valerie Spudichová z Ostroměře - cyklo 25 km
Barbora Černá z Hořic - cyklo 35 km
Nejstarší účastníci:
Hana Němcová z Ostroměře - 7 km
Stanislav Vojtíšek z Ostroměře - 12 km
Vlasta Benešová z Nové Paky - 7 km
Zdeněk Hofman z Lázní Bělohrad - 12 km
Josef Nevrlý z Nového Bydžova - 7 km
Věra Poborská z Kolína - 7 km
Počty účastníků na jednotlivých trasách
Trasa
Počet účastníků
kočárková 3 km
7
7 km
140
12 km
68
Pěší trasy
20 km
35
30 km
11
celkem
271
25 km
11
35 km
36
Cyklotrasy
50 km
15
celkem
62
Celková účast
333
Na startu obdržel každý účastník mapku s vyznačenou trasou, sušenku a překvapení letošního ročníku pochodu –
reflexního medvídka. V cíli byl pro každého připraven pamětní list (diplom) s kresbou připomínající 140. výročí od
narození Eduarda Štorcha od regionálního malíře Oskara Teimera.
Závěrem zbývá jen dodat, že akce se turistům a cyklistům líbila a přislíbili účast i příští rok.
V sobotu 18. května 2019 oslavíme již 44. ročník pochodu a 21. ročník cyklotrasy.
Přijďte, přijeďte, těšíme se na vás.
Tomáš Horák, KČT Ostroměř
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 2018
Hypiusová Marie
Beránková Miloslava
Tobolková Miluše
Němcová Hana
Kindlová Milada
Fikarová Josefa
Klajmonová Vlastimila
Šourek František
Baudyšová Jana
Kavan Jaroslav
Balihar Ladislav
Svoboda Miloslav

Ostroměř
Ostroměř
Domoslavice
Ostroměř
“
“
“
“
“
“
“
“

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2018
Šmejc Miloš
Vojtíšek Stanislav
Zörnig Jaromír
Tauchmanová Hana
Fikarová Alena
Draslar František
Vávra Jan
Horníková Jana
Mádlová Jaroslava
Novotný Miroslav
Pouba Jan

Ostroměř
“
DD Mlázovice
Ostroměř
Domoslavice
Ostroměř
“
“
“
“
“

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ČERVENEC 2018
Plesarová Miluška
Šmejcová Blanka
Šimek Miloslav
Lebedová Alena

Ostroměř
“
“
Domoslavice

Na základě nařízení EU nebudeme zveřejňovat data narození občanů.

Omluva redakce

V březnu 2018 oslavila 75. narozeniny paní Jana Šourková nikoli Hana Šourková.

Poděkování

Loutkáři děkují panu Petru Beránkovi za bezplatné vyprání všech textilií v loutkovém divadle.

Vzpomínka

DOMOSLAVICE V OBDOBÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY (část 2.)
2.2 Život za války
Válka se rozrůstala a na vesnici se všechny mysli obracely k velkému slovanskému Rusku, odkud utlačovaný národ čekal pomoc. V blízké době se na okenici objevil slavný císařský manifest s nápisem „Mým národům“.
V srpnu se chodívalo za večerů na nádraží do Ostroměře, kudy projížděly vojenské transporty z Jičína na bojiště. V naději, že lidé zahlídnou své blízké nebo poskytnou, alespoň trochu vody nebo kousek chleba. Během dne
vojsko nejezdilo. Vlak nákladních vozů byl opravdu dlouhý, mnohdy stával přes celé nádraží.
V té době byly zakázány mnohé písně. Občas se přeci jen nějaké pobrukování ozvalo. Jako příklad nám poslouží
píseň „Červený šátečku kolem se toč, máme jít na Rusa, já nevím proč“. Počátkem září vesnici opouštěli další muži
ve věku 37 – 42 let.
Spousta lidí před běsněním války utíkalo do vnitrozemí. Někteří se ubytovali i v Domoslavicích. Z počátku to bylo několik polských rodin, které byly poslány jinam a jejich místo obsadily židovské rodiny z Haliče. Tito lidé přišli
s ranci a první noc byli ubytováni v hostinci. Následně byli nastěhováni do čp. 10, které bylo prázdné. Zde bydlely
po celou řadu měsíců.
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Na podzim válka neskončila a přišla krize. Vesnici byly předepisovány dodávky obilí v ceně stanovené státem, které musela odvést.
V obci zbývalo jen předepsané množství, které se počítalo na osobu.
Například bylo předepsáno, kolik smí člověk sníst chleba denně. Vesnice se dostala do stavu, kdy musela odmítnout předepsané množství a odevzdávala pouze část. Díky tomu přišly prohlídky. Do vesnice
vtrhli maďarští vojáci v čele se státním úředníkem a prohledávali
dům od domu. Přehazovali slámu ve stodolách, hledali v kůlnách, na
dvoře převraceli skříně. Co našli, zabavili. Aby bylo umožněno mletí
obilí na mouku. Byl vydán zákaz mletí bez úředního povolení. I mouka byla přidělována na počet členů rodiny na určitou dobu. Šrotovníky ve vsi byly úředně zapečetěny.
A tak nastalo schovávání obilí. Domoslavičtí byli velmi vynalézaví,
obilí bylo zakopáváno do země na zahradách, polích a dalších místech. Bylo dáváno i do podlah, do postelí místo slamníků. Všichni se
bránili hladu. Každý se svými zásobami nakládal, jako by je ukradl.
Rakousko uznalo, že hrozí vyhladovění. Proto bylo z vojny vráceno
několik rolníků. Tito rolníci se vraceli na dovolenou na polní práce
i do Domoslavic.
Krize se prohlubovala, docházelo vše, co by se dalo jíst. Odváděl se
dobytek, který si zvláštní okresní komise vybrala. Ze zabitých vepřů
se odváděla část sádla. Cukr se vydával na lístky. Díky tomu se sladilo
syrobem. Nedostávalo se mýdla ani petroleje. Pivo se nevařilo, a když ano, tak jej nebylo bezpečné pít. Co se týká
kuřiva, ani toho se nedostávalo. V té době se mezi vášnivé kuřáky řadila většina mužů v pokročilém věku. Podle
záznamů se kouřilo, co se dalo. Nejčastěji lidé kouřili sušenou mářinku vonnou, ořechové a višňové listí a tajně
sázený tabák. Kvůli nedostatku kovu byly zabavovány mosazné kliky, hmoždíře a další kovové předměty.
Jak je již dříve napsáno, před válkou noviny docházely velmi zřídka. V jejím průběhu se však velmi rozšířily. Již
zmiňovaný týdeník „Cep“ se stal deníkem a byl odebírán téměř v každém stavení. V něm zveřejňované zprávy
rakouského generálního štábu nebyly považovány za pravdivé, neboť téměř nikdy nepřiznaly porážku. Ale naopak
i své sebemenší vítězství dokázaly zmnohonásobit. Tak se lidé naučili číst mezi řádky. Nejen pro tyto tištěné zprávy, ale i jiné, které se šířili mezi lidmi, byl každý den vyčkáván listonoš. Lid očekával zprávy z bojišť, ve kterých je
tolik nezajímala válečná situace, ale životy jejich blízkých. Většinou, však tyto zprávy docházely velice řídce. Dopisy
z bojiště docházely polní poštou, a byly revidovány. Pokud se v nich něco co by mělo zůstat v utajení, byly příslušné řádky přeškrtány a mnohdy byl celý lístek nebo dopis zničen. A proto se dopisy psaly s velikou opatrností a ti,
kteří je dostali, se snažili uhodnout jejich pravý význam. Z bojiště docházely zprávy většinou na růžových papírech
o velikosti korespondenčního lístku. Dopisy na frontu ani opačným směrem nemusel odesílatel frankovat.
Jak v zázemí, tak na bojištích docházely zásoby a bylo tedy povoleno zasílat vojákům zásoby. Balíček měl předepsaný tvar i velikost. Povolené rozměry byly velice malé, a tak se mnohdy posílalo balíčků několik. Ani to, že se
cestou část balíčků ztratila, neodradilo ty, kteří je posílali.
2.3 Junobrana
Všichni zdraví muži byli na frontě a u mladých, kterým ještě nebylo 18 let se očekávalo, že budou v době, kdy
dokončí 18. rok odvedeni na frontu. Aby jejich výcvik mohl být proveden za co nejkratší dobu, bylo nařízeno, že
všichni chlapci od 14 do 18 let budou připravováni na vojnu. Za tím účelem byla zřízena tzv. junobrana.
V Domoslavicích cvičení neprobíhalo, proto všichni místní chlapci chodili cvičit do Ostroměře, kde byl jejich výcvikem pověřen bývalý řídící učitel Lhota. Mnozí z chlapců měli otce a starší bratry na vojně a tak na cvičení mnoho času nezbývalo, což pan Lhota uznával a do cvičení nikoho netlačil. Konal, jen co musel vzhledem k nařízení.
2.4 Společenský život
Veškerý společenský život na vesnici téměř zmizel. Taneční zábavy nebyly povoleny a nikdo na ně ani nepomýšlel, beseda zastavila svoji činnost, některé knihy se ocitly na seznamu zapovězených a nesměly být půjčovány.
Jak je při slovanské povaze zvykem, bylo dění možno pozorovat v písních. Místo dosavadních veselých melodií
se objevily nové písně, přinesené často samotnými vojáky z bojišť. Byly smutné a bolestivé. Tyto písně se ozývaly
při nedělním shromažďování omladiny před některým stavením ve vsi. Zpívalo se, někdy se ozval i hudební nástroj. Smutek se projevil i písních zpívaných v kostele. To dokládá opravdu kritickou situaci.
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Z Domoslavic se chodilo do Lískovic, tam v dřevěné kapli prosili lidé Boha o odvrácení válečných útrap, a za životy svých drahých. V refrénech písní se například ozývalo „...pros za ně, Matko mocná…“. Společenský život
v podstatě zanikl.
2.5 Obchod
Téměř denně se táhly od Ostroměřského nádraží hloučky lidí z Železného Brodu, Tanvaldu, Jablonce a z jiných
průmyslových oblastí. Měli hlad a přišli prosit o jídlo. Měli sice peníze, ale ty byly bezcenné. Rakousko tisklo peníze ve velkém, ty neměly žádnou úpravu a tak se jím říkalo „můrky“ a stejně nebylo zboží, které by se za ně nakoupili, a když bylo tak velice předražené. Tito lidé chodili od stavení ke stavení a nabízeli látky, nádoby a jiné věci
a prosili o jídlo, aby měli něco pro své hladovějící děti. A přeci jejich zboží téměř nikdo nechtěl, neboť za ně neměl
co dát. A pokud něco přeci jen sehnali, chodili s ranci až do Šárovcovy Lhoty, protože v Ostroměři na ně čekali
četníci.
V této zlé době se našli i lidé, kteří chtěli na chudobě ostatních zbohatnout, provozovali řetězové obchody a říkalo se jim keťasové. (Slovo keťas pochází z německého výrazu Kettenhändler, který znamená řetězový obchodník.
Jednalo se o překupníky převážně s nemravně vysokou marží za 1. světové války, kteří využívali nedostatku zboží
k vlastnímu obohacení.)
Nejen potravin, kovu, ale i tkanin ubývalo. Školní děti byly místo výuky posílány na kopřivy. Vlákna kopřiv se totiž používala k výrobě látek. Ty nebyly moc oblíbené, na těle štípaly a byly málo pevné.
2.6 Hladovějící města
V Praze jako i v ostatních větších městech se hlad pociťoval nejkrutěji. Vařily se kaše z kopřiv, lebedy a dalších
rostlin. Chléb se pekl s příměsí pilin, aby ho bylo více. Dětem v takovémto prostředí hrozila tuberkulosa. Proto
vzniklo „České srdce“ (Organizace, která se snažila pomoct hladovějícím českým dětem. Organizace vznikla na
sklonku 1. světové války.) a obrátilo se s výzvou k venkovu. A tak byly pražské děti vypravovány na léto na vesnice, kde se najedly a zotavily.
Do některých rodin v Domoslavicích dorazilo několik pražských dětí, které tu byly živeny.
2.7 Vyhlížení konce války
Politické i hospodářské dusno vládlo všude. Z Vídně docházely zprávy o akcích českých poslanců, z bojišť zprávy
o vítězstvích. Lidem však bylo jasné, že situace pro ústřední mocnosti není příznivá. Z Ruska byly zveřejňovány
zprávy o českých legiích a začalo se pevně věřit v brzký konec války.
Dne 14. října 1918 se již šířila zpráva, že ústřední velmoci se vzdaly. V Domoslavicích se to radostně šeptalo, ale
zpráva byla brzy vyvrácena a lid byl zklamán.
Pokračování příště.
Tomáš Dvořák, seminární práce z dějepisu 2017

OZNÁMENÍ

Projekt Vzdělávání praxí přináší firmám možnost kompenzovat si náklady za zaškolení potencionálního zaměstnance a účastníkům větší šanci získat práci
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním
prostředí, s firmami, které si chtějí prostřednictvím nabízených praxí nezávazně a s finanční podporou otestovat
a zaškolit potencionální zaměstnance.
Poskytovatelem praxí se mohou stát právnické osoby nebo OSVČ. Účastníky projektu mohou být lidé starší 15 let,
kteří jsou uchazeči o zaměstnání, absolventi, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní, lidé ve
věku nad 50 let nebo osoby zdravotně znevýhodněné.
Účastníci si vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak
v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. Vybírat je možné z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice
v administrativní, ekonomické nebo strojírenské oblasti, ale také pozice v zemědělství, cestovním ruchu, stavebnictví, ICT a mnoha dalších. Po celou dobu praxe účastníka provází zkušený zaměstnanec firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu přináší jak účastníkům, tak i firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména možnost prohloubení znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případné získání pracovní nabídky. Firmy si díky projektu vyzkouší a vyškolí potencionální zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají finanční kompenzaci vynaložených nákladů.
Pavla Merková, tel.: 770 102 817, email: pavla.merkova@fdv.cz, www.vzdelavanipraxi.cz
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NOVINKY – ŘIDIČSKÉ A OBČANSKÉ PRŮKAZY

Řidičské průkazy v každé obci
Příjemná změna čeká od začátku července na řidiče. Začne totiž fungovat nový systém výdeje řidičských průkazů,
a nově tak bude možné žádat o jejich vydání či výměnu na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
Stejně jako v případě změn v registru vozidel, kde stejný systém platí od loňského června, nebudou muset řidiči
nutně vyřizovat řidičáky na úřadu v místě svého trvalého bydliště.
Další novinkou je pak odstranění povinnosti předkládat papírovou fotografii. Úředníci je budou nově pořizovat
digitálně přímo na úřadě.
Se zavedením nového systému se ale žádosti prodraží. Dosud stál nový průkaz 50 korun, nově budou muset zaplatit 200 korun. Výměna propadlého bude nadále zdarma.
E-občanky a Portál občana
Od začátku července se změní také občanské průkazy. Na úřadě si nově budete moci vyzvednout jen elektronickou občanku neboli e-občanku.
Mezi 37 funkcemi, které má od startu elektronická občanka nabízet, je například výpis z rejstříku trestů, výpis
bodového hodnocení řidiče, potvrzení bezdlužnosti nebo informace o stavu a průběhu žádosti o dávku nemocenského pojištění. Nově je možné si novou e-občanku vyzvednout i do 24 hodin, ale bude to stát 1000 korun a místo
vyzvednutí bude pouze v Praze.
Společně s e-občankou se pak má zprovoznit také nový Portál občana. Znamená to, že lidé si mohou místo osobní
návštěvy úřadu pořídit čtečku a sami si pořídit některé všední věci jako je výpis z rejstříků trestů nebo z bodového
systému.

Svoz pytlů s tříděným odpadem
Pravidelně v pondělí 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9. 2018

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

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakt 603 201 293

mob. 601 188 013

jicin@geoplan.cz, www.geoplan.cz

upatrinu@seznam.cz, www.upatrinu.cz

Reklamace ohledně dodávání zpravodaje: paní Věra Doležalová, V Chaloupkách čp. 75, tel. 605 349 018
Ostroměřský zpravodaj vydává Místní kulturní středisko, T. G. Masaryka, Ostroměř, obvykle měsíčně. Redakční rada MKS:
Ing. Tomáš Horák - technické a grafické zpracování, Hana Němečková, Petr Němeček
Své texty, přání, názory a připomínky podávejte v písemné podobě do 20. dne v měsíci.
Pokud je to možné, zasílejte své příspěvky v elektronické podobě na e-mailovou adresu: mks.ostromer@centrum.cz
Za obsah příspěvků redakční rada neručí.
Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit.
Tiskne Janeva s.r.o., Husova 5, Hořice
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