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Navštivte Muzeum Eduarda
Štorcha a Karla Zemana v
Ostroměři
Od úterý do soboty je možné muzeum navštívit mezi 10:00 - 15:00
hodin na zazvonění. Další informace a objednání prohlídky muzea na
MKS - tel. 493 691 124.

Uvnitř najdete:
1,48 miliardy
Regiocentrum Nový
Pivovar v HK ...

5. zasedání
zastupitelstva obce
Ostroměř ...

Stálá expozice slavných rodáků: spisovatele Eduarda Štorcha, režiséra Karla Zemana a loutkaře Matěje Kopeckého.

Pohled do činnosti

Expozice je doplněna ilustracemi malířeilustrátora Zdenka Buriana, dobovými
fotografiemi a dalšími materiály.

Atletické hry

Kulturní středisko také v duchu tradic
provozuje svou loutkovou scénu jejíž
představení je možné si i objednat.

Místního kulturního
střediska v r. 2007 ...

skok vysoký - Sára
Špidlenová 2. místo ...

Vinobraní
oslava závěru sklizně
vinných hroznů ...

Citát měsíce:
Úspěch často stoupá lidem do hlavy, ale nejhůře se obvykle projeví
na břišní partii.
Orson Welles, americký režisér, scénarista a herec
Kolektiv členů místního kulturního střediska přivítá každého dobrovolníka, který je ochoten věnovat svůj čas ve
prospěch nás všech. Hledáme šikovné lidi, hlavně pro spolupráci při tvorbě Ostroměřského zpravodaje, přípravě naučné stezky, pořádání kulturních akcí a dalších společenských aktivit.
Zájemci se mohou hlásit u J. Nováka tel. 724070345 nebo u J. Vobořilové tel. 737984740.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:
Konec platnosti některých občanských průkazů
Do konce roku přestanou platit některé občanské průkazy
Do konce letošního roku přestanou platit občanské průkazy
bez strojově čitelných údajů vydané do 31. prosince 1998.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad upozorňuje, že konec platnosti se
vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez
omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji mohou občané podat v průběhu celého roku u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo
matričního úřadu nejpozději do 30. listopadu 2007. Žádost se
podává na tiskopise stanoveném Ministerstvem vnitra; spolu
s žádostí občan předloží dosavadní občanský průkaz a 1 fotografii. Výměna občanských průkazů za strojově čitelné občanské průkazy je bezplatná.
Nejlepší vesnicí v zemi jsou Havlovice
V minulém čísle jsme vám přinesli zprávu, že obec Havlovice, ležící v malebném údolí Úpy na Trutnovsku, byla
vyhlášena Vesnicí roku 2007 v Královéhradeckém kraji. Nakonec zvítězila i v celostátním kole a stala se 13. září Vesnicí
roku 2007 České republiky. Historicky poprvé letos v této
soutěži zvítězila obec z Královéhradeckého kraje, která zvítězila v konkurenci více než 250 dalších obcí ze všech koutů
země.
Kladné body v této soutěži Havlovice nezískávaly jen za
upravený vzhled obce, který si v této soutěži často lidé vybavují. Podhorská obec, kterou lidé znají třeba z povídek Karla
Čapka, potvrzuje, že vyhlášená vesnice to nejsou jen posekané obecní trávníky a pestrými květinami vyzdobená okna
opravených chalup: v Havlovicích se žije velice aktivně.
V celostátním kole se za Havlovicemi umístila Kondrac
ze Středočeského kraje a třetí místo získala obec Suchá Loz
ze Zlínského kraje.
„Již vloni obdržela tato obec Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za podporu rozvoje spolků. Ocenění, které
Havlovice získaly, je veliký úspěch pro celý kraj. Přál bych
si, aby v našem kraji přibývalo míst, kde se dobře žije,“ řekl
královéhradecký hejtman Pavel Bradík.
Soutěž, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj
společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst
a obcí ČR a Ministerstvem zemědělství, chce mimo jiné ukázat rozmanitost a pestrost života mimo město a zvýšit prestiž
a význam venkova.
Havlovice, které mají 867 obyvatel, získávají jako cenu
milionovou dotaci na své projekty od ministerstva pro místní
rozvoj.

je. Vyhlašovatelem soutěže je hradecké hejtmanství.
Pekárna Lično, která patří hradecké společnosti BEAS,
letos vyhrála se svým Ličenským chlebem. Podnik má 185
zaměstnanců a vyrábí téměř 300 druhů pekařských a cukrářských výrobků. Pekárna Lično současně zvítězila i v kategorii
mlýnských a pekárenských výrobků.
V dalších kategoriích si ocenění odnesla společnost Strix
Hořice za hořické trubičky, Zepo Bohuslavice za grilovací
klobásu, Podorlická sodovkárna z Rychnova nad Kněžnou za
jablečný mošt, společnost Niva Dolní Přím za sýr niva a firma
Agrospol Bolehošť za bolehošťské kysané zelí.
Hejtmanství spolu s krajskou agrární komorou soutěž od
května do srpna ve velkých městech podpořilo devíti prezentačními akcemi, na které přišlo asi 45.000 lidí. Hlasování vyplněním hlasovacího lístku či posláním hlasu na internetu se
zúčastnilo přes 4700 lidí.
Výroba potravin v hradeckém kraji prošla v posledních 15
letech zásadními změnami. Skončily například mlékárny v
Hradci Králové, Josefově, Trutnově a Jičíně, pivovar v Hradci
Králové, masokombináty v Březhradě a Vamberku. V konkurzu skončily konzervárny Koli Holding z Nového Města nad
Metují. Z původních sedmi cukrovarů zůstal v kraji jediný v
Českém Meziříčí.
Podle Českého statistického úřadu je nyní v kraji 20 potravinářských firem s více než 100 zaměstnanci. Tržby těchto
firem v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostly o
jedno procento na 1,77 miliardy korun a pracovalo v nich
3766 lidí.
Nové sídlo kraje: 1,48 miliardy (ještě 20 let splátek)
Za přeměnu bývalého pivovaru v Hradci Králové v moderní městskou část v historickém středu krajského města, která
koncem letošního roku začne sloužit lidem, zaplatí Královéhradecký kraj během dvaceti let 1,48 miliardy korun. Tuto
částku by měl kraj hradit po dobu dvaceti let na základě leasingové smlouvy.

Potravinářskou firmou roku v kraji je Pekárna Lično
Titul Potravinář a potravina roku 2007 v Královéhradeckém kraji letos opět získala Pekárna Lično z Lična na Rychnovsku. Výsledky soutěže, kde o pořadí rozhodují hlasy lidí,
byly vyhlášeny na krajských dožínkách v Hradci Králové.
Cílem klání, do jehož druhého ročníku se letos přihlásilo 29
firem, je propagace potravinářského odvětví hradeckého kra-

Po dobu dvaceti let bude kraj dále splácet každé čtvrtletí
splátku ve výši zhruba 12,5 milionů korun. Přesnou částku
mohou ovlivňovat například aktuální míry úrokových sazeb
po pěti letech.
Regiocentrum Nový pivovar začne sloužit lidem v Hradci
Králové od letošního listopadu. Novou městskou část vznikající v komplexu bývalého královéhradeckého pivovaru v těchto

dnech dokončují stavbaři a probíhají kolaudace jednotlivých
objektů. Postupně se do budov Nového pivovaru v centru
krajského města začnou stěhovat první uživatelé: kromě soukromých firem se během listopadu a prosince na novou adresu přesune také kompletní Krajský úřad Královéhradeckého
kraje.
„Uvést v život projekt, který během dvou let realizace
proměnil zchátralý průmyslový komplex v historickém centru stotisícového města v přívětivou městskou část otevřenou
veřejnému životu, bylo náročné. Od počátku jsme k této
myšlence přistupovali sice s velkou dávkou odvahy, ale také
odpovědnosti. Nový pivovar budu považovat za úplně dokončený ve chvíli, kdy se naplní skutečně novým životem.
Pak by se skutečná proměna v místo, kam lidé budou směřovat za kulturou, odpočinkem, zábavou i za úředními povinnostmi podaří,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Pavel
Bradík.
Z pivovarského areálu si lidé nebudou odnášet jen úřední
dokumenty či zápočty z předmětů katedry výtvarné kultury
hradecké univerzity. Na nádvoří Nového pivovaru budou
moci návštěvníci zhlédnout také divadelní představení,
shlédnout koncerty či nakoupit zboží lidových řemeslníků a
trhovců. Ti by měli oživit Pivovarské nádvoří již během letošního adventu.
„Pro obyvatele krajského města i z celého kraje bude pozvánka na prohlídku opravených prostor v historickém jádru
Hradce, které byly pro veřejnost dlouhá léta uzavřeny, jistě
velice lákavá. V Novém pivovaru chceme lidem nabídnout
spoustu dobrých důvodů k návštěvě,“ doplnil hejtman.
Spolu s otevřením pivovaru budou moci lidé používat
také parkovací dům, který v pěti patrech pod plochou nádvoří
nabízí 480 automobilových stání.
Vedle Krajské úřadu Královéhradeckého kraje, který v
něm zasedne historicky poprvé pod jednou střechou, bude v
Novém pivovaru působit také například katedra výtvarné
kultury Univerzity Hradec Králové, Eurocentrum Úřadu vlády České republiky, pracoviště ministerstva pro místní rozvoj, Czechinvest či Centrum evropského projektování a další
instituce. V sousedství recepce krajského úřadu návštěvníci
naleznou také galerii plastik Vladimíra Preclíka či část bašty
parkánové hradby, kterou archeologové nalezli během rekonstrukce.
Potravinářskou minulost areálu bude připomínat také
funkční minipivovar Milana Rambouska, který bude vyrábět
přes 400 litrů speciálního piva měsíčně.
-red- (zdroj: Královéhradecký kraj)
————————————————————————

ky o celkové výměře 1263 m2 koupí obec za 35 tisíc korun.
Dalším bodem jednání bylo zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.1.2008 podle návrhu: paní Malá (výměra
bytu 43,69 m / současné měsíční nájemné 645,- Kč / nájemné od 1.1.2008: 661,- Kč / zvýšení o 2,6 %: 16,- Kč), paní
Procházková (113 m / 1725,- Kč / 1750,- Kč / 1,5 %: 25,Kč), paní Jiránková (66 m / 991,- Kč / 1010,- Kč / 2 %: 19,Kč), paní Rosůlková (38 m / 438,- Kč / 487,- Kč / 11 %:
49,- Kč), paní Štejnarová (62 m / 731,- Kč / 809,- Kč /
10,70 %: 78,- Kč).
Obecní zastupitelstvo odhlasovalo vyvěšení záměru pronajmout nevyužité prostory v zařízení školního stravování.
Bylo schváleno zvýšení příspěvku do Mikroregionu
Podchlumí o 2,- Kč na osobu a to od r. 2007. Důvodem je
vznik Místní akční skupiny (MAS) při Mikroregionu
Podchlumí. Obec si od tohoto kroku slibuje větší možnosti
získávání dotací z evropských fondů.
Dále obecní zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o
dílo se společností Technické služby Hořice na vybudování
chodníků na hřbitově. Předmětem smlouvy je zhotovení
zámkové dlažby v Ostroměři na hřbitově a při okrajích
chodníků bude terén upraven štěrkem. Celková plocha dlažby je 358 m2 a délka obrubníku 426 m. Cena díla celkem
včetně daně činí 411 978,- Kč.

Zastupitelé neschválili nákup nabízeného pozemku p. č.
2/1 v k.ú. Domoslavice.
Zastupitelstvo na závěr svého zasedání vzalo na vědomí
zprávu předsedy Místního kulturního střediska v Ostroměři.
Celé usnesení a kompletní zápis ze zasedání najdete na
obecních webových stránkách (www.ostromer.cz).
j. novák

ZPRÁVY Z OBCE:
Třídíme více odpad, ale mohli bychom více ...!
5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Ostroměř
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ostroměř,
které se konalo 19.9.2007 v zasedací místnosti obecního
úřadu, pro vás vybíráme:
Zastupitelé na svém jednání schválili uzavření kupní
smlouvy s akciovou společností České dráhy na nákup
pozemků v ulici Na Rybníce a pověřují starostu podpisem
této smlouvy. Jedná se o pozemky podél ulice Na Rybníce,
kterými byla dříve vedena voda pro potřeby dráhy. Pozem-

Že nám není stav životního prostředí lhostejný dokazujeme výrazným zvýšením třídění odpadů. Jak je zřejmé z uvedeného srovnání množství odpadu vyprodukovaného a vytříděného za I. A II. čtvrtletí roku 2006 a 2007, vzrostlo
množství vytříděného odpadu (který se recykluje) a snížilo
se množství odpadů odloženého do popelnic (který končí na
skládkách).
Přesto je ve vývozní den vidět, jak z některých popelnic
trčí PET láhve, folie, skleněné obaly apod., čili odpad, který

tam nepatří.
Zhruba rok jsou na Obecním úřadě k dispozici zdarma
žluté pytle na plasty a červené pytle na krabice od mléka a
od nápojů a přesto jsou v obci občané, kteří si do dnešního
dne nevyzvedli ani jeden pytel. Přitom lze pochybovat, že
by se jejich domácnost obešla např. bez jogurtu, bez tuku,
bez šamponu či bez mléka apod. a je tedy zřejmé, že obaly
skončily v popelnici nebo v ještě horším případě v kamnech či kotli. V tomto posledním případě zamořují nezodpovědní občané vzduch, který dýcháme, rakovinotvornými
látkami nejen sobě ale i nám všem.
Tříděný odpad a směsný kom. odpad za I. čtvrtletí
rok 2006:
rok 2007:
Sklo
1,226 t
4,972 t
PET
1,230 t
3,082 t
Papír
1,923 t
5,543 t
Popelnice
77,653 t
64,777 t
Tříděný a směsný komunální odpad za II. Čtvrtletí
rok 2006
rok 2007:
Sklo
3,963 t
3,56 t
PET
1,51 t
2,263 t
Papír
6,822 t
15,78 t
Popelnice
58,865 t
45,799 t
Prosíme, abyste před vhozením odpadu do příslušných
kontejnerů odpady buď sešlápli (PET láhve) nebo složili
(papírové krabice). Mnohdy je kontejner přeplněn a přitom
by se odpadu při řádné úpravě do kontejneru umístilo daleko víc. Cena za odvoz kontejneru je stejná, ať je hmotnost
odpadu 10 kg či jedna tuna.
Děkujeme občanům, kteří řádně třídí odpad a ukládají
ho tam, kam patří.
Marcela Houžvičková
Počty obyvatel v kraji, okrese, obci
Jak jsme vás informovali v minulém čísle zpravodaje
poprvé od roku 2000 přibylo obyvatel trvale žijících v
Královéhradeckém kraji. V letošním 1. pololetí stoupl počet obyvatel v kraji o 1.084 na 550.727 lidí. Zasloužili se o
to zejména přistěhovalci z jiných krajů a z ciziny. Současně se potvrdil trend zahájený v prvním čtvrtletí, kdy začalo
obyvatel i přirozeně přibývat, tedy více lidí se v kraji narodilo, než zemřelo. V hradeckém kraji se v prvním pololetí
narodilo 3054 dětí a zemřelo 2749 lidí. Přirozený přírůstek
tak činil 305 osob.
Celá země měla na konci června 10,325.941 obyvatel,
tedy o 38.800 více než loni, podle Českého statistického
úřadu. Královéhradecký kraj se počtem obyvatel v Česku
řadí mezi kraji na desáté místo. Podobný počet obyvatel,
mezi 500.000 a 600.000, mají ještě kraje Plzeňský, Zlínský, Pardubický a Vysočina. Nejlidnatějším krajem je s
1,25 milionu obyvatel Moravskoslezský kraj. Hlavní město Praha má 1,19 milionu lidí.
A jak je na tom s počtem obyvatel Ostroměř s přidruženými obcemi Domoslavice, Nové Smrkovice a Sylvárův
Újezd? Jak vyplývá z následujících údajů změna od
1.1.1997 k 1.1.2007 je -4 lidé. Za deset let se v Ostroměři
snížil počet obyvatel z 1.344 na 1.340. Nejvíce lidí žilo v
naší obci v roce 2001 (1.511) a nejméně v roce 2004
(1.314).

Počet obyvatel v Ostroměři (Domoslavice, Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd) vždy k 1.1. daného roku: r. 1997 1.344 obyvatel, r. 1998 - 1.372, r. 1999 - 1.409, r. 2000 1.456, r. 2001 - 1.511, r. 2002 - 1.494, r. 2003 - 1.463, r.
2004 - 1.314, r. 2005 - 1.326, r. 2006 - 1.320 a r. 2007 1.340.
Zajímavostí také je, že v Ostroměři je počet lidí za deset
let nižší (- 52), v Domoslavicích, v Nových Smrkovicích a
Sylvárově Újezdu je vyšší (+ 48). Ostroměř r. 1997 - 1.219
obyvatel / r. 2007 - 1.167, Domoslavice r. 1997 - 73 / r.
2007 - 93, Nové Smrkovice r. 1997 - 15 / r. 2007 - 29, Sylvárův Újezd r. 1997 - 37 / r. 2007 - 51.
Co se týká věkového složení jsou údaje následující: věk
0 - 20 let: 149 mužů a 138 žen, 21 - 40 let: 220 mužů a 197
žen, 41 - 60 let: 194 mužů a 190 žen, 61 - 80 let: 105 mužů
a 126 žen, 81 - 100 let: 13 mužů a 31 žen. Nejvíce občanů
je tedy mezi 21 - 40 lety věku. Muži a ženy podle jednotlivých obcí: Ostroměř: 591 mužů / 589 žen, Domoslavice: 46
mužů / 56 žen, Nové Smrkovice: 17 mužů / 13 žen a Sylvárův Újezd: 27 mužů / 23 žen.
Pro srovnání ještě uvádíme vývoj počtu obyvatel v okrese Jičín: v roce 1991 - 78.650 obyvatel, r. 2000 - 77.286, r.
2005 - 77.104, r. 2007 - 77.306.
D. Šimonová, J. Novák
Drobné stavby - praktické informace
Prvním krokem ke stavbě je papírování. Abyste se nedostali do problémů s úřady, hodí se znát základní principy
administrativy při stavebních aktivitách.
Bohužel neexistuje obecné vodítko, podle kterého může
laik určit, jestli mu k vyřízení stavby bude stačit územní
souhlas, nebo jestli si bude muset vyběhat územní rozhodnutí. V zákoně se totiž jednotlivé druhy staveb administrativně rozřazují většinou podle technických ukazatelů. Že je
administrativa tvrdý oříšek a že povolení stavby komplikují
třeba jen centimetry, dobře ilustruje stavba plotu.
Když jde o plot mezi dvěma sousedními parcelami a plot
není vyšší než 1,8 m, stačí územní souhlas. K žádosti o jeho
vydání musíte doložit jen souhlas vlastníka sousední parcely.
Jestliže však plot sousedí s veřejným prostranstvím, silnicí nebo chodníkem, případně když bude plot mezi parcelami vyšší než 1,8 m, bude k jeho stavbě potřeba územní
rozhodnutí a stavební povolení, vydaná na základě územního a stavebního řízení s celou parádou.
U zahradního altánu, kůlny na nářadí nebo skleníku se postup liší podle
toho, jestli stavbu koupíte jako stavebnici v obchodě a doma ji jen složíte,
nebo jestli ji budete stavět jako klasickou stavbu.
Pro stavebnici, pokud nebude podsklepena, nebudou v ní ustájena zvířata a nebude obsahovat
pobytová nebo hygienická zařízení, stačí územní souhlas.
Ten také postačí, pokud stavba stavěná svépomocí klasickou technologií nezabere více než 25 m² zastavěné plochy,
nebude vyšší než pět metrů, nebude podsklepena ani vytápěna a nebude sloužit k ustájení nebo bydlení či k uskladnění hořlavin.

Ale když se složená stavebnice nebo stavba stavěná
svépomocí do těchto parametrů nevejde, musíte ji ohlásit,
případně dokonce požádat o územní rozhodnutí a stavební
povolení.
Ohlášení je povinné také u staveb výrobkové povahy.
Jako typický příklad můžeme uvést nadzemní bazény, zahradní domky v koloniích, přenosné toalety nebo stavební
buňky.
Kapitolou samou pro sebe jsou bazény. Pro zapuštěné
zahradní bazény je administrativa závislá na ploše a hloubce bazénu.
Pro bazén do plochy 40 m² stačí územní souhlas, není
třeba ani ohlášení stavby.
Pro bazény s plochou nad 40 m² do 300 m² je třeba
územní souhlas a stavbu ohlásit.
Pokud bude zastavěná plocha bazénu větší než 300 m²
nebo překročí tři metry hloubky, je nutné si obstarat územní rozhodnutí a povolení stavby.
Studna je vodní dílo. Ke stavbě nebo vrtu potřebujeme
územní rozhodnutí a stavební povolení stavebního úřadu.
Pokud bude vrt hlubší než 30 m, jde o báňské dílo a musíte
dokumentaci předat také báňskému úřadu. Kromě povolení
k pořízení studny budete k odběru vody potřebovat povolení vodohospodářského orgánu.
j. novák
Místní akční skupina Podchlumí - MAS Podchlumí
Dne 29. srpna proběhlo v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Ostroměři setkání představitelů obce se zástupci
společenských organizací, kulturních a neziskových organizací, podnikatelů a zemědělců.
Obec Ostroměř
jako člen MAS
Podchlumí by ráda
využila možnost na
získání dotací z evropských fondů na
chystané projekty v
obci.
Starosta p. Gabriel chtěl toto setkání využít na vyjasnění priorit při dalším rozvoji obce. Všichni zúčastnění
měli možnost se vyjádřit ke kladným i záporným stránkám
života v naší obci. Z této diskuze vyplynulo několik hlavních problémů, které je potřeba řešit.
Samozřejmostí je vybudování kanalizace a čističky odpadních vod v obci. Tato infrastruktura je základní podmínkou spokojeného života v obci.
Zástupci organizací se shodli na potřebě výstavby víceúčelového sportoviště v obci. Obě naše současné sportoviště (za školou a za sokolovnou) jsou v nevyhovujícím
stavu.
Dále je potřeba například najít využití pro rodný dům
E. Štorcha, který je v majetku obce, pro prázdné prostory v
Své příspěvky, námitky, připomínky a návrhy zasílejte na adresu MKS (T. G. Masaryka, Ostroměř) nebo na
e-mailovou adresu: mks.ostromer@centrum.cz

mateřské školce, pro kuchyň v MŠ. V obci chybí ubytovací
kapacity, koupaliště. Také budova místní sokolovny, by si
zasloužila generální opravu střechy, sociálního zařízení,
výměnu oken. Padly návrhy na vybudování naučné cyklostezky. Návrhů bylo mnoho a z rozpoutané debaty byl znát
zájem zúčastněných o dění v obci.
Hostem setkání byla Mgr. Berdychová, která jako zástupce MAS Podchlumí informovala tyto subjekty o možnostech čerpání dotací z evropských fondů. Celkem je vyhlášeno 24 operačních programů s různým tématickým zaměřením, do kterých lze zpracované projekty přihlásit.
Lze se zapojit např. do operačního programu:
LEADER a LEADER+
ROP – regionální operační program – pro obce o velikosti
500 – 2.000 obyvatel, zaměřený na rozvoj venkova, cestovního ruchu
EAFRD – program rozvoje venkova – lze využít např. na
vybudování kanalizace, infrastruktury, pro zemědělce
Životní prostředí – projekty z oblasti odpadového hospodářství, energetiky, enviromentálního vzdělávání, biopaliva
Přeshraniční spolupráce - pro zapojení do tohoto programu
je nutný partner z Polska využití na opravu sportovišť, pořádání sportovních a kulturních akcí.
Organizace nebo podnikatel, který se rozhodne do některého programu zapojit, může požádat o dotaci jako samostatný žadatel nebo v rámci MAS Podchlumí.
Podmínkou je spolufinancování projektu, a podrobně
zpracovaný projekt, včetně stavebního povolení. Takto připravený projekt již má reálnou šanci na získání dotace.
j. novák
Aktuality z dění v obci a také mnoho dalších informací na
webových stránkách obce: www.ostromer.cz
———————————————————————-STÍNY:
... Obec Ohařice byla jedinou obcí na našem okrese, kde nad
silničním provozem „dohlížela“ i maketa plastového policisty. Dnes už ji zde ale neuvidíte. Tu během noci na neděli
2. září 2007 odcizil i s železným podstavcem, který byl zabetonován k hraně chodníku, dosud neznámý pachatel. Její
hodnota byla vyčíslena na částku téměř 9 tisíc korun.
... v pondělí 17. září se hodinu po půlnoci vloupal sedmadvacetiletý muž z okresu Semily do stánku U Cipíska v
kempu Jinolice. Za pomoci přinesených nástrojů nejdříve
vypáčil okno v jeho zadní části a následně vnikl dovnitř. Ze
skladu pak odcizil několik 50 l sudů piva různých značek, 7
lahví alkoholu, proutěný koš s nealkoholickými nápoji, HIFI věž a z kasiček automatů na pistáciové oříšky ještě tisíc
korun v mincích. Lup v celkové hodnotě nejméně 17 tisíc
korun naložil do vozidla a odjel do Rokytnice nad Jizerou,
kde však byl kontrolován hlídkou Policie ČR. Policistům
nakonec přiznal, že část věcí, které má uložené v kufru vozidla, odcizil ve stánku v Jinolicích a zbylou část, že si
schoval v lese u sjezdovky. Z tohoto důvodu mu bylo ještě
téhož dne ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu krádeže za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
... o tom, že zapomnětlivost některých lidí nezná mezí se
přesvědčili v těchto dnech policisté Obvodního oddělení v
Jičíně. Od července totiž prošetřovali krádež pánského jízd-

ního kola Merida v hodnotě 15 tisíc korun, které měl odcizit neznámý pachatel v Jičíně, od jedné z restaurací v ulici Nerudova. Přes veškerá provedená opatření se však policistům nepodařilo pachatele vypátrat. A ani není divu.
Majitel si sice kolo v Jičíně odstavil, ale ne v ulici Nerudova, ale v ulici Přátelství u hřiště, kde ho ponechal uzamčené u zábradlí. Následně na něj zapomněl a když ho začal
hledat, myslel si, že ho nechal v ulici Nerudova. Zde ho
však nenašel, proto na policii oznámil, že mu ho někdo
odcizil. Jaké však bylo jeho překvapení, když si kolo v
těchto dnech našel nepoškozené v ulici Přátelství u hřiště,
tak, jak si ho zde před dvěma měsíci uzamkl!
... do neoploceného objektu stavby v Jičíně, ulici Hradecká, vnikl v noci z pondělí na úterý 25. září dosud neznámý
pachatel, který zde odcizil pojízdné hliníkové lešení s
podlážkami a dále třídílný hliníkový žebřík. Majitel vyčíslil celkovou škodu na částku nejméně 74 tisíc korun.
Okresní policie ČR v Jičíně

zaměstnanci školy, za p.Hrušku a p. Tobolkovou, kteří odešli do důchodu nastoupili p. Pavel Václavík na místo školníka a p. Petra Kočí jako uklízečka. Mezi pedagogy jsme přivítali Bc. Hanu Stýblovou a sl. Janu Tichou, které budou
vyučovat převážně jazyky.
V 1. a 6.ročníku jsme začali, podobně jako všechny školy u nás, učit poprvé podle vlastního školního vzdělávacího
programu, který jsme koncipovali tak, aby na úrovni školy,
jednotlivých ročníků a vyučovacích předmětů vytvářel co
nejlepší předpoklady pro utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, a které tvoří jeho základní
strategii, orientovanou zejména na situace blízké životu a na

———————————————————————–
ŠKLOSKÁ ZAŘÍZENÍ:
Skončily prázdniny - začala (zase) škola (v trochu jiném „kabátě“)
Bývá to vlastně stále stejné - „chození“ do školy se pro
každého žáka střídá s různými prázdninami. Ty letní hlavní - jsou ale pro každého nejkrásnější, protože jsou
nejdelší. Nejinak tomu bylo i letos, obzvláště když ty letošní musely být pro žáky naší školy z provozních důvodů
ještě o dva dny delší. Během prázdnin (vlastně tak trochu
již od druhé poloviny června) probíhala 1.etapa rekonstrukce školní budovy, zaměřená především na přestavbu
střechy a výměnu oken v celé budově včetně zabudování
žaluzií v oknech na její jižní straně. Náročné stavební práce, hlavně ty „dolaďovací“ uvnitř budovy, jako např. vybudování schodiště do nových půdních prostor spojené s
náročností celkového úklidu (o kterém se bude zdát uklízečkám školy p. H. Klikarové a P. Kočí ještě asi hodně
dlouho) si vynutily mírné oddálení začátku školního roku,
které tedy proběhlo po dohodě se zřizovatelem školy s
dvoudenním zpožděním až 5.září. Trochu netradičně jsme
zahájili nový školní rok společným shromážděním před
budovou školy za přítomnosti nejen starosty obce ing.
T.Gabriela a místostarosty M.Vobořila, ale byli jsme poctěni i návštěvou poslance Parlamentu České republiky
pana Zdeňka Lhoty i zástupců obou firem, které se na rekonstrukci školy v této etapě podíleli.
Všichni jsme rádi, že máme teď tak trochu „novou“
školu. Chtěli bychom všem, kteří se o tento její stav zasloužili, upřímně poděkovat. Zároveň doufáme, že se v
další etapě plánované rekonstrukce bude moci brzy pokračovat. Ve vzniklých „půdních“ prostorách by měly vzniknout místnosti, které by sloužily další výchovněvzdělávací, příp. doplňkové činnosti školy, dále se počítá i
se zateplením celé budovy, příp. s rekonstrukcí šaten a
umýváren u tělocvičny.
Školu v současné době navštěvuje 185 žáků, do 1.třídy
k nám nastoupilo 16 prvňáčků, do 6.ročníku přešlo z vojické školy 7 žáků, 19 žáků 9.třídy povinnou školní docházku
na naší škole letos ukončí. K menším změnám došlo i mezi

praktické jednání. Náš vzdělávací program „Škola - základ
života“ chce zabezpečit žákům ten nejlepší „start“ do jejich
životní cesty ve vzdělávání, chce podpořit otevřenost školy
všem dětem, rodičům, veřejnosti, a to obsahem vzdělání,
demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, naplňováním nejzákladnějších potřeb, společnými prožitky učitelů,
rodičů a žáků v souladu s obecně uznávanými životními i
mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji
s kladením důrazu na všestranný rozvoj osobnosti každého
jedince.
Ať žije nový školní rok s příkladnou výchovněvzdělávací prací školy, ať se dále rozvíjí komunikace a dobré vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči, zřizovatelem a
veřejností.
Přemysl Vajdl, ředitel ZŠ
Jičín - město pohádky
Ve středu 12.9. jsme, i přes ošklivě vyhlížející mraky a
chlad, který nám zalézal pod bundy, vyrazili přeplněným
(tak jako pokaždé) vlakem do Jičína. Probíhal tu již 17. ročník festivalu Jičín - město pohádky. A u toho jsme zaručeně
nemohli chybět.
Dorazili jsme v devět hodin, takže se vše teprve dostávalo do chodu. I díky tomu jsme se nemuseli příliš tlačit u některých zajímavých stánků. Na zámeckém nádvoří jsme
ochutnali sladké dobroty z kornoutku, který jsme si vyrobili; podívali jsme se na výrobu skleněných figurek - někteří
si dokonce zkusili, jak namáhavá práce to je. Na dalším ná-

dvoří jsme se nechali zvěčnit starým fotoaparátem, který
vyráběl černobílé fotky. Ty jsme si mohli sami upravit na
stolech s malířskými potřebami, které stály poblíž. A koho
focení nezaujalo, mohl si zkusit udělat otisk linorytu. Tedy
- natřít matrici, vstrčit do lisu a celé to pořádně vylisovat.
Výsledek byl velice zajímavý.

je veliké, už se s námi všichni loučí a my jen sledujeme rozptylující se mračna kouře, která se pomalu vzdalují od nádraží.
Odcházíme a odnášíme si nadšení z parní lokomotivy,
která nás uchvátila. A odpoledne kvapem do Jičína…
Za 2. třídu ZŠ Ostroměř Mgr. Jan Horák
———————————————————————–
MÍSTNÍ ORGANIZACE A SPOLKY:
Pohled do činnosti SDH

Pak jsme se již vydali na náměstí, kde nám oči přecházely z nepřeberného množství atrakcí a krámků. Kdo chtěl,
mohl pomoci s tesáním soch z ytongu, dřeva či pískovce,
utkat se v rytířském souboji či pobořit hrad pomocí katapultu, obdivovat zručnost řezbářů nebo paličkářek, popřípadě utratit obsah své peněženky. Celé toto rejdění jsme
zakončili v „hádankářském stanu“, kde jsme se dozvěděli
co vše musí dělat pan výpravčí (dokonce jsme si vyzkoušeli i jeho čepici), poznávali jsme různé profese, zkoumali
jsme taje košíkaření a nebo stavěli z dřevěných špalíčků
předepsané stavby.
Pořádně jsme se nerozkoukali a už jsme hnali na vlak,
který nám jel ve 12.35. Tento naplněný den nám byl motivací do nového školního roku, během něhož se nám zážitky zde načerpané budou zajisté hodit.
Źáci 2. a 3. třídy, Mgr. Jan Horák, Mgr. Jana Slámová

11 členů jednotky SDH a 5 členů družstva dorostu spolu
s CAS 32-T 148 a A 21 se zúčastnili akce PYROCAR 07 v
Přibyslavi. Byl to sraz požárních automobilů, jejich řidičů,
strojníků a osádek. Akce byla organizována Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska pod záštitou hejtmana kraje
Vysočina. Sjelo se zde okolo 300 požárních vozidel z celé
republiky a také několik tisíc návštěvníků, tj. hasičů i s rodinami.
K vidění zde bylo několik desítek historických hasičských exponátů. Byly zde i výrobci nejnovější hasičské
techniky, např. THT Polička, Strojírny Potůček Slatiňany,
ZHT Hranice na Moravě, firma Ziegler, Wavraczek a další.
Na akci byli přítomni i významní výrobci a prodejci dalšího
požárního vybavení. Vystavovaná byla i současná běžná
technika hasičských záchranných sborů kraje, jednotek sboru obcí a měst, včetně podnikových jednotek.
Program byl časově velmi náročný. V sobotu od 10 hodin začala prezentace výrobců automobilů a firem vyrábějících hasičskou techniku a zboží, volná prohlídka vystavených vozů a techniky. Slavnostní zahájení ve 13 hodin začalo půlminutovým houkáním sirén všech přítomných automobilů. Byla vztyčena státní vlajka, vlajka Sdružení hasičů
a EU. Následovala požární soutěž o Pohár města Přibyslavi,
které slavilo 750 let od založení města, ukázka hašení z vrtulníku, záchrana osob ze vzduchu, hašení parní stříkačkou.

Parní expres v Ostroměři
Přicházíme na nádraží, kde má každou chvíli zabrzdit
parní expres z Prahy. Je půl desáté. Potkáváme zde již
místní školku a kamarády z první a třetí třídy. Nemůžeme
se dočkat. Co nevidět se na obzoru objeví oblaka černého
kouře a do nádraží vjede pohádkový vlak, který má přivézt
Rumcajse, Večerníčka, Hajaju a kupu dětí.
Z místního rozhlasu se dozvídáme, že si musíme chvíli
počkat. Čas ubíhá, posedáváme po zábradlí a na lavičkách.
Někteří nevydrželi chvíli napětí a jdou se podívat kolem
staniční budovy, jedna holčička si půjčuje kočárek a jezdí
tam a zpět.
Po dalších dvaceti minutách nás hlas z reproduktoru
ujišťuje, že do dvaceti minut již pohádkový vlak přijede.
Ach jo…rozprcháváme se, jsme unaveni. Co dělat?
Hurá! Už je tady. Vlak zastavuje přímo před námi a ze
dveří vystupuje Rumcajs, Večerníček i Hajaja. Taky jeden
pan muzikant s kytarou a hned zpíváme, že: „Není nutno…aby bylo přímo veselo“. Rumcajs nám přibližuje odpolední program a láká nás do Jičína. A protože zpoždění

Bylo možno se pobavit při hudebních produkcích dechovky,
rocku a country skupiny. Součástí oslav města byl ohňostroj. V pozdních nočních hodinách osádky vozidel odcházeli do svých vozidel a nebo stanů. Od nedělního rána
program pokračoval ve výměně zkušeností jednotlivých
osádek.
Pyrocar 07 byl ukončen přehlídkovou jízdou všech požárních vozidel městem. Přestože počasí této akci velice

nepřálo, návštěvníci z Přibyslavi odjížděli spokojeni. Určitě by bylo dobré ji někdy zopakovat. Naše T 148-CAS-32
dle sdělení organizátorů patřila k velice dobrým úpravám
provedeným svépomocí. V průběhu cesty na místo určení
a zpět řidiči JSDH využili možnosti kondiční jízdy na
obou vozidlech.
Výbor SDH
Paráda, to byla Srandiáda!
Při současných teplotách se ani nechce věřit, že jsme si
všichni poslední srpnovou neděli užívali krásného letního
počasí. Prázdniny se chýlily rychle ke konci, a tak jsme se
tradičně sešli v ostroměřské střelnici na IV. Srandiádě Klubu Klokánek.
Pobavit se, soutěžit anebo jenom se podívat přišlo ke
stovce dětí se svými rodiči a známými. Soutěžilo se v pravidelných sportovních disciplínách, jako je střelba ze
vzduchovky či z praku, ale i ve stále dětmi vyhledávanějších zábavných soutěžích, jako je rybolov magnetických
rybek, provazový labyrint, slalom v holínkách a mnoho
dalších. Po zdolání úkolů byl každý soutěžící odměněn
balíčkem sladkostí a nechyběla ani závěrečná bitva vodními bombami.

Plyšový maskot prodával losy do tomboly, milé členky
Klubu žen se staraly o hbitý přísun energie prodejem občerstvení, rytmickou muzikou motivoval k pohybu a dovádění Vlasta Šafařík.
Díky skvělému počasí a nově zrekonstruované příjezdové komunikaci si tak za Klokánkem našli cestu nejen ti,
kteří sází na jistotu, ale i noví zájemci, kteří se o nás dozvěděli z internetových stránek či z denního tisku a přijeli
ze vzdáleného Jičína či Nové Paky. Zájem vás, veřejnosti,
nás velice těší a dává celé naší práci smysl a hnací sílu.
Za organizaci a pomoc děkujeme Střeleckému klubu a
Klubu žen z Ostroměře, za úpravu příjezdové komunikace
Obecnímu úřadu v Ostroměři. Poděkování patří též za finanční dar Obce Ostroměř a Dřevovýroby manželů Johnových a za příjemnou atmosféru všem pravidelným i náhodným návštěvníkům, kteří nám dobrovolným vstupným přispěli částkou 2 800 Kč a koupí losů částkou 3 000 Kč. I
když se snažíme naši práci v klubu inovovat, rozšířit sortiment služeb pro ZTP děti i dospělé, nezapomeneme organizovat osvědčené, vtip a nápad nepostrádající akce pro

všechny děti. Všem věrným i náhodným spolupracovníkům
děkujeme za přízeň a empatie.
S pozdravem Jana Bouzková,
Klub Klokánek Hořice
Zájezd do Českého Švýcarska
Klub českých turistů Ostroměř uspořádal v sobotu 22.
září 2007 jednodenní turisticko-poznávací zájezd do Českého Švýcarska. Výletu se za nádherného slunečného počasí
zúčast-nilo 47 osob (19 členů KČT Ostroměř, 28 nečlenů
KČT).

Plně obsazený luxusní autobus odjel z Ostroměře v 7
hodin ráno a směřoval na první místo zastavení, jímž byl
hrad Sloup zbudo-vaný na pískovcovém skalním suku. Kastelán hradu nás poutavě a obšírně seznámil s historií hradu a
provedl nás po jednotlivých hradních zákoutích. Dalším
zajímavým místem putování bylo Sklářské muzeum v Novém Boru, kde byly nejen vystaveny nejrůznější exponáty
míst-ních sklářů, ale také bylo možno pozorovat foukání
ozdobných svícnů a váziček. Odtud nás autobus zavezl do
Mezní Louky na počátek tříkilometrové pěší vycházky vedoucí do Edmundovy soutěsky. Dále jsme pokračovali necelý jeden kilometr plavbou pramicí po říčce Kamenici do
Hřenska. Čtvrtým bodem našeho programu byla Pravčická
brána, symbol Českého Švýcarska. Odměnou po náročném
stoupání byla nejen největší přírodní brána Evropy, ale i
nádherný výhled do kraje s podzimně zbarveným listím
stromů.
V podvečerních hodinách jsme ještě podnikli krátké zastavení u Panské skály u Kamenického Šenova. Tyto pohádkové čedičové varhany byly zároveň i naším pohádkovým
zakončením krásného výletu.
KČT Ostroměř
————————————————————————
ZE SPORTU:
Šárovcova Lhota - Ostroměř 4:2 - přátelský volejbal
Volejbalisté Tělovýchovné jednoty Sokol Ostroměř sehráli 29. září od 18 hodin přátelské utkání s družstvem ze
Šárovcovy Lhoty. Bohužel Ostroměř odešla "po boji" ze
hřiště poražena 4:2 na sety. Po skončení zápasu obě druž-

stva navázala bližší družbu v místní Obecní hospodě. Odveta je naplánována na podzim v Ostroměři.
Sestava TJ Sokol Ostroměř: Gabrielová L., Krátký M.,
Malík J., Novák J., Nový L., Sedláčková S. a Švanda J.
j. novák
Ostroměřští žáci na evropských závodech
Ve dnech 19. a 20. září 2007 proběhly v Brně mezinárodní dětské atletické hry pod názvem EUROPEAN KIDS
ATHLETICS GAMES.

ky jí chyběly pouze 2 cm. Do této soutěže zasáhlo 40 závodnic.
Ve čtvrtek 20.9. za poznání teplejšího počasí se představili Denisa Karešová a Kamil Ouředníček. Oba závodili ve
skoku vysokém v kategorii narozených 1993. Denisa skončila na 11. místě z 18 účastníků a Kamil získal nepopulární
4. místo za výkon 162 cm z 20 soutěžících.
Pro všechny zmíněné to byla dobrá zkušenost a zároveň
si mohli porovnat své výkony s evropskými závodníky.
Všem gratuluji za bojovný výkon.
Miroslav Špicar
———————————————————————–PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ:
Elektřina trhá rekordy

Zleva: S. Špidlenová (Ostroměř), Emilia Sinkeviciute
(Německo), Kristýna Malá (Dvůr Králové)

Těchto her se zúčastnilo 870 závodníků z 82 oddílů ze
13 zemí Evropy. Soutěž byla vypsána pro ročníky narození
1992-1996.
Mezi zúčastněnými nechyběli ani zástupci atletického
oddílu Dětského centra Ostroměř. Ve skoku vysokém soutěžili Sára Špidlenová (1995), Denisa Karešová (1993),
Kamil Ouředníček (1993) a ve skoku dalekém Kateřina
Klapková (1993), všichni jsou žáky místní základní školy
Eduarda Štorcha.
Ve středu 19.9. za velmi chladného počasí zasáhly do
soutěže Sára Špidlenová a Katka Klapková. Sára obsadila
ve skoku vysokém kategorie ročníku narození 1995 z celkového počtu 24 závodnic výborné 2. místo za výkon 145
cm. Zvítězila německá závodnice Emilia Sinkeviciute.
Katka Klapková ve skoku dalekém děvčat narozených
1993 vybojovala pěkné 10. místo, když do finálové osmičPozn.: Žádáme občany, kteří se zúčastní nějaké sportovní akce, aby nám o tom podali alespoň krátkou
zprávu buď na e-mail: mks.ostromer@centrum.cz nebo na č. 724070345. Týká se i jiných akcí než sportovních, děkujeme předem za spolupráci.

V poslední době slyšíme a čteme ve sdělovacích prostředcích o zvýšení elektrické energie v našem státě. Nynější cena je srovnávána ke státům v západní Evropě kde je o
20 % až 30% vyšší. K tomu je však nutno přirovnat podstatně vyšší výdělky než mají lidé v naší republice. Energetická
skupina ČEZ loňského roku zvýšila čistý zisk o 29 % na
rekordních 28,8 miliardy korun. Dle těchto ukazatelů je
opravdu nutné rok od roku provádět zvyšování poplatku za
energii? Zvyšování cen za elektřinu je v poslední době jedno z nejdiskutovanějších témat našich občanů. Nejde jenom
o elektřinu pro domácnost, ale i pro podniky , které podstatně zvýší cenu svých výrobků, což se projeví na cenách spotřebního zboží převážně potravin. VČE nám sděluje zkvalitňování služeb zákazníkům, ale oni by raději uvítali od Energetického regulačního úřadu, aby ceny za elektřinu byly
jako tomu je nyní. Uvedením do provozu jaderné elektrárny
Temelín se mnozí domnívali, že cena zůstane stejná. Bohužel. Na zvyšování cen za energii doplatí hlavně obyvatelé
středních vrstev. A to jistě na spokojenosti našich občanů
nepřidá.
Podobně je tomu i u plynu. Plyn pro domácnost bude od
července dražší. Důvodem chystaného zdražení je podle
RWE dlouhodobý růst cen ropy a uhlí na světových trzích.
Od nich se cena ropy odvozuje. Loňského roku hospodařil
RWE Transgast s čistým ziskem 8,2 miliardy korun a opět
nám bylo dáno na vědomí, že plyn v česku je levnější než
na západě. A tady je nutno přirovnat platy na západě s platy
u nás. Mzdová otázka je příčinou našich občanů, kteří odcházejí za prací na západ.
Zdeněk Holub
————————————————————————
Z KULTURY:
Zpráva o činnosti MKS v roce 2007
Zpráva o činnosti Místního kulturního střediska v
roce 2007:
Příjmy celkem: rozpočet: 27.900,- Kč skutečné plnění: 21.145,- Kč v %: 75,8
Výdaje celkem: rozpočet: 226.400,- Kč skutečné plnění: 152.993,- Kč v %: 67,6
Příjmy: Zpravodaj: 12.120,- Kč, Muzeum: 5.130,Kč, Schůze, jóga: 970,- Kč, Ost. Inzerce: 450,- Kč,

Loutk. představení: 2.040,- Kč
Výdaje: Služby poštovní: 1.635,- Kč, Drobný hmotný maj.: 17.636,- Kč (DKP – vysavač, DVD, mix,
reprobox, mikrofon…), Knihy, tisk: 30.182,- Kč
(knihy muzeum, jičínský deník, tisk zpravodaje…),
Nákup zboží: 16.200,- Kč (turistické známky: muzeum, obec), Elektrická energie: 44.742,- Kč, Služby
telekom.: 6.395.- Kč, Dohody o prac.č.: 19.194,- Kč
(odměny + sociální a zdrav. pojištění), Studená voda:
406,- Kč, Opravy a udržování: 10.250,- Kč (oprava
kopírky, průtokový ohřívač vody…), Ostatní: 6.355,Kč (nákup loutek, kancel. potřeby, mycí a úklid. prostř., has. přístroj, květiny a bonb.)
MKS tvoří: průvodce v muzeu paní Štejnarová,
redakční rada: J. Novák, J. Vobořilová, E. Škvrnová,
L. Vávrová, H. Němečková a členové loutkového divadla při MKS.
Činnost MKS od 1.1.2007:
- Muzeum E. Štorcha a K. Zemana: o příjmy
5.130,- Kč (vstupné, upomínkové předměty, pohledy
apod.), návštěvnost od ledna 2007: 252 dětí, 168 dospělých, celkem: 420 návštěvníků
- loutkové divadlo: o příjmy 2.040,- Kč (vstupné),
6 představení navštívilo celkem 382 diváků (356 dětí
a 26 dospělých. Od září nová ozvučovaní technika.
- zpravodaj: (tisk na recyklovaný papír) příjmy
12.120,- Kč (cena jednoho výtisku 5,- Kč), výdaje
27.684,- Kč (skutečná cena výtisku cca 11,- Kč) od
ledna vyšel 7x
- březen 2007: velký úklid muzea (Štejnarová,
Vobořilová, Vávrová, Novák)
- 7. dubna 2007: Velikonoční den otevřených dveří (muzeum, loutkové divadlo, výstava s velikonoční
tématikou, prohlídka všech místností MKS)
- květen 2007: nákup turistických suvenýrů obce a
muzea (návrh provedení)
- webové stránky: počet návštěvníků: r. 2004:
860, r. 2005: 1.798, r. 2006: 3.599, r.2007: 4.742,
6. místo v soutěži Zlatý erb 2007 (Královéhradecký
kraj), červenec 07 - došlo ke změně úpravy grafických stránek obce a přibyly další užitečné funkce
V budoucnu plánujeme:
- návrh a příprava naučné stezky E. Štorcha
(návrh do rozpočtu na r. 2008)
- zájezd na divadelní představení (podzim 2007)
- zájezd do Prahy na výstavu o Valdštejnovi
(podzim 2007)
- nové propagační video obce na DVD (návrh,
spolupráce při výrobě)
- příprava ke sjezdu rodáků v roce 2008
- zavedení ocenění obce za zvláštní zásluhy
(oceněním by bylo např. nějaké vytvořené dílo) –
osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o propagaci nebo rozvoj obce - nemusela by být
udělována každý rok, návrhy na ocenění by měl možnost podávat starosta, komise a výbory obce, zastupitelé, spolky a sdružení – o ocenění rozhodnou zastupitelé obce
- najít vhodné využití RD E. Štorcha
- zjistit možnost pořádání letního festivalu nebo
koncertu hudebních skupin (parkoviště před nákup-

ním střediskem)
- oprava soklu na budově MKS
- úprava veřejné zeleně u budovy MKS
- vybudování parkoviště u MKS
j. novák
Obecní knihovna - knihovnická bašta
Od 1. do 6. října 2007 - Knihovnická bašta: v těchto dnech vás v knihovně čeká mnoho zajímavých akcí:
- Přihlášení nových členů
zdarma
- Internet pro všechny zdarma ve dnech 1. 2., 3. 4. 6.
8.
9. 10. 11. října
- Amnestie na vypůjčené knihy - Soutěž o nejlepší ilustraci k
pohádce / po celý mě síc říjen/ - Maňáskové divadlo
- Čteme celou noc
DĚTI POZOR! Opět začínáme soutěžit - soutěžní úkoly naleznete od 1. října ve své knihovně ...
Nové knihy:
Beletrie pro dospělé: Láska a krev I. II. V. Javořická, Na bídě a na statku - V.Pitnerová, Oltář lásky CH.Hol, Urozená dáma - C.Coulterová, Vražedné dědictví - C.Dashwoodová, Čas zemřít - D.Hewson, Eragon - Edest - CH.Paolini, Daň peklu - H.Blacková,
Obětní beránek - K.Mc Clure, Gangy - Ed Mc Bain,
Stopy v písku - J.Paterson, Čistič - P.Cleave, Klíč k
věčnému mládí - J. von Buttlar, Muži v černém - P.
Krassa, Tajné služby a parapsychologie - E.R.Gruber,
Druhé stvoření - H.Löb, Perly štěstí - K.Martin, Zakletá země - N.Robertsová, Milion malých střípků - J.
Frey, Afghánec - F. Forsyth, Tráva - P. Sparrowhawk,
Královský minesengr, Ve stínu touhy - K.Tomiak, Poslední velmistr - M.Asensi, Freya - J.Hildebrandtová,
Anděl smrti - E.Dreyer, Dým ve větru - P. Tremayne,
Beletrie pro děti: Záhadný faul - U. Schubert, Barry Trotter - M. Gerber, Lákavá výměna - A.Estes, O
mašince a Tomášovi, Jen počkej Vinno - Kam utíkáš
Deisy? - J. Oldfieldová, Jak se žení princové M.Diekmannová, Ze života rodiny Horáčkovy M.Kšajtová, To byl zase mejdan - N. Schindlerová,
Naučná literatura: Největší české záhady O.Dvořák, Bydlí s námi morče, Out door Jizerské a
Lužické hory, O lásce a sexu - K. Janouchová, Zemětřesení, Hurikány a tornáda, Exotické rostliny v nádobách, Život jako román Karel Kyncl - M.Pokorný,
Italská Riviéra Portugalsko - průvodce, Itálie, Řecké
ostrovy, Švýcarsko, Rakousko - mapy, Velký český Vodácký průvodce.
H. Němečková
------------------------------------

Jsme zde na chvíli, ale písmem žijí naše myšlenky
na věky.
Jan Neruda

Vinobraní
Vinobraní mělo v zemích na sever od Alp vždycky
skromný charakter, protože v zemědělské produkci převládalo obilnářství. Ale ve starověkém Řecku a Římě patřilo
mezi nejvýznamnější svátky. Postupně se vyvinulo v slavnost Dionysií, konanou počátkem prodince. Šlo o veselou
oslavu, přístupnou všemu venkovskému lidu a dokonce i
otrokům. Její součástí byly soutěže ve zpěvu či o nejlepší
masku, hrály se antické komedie i tragédie. Oblíbenou zábavou byl závod v tom, kdo se udrží déle vestoje na nafouknutém kozlím měchu. Již v 6. století př.n.l. je v Athénách doložena šestidenní slavnost s průvodem boha Dionýsa. Ten ovšem nebyl jen bohem vína, ale reprezentoval
úrodu a plodnost obecně, proto se někdy tyto slavnosti
spojovaly i s oslavou sklizně obilí.
V českých zemích se vinná réva ojediněle pěstovala již
v časech velkomoravské říše. Ale ještě na počátku středověku u nás víno nebylo běžným nápojem. Mnohem rozšířenější byla staročeská medovina. Teprve zásluhou církve
se začalo víno pěstovat a také dovážet z Německa. Důvod
byl velmi prostý. Při mši je zapotřebí mešní víno, které v
kalichu kněz symbolicky proměňuje na krev Páně.
Větší rozšíření pěstování vinné révy se datuje do 14.
století za vlády Karla IV. Až do 19. století se pěstovala v
různých částech země, dokonce i v klimaticky nepříznivých oblastech, kde bychom to vůbec nečekali, například
na Šumavě nebo v podhůří Krušných hor. Rozsah domácího vinařství byl ale nepatrný, větší význam měl jen na jihovýchodní Moravě.
Dnes se u nás pěstuje vinná réva hlavně podél Labe a
na jižní Moravě. Sklizeň připadá v závislosti na odrůdách
a také na počasí do období od poloviny září do konce října.
Oslava závěru sklizně vinných hroznů byla typická pro
všechny vinařské oblasti a provázela ji řada tradičních
obyčejů. Po sesbírání posledních hroznů se všichni, kteří
na vinici pracovali, ozdobili révou a vydali se do kvasírny.
V čele průvodu šel vinař s posledním trakařem plným
hroznů. Následovalo pohoštění a zábava.
Poměrně dlouhou tradici mají v Mělníku. V první polovině 20. století se tu za podpory agrární strany a organizací
sdružujících vinaře konalo několik velkolepých oficiálních
oslav. Oslavy v roce 1922 se zúčastnil i prezident T. G.
Masaryk; městem tehdy projelo mnoho alegorických vozů,
vypravených vinařskými firmami, městskou správou, sokolskou obcí a dalšími spolky. Také se tu poprvé objevila
hrací scénka o příjezdu Karla IV. do Mělníka, která provází mělnické vinobraní až do současnosti.
Na Moravě se vinobraní pořádá v řadě center pěstování
vinné révy. Jedním z nejnavštěvovanějších je Znojmo, které si pro oslavy vybralo postavu českého krále Jana Lucemburského, který sem prý v roce 1327 přišel zapít zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. Město pro něj připravilo
pestrý program, jehož rekonstrukce se nabízí během znojemského vinobraní. Součástí programu jsou divadelní,
kejklířská a šermířská vystoupení, koncerty, trhy. Hlavním
bodem je však alegorický průvod s králem Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou, pážaty, ozbrojenci, bubeníky a trubači, doprovázený kejklíři, lovci, sokolníky a
na závěr i bohem Dionýsem se skupinou dívek. K velkým
lákadlům patří i nabídka čerstvého burčáku, což je vlastně

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
V ZÁŘÍ 2007:
Blahopřejeme:

paní Zhoufové Libuši z Ostroměře
paní Krausové Antonii z Ostroměře
paní Kollárikové Sidonii z Ostroměře
paní Jančíkové Miroslavě z Ostroměře
paní Krátké Květuši z Ostroměře

86 let
86 let
80 let
80 let
75 let

————————————————————
Dne 17.září 2007 oslavila své krásné 95. narozeniny
bývalá ostroměřská občanka paní Vlasta Horáková. Do
dalších let hlavně hodně zdraví a spokojenosti přeje
Alena Kadlečková s rodinou.

Rozloučili jsme se:
s paní Věrou Boháčovou z Ostroměře
s paní Libuší Řezníčkovou z Ostroměře
s paní Jiřinou Štěrbovou z Ostroměře
s panem Jiřím Kotykem z Ostroměře
Jménem rodiny Boháčové, Klepačové
a Ersepkové chci poděkovat vám
všem, přátelům a známým, kteří jste
se přišli naposledy rozloučit s naší
maminkou paní Věrou Boháčovou.
Zároveň děkujeme za zaslané kondolence a květinové dary.
Díky, Dita Ersepková (dcera)

bouřlivě kvasící vinný mošt s nižším podílem alkoholu.
(lv)
Pranostiky na říjen
Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.
Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.
4. říjen - Svatý František zahání lidi do chýšek.
15. říjen - Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16. říjen - Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se
objevuje.
- Suchý Havel oznamuje suché léto.

Žaluzie Sedlák
Montáž, prodej, servis
Žaluzie - řetízkové na plastová a dřevěná eurookna vertikální
Silikonové těsnění, Lamelové dveře, Sítě proti hmyzu
Předokenní rolety, hliníkové s polyuretanovou výplní
Montáž originál. zastínění do střešních oken VELUX
Nová služba - půjčovna PROFI-STROJE na čištění
Koberců a čalounění zn. Karcher-Puzzi 100
Vlastimil Sedlák, Máchova 1431, 50801 Hořice
tel.fax: 493623711, mob. 737744821,
www.volny.cz/zaluzie-sedlak
Papírnictví - Tabák, Vyhnálek nabízí
Dárkové tašky, blahopřání, pexesa, omalovánky, fotoalbumy,
rámečky na foto, křídy na chodník, dobíjení kreditu mobilních
operátorů pře on-line terminál Sazky, Sportka, šťastných deset,
keno…, předprodej vstupenek a mnoho dalšího.
Otevřeno každý den pondělí až pátek: 6:30-11:30 a 12:3016:30, sobota: 6:30-11:00 a neděle: 8:00-10:00.

——————————–—————————————
Spojovačka:
Spoj jednotlivé body postupně podle čísel.

———————————————————————-Sudoku:

Ostroměřský zpravodaj vydává Místní kulturní středisko, T. G. Masaryka, Ostroměř, obvykle
měsíčně. Redakční rada MKS: Jan Novák, Jana Vobořilová, Eliška Škvrnová, Lada Vávrová a Hana

Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak,
aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v
žádném z devíti vyznačených menších čtverců. (první je
pro „začátečníky“, druhá pro „pokročilé“, třetí pro
„experty“)

Němečková. Své texty, přání, názory a připomínky podávejte v písemné podobě laskavě na Obecní
úřad vždy do 20. dne v měsíci. Pokud je to možné, zasílejte své příspěvky v elektronické podobě na
e-mailovou adresu: mks.ostromer@centrum.cz. Za podepsané příspěvky redakční rada
neručí. Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit. Tiskne RK TISK Jičín, Hradecká ulice 1130, 506 01 Jičín, na recyklovaný papír. Distribuce: MKS
Ostroměř, muzeum E. Štorcha a K. Zemana, Tabák - Papírnictví p. Vyhnálek.

