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Z OBSAHU ZPRAVODAJE

Výpis usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ostroměř,
konaného dne 19. 2. 2019






Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání
I. schvaluje
1. Program jednání zasedání ZO č.1/2019 včetně rozšíření.
2. Rozpočet na r. 2019 s těmito změnami ve výdajích:
Par. 3392
+54 000,- Kč
Par. 3631
+1 800 000,- Kč
Par. 3639
-1 845 000,- Kč
Par. 6171
-10 000,- Kč
Nový par. 5213
+ 1 000,- Kč
3. Smlouvu o pronájmu infrastrukturního majetku „ Dostavba kanalizace Ostroměř – 2. etapa“ s fy VOS, a.s.
4. Nákup pozemků parc. č. 42/1, 40/33, 40/34, 40/26, 40/21,
40/27 v k.ú. Domolavice za cenu 107 870,- Kč a dále parc. č. 42/2,
40/5, 40/28, 40/22, 40/29 v k.ú. Domoslavice za cenu 115 410 Kč.
5. ZŠEŠ a MŠ realizaci projektu pod názvem „Finská cesta“.
6. Jednací řád zastupitelstva obce Ostroměř.
II. Pověřuje
starostu zpracováním územního plánu obce Bc. Martina Johna
k oddávání
III. Bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 9
Ing. Tomáš Gabriel, starosta obce

Usnesení zastupitelstva
Oprava vozovky I/35
Sbírka pro Diakonii Broumov
Jak nastartovat organismu
a posílit imunitu
 Seminář se stylistkou
 Noc s Andresenem
 Zprávy ze školy
 Soutěž s tvorbě komiksů
 Recitační soutěž
 Setkání se spisovatelkou Jitkou

Vítovou

 Výpravy do historie
 Lyžařský výcvik
 Školní družina, …

 Výroba velikonočních
dekorací
 Pohled do činnosti SDH
 Čarodějnice
 Dětská soutěž v požárním
sportu
 Společenská kronika
 Šibřinky
 Kurz tance
 Inzerce

Hana Němečková, místostarostka obce

OPRAVA VOZOVKY I/35 V OSTROMĚŘI
Ve středu 20. února 2019 proběhla od 17 hodin v místní sokolovně informační schůzka o opravě vozovky I/35
v Ostroměři za účasti starosty obce Ing. Tomáše Gabriela a vedoucího stavby Ing. Miroslava Kunta ze společnosti
Geosan Group, a. s., zhotovitele oprav. Pan Kunt představil harmonogram prací a způsob provádění opravy. Největší prostor byl věnován dotazům občanů a nejdůležitější informace a odpovědi zde uveřejňujeme.
Harmonogram prací:
12. 3. – 21. 4. 2019 – křižovatka ulice Starohorská a Školní po bytový dům čp. 312 - pravá strana
(tj. směr Jičín - Hořice), délka 345 m
21. 4. – 24. 5. 2019 – levá strana (tj. směr Hořice - Jičín)
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24. 5. – 23. 6. 2019 – křižovatka U Kameníka a Restaurace U Maxe po dům čp. 317 - pravá strana, délka 260 m
23. 6. – 19. 7. 2019 – levá strana
19. 7 – 21. 9. 2019 – od čp. 317 po železniční přejezd – pravá strana, délka 401 m
21. 9. – 31. 10. 2019 – levá strana
Další informace:
 Oprava od bytového domu čp. 312 po křižovatku U Kameníka se provádět nebude (záležitost je v jednání).
 Průjezd obcí bude kyvadlově. Stavba bude probíhat za provozu s usměrněním dopravy semafory
a v pracovní době pracovníky stavby.
 Proběhne oprava mostu přes Javorku – oprava pilířů, výměna svodidel.
 Z důvodu bezpečného přechodu široké vozovky budou vybudovány ostrůvky – u Restaurace U Maxe
a u Bistra U Volejníků. Ostrůvek u silnice z Černé pěšiny bude přesunut směrem více do obce (mezi výjezdem z parkoviště a Army Shopem).
 Objednavatelem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Krátkodobé uzavření železničního přejezdu (duben 2019)
 Termíny mohou být posunuty – archeologické nálezy, provozní a povětrnostní podmínky,…
 Oprava každého úseku se skládá z bouracích prací, frézování vozovky, odkopávky pro pláň, sanace podloží,
pokladu asfaltového betonu, úpravy chodníků a sjezdů, rekonstrukce odvodnění komunikace, výměny potrubí dešťové kanalizace, pokrývky tichého asfaltu,…
Další dotazy a vaše požadavky (vjezd vozidel k nemovitostem, nájezdy,…) rád zodpoví pan Miroslav Kunt,
tel. 722 066 282, miroslav.kunt@ggcz.eu
Za komplikace spojené s opravou vozovky se zhotovitel stavby omlouvá.
Detailní harmonogram prací a výkresy jsou k prohlédnutí na www.ostromer.cz a obecní úřední desce.

OBECNÍ KNIHOVNA OSTROMĚŘ
VYHLAŠUJE SBÍRKU PRO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV
sbírka se uskuteční:
místo:

21. března 2019 v čase 7. - 18. hodin a
25. března 2019 v čase 7. - 16. hodin
Obecní knihovna Eduarda Štorcha

VĚCI, KTERÉ MŮŽETE NOSIT:
 Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,…
 Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Věci prosím noste zabalené do igelitových pytlů či krabic
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov - nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
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JAK NASTARTOVAT ORGANISMUS A POSÍLIT IMUNITU
KDY: čtvrtek 7. března 2019 od 16.30 hodin
KDE: Obecní knihovna v Ostroměři
Povídání o čínské a ajurvédské medicíně a TianDe produktech.
Dozvíte se, jak správně na jarní očistu našeho těla, jak můžete nastartovat organismus po zimě, proč vám nejde zhubnout a jak na to.
Budeme si též povídat na téma (nejen) ženského zdraví …
Přednáší: PaedDr. Eva Štěpová, stříbrná ředitelka tianDe
Budou připraveny vzorečky, ochutnáte bylinkové čaje (např. Tibetský sběr).
Vstup zdarma

SETKÁNÍ S PANÍ DANOU BERANOVOU
Ostroměř - knihovna Eduarda Štorcha - zasedací místnost –
21. března 2019
od 16 hodin - Správné líčení
od 18 hodin - Stylistika
vstupné 30,-Kč
Seminář věnovaný osobnímu stylu a oblékání povede paní Dana Beranová –
profesionální stylistka a vizážistka, která poskytuje svoje služby mnoha módním
časopisům.
Stylistka vám poradí:
• jak se správně obléci pro různé příležitosti
• jaký střih oblečení zvolit pro váš typ postavy
• pomocí barevné typologie najde barvy pro vás vhodné
• jaké šperky a doplňky mohou podtrhnout vaši osobnost
• ukáže vám různé typy vázání šátků
• zmíní se o nejnovějších módních trendech…
Dana Beranová jako profesionální stylistka a vizážistka poskytuje služby módním časopisům, např. časopis Story,
Sedm, magazín Joy, časopis Betynka, Svět ženy a Katka, idnes - MFdnes portál Xman, a Blesk magazín, kde vytváří
módní fashion, proměny čtenářek, focení celebrit aj.. Dále pracuji v oblasti reklamy, filmu, vystupovala v Metropol
TV v pořadu o módě Lady M.

NOC S ANDERSENEM
19. ročník Noci s Andersenem proběhne
29. března 2019 v místní knihovně
s nakladatelstvím Albatros
na téma „Andersen známý a neznámý“
Milí pohádkoví přátelé,
těšíme se na setkání s vámi všemi.
Přihlášky obdržíte v knihovně.
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JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
Zveme Vás na tvořivé dílny do knihovny ve dnech 11. a 12. března 2019

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
SOUTĚŽE V TVORBĚ KOMIKSŮ

V prosinci se čtvrťáci zapojili do soutěže v tvorbě komiksů. Na akci jsme se připravovali s paní knihovnicí. Zkoušeli
jsme si vyplňování předpřipraveného komiksu, dokreslování obrázků…
V dalším týdnu každý zkusil vytvořit komiks, který jsme odeslali do nakladatelství Crew, kde komise naše díla hodnotila. A dařilo se nám. Dvě žákyně naší třídy byly oceněny a získaly tak knihy se známými komiksovými postavami. Úspěch zaznamenaly Linda Holmanová a Kateřina Karešová.
Oběma gratulujeme a těší nás, že jsme se mohli do této soutěže zapojit.

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Během měsíce ledna se ve všech třídách uskutečnila třídní kola recitační soutěže. V pondělí 28. ledna se konalo
školní kolo této soutěže. Pro prvňáčky v této soutěži kategorie neexistuje. Ti sbírali zkušenosti do příštího roku.
Žáci 2. a 3. třídy tvoří I. kategorii. ()
Z třídních kol postoupili: Eliška Horníková, Alžběta
Králová, Marek Kodeš, Tereza Lánská, Emma Tothová,
Martina Zhoufová, Aneta Valentová, Tobias Šidlo
Do okresního kola postupují Eliška Horníková
a Martina Zhoufová.

() Ve II. kategorii (žáci 4. a 5. třídy) postupují: Veronika
Henychová, Kateřina Karešová, Linda Holmanová, Nikola
Holcová.
Do okresního kola postupují Linda Holmanová
a Veronika Henychová.

Žáci 6. a 7. třídy tvoří III. kategorii. ()
Z třídních kol postoupili: Michaela Körnerová, Michaela
Bašová, David Zajíc, Andrea Gabrielová, Anežka
Horníková, Stanislav Kalvoda, Beáta Chudobová, Tereza
Šlechtová
Do okresního kola postupují David Zajíc a Anežka
Horníková.
Ve IV. kategorii (žáci 8. a 9. třídy) postoupil: ()
Lukáš Rybáček
Do okresního kola postupuje Lukáš Rybáček.
Blahopřejeme postupujícím a přejeme jim hodně úspěchů v okresním kole!
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Za organizátory Jana Slámová

SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU JITKOU VÍTOVOU

V úterý 29. ledna žáci 3., 4., a 5. třídy pobesedovali se spisovatelkou Jitkou Vítovou.
Mezi žáky 1. a 2. třídy přišla ve středu 30. ledna.
Čtvrťáci setkání zpracovali formou myšlenkových map, které jsou na fotografiích, nebo pomocí vět.
Po třetí hodině jsme měli setkání s paní spisovatelkou Jitkou Vítovou. Povídala, jak vzniká kniha. V knížce „Květuška a tesařík“ měla ilustrátorku, kterou nikdy neviděla. Za každou správně uhodnutou otázku jsme si mohli vzít černobílý obrázek hmyzu z knížky „Květuška a tesařík“. Četla nám slovenskou verzi knihy a my jsme se v ní měli orientovat. Bavilo mě to.
Páťáci setkání zhodnotili takto.
Dověděla jsem se víc o knížkách, ale mohlo to být zábavnější metodou. Nevěděla jsem, že má knížky o hmyzu a že
nakladatelství jí doporučila její dcera, která v té době chodila do třetí třídy. Líbilo se mi to.
Dověděla jsem se, jak vzniká kniha. Musí se toho hodně zařídit a né jenom napsat na papír a pak to vytisknout
a namalovat obrázky a vymyslet název.
Jana Slámová

EXKURZE V SEMENÁŘSKÉM ZÁVODĚ

V úterý 5. února čtvrťáci a páťáci pokračovali v projektu Les. Byli jsme zjistit v Semenářském závodě Týniště
nad Orlicí, co se stalo s našimi nasbíranými bukvicemi.
Viděli jsme celý proces zpracování od celých šišek až
po získaná semena.
Vybrané informace jsou čtvrťáků. Páťáci se pokusili
zdokumentovat cestu semínka (viz foto).
Dozvěděla jsem se, že z jednoho kg semínek vyrostou
stromy (až 40 000 dospělých) a z nich by se dalo postavit 330 dřevěných domů. Taky jsme viděli různé druhy
šišek. Dokonce tam měli šišku, která je z USA a vypadá
jako ježek. Ale vůbec jsem nevěděla, že se semena musí
zamrazit. Jediné, co mě mrzelo je, že jsem nemohla na
podzim sbírat bukvice se třídou. I tak jsem ale ráda, že
se tam ty naše bukvice dostaly. E. T.
Dozvěděl jsem se, že je to jediný závod v ČR a že tam skladují
i některá semena z roku 1989. A šišky se tam dovážely vlakem.
Šupiny šišek z jedlí se používají jako okrasa na zahradách. A šišky
se otevřou v teple. A. M.
Zjistil jsem, že se tam vozili šišky vlakem a ty koleje tam pořád
mají. V 1 kg semen je asi 100 000 semínek. Chladí semena jedle
a bukvic v -7 oC. Řežou tam dřevo na budky. A ještě jsem se
dozvěděl, že musí stát alespoň dva kaštany vedle sebe, aby se
opylily. J. N.
Jan Horák a Jana Slámová
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EKOTÝMÍ PŮLROK

Zdraví Vás členové Ekotýmu,
chceme vás informovat o akcích, které jsme v tomto školním roce v prvním pololetí udělali.
Věnovali jsme se papírovým ubrouskům, šetření papírem a kontrolovali jsme vyhazování obalů od pitíček.
Tým, který hlídal pitíčka zjistil, že se vyhazují do oranžových popelnic a jen občas se objevují v koších na směsný
odpad. Což je super!
Tým, který kontroloval papírové ubrousky, zjistil, že děti spotřebují hodně utěrek při hodinách výtvarné výchovy
a pracovních činností. Každý týden se doplní osm nových zásobníků s ubrousky. Zároveň jsme objevili ubrousky
v koších na papír – tam nepatří. Proto naše skupinka udělala přednášky na prvním stupni. Také jsme na držáky
nalepili cedulky, aby se šetřilo papírovými ubrousky.
Poslední tým se věnuje šetření papírem. Bylo by fajn, kdyby se každý papír co nejvíc využil (na druhou stranu lze
taky psát). Uděláme dotazník pro žáky a do konce ledna se objeví na koších informační cedulky.
Zdraví Ekotým ZŠ E. Štorcha
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SPOLUPRÁCE S LESY ČR

V uplynulém roce jsme opět měli možnost spolupracovat s Lesy ČR. Protože jsme sbírali nejen kaštany, ale zapojili
jsme se i do sběru bukvic, dostali žáci malou odměnu. Speciální sešity se zvířecími motivy. Na přiložené fotografii
je vidět nejen radost ze sešitů, ale i velké množství žáků, kteří se aktivně do akcí zapojili.
Jan Horák

VÝPRAVA DO HISTORIE IV
V pátek 11. ledna jsme se vydali na čtvrtou výpravu do historie. Tentokrát to byla doba Karla IV. a jeho následovníků. Rozdělili jsme se do skupinek a mohli si vybrat, zda vyrobíme plakát, oblékneme někoho do šatů nebo si
připravíme krátkou scénku. My jsme dělali šaty. Vybrali jsme jednu spolužačku, skládali a lepili na ni noviny. Hodně nás to bavilo. Adam pak byl moderátor naší krátké módní přehlídky.
Ostatní skupiny si vybraly další možnosti, proto jsme mohli vidět
zajímavé plakáty o městech a vesnicích ve 14. století, navštívili
jsme Karla IV. a slyšeli informace o husitech. Bylo to fajn. Těším se
na poslední výpravu do 16. století.
Fiktivní žák 4. třídy

V. VÝPRAVA DO HISTORIE

Tentokrát jsme se již vypravili téměř na dohled naší doby. Byli
jsme v 15. a 16. (trošičku i 17. století). Poslední výlet byl přichystán pro skupiny, které dostaly různě obtížné texty. Společně bylo
potřeba se domluvit na rozdělení získaných materiálů. Následně se
pomocí metody I. N. S. E. R. T. nebo vyhledáváním klíčových informací snažil každý získat co nejvíc poznatků, které by bylo možné využít při tvorbě skupinové myšlenkové mapy.
Jak mapy vypadaly a co jsme se o vládcích tohoto období dozvěděli, si můžete prohlédnout ve školní fotogalerii.
Jan Horák
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UČÍME SE O STAROVĚKÉM EGYPTĚ

Jak? Společně a ve skupinkách. Úkolem bylo splnit všech sedm oblastí –
náboženství, písmo, stavby, mapu Egypta, společnost, balzamování a faraona. Také jsme luštili křížovku, malovali pyramidu i sfingu, zjišťovali
podrobnosti o mumifikaci a hlavně jsme se museli domluvit, rozdělit si
práci a spolupracovat. Mohli jsme používat učebnici, atlas světa, slovníky
i knihy. Ty rychlejší skupinky si mohly vybrat články o různých zajímavostech, třeba o módě, lovu, stavbě pyramid, armádě, životě řemeslníků
i faraonů, nebo luštit vzkaz v hieroglyfech. Nakonec jsme vše společně
zkontrolovali a zhodnotili svoji skupinovou práci.

OSTROMĚŘSKÁ NOTIČKA

Ve středu 20. února 2019 zněl naší školou zpěv více než obvykle. To díky dětem, které se přihlásily do prvního ročníku soutěže v sólovém zpěvu – Ostroměřská notička. Jedenáct malých zpěváků soutěžilo v několika kategoriích od
těch nejmladších, až po zástupce sedmé třídy. Každý musel zazpívat jednu
píseň lidovou a jednu umělou, a to
s doprovodem, či bez něj. Na průběh soutěže dohlížela porota, ve které zasedla
paní ředitelka Gabriela Pospíšilová spolu
s vyučujícími hudební výchovy a hostem
Patrikem Erlebachem, který se zároveň
podílel na organizaci soutěže a některé
soutěžící doprovázel na keyboard.
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Lada Nekulová

Všem se vystoupení velmi podařilo a po zhodnocení porotou byli všichni
účastníci díky šikovnosti a ochotě paní Hany Nesvadbové odměněni krásnou
keramickou notičkou a také diplomem. Zuzka Henychová z 2. třídy, Alžbětka
Králová ze třetí, Veronika Henychová a Zuzka Tučková ze čtvrté se nejenom
umístily ve zlatém pásmu, ale zároveň postoupily do soutěže Novopacký slavíček, kde budou 3. dubna reprezentovat naši školu.
Na závěr si všichni uvědomili, že vítězství je sice fajn, ale daleko důležitější je čas strávený v milé a příjemné atmosféře a s krásnými písničkami. Už se jistě těší na příští ročník.
Miroslava Krejčová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
V sobotu 9. února jsme vyrazili na lyžařský výcvik. Jeli přihlášení žáci z druhého stupně a naši učitelé – pan učitel
Špicar, paní učitelka Hermochová, zdravotnice Lada Vávrová, pan Kareš a paní ředitelka, Gabriela Pospíšilová.
Po srazu u školy v Ostroměři jsme vyrazili na tříhodinovou cestu do Staré Vsi v Jesenických horách.
Po příjezdu jsme se ubytovali v chatce Orientce, kde jsme byli i předloni. Poté jsme si vybalili lyžařské a běžkařské
věci a měli chvilku oddechu. Když skončilo
volno, šli jsme okouknout sjezdovku a okolí.
Vrátili jsme se rovnou na večeři. S plnými
bříšky jsme šli do společenské místnosti a tam
nás učitelé seznámili s týdenním programem
a vybrala se služba na následující den. Druhý
den nás služba probudila v 7:30 a v 8:00 jsme
měli nástup na snídani. Snídaně byla každý
den stejná, ve formě švédských stolů. Potom
jsme se šli připravit na naší první lyžovačku. Sjezdovka byla asi 0,5 km daleko od chaty a chodili jsme tam pěšky.
Kluci byli tak hodní, že nám nosili lyže. Na sjezdovce byla kotva, která většinou nefungovala, a také poma. První
lyžování jsme si užili! Na oběd jsme chodili každý den ve 12:00 a po něm následoval odpolední klid, který i s přípravou na odpolední program trval hodinu a čtvrt. Odpoledne nás čekaly zase lyže a po nich svačina a osobní
volno. Večeře byla v 18:00 a většinou to nebylo dobré jídlo, stejně jako u oběda. Po večeři nás každý den čekalo
rozdělování služeb, teorie s testy a nějaké večerní hry. Třetí den probíhal stejně jako druhý. V úterý jsme šli poprvé na běžky, které jsme si i přes všechny pády neskutečně užili. Spousta z nás byla na běžkách poprvé, ale i přesto
nám to šlo. Zastavili jsme se v půlce cesty, kde byl mírný kopec, který si pár jedinců několikrát vyšláplo a sjelo.
Na běžkách jsme byli celkem třikrát a pokaždé jsme ujeli trasu dlouhou necelých 5 km. Večer jsme šli poprvé do
bazénu a do sauny. Z 80°C vyhřáté sauny jsme hned skočili do ledového sněhu. Ve středu odpoledne jsme šli na
procházku spojenou s koulovanou. Byli jsme rozděleni na 6., 7. třídu a 8., 9. třídu. My, starší, jsme vyrazili dřív,
abychom se stihli schovat. Číhali jsme asi 10 minut a poté jsme zahájili útok. Sněhová bitva byla hodně nebezpečná a všichni jsme dorazili na chatu úplně mokří a vyčerpaní, proto jsme si zase šli večer odpočinout do sauny
a bazénu. Čtvrtý, valentýnský den, jsme měli v programu běžky a lyže. Ráno jsme se rozlosovali do valentýnských
dvojic, které se využily v pozdějším programu. Každá dvojice se proti sobě rozjela, sebrala srdíčko a na konci následovalo „požádání o ruku“. Odpoledne jsme zase lyžovali. Na svahu nás vyděsila obrovská fronta, u toho jsme se
stihli převléknout do třídních triček a vyfotografovat se. Večer jsme si rozdali výhry a čekala nás maškarní diskotéka. Pak už přišlo balení a odjezd domů. Lyžák jsme si všichni užili a máme na něj spoustu krásných vzpomínek.
Tereza Horáková a Vanesa Rechtorisová z 9. třídy
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VELKÁ VLAŠTOVKOVÁ SOUTĚŽ!

Pro nelyžující žáky 6. až 9. třídy byla zorganizována
na středu 13. února 2019 Velká vlaštovková soutěž
ve 3 různých disciplínách.
1. o nejdelší vlaštovčí let
2. o nejestetičtější vlaštovku
3. o nejlépe představenou vlaštovku
Účast v 1. a 3. soutěži: DOBROVOLNÁ
Účast ve 2. soutěži: POVINNÁ PRO VŠECHNY

Lada Nekulová

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019

Tak jako v loňském školním roce pracují na naší škole dvě oddělení školní družiny, které navštěvuje celkem 60 dětí. S dětmi
pracují dvě vychovatelky, v prvním oddělení Bc. Radka Křížková
a v druhém Mgr. Lada Vávrová.
V září jsme přivítali děti v nově zrekonstruovaných třídách školní družiny. Třídy mají novou podlahovou krytinu a jsou vymalovány. Působí velmi příjemně a vesele.
Od září jsou děvčata a chlapci z I. oddělení školní družiny zapojeni do projektu „Sportuj ve škole“. Projekt navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které
na naší škole probíhalo dva roky.
Novinkou letošního školního roku je aktivní zapojování a spolupráce obou oddělení školní družiny na celoškolních
projektových dnech. Odpoledním programem družiny se snažíme navázat nebo rozvinout témata, kterým se děti
věnovaly během svého dopoledního snažení v rámci projektového dne. V září to byl projekt Evropský den jazyků,
v říjnu Halloween, v listopadu Projektový den ke 100 letům republiky, v prosinci Čertí rej.
Chceme, aby se děti ve školní družině nejen dále rozvíjely, ale i bavily. Proto kromě tradičních činností jako jsou
činnosti výtvarné, tvořivé, sportovní atd. připravujeme pro děti spoustu nových her a soutěží, snažíme se je
k činnostem správně motivovat. Obě oddělení školní družiny mají svou celoroční soutěž, za kterou budou nejúspěšnější děti na konci školního roku odměněny celodenním výletem.
Bc. Radka Křížková
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Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
- 4. 1. 2019 V uvedený den se konala valná hromada
sboru dobrovolných hasičů, kde výbor hodnotil plnění
přijatých úkolů z předchozí valné hromady v r. 2018.
Zprávu výboru přednesl starosta sboru Pavel Muška. Podařilo se zorganizovat dva plesy, hasičský
a maškarní. 30. 4. v areálu hasičské zbrojnice v Domoslavicích byla zorganizována akce Čarodějnice.
Aktivně pracoval kolektiv mladých hasičů, který si
za své sídlo zvolil objekt bývalé hasičské zbrojnice
v Domoslavicích, který v průběhu roku udržují, včetně
okolních pozemků a požární nádrže. Členská základna
sboru ke konci roku 2018 má 71 členů. Z tohoto počtu
je 53 dospělých a 18 mladých hasičů. Soutěžní družstvo mužů absolvovalo soutěž o Pohár starosty OSH,
které se umístilo na 5. místě. Dále bylo aktivní v soutěži Fire Night Cup, kde se umístilo v kategorii PS 12
taktéž na 5. místě.
Jednotku sboru dobrovolných hasičů řídí velitel,
jednotka je složena ze 2 družstev a z členů s potřebnou kvalifikací. V řízení jednotky došlo ke změně velitele. Ivo Stýblo, který jednotku vedl od r. 2009, požádal o uvolnění z funkce. S platností od 1. 1. 2019 byl
funkcí velitele pověřen Jiří Zedník.
Závěrem valné hromady byly schváleny hlavní dokumenty pro období roku 2019 a to usnesení
s hlavními úkoly a finančním rozpočtem pro zajištění
plánovaných úkolů.
- 12. 1. 2019 Většina kolektivu mladých hasičů navštívila Zimní stadion v Nové Pace, kde s bruslemi na nohou ověřovala svoji stabilitu oproti zemské tíži. Někteří museli vyvinout značné úsilí k získání praxe v tomto sportu. Všichni
byli spokojeni (i když trochu unaveni). Praktické návyky a zkušenosti jim chybí, protože v období zimy nemáme
možnost v místě využívat
zamrzlé vodní plochy.
- 7. 2. 2019 Po celoroční
teoretické a praktické přípravě členové kolektivu
mladých hasičů obhajovali
znalosti kvalifikace - mladý
hasič preventista. Všem se
to podařilo díky náročné
a poctivé přípravě. Dne 7. 2.
2019 byly členům kolektivu
slavnostně předány průkazy
s odznakem. Odznaky předával starosta sboru Pavel
Muška s preventistou Alešem Spudichem.
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- 23. 2. 2019 se konal již tradiční Hasičský ples. Hudební doprovod zajišťovala skupina Servis - Vokap.
V průběhu plesu proběhlo losování věcných cen, které
hasičům poskytli sponzoři z místa a blízkého okolí.
Všem sponzorům děkujeme touto cestou za pomoc.
Ve slosování o půlnoční přestávce si pozornost zasloužil poukaz na vyhlídkový let od Aeroklubu Hořice, sele
od Agro Chomutice a soudek piva Kozel 11° od pořadatelů. Byla i řada dalších hodnotných cen např. výrobků
z pískovce, poukázky na menu v restauracích a výrobků od místních specialistů nebo jejich výpěstků.
Účastníci plesu se jako vždy dobře bavili až do jeho
zakončení.

Sdělení pro občany

Připomínáme občanům místa i blízkého okolí, že dne 16. 3. 2019 od 20 hodin se koná v místní sokolovně
Maškarní ples. Hudební doprovod zajištuje skupina Efekt Hořice. Vstupné 100 Kč, s maskou 70 Kč.
Dále v areálu hasičské zbrojnice v Domoslavicích pořádáme dětskou požární soutěž a Čarodějnice v sobotu
27. 4. 2019.
V měsíci dubnu, letos 13. 4. 2019, jako každoročně v rámci jarního úklidu obce provádíme sběr železa.
výbor SDH
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC LEDEN 2019
Štejnarová Věra
Chlubnová Helena
Karvánek Milan
Bradnová Jarmila
Doležalová Alena
Škvrnová Jarmila

Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Domoslavice

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC BŘEZEN 2019
Homoláčová Ludmila
Římal Josef
Čeřovská Hana
Kubinec Oldřich
Holman Jiří
Chaloupková Miroslava
Stýblová Eva
Tauchman Josef

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ÚNOR 2019
Kouklík Jaroslav
Všetečka Bedřich
Vondráčková Božena
Novotná Soňa
Rychterová Zdenka
Voborník Josef
Homoláč Josef

Ostroměř
Ostroměř
Nové Smrkovice
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

Na základě směrnice EU (směrnice 95/46/ES) o ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejňovat data narození
občanů bez jejich souhlasu.
Kdo z oslavenců má zájem, aby jeho věk byl zveřejněn, musí to nahlásit u paní Hany Němečkové v obecní knihovně
a stvrdit podpisem.
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KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 2019
pod vedením tanečního mistra Romana Konopáska
15. června – 27. července 2019
Tělocvičná jednota SOKOL Ostroměř
Přijímáme přihlášky:
A) přes kontaktní formulář na www.sokolostromer.cz
B) zasláním přihlášky na adresu: sokolostromer@seznam.cz
C) přihlášku lze podat také u paní Čerychové (obchod Ovoce a zelenina), ul. T. G. Masaryka, tel. 736 689 752
Termíny:
1. lekce
sobota 15. června od 18.30 hod.
2. lekce
středa 19. června od 18.30 hod.
3. lekce
sobota 22. června od 18.30 hod.
4. lekce
středa 26. června od 18.30 hod.
1. prodloužená
středa 3. července od 18.30 hod.
5. lekce
sobota 6. července od 18.30 hod.
6. lekce
středa 10. července od 18.30 hod.
2. prodloužená
sobota 13. července od 18.30 hod.
7. lekce
středa 17. července od 18.30 hod.
8. lekce
neděle 21. července od 18.30 hod.
3. prodloužená
úterý 23. července od 18.30 hod.
9. lekce
čtvrtek 25. července od 18.30 hod.
věneček
sobota 27. července od 19 hod.
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COOP Služby zákazníkům
Na všech prodejnách Jednoty SD Nová Paka je možné platit pomocí platebních karet, dále je možno využít službu
cashback - výběr hotovosti. Při nákupu nad 200 Kč si zákazník může vybrat až 3000 Kč v hotovosti. Další službou je
dobíjení mobilních telefonů všech operátorů. Na všech prodejnách je rovněž možné zaplatit složenku či platební
příkaz do hodnoty 10 000 Kč. Připravují se další služby, o kterých budou zákazníci včas informováni na všech prodejnách a webových stránkách.

Svoz pytlů s tříděným odpadem
pravidelně v pondělí 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4. 2019

INZERCE
STUDIO ČTYŘLÍSTEK

Vyžití pro malé i velké!
V našem studijku otevíráme lekce:
PONDĚLÍ: 16:00 - 17:00 zumbička pro děvčata
17:30 - 18:30 relaxační jóga
18:30 - 19:15 meditace
ÚTERÝ:
19:00 - 20:00 aerobic
STŘEDA: 17:30 - 18:30 posilování
ČTVRTEK: 18:00 - 19:00 zumba fitness
19:00 - 19:45 posilování
PÁTEK:
individuální lekce
Nově vzniká dětská skupina - hlídání pro dětičky od 1 do 12 let.

Tereza Ulrychová, tel. 732 968 784, ulice Spojovací 396, Ostroměř

Reklamace ohledně dodávání zpravodaje: paní Věra Doležalová, V Chaloupkách čp. 75, tel. 605 349 018
Ostroměřský zpravodaj vydává Místní kulturní středisko, T. G. Masaryka, Ostroměř, obvykle měsíčně. Redakční rada MKS:
Ing. Tomáš Horák - technické a grafické zpracování, Hana Němečková, Petr Němeček
Své texty, přání, názory a připomínky podávejte v písemné podobě do 20. dne v měsíci.
Pokud je to možné, zasílejte své příspěvky v elektronické podobě na e-mailovou adresu:
mks.ostromer@centrum.cz (velikost jednoho emailu včetně příloh může být maximálně 10 MB)
Za obsah příspěvků redakční rada neručí. Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit.
Tiskne Janeva s.r.o., Husova 5, Hořice
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