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Výpis usnesení
ze 7. zasedání - Zastupitelstva obce Ostroměř,
konaného dne 17. 12. 2019
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Maňáskové divadlo
Ptačí hodinka
Sběr hraček pro Diakonii
Zima v klubu anglického jazyka
 Let‘s dance

Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání

I. schvaluje:
1. Program jednání zasedání ZO č. 7/2019 včetně rozšíření.
2. Vodné na r. 2020 ve výši 22,61 Kč bez DPH.
 Čtení s baterkami
3. Dotaci a účast na akci Příměstských táborů v Mikroregionu
 Badatelský klub
Podchlumí.
 Zpráva z Ekotýmu
4. Záměr prodat pozemky parc. č. 259/4, 287/4, 287/41, 287/49 v
 Pozvánka na masopustní průvod
k.ú. Domoslavice.
 Pohled do činnosti SDH
5. Dotaci na akci Vodovod Nové Smrkovice.
 Hasičský ples
6. Zaplacení paušální částky za jistič v hasičské zbrojnici Domosla Kurz tance a společenské
vice dle faktury dodavatele elektrické energie (AMPER MARKET)
výchovy
za poslední fakturované období. Pro následující období bude vy Cvičení pro rodiče a děti
pracována nová smlouva o užívání budovy hasičské zbrojnice a
 Společenská kronika
přilehlých pozemků v Domoslavicích Sborem dobrovolných hasičů
 Inzerce
Ostroměř.
7. V souladu s par. 45 odst. 5 stavebního zákona upravený návrh zadání územního plánu Ostroměř, který
umožňuje vymezené části zpracovat s prvky regulačního plánu.
II. bere na vědomí
1. Postup pořizování územního plánu a na základě schváleného zadání ukládá pověřenému zastupiteli
zajistit pokračování v pořízení návrhu územního plánu s vymezenými částmi s prvky regulačního plánu
a předání pokynů zpracovateli.
2. Rozpočtové opatření č. 6.
Ing. Tomáš Gabriel, starosta obce

Hana Němečková, místostarostka obce

PŘIPRAVOVANÉ AKCE V OBCI:
22. 2. 2020 - Hasičský ples
25. 2. 2020 - Masopustní průvod
BŘEZEN MĚSÍC KNIHY
14. 3. 2020 - Maškarní ples
 Besedy
18. 4. 2020 - Sběr železa v rámci jarního úklidu
 Tvořivé dílny
25. 4. 2020 - Domoslavice Soutěž mladých hasičů
 Noc s Andersenem
9. 5. 2020 - Okrsková soutěž za ZŠ
23. 5. 2020 - Pochod a cyklotrasa Krajem Eduarda Štorcha
13. 6. 2020 - Sraz historické hasičské techniky – Letiště Domoslavice
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO ŠTERNBERK
Dne 28. 1. 2020 navštívilo maňáskové divadélko Šternberk naší školku. Pro děti byly zahrány tři poučné pohádky O Perníkové chaloupce, Namyšleném klubíčku a O Kohoutkovi a slepičce. Velké nadšení z vystoupení bylo znatelné. Děti aktivně spolupracovaly s maňásky, napovídaly, pomáhaly a zpívaly společně písně, které znaly. Celé divadélko uváděla dvě kuřátka, která dokázala skvěle navodit plnou pozornost dětí. Vystoupení sklidilo velký potlesk
a my už se těšíme na další maňáskové pohádky!
Tereza Ulrychová

PTAČÍ HODINKA
Během druhého lednového víkendu probíhalo sčítání
ptáčků po celé ČR. I my jsme se zapojili. S badatelským
klubem jsme hodinu pozorovali a hledali ptáčky v okolí
školy. Překvapilo nás, jak živo je hlavně před školou.
Během sčítání jsme viděli hodně sýkorek a vrabců. Ale
započítali jsme i strakapouda, straky nebo poštolku. Byla
to moc zábavná hodina.
Pokud máte alespoň chvíli času, sedněte si u vás doma
k oknu a pozorujte ptáčky. Uvidíte, že i ve vašem okolí je
pěkně živo. Více informací ke sčítání najdete na
ptacihodinka.birdlife.cz
Jan Horák

SBĚR HRAČEK PRO DIAKONII
V úterý 3. prosince jsme se bavili o úklidu pokoje. Řešili jsme, co děláme s plyšáky, které už nepotřebujeme. Většina dětí odpověděla, že je dávají někomu dalšímu, kdo má malé děti. Anička se zeptala, zda je můžeme darovat na
charitu. Dohodli jsme se, že je to skvělý nápad. A že máme do dalšího úterý nanosit nepotřebné hračky. Taky jsme
se domluvili, že řekneme dalším třídám na prvním stupni o našem plánu a poprosíme je, aby se s námi zapojily.
V úterý jsme nanosili všechny hračky z jiných tříd do té naší. Ve středu jsme požádali pana školníka o pět pytlů. Do
pytlů jsme dali plyšáky, do krabic knihy. Sehnali jsme ještě jeden pytel na deskové hry. Celkem se vybralo 6 pytlů
a 5 velkých krabic. Další den si pro hračky přijel pán z Diakonie Broumov.
Jsme rádi, že jsme akci dělali a děkujeme všem, kteří se zapojili.
Jára Novák, žák 5. třídy
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ZIMA V KLUBU ANGLICKÉHO JAZYKA
Letošní zima nám sněhových radovánek bohužel zatím moc nedopřála. Protože ale ještě není tak docela za námi,
rozhodli jsme se, že se na ni připravíme alespoň novou slovní zásobou. Nová slovíčka někomu trošku zamotala
hlavu, ale nakonec jsme se je všichni naučili. Procvičili jsme je písničkami, doplňovačkami, obrázkovými kartičkami
i rébusy.
Jana Králová
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LET‘S DANCE
V klubu anglického jazyka jsme v úterý roztančili celou třídu. Nejdříve jsme si připomněli slovní zásobu formou her.
Když došlo na písničky, děti vyskočily z lavic, a začaly tančit, a nebylo možné je zastavit. Tančily a tančily a … ani si
neuvědomovaly, že se něco učí. Písničky patří mezi jeden z nejlepších způsobů jak děti nadchnout pro cizí jazyk.
Jana Králová

ČTENÍ S BATERKAMI
Zkusili jste někdy číst s baterkou? Pokud ne, určitě to vyzkoušejte. My jsme
četli s baterkami ve čtenářském klubu již podruhé. Poprvé to bylo před
Vánocemi. Pro velký zájem a vysokou oblíbenost jsme tuto aktivitu zařadili
znovu tento týden. Děti si do klubu přinesly i deky, kterými se přikryly, aby
měly větší tmu. Pod
dekami, ale nevydržely
dlouho schovaní, protože
byly příliš teplé. Místo toho
si některé z nich udělaly
z dek pohodlné polštářky či
měkká lehátka a s velkým
zaujetím četly své knihy.
Jana Králová
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BADATELSKÝ KLUB
V průběhu celého pololetí chodilo deset odvážných do
Badatelského klubu. Během jednotlivých lekcí jsme
zkoumali přírodu v okolí školy a zkoušeli jsme dělat
různé pokusy. S koncem pololetí jsme bilancovali. Zde
jsou některé ohlasy:
V badatelském klubu mě bavilo dělat pokusy. Třeba
zapalování svíčky na dálku. Užil jsem si i pozorování
a sčítání ptáčků během Ptačí hodinky.
Honza R.
Mně se líbilo v tomto roce pozorování ptáčků. Taky bylo
fajn vážení hlíny od Javorky a z dalších míst
v Ostroměři. Patrik G.
Užil jsem si pokusy - když se zapalovala svíčka na dálku
nebo výměna látek ve skleničkách. Na začátku roku bylo dobré skládání postaviček z listů.

Dominik P.

Hodně se mi líbily pokusy s cizrnou (když jsme ji zavřeli do skříně a pak jsme ji měřili), měření stromů v lese a taky
optické klamy.
Terka L.
Za Badatelský klub Jan Horák

ZPRÁVA Z EKOTÝMU
Na naší škole i nadále funguje Ekotým. Celé pololetí pracujeme na tématu Odpady (chceme zlepšit vytřídění plastů
i papírů). Jsme žáci od druhé do sedmé třídy a rozdělili jsme se do více skupin. Každá má svoji práci.
Nákup košů na papír pro 2. stupeň
Na setkání Ekotýmu nás napadlo, že by se mohly koupit modré koše na papír pro 2. stupeň. Žluté koše, které ve
třídě už byly, budou na plasty. Velké koše na chodbě se přemístí tam, kde jsou potřeba. Každý týden naši kluci
budou vynášet odpad z barevných košů.
Myslíme si, že jsou dva koše ve třídách na druhém stupni užitečné. Aneta D.
Ruce nad košem
Chceme Vám představit projekt Ruce nad košem. Děláme to kvůli tomu, že na prvním stupni se ve směsném koši
objevují plasty. A tak jsme vyrobili upozornění. Začali jsme tím, že jsme obkreslili ruku na papír, napsali na ni text
upozornění a nalepili ji nad směsné koše.
Mělo by to pomoct při třídění směsi a plastu. Terka L.
Ekotým
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POZVÁNKA NA MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Po povedeném Masopustním
úterý, které jsme realizovali
v loňském roce, se chystáme
také letos připomenout tuto
tradici. Žáci naší základní školy
se se svými učiteli převlečou do
všemožných masek a za zvuku
písní se vydají na masopustní
průvod.
Tentokrát chceme pozvat i každého, kdo by se k nám rád přidal. Vyrazíme 25. února od budovy ZŠ okolo desáté hodiny.
Půjdeme okolo obecního úřadu
až na prostranství před nákupním centrem COOP. Zde si společně zazpíváme a zatancujeme.
Přidejte se k nám, těšíme se na
setkání.
Za organizátory Jan Horák

Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
17. 1. 2020 se konala valná hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Ostroměři. Cílem bylo provést bilanci práce za
předchozí rok 2019 a schválit hlavní úkoly na rok 2020.
Zprávu výboru přednesl starosta sboru Pavel Muška.
Podařilo se zorganizovat 2 plesy, hasičský v únoru a maškarní v březnu. V Domoslavicích byla řada akcí, zvláště
pro mládež, jako čarodějnice, letní hasičský tábor, sportovně branné odpoledne. V červenci se podařilo zorganizovat sraz historické hasičské techniky, která se prezentovala veřejnosti na trase Nové Smrkovice, Ostroměř a zpět.
V červnu jsme obci vypomáhali s technickým zabezpečením na Ostroměřských slavnostech, jako každoročně se
zúčastňujeme dětského dne, drakyády a rozsvícení vánočního stromu.
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Členská základna sboru má 69 členů, z toho 52 dospělých, 17 mladých hasičů. Soutěžní družstvo mužů bylo
vysoce aktivní. V soutěži O Pohár starosty OSH se umístilo na 2. místě v okrese. V noční soutěži Fire Night Cup
v kategorii PS 12 standart se umístilo na 3. místě.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů měla 13 výjezdů /4x technická pomoc, 5x požár, 3x planý poplach 1x
záchrana osob a zvířat, 2x stáž na stanici v Hořicích/. Při rekonstrukci komunikace I/35 byla poskytována technická
pomoc při kropení podloží, plnění válců vodou a čištění strojů. Při autokrosu ve Štikovské rokli bylo 2x prováděno
kropení závodní tratě.
Letošní rok je i rokem volebním. Na valné hromadě proběhly volby nového výboru pro období 2020-2025. Ve
volbách byli potvrzeni 4 členové, nově zvoleni také 4 členové. /Starosta sboru Pavel Muška, velitel Jiří Zedník,
jednatel Zdeněk Tejchman, hospodář František Kodeš, mládež Hana Horáková/. Do výboru bylo zvoleno 8 členů.
Po diskusi ke zprávě o činnosti byly schváleny hlavní dokumenty pro období r. 2020 a to usnesení s hlavními
úkoly a finanční rozpočet.

Sdělení pro občany:
Připomínáme občanům místa i okolí plánované akce
r. 2020.
22. 2. 2020
14. 3. 2020
18. 4. 2020
25. 4. 2020
9. 5. 2020
13. 6. 2020

Hasičský ples
Maškarní ples
Sběr železa v rámci jarního úklidu
Domoslavice Soutěž mladých hasičů
Okrsková soutěž za ZŠ
Sraz historické hasičské techniky –
Letiště Domoslavice
výbor SDH
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ÚNOR 2020

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Kouklík Jaroslav
Ostroměř
Všetečka Bedřich
Ostroměř
Vondráčková Božena Ostroměř
Novotná Soňa
Ostroměř
Rychterová Zdenka
Ostroměř
Voborník Josef
Ostroměř
Homoláč Josef
Ostroměř
Horák Oldřich
Ostroměř
Lachman Vlastimil
Ostroměř
Heyduková Věra
Domoslavice

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC LEDEN 2020
Štejnarová Věra
Chlubnová Helena
Bradnová Jarmila
Doležalová Alena
Škvrnová Jarmila
Tobolka Miroslav
Karešová Miluše
Kareš Josef
Jiránek Čestmír

Ostroměř 87 let
Ostroměř 87 let
Ostroměř 89 let
Ostroměř 90 let
Domoslavice 88 let
Ostroměř
75 let
Ostroměř 75 let
Ostroměř 70 let
Ostroměř 70 let

87 let
94 let
88 let
89 let
81 let
82 let
82 let
70 let
70 let
70 let

Kdo z oslavenců v příštích měsících nemá zájem, aby jeho věk byl
zveřejněn, musí to nahlásit u paní Hany Němečkové v obecní knihovně.

Svoz pytlů s tříděným odpadem
pravidelně v pondělí 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3.
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 Obec Ostroměř
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