ZPRAVODAJ
Ostroměř, Domoslavice,
Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd
č.: 9. - 10.

ročník: 48

rok: 2019

cena: 10,- Kč

web: www.ostromer.cz
e-mail: mks.ostromer@centrum.cz
Výpis usnesení
Z OBSAHU ZPRAVODAJE
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostroměř
 Usnesení obecního
konaného dne 27. 8. 2019
Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání schvaluje:
1. program jednání zasedání ZO č. 5. /2019 včetně rozšíření.
2. Plán obnovy vodovodu na roky 2020 až 2030.
3. Smlouva o dílo na opravu silnice U Splavu a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
4. Rozpočtové opatření č. 4.
5. Smlouvu na projektovou dokumentaci novostavby domu s pečovatelskými
byty včetně řešení okolí.
6. Prodej pozemku parc. č. 80/2 v k. ú. Ostroměř za cenu odhadní. Náklady
a s prodejem spojené hradí kupující.
7. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku o zřízení
věcného práva č. UZSVM/2774/2019-HICM.
8. Příspěvek lince bezpečí ve výši 2 000,- Kč
Ing. Tomáš Gabriel
starosta obce

Hana Němečková
místostarostka obce

zastupitelstva
 Nové knihy v knihovně
 Putování s knihovnou
 Zprávy ze školy
 Můj první gól







Evropský den jazyků

Dopravní hřiště v Hořicích
Jičín – město pohádky
Adaptační kurz 6. třídy
PRIM Chomutice
Výstava chovatelů

 Halloween
 Pohled do činnosti SDH
 Výroba adventních dekorací
 Společenská kronika
 Oznámení
 Inzerce

PŘIPRAVOVANÉ AKCE V OBCI:






9. listopadu 2019 - Sběr velkoobjemového odpadu u nákupního střediska
16. listopadu 2019 - Posezení dříve narozených v sokolovně
17. listopadu 2019 - Sběr nebezpečného odpadu
26. listopadu 2019 - Výroba adventních dekorací v 17 hod. v zasedací místnosti OU
28. listopadu 2019 - Cestopisné povídání o Indii v 18 hod. v zasedací místnosti OU

OBECNÍ KNIHOVNA EDUARDA ŠTORCHA
NOVINKY V KNIHOVNĚ ANEB CO JSTE JEŠTĚ NEPŘEČETLI....
Beletrie dospělí: Panda v nesnázích, Dokud nás láska nerozdělí, Čokoládový sen, Věř mi, Jak chovat muže, Stále vládne mráz, Faja, Dům
s vypůjčeným výhledem, Morituri, Pilíře země, Na věky věků, Ohnivý
sloup, Panský dům a jeho dcery,- Počátek rodinné sáhy, Proč máma
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pije, Šest vran, Prohnilé město, Objížďka, Každý šéf je vůl, Zkrocení mlsného muže, Vánoční čas, Opak
starostí, Krvavé právo, Zabila jsem, Otevřené dveře, Návrat z pekla, Lovci lebek, Tulipánová horečka, Kde
spí nejkrásnější upírka, Proč se ženy rozvádějí, Krev ve stopách, Čest ničemy, Ztracený, Údolí mrtvých, Na
trhu pro vraždu, Černé srdce, Řev motýlů, Záblesk, Noc, kdy zmizela, Poslední paní Parrishová, Laura,
Dřív než ji najdu, Dítě hvězd, Záhada na čtvrtin, Tatérka, Heydrich, Geli a Eva, Naše paní doktorka, Císařský kurýr Marie Terezie, Vyprahlá země, Vdaná potvora, Holocaust,
Beletrie pro děti: Polštářkoví podvodníci, Větře černý větře.., Nejkrásnější pověsti obři – trpaslíci – vodníci, Ať vás to ani nenapadne, Kája super frája, Darebák David – Duchové – Čaruje – Tělo, Narozená
v pondělí - Poppy Borůvková, Kiki, Benni a katastrofa za dveřmi, Tajemství kouzelného keře, Můj deníček, příhody veselých prvňáčků, Jak myška učila zvířátka číst, Jak šli zajíci do školy, Jak se veverka učila
počítat, Elvíra, U babičky na statku, Čistotný beránek, Zvláštní znamení. Jezevec Chrujda ostrouhá křen,
Strašidlo Stráša, Karlík a velký skleněný výtah, Láska pře mobil, Klub záhad – Loď duchů, Mumie a já, Tajemství pohřešovaného muže, Správná pětka Na záhadném vrchu, O Pejskovi a Kočičce Jak myli podlahu, Pacifickou hřebenovkou, Naší republice je 100 let, Příběh hymny,

„Není ostuda bojovat za něco, co cítíš, že je správné,
přestože to nikdo jiný nechápe.
Ostuda je jít proti svému srdci, zapřít své city, a být zbabělý jen proto,
abychom se zavděčili jiným.“

DALŠÍ ROČNÍK PUTOVÁNÍ S KNIHOVNOU
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Můj první gól
Ve čtvrtek 5. září se žáci 1. – 4. třídy zúčastnili sportovní akce „Můj první gól“ na fotbalovém hřišti TJ Jiskra
v Hořicích. Zde plnili po třídách 10 disciplín fotbalového tréninku.
U vchodu na hřiště nás uvítali organizátoři a nabídli nám občerstvení.(Fredík)
Pak jsme šli na různá stanoviště, kde jsme hráli házenou a kopali míčem na cíl.(Týnka)
Hráli jsme minifotbal tři na tři.(Mára)
Přetahovali jsme se lanem. (Marťa)
Házeli jsme balónky do sudů, fotbalový míč jsme slalomem dokopávali do branky a skákali jsme v pytlích. (Anetka)
Jezdili jsme jako trakaře, proskakovali jsme žebříky a běhali jsme přes překážky. (Dášenka)
Prvňáčci si s paní učitelkou Macháčkovou nejen tuto sportovní akci užili, ale také vyvětrali svého třídního maskota
Bezzubku, který jim na všech disciplínách fandil.
Za splnění všech disciplín dostali všichni hezké a chutné dárky. Každá třída se společně vyfotila ve fotbalové bráně
s nápisem „Můj první gól“.
Čtvrťáci a Vlaďka Vondráčková, tř. uč.

Strana 5

Evropský den jazyků
Evropský den jazyků (26. 9.) jsme podpořili i u nás ve škole stejnojmenným projektovým dnem. Prvňáčci se blíže
seznamovali s Českou republikou, ostatní žáci školy už byli rozděleni do skupin napříč 1. a 2. stupněm. Druháci až
páťáci zpracovávali informace o našich sousedech – Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku, ale zabrousili i do
Maďarska, Chorvatska a Velké Británie. Na druhém stupni jsme se vypravili do Finska, Řecka, Dánska, Španělska,
Irska a Portugalska. Výsledné informační tabule budou umístěny na halách školy a během celého školního roku se
budou postupně objevovat ve vitríně v obci.
Lada Nekulová
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Dopravní hřiště v Hořicích
První říjnový den jsme strávili
na dopravním hřišti v Hořicích.
Cílem bylo zlepšení našich jízdních dovedností a ověření znalostí pravidel silničního provozu pomocí testu.
Jízdy nás hodně bavily. Největší
úspěch měl semafor. Nejnáročnější
byla
křižovatka
s několika jízdními pruhy. I přes
různé schopnosti cyklistů se
nikomu nic nestalo a každý na
konci dokázal zhodnotit, jakou
dovednost tentokrát vylepšil.
V písemné části jsme měli
možnost, za výborně vyplněný
test, získat průkaz cyklisty. To
se nakonec povedlo pěti žákům.
Povedenou akci podpořilo i příjemné počasí, díky kterému jsme si ježdění mohli užít.
Za páťáky Jan Horák
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Jičín – město pohádky
V pátek 13. 9. jsme s 5. třídou vyjeli do Jičína. Na místě jsme se domluvili, kde můžeme chodit a co lze navštívit. Šli
jsme na náměstí a byly tam stánky se sladkostmi, hračkami. A taky dílny – třeba malování na sádru nebo stavění
z lega. Já a Eliška jsme si šly postavit něco z lega, udělaly si nákupy a včas se vrátily na místo srazu.
Verča
Do Jičína jsme putovali vlakem. Vystoupili jsme a došli na první část trhů, tam jsme byli asi 15 minut. Pak jsme
došli až na náměstí a tam jsme měli větší volno – mohli jsme nakupovat nebo vyzkoušet různé dílny (jako třeba
udělat si provaz ze lnu, utlouct máslo nebo řezat pilou). Byly tam i stánky s jídlem, svíčkami a sladkostmi.
Kačka
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Adaptační kurz 6. třídy
První dny školy jsme se šesťáky zahájili adaptačním kurzem vedeným paní lektorkou Petrou Stránskou. Připravila
nám zajímavý program nabitý hádankami a soutěžemi zaměřenými na etickou výchovu. Nechybělo vždy poučení
a příklady ze života. Každý den od úterý do čtvrtka jsme odkrývali nové životní hodnoty potřebné pro naše soužití
ve společnosti.
První aktivitou bylo vytvoření vlastní jmenovky s obrázkem, který nás vystihuje. Hodně z nás bylo překvapených,
kolik toho o sobě ještě nevíme.
Postupně jsme se dozvěděli a povídali si o tom, co to je svoboda a odvaha. Jakou moc má třeba jen jedno vyřčené
slovo. Co způsobí zdánlivě malá lež a jakou podobu lež vůbec může mít. Objevili jsme hodnoty pokora a odvaha.
Vysvětlili jsme si, k čemu je v životě dobrá víra a odpuštění.
Nejvíce jsme si však užili společné hry na hřišti.
„Líbilo se mi, že jsme pracovali ve skupinách.“
„Nejvíce se mi líbily hry venku.“
„Líbilo se mi, že jsme museli spolupracovat.“
„Dozvěděla jsem se, že noví spolužáci jsou milí a kamarádský.“
„Dozvěděla jsem se, že polovina třídy měla na sobě hada.“
„Dozvěděla jsem se, že jsou všichni super a jejich oblíbené věci.“
„Že se dá pracovat s lidmi, které dvakrát nemusím.“
„Dozvěděla jsem se jména nových spolužáků a jejich vlastnosti a koníčky, které je baví.“
Adaptační kurz finančně sponzoroval MAS Podchlumí z. s.
Žáci 6. třídy a Kateřina Kulichová
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PRIM Chomutice
První školní týden jsme typicky zakončili na chovatelském dnu PRIM Chomutice ve Třtěnicích. Letos vyrazili šesťáci, sedmáci a osmáci. Při vstupu všichni dostali hořickou trubičku a poukázku na zmrzlinu.
V areálu jsme si prohlédli vystavenou techniku a zvířátka, řídili traktor na simulátoru a dobrovolníci se utkali
v různých soutěžích. Plnou tašku mléčných výrobků vyhrály Kája a Adél, které se umístily v soutěži „Kdo vypije
nejrychleji půllitr mléka brčkem“. Počasí nám přálo a den jsme si všichni užili.
Lada Nekulová
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Hořická výstava chovatelů
V pátek 13. září jsme vlakem odjeli na výstavu, kterou pořádá Český svaz chovatelů Hořice. Chodili jsme po výstavišti a vzájemně jsme se upozorňovali, kde co vidíme. Smaragdové kachny, mnoho druhů slepic a holubů. Poslouchali jsme, jak se hodnotí králík nebo slepice. Četli jsme, kolik kdo získal bodů. Těch druhů andulek a mluvící papoušek …..
Mgr. Jana Slámová a druháci
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Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
V průběhu měsíce srpna pokračovala požární soutěž FNC /Fire Night Cup/,jak jsme vás již informovali. Naši muži
soutěží v kategorii PS 12.
- 10. 8. 2019 Dalešice okr. JN umístění 1. místo
- 17. 8. 2019 Roudný okr. JN umístění 8. místo
- 24. 8. 2019 Kosořice okr. MB umístění 7. místo
V uvedené soutěži je zařazeno 17 družstev a jednotlivá družstva absolvují 10 soutěží.
Konečné umístění:
1. místo Roztoky u Semil
2. místo Dalešice
3. místo Ostroměř
Děkujeme soutěžnímu družstvu za reprezentaci sboru a obce.
- 7. 9. 2019 Soutěžní družstvo mužů absolvovalo soutěž O Pohár starosty OSH v Nemyčevsi. Soutěže se zúčastnilo
8 družstev mužů. Ostroměř se umístila na 3. místě /1. místo Bystřice, 2. místo Třebihošt/.
- Ve stejný den se konal Memoriál Václava Kopeckého v Bílsku. Naši mladí hasiči spolu se dvěma družstvy
z Holovous předvedli ukázky požárního útoku. Součástí akce byla prezentace historických stříkaček a jejich předvedení v akci.
- 14. 9. 2019 soutěžní družstvo mužů absolvovalo soutěž O Pohár starosty OSH ve Valdicích. Soutěže se zúčastnilo
8 družstev mužů. Ostroměř v náročném boji o umístění obsadila 6. místo. /1. Bystřice, 2. Valdice, 3. BradaRybníček/.
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- 13. - 15. 9. 2019 probíhala akce „Retroměstečko“ v Pardubicích. Jde o sraz historické vojenské techniky, historické i současné záchranářské techniky hasičů a IZS, včetně bezpečnostních složek státu. /Policie, celní správa apod./
SDH zde prezentovala hasičský speciál Praga RN- AS 16. Akce se zúčastnilo 8 členů sboru.
- 21. 9. 2019 se konala poslední soutěž O Pohár starosty OSH v Horní Nové Vsi. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev
mužů. Ostroměř s časem 17,74 sec. se umístila na 3. místě. /1. místo Bystřice, 2. místo Třebihošt/Konečné umístění našeho družstva za celou soutěž O Pohár starosty OSH za okres a rok 2019 je získání 2. místa.

V odpoledních hodinách SDH Mlázovice zorganizoval netradiční požární soutěž v areálu koupaliště
v netradičním podání s netradičním průběhem. Naši muži zde předvedli ukázku požárního útoku, jak se provádí
v pohárových soutěžích. Zúčastnilo se i netradiční soutěže spolu s ostatními družstvy z okolí Mlázovic.
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- 28. 9. 2019 V areálu hasičské zbrojnice v Domoslavicích se kolektiv mladších i starších dětí v dopoledních hodinách připravoval na závod požárnické všestrannosti. Vlastní soutěž proběhla v odpoledních hodinách. Celý kolektiv musel zvládnout střelbu ze vzduchovky, šplh na laně, přeskok přes vodní příkop, určovat ruční hasicí přístroje
a věcné prostředky požární ochrany, znát optické signály PO, znát základy 1. pomoci, prokázat znalost práce
s mapou a buzolou a absolvovat určenou trasu v přespolním běhu.
Všichni členové družstev předepsané úkoly splnili.

výbor SDH
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Klub žen Ostroměř, z. s.
pořádá v úterý 26. listopadu 2019
od 17 hodin

VÝROBU
ADVENTNÍCH DEKORACÍ
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ostroměři
Občerstvení zajištěno

Vstupné 60 Kč

S sebou brýle
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2019
Englerová Věra
Soukup Jiří
Boháč Milan
Rajtrová Věra

Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC LISTOPAD 2019

84 let
81 let
70 let
70 let

Ježek Jan
Johnová Jana
Šepsová Marie
Záveský Vladislav
Hyršlová Libuše
Šourek Stanislav
Hájek Jaroslav
Kosina Josef
Kosinová Hana

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2019
Straka Ludvík
Hermochová Věra
Švejda Miroslav
Krausová Blažena
Kouklíková Marie
Štěrba Jaroslav
Balihar Stanislav

Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

89 let
85 let
89 let
83 let
80 let
75 let
75 let

Ostroměř 80 let
Ostroměř 81 let
Ostroměř 91 let
Ostroměř 82 let
Ostroměř 90 let
Domoslavice 75 let
Ostroměř 70 let
Ostroměř 70 let
Ostroměř 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.

Vzpomínka
„Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdcích zůstává
a nedá zapomenout."

Dne 9. 9. 2019 uplynuly čtyři smutné roky,
co odešly bez slůvka rozloučení, tragicky,
tak náhle, tři kamarádky:
paní Eliška Nosková,
paní Jaroslava Horníková,
paní Hana Kvasničková.

Za tichou vzpomínku děkují a s láskou a úctou vzpomínají všichni nejbližší.
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OZNÁMENÍ
Svoz velkoobjemového odpadu - sobota 9. 11. 2019
od 8.00 hod. nákupní středisko
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu – neděle 17. 11. 2019
Nové Smrkovice 10.35 - 10.45 u čp. 5
Sylvárův Újezd 10.50 - 10.55 hasičská zbrojnice
Domoslavice
11.00 - 11.10 u krámu čp. 51
Ostroměř
11.15 - 11.25 u nákupního střediska
(možnost změny času, sledujte webové stránky obce)
Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 Oleje a tuky
 Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 Barvy, lepidla a pryskyřice
 Rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid)
 Nepoužitá léčiva (léky)
 Pesticidy (hnojiva)
 Akumulátory, baterie, články a zářivky

Nebude přijímáno následující:
× Elektro (pračka, lednička, TV,…)
× Stavební odpad včetně eternitu,
azbestu, asfaltu, omítek, lepidel,
směsí apod.
× Nebezpečné odpady vznikající při
podnikatelské činnosti

Pozor! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Svoz pytlů s tříděným odpadem
pravidelně v pondělí 14. 10., 29. 10. (úterý), 11. 11., 25. 11., 9. 12. a 23. 12. 2019

INZERCE

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 Obec Ostroměř
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