ZPRAVODAJ
Ostroměř, Domoslavice,
Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd
č.:1. - 2.

ročník: 47

rok: 2018

web: www.ostromer.cz

cena: 10,- Kč

e-mail: mks.ostromer@centrum.cz

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Ostroměř
konaného dne 25. 1. 2018
Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání
I. volí
1. Návrhovou komisi ve složení: p. Petr Němeček, p. Jiří Soukup
2. Ověřovatele zápisu: p. Hana Tulková, p. Miroslav Špicar
II. schvaluje
1. Program jednání 24. zasedání ZO s doplněním.
2. Uzavření smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Ostroměř s úpravou práv a povinností mezi vlastníky – stoka A a A1 – obec Ostroměř –
VOS, a.s. Jičín.
3. Cenu vodného na rok 2018 ve výši 25,- Kč/m3.
4. Záměr obce Ostroměř prodat pozemek p.č. 978 v k.ú. Ostroměř.
5. Záměr obce Ostroměř prodat část pozemku p.č. 767/6 v k.ú. Ostroměř
vymezenou stávajícím oplocením.
III. neschvaluje
1. Záměr obce Ostroměř prodat část pozemku p.č. 281/12 v k.ú. Ostroměř.

Z OBSAHU ZPRAVODAJE
• Usnesení zastupitelstva
• Akce v Ostroměři
• Výsledky prezidentských
voleb
• Obecní knihovna
• Zprávy ze školy a školky
• Zápis k povinné školní
docházce
• Den otevřených dveří
v MŠ v Ostroměři
• Pohled do činnosti SDH
• Akce Klubu žen Ostroměř
• Akce Tělocvičné jednoty
Sokol Ostroměř
• Názor na povolební dění
• Oznámení
• Společenská kronika
• Inzerce

IV. bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č.10/2017 a 11/2017.
2. Informaci o zahájení zpracování územního plánu obce Ostroměř.
3. Zápis kontrolního výboru č. 1/2017 a č. 2/2017.
4. Oznámení České pošty o zahájení provozu pošta Partner v objektu Jednoty – nákupní středisko.
Jiří Stýblo, starosta

VÝBOR PRO KULTURNÍ ČINNOST SPOLEČNĚ S VÝBOREM PRO
SPORTOVNÍ A ZÁJMOVOU ČINNOST PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ:
24. února 2018 - Hasičský bál
16. března 2018 - Maškarní bál
24. března 2018 - Vítání jara
5. – 8. března 2018 - Prázdniny v knihovně „Vyrábíme, poznáváme, prohlédneme“ - 7 – 15.30 hod.
23. – 24. března 2018 - knihovna Noc s Andersenem
1. – 31. března 2018 - Měsíc knihy:
• Po stopách pejska a kočičky – vytvoříme vlastní komiks
• Nekoktám čtu - úkolem je přečíst před porotou a diváky vybraný text
• Přednáška s promítáním
• Kosmetická typologie - beseda se stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou
22. – 23. června 2018 – Sjezd rodáků a přátel obce Ostroměř
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Výsledky volby prezidenta České republiky v obci Ostroměř (2 volební okrsky)
(1. kolo hlasování 12. – 13. ledna 2018, 2. kolo hlasování 26. – 27. ledna 2018)
Okrsky

-

počet zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Platné
hlasy

Odevzdané
obálky

% platných
hlasů

1. kolo

2

2

100

1 108

688

62,09

688

685

99,56

2. kolo

2

2

100

1 111

726

65,35

726

725

99,86

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

1. kolo
hlasy

2. kolo
%

hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

BEZPP

33

4,81

X

X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

63

9,19

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

40

5,83

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

8

1,16

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

3

0,43

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

1

0,14

X

X

*7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

294

42,91

405

55,86

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

70

10,21

X

X

Občan

BEZPP

173

25,25

320

44,13

9
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

OBECNÍ KNIHOVNA EDUARDA ŠTORCHA
NOVINKY V KNIHOVNĚ ANEB CO JSTE JEŠTĚ NEPŘEČETLI....
Beletrie pro dospělé: Cesta k vykoupení – L. Ballantyne Šokující diagnóza –
S. Klaidman, Rozepnutá – N. Reedová, Chalupáři stříbrného plána – R. Laudin, Apokalypsa Evropy – Z. Šafář, Já, Bahia zázračně zachráněná – B. Bakari
Tajemství Anny z Lampersdorfu – N. Horáková,Vladimír Menšík – P. Hořec,
Dívky z trajektu – L. Theilsová, Titáni – L. Meachamová, Poslední výročí – L.
Moriarty, Predátor – W. Smith, Život na trampolíně – F. Whitingová, Kouzlo
– D. Steel, Prokletý ráj – M. Way, Ví o Tobě – S. Pinborough, Žízeň – Jo Nesbo, Manželé od vedle – S. Lapena, Čtyři legendy – M. Reilly, Císařská vyhlídka – H. M. Körnerová, Čtrnáctá kolonie
– S. Berry, Trik – E. Bergman, Povídky podivných – R. Riggs, Do vody – P. Hawkins, Jedině Neapol – K. Wilsonová,
Manželova žena – J. Carryová, Znamení osudu – L. Walden, Ruka ruku myje, - J. D. Robb, Osm – R. Třeštíková, Dívky, které zmizely – A. Quick, Nerozlučný pár – J. Patterson, Lovec králíků – L. Kepler, Manžel nikdy nespí – A. Jakoubková, Společný byt – D. Steel, Okénko do snů – T. V. Kelleová, Hana – A. Morštejnová, Zkrocení markýze
z Raxenthounu – S. Laurensová, Bílá růže -P. Gregory, Melodie stále zní – H.Clark, Kyvadlo – A. Hamdy,Město draků – K. Stanley, Říše milosti – J. Brekke, Z. Blondýna hledá..- B. Svobodová, Abych tě milovala – J. Lindseyová, Patnáctý skandál – J. Paterson, Akta Julián – G. Loomis,
Beletrie pro děti: Pomsta trapáků – H. N. Kowitt, Zakletá Ela – G. C. Levineová, Dračí úlet – O. Ciprová, Čtyři myši
v černé džungli – G. Stilton, Malé strašidýlko – O. Preuslsler, První čtení o mláďátkách – B. Trelová,Od Andulky po
žížalu – M. Kšajtová, Duch nad zlato – Z. Zelenka,Hajný a já, Křehká mláďátka, Bambi, Deník Mimoňky – R. R. Russelová, Čarodějka na pržském hradě – D. CH. Carpenter, Svítání – V. C. Anderwsová, Kouzla vzhůru nohama - S.
Mynowski, Lumpík zachraňuje – O. K. Grezlová, A-Ž pro holky – pro kluky – M. Fišarová, Překlep a škraloup – T.
Končický, Polda a Olda – P. Chvojka, Radosti a slasti na dvoře otce vlasti – J. Havel, Karavana bratranců – S. Hrnčíř
Deník vodnice Puškvory – I. Březinová
Naučná literatura: Dvojjazyčné čtení Drákula - B. Stoker, Anglicky čteme rádi – M. Goto, Obrazy z Nového zákona
– R. Fučíková, Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB
V úterý 12. prosince 2017 se žáci 3. a 4. třídy vypravili do výrobny vánočních ozdob jičínské firmy HAN. Byli rozděleni do tří skupin. V menších skupinkách mohli projít výrobnou. Viděli vyfoukání skleněných tvarů ozdob, jejich
stříbření a další možné barvení. V malírně s obdivem sledovali šikovnost a pevnou ruku při zdobení ozdob. Nevěděli, kam s očima. Tolik krásy kolem nich. Byli naladěni k vlastní tvorbě. Výběr barvy ozdobičky a někteří opatrně,
jiní s odvahou vedly tahy štětcem. Čáry, hvězdičky či jména vznikaly pod jejíma rukama. Vybrat barevný posyp
a kulička byla hotová. Pak vešli do prodejny a byli bezradní při výběru té nejhezčí ozdobičky. Cesta vánočně vyzdobeným městem a městským parkem byla tečkou za dnešní cestou do Jičína.
Za žáky 3. a 4. třídy Jana Slámová

DIVADÉLKO PRO ŠKOLY U NÁS
V OSTROMĚŘI
Dne 23. ledna 2018 zavítalo k nám do Ostroměře Divadélko pro školy s představením Bajky pana Ezopa pro
I. stupeň a Don Quijote a ti druzí pro II. stupeň. Obě
vystoupení byla tak zábavná a vtipná, až nás od smíchu
bolela břicha. Herci byli perfektní a nesmírně poutavě
nás seznámili se světovou literaturou.
„Představení bylo velmi vtipné. Moc se mi líbilo.
Nebyla chvíle, kdy se člověk nesmál. Obzvlášť u díla Don
Quijote, ve kterém byla velice dobře zpracovaná postava Sancha Panzy.
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Dva herci nám představili díla španělských spisovatelů. Udělali to vážně vtipným stylem. Do představení zapojili i
holky z devítky, které hrály Martu a Lucii. Vtipné hlášky rozesmívaly nejen žáky, ale i učitele. Moc jsme si to užili.
Líbila se mi jejich improvizace. Nepřestali jsme se smát po celou dobu.
Ze začátku to na mě působilo jako nějaké nudné prehistorické představení, ale mýlila jsem se. Herci to podali vtipně, ale ne urážlivě. Moc se mi líbilo, jak to s námi uměli, jako by nás už znali.
Zajímavé bylo, že si některé žáky vytáhli na pódium a dělali z nich šašky. Herci měli zajímavé kostýmy, třeba měli
na hlavě hrnec… Kdybych mohl hodnotit body, dal bych 10 z 10. Chtěl bych to divadlo zhlédnout ještě jednou.“
Žáci II. stupně a Iveta Novotná

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Během měsíce ledna se ve všech třídách uskutečnila
třídní kola recitační soutěže. V pondělí 12. února 2018
se konalo školní kolo této soutěže. Na hale se nejprve
sešly první tři třídy. Pro prvňáčky v této soutěži
kategorie neexistuje. Ti sbírali zkušenosti do příštího
roku.
Do školního kola z 1. třídy postoupili:
Zuzana Henychová, David Luštinec, Tomáš Chudoba,
Robin Jaroš

Žáci 2. a 3. třídy tvoří I. kategorii.
Z třídních kol postoupili: Lucie Hrnčiariková, Veronika Henychová, Alžběta Králová, Patrik Horák, Tereza Lánská,
Anna Kavuloková, Tereza Poláková, Adam Muška, Martina Zhoufová.
Do okresního kola postupují Alžběta Králová a Adam Muška.
Další vyučovací hodinu na halu přišli podpořit své spolužáky další třídy.

Ve II. kategorii (žáci 4. a 5. třídy) postoupili:
Tereza Bílková, Mariana Kováčová, Aneta Doležalová,
David Zajíc, Klára Zedníková,
Do okresního kola postupují A. Doležalová a D. Zajíc.

Žáci 6. a 7. třídy tvoří III. kategorii. Postoupili:
Michaela Bašová, Karolína Palo, Andrea Gabrielová
Hana Valíšková, Stanislav Kalvoda
Do okresního kola postupují M. Bašová a St. Kalvoda.
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Ve IV. kategorii (žáci 8. a 9. třídy) postoupili:
Tereza Horáková, Lukáš Rybáček
Blahopřejeme postupujícím a přejeme jim hodně úspěchů v okresním kole!
Za organizátory Jana Slámová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 6. 2. 2018
I v tomto školním roce proběhl na naší škole den otevřených dveří. Škola tak
byla tradičně otevřená budoucím žákům školy a jejich rodičům, ale i návštěvníkům z řad veřejnosti, kteří si chtěli prohlédnout prostředí budovy a zejména
její učebny. Kromě kmenových učeben, jazykové a počítačové učebny a tělocvičny, byla otevřená i kuchyňka, ve které bylo pro děti nachystáno malé občerstvení. Děti si v každé učebně vyzkoušely mnoho zajímavých aktivit týkajících se
výuky a na závěr si převzaly milé dárečky z naší keramické dílny. Věříme, že akce
měla úspěch a oslovila všechny zájemce o vzdělávání na naší škole.
Gabriela Pospíšilová, ředitelka školy

PŘÍRODOVĚDNÉ DOPOLEDNE
Dne 26. ledna jsme navštívili Přírodovědné dopoledne na zemědělské škole v Hořicích. Rozdělili jsme se do
tříčlenných skupin a sbírali razítka z jednotlivých stanovišť. Se zájmem jsme dobrovolně zkoušeli různé chemické
pokusy se sírou, hydroxidem sodným a podobně. V další učebně jsme měřili, jakou máme sílu tím, že jsme
20 sekund drželi přístroj co největší silou, také jsme zkoumali pevnost našich vlasů. Jinde se přiřazovaly názvy

Strana 5

k traktorům, zrní a nakonec se dojila umělá kráva. A v poslední se podle nohou poznávali ptáci, nebo květenství
rostlin. Nakonec jsme dostali tašku s odměnami, která obsahovala pití, bagetu, jablko a hořické trubičky.
Adéla Vítková, 9. Třída

POPRVÉ V GALERII
Ještě nikdy jsme nebyli v galerii. Napravili jsme to ve čtvrtek 1. února 2018. Do Hradce Králové jsme dojeli vlakem
a přes město se pěšky vydali do nově zrekonstruované Galerie moderního umění. Cestou jsme velmi nadšeně
pozorovali život města, uvnitř budovy zase designovou vzduchotechniku ztvárněnou podle návrhu českého umělce Aleše Lamra. To bylo barev! V doprovodu galerijní pedagožky jsme prošli stálou expozici a seznámili se s vystavenými díly a poznávali jsme hlavní malířské náměty – krajinu, portrét, autoportrét, zátiší, figuru a abstraktní malbu. Neopomněli jsme poznávat sochy a hádat, co asi znázorňují. Vyzkoušeli jsme si práci sochaře v místním ateliéru.
Našli jsme odpovědi na mnoho otázek: Co je to
galerie? Jak se zde máme chovat? Co je to umění?
Co je to expozice? Kdo je umělec? Kdo je kurátor a
restaurátor? A také jsme si na ně v galerijním prostředí zahráli a ke hře jsme využili pracovní listy.
Co druháky zaujalo?
Páťa – cesta, a jak jsme šli okolo toho muzea (Muzeum východních Čech) a sochy před galerií
Onďa – všechno a obrazy, jak jsou velké a také
namalované krajiny
Lucka – všechno, obrazy a sochy
Míša – jak jsme opravovali obrazy a jak jsme hledali ten obraz, který jsme „restaurovali“
Marťa – obrazy, protože byly hezky namalované,
socha sedící ženy, kterou jsme měli poznat, co
představuje, barevná vzduchoventilace, která
vypadala jako prolézačka nebo tobogán
David – barevné obrazy, které vypadaly doopravdicky, barvy na oknech (vitráže)
Dášenka – cesta městem a dvě sochy před vchodem do Galerie
Freda – vlakové nádraží bylo veliké, vchody a východy pro odjezd i příjezd vlaků, vzduchotechnika
Dle Davida to byl nejlepší výlet na světě (on totiž
moc rád kreslí a maluje).
Druháci a Vlaďka Vondráčková, tř. uč.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OSTROMĚŘ
se koná 7. 4. 2018 od 14:30 do 16:00 hodin
Program:
• divadlo Bublifuk - pohádka O pejskovi a kočičce od 14.30 hodin,
• prohlídka mateřské školy

Celková rekonstrukce v rámci projektu
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ OTEVŘELA DALŠÍ MOŽNOSTI V PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Na rekonstrukci vnitřních i venkovních prostor celého objektu, včetně vybudování pergoly, navazující na vnitřní
prostory i zahradu mateřské školy, bylo vynaloženo 4,5 milionů korun.
Od 1. 9. 2018 se mohou do mateřské školy těšit děti dvouleté, pro které byla vytvořena samostatná třída, ale
i děti, které neměly to štěstí být zcela zdravé a mají tělesné postižení.
Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní školy Eduarda Štorcha a mateřské školy Ostroměř. Nachází
se v klidné a bezpečné části Ostroměře. Dostatečně velké prostory a celkové prostorové uspořádání mateřské
školy vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Hrací koutky pro námětové, tvořivé, stolní i konstruktivní hry umožňují komunikaci a spolupráci mezi dětmi, jejichž důležitou součástí je utváření mezilidských vztahů. Pro pohybovou aktivitu dětí bylo vytvořeno Fit centrum s horolezeckou stěnou a dalším tělovýchovným nářadím. Interiér tříd je velmi vkusně, esteticky upraven a svým charakterem umožňuje aktivní podílení dětí
na úpravě prostředí. Rozlehlá oplocená zahrada s dopravním hřištěm a dřevěnými prvky umožňuje rozmanité
pohybové a další aktivity.
Těšíme se na vás.
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Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
- 16. 12. 2017 Jako každoročně kolektiv pro práci s dětmi a mládeží zorganizoval pro své svěřence vánoční besídku. Děti na předchozích pravidelných schůzkách vyráběly ozdoby, včetně cukroví na výzdobu klubovny a vánočního stromku. Jejich poslední, pravidelnou schůzku navštívil Ježíšek s pomocníkem. Ti po vyslechnutí básniček
a písniček přítomné dle aktivity obdarovali věcnými dárky.
Po zhlédnutí zábavných dětských filmů se děti s rodiči vydaly do svých domovů.

- 6. 1. 2018 se konala valná hromada Sboru dobrovolných hasičů, kde výbor vyhodnotil plnění přijatých úkolů
z předchozí valné hromady v lednu 2017.
Zprávu výboru přednesl starosta sboru Pavel Muška. Ve své zprávě ocenil organizátorskou činnost při zajištění
2 plesů /hasičského a maškarního v únoru a březnu/. V areálu hasičské zbrojnice v Domoslavicích byly v dubnu
Čarodějnice, podařilo se opravit a zrekonstruovat požární nádrž na Durdičce i v areálu hasičské zbrojnice, včetně
oprav přívodů vody u obou nádrží a údržby okolí.
V květnu v areálu za ZŠ se konal Memoriál Jaroslava Rychtery, jehož součástí jsou soutěže dětí z okrsku a ukázky staré hasičské techniky, včetně předvedení. V červnu byla realizována technická pomoc při Sousedském posezení organizované obcí.
V areálu v Domoslavicích v srpnu se konalo sportovně branné odpoledne pro účastníky Příměstského tábora,
organizovaného místní knihovnou a letní tábor dětí zařazených ve hře Plamen a Přípravka.
Soutěžní družstvo mužů absolvovalo okrskovou soutěž ve Třtěnicích a okresní kolo v Jičíně a soutěž O Pohár
starosty OSH. Z dalších akcí SDH to byla účast na srazu historických stříkaček v Litoměřicích, charitativní pouť na
Rozkoši, v září účast na dni IZS a 120. výročí založení SDH v Hořicích. Dále to byla účast na Retroměstečku
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v Pardubicích. Na všech těchto akcích byla prezentována repasovaná požární historická technika /Praga RN- AS 16,
přívěsné stříkačky Sigmund 1935, Ebert 1939, DS 16 1956/.
Kladně byla hodnocena práce s dětmi a mládeží. Výhledově je třeba řešit soustředění věcných prostředků,
sportovní nářadí, dopravní prostředky sboru na jedno místo. Nabízí se možnost rekonstrukce hasičské zbrojnice,
případně dostavba garážové koje a sociálního zázemí pro členy výjezdové jednotky.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je složena z 15 členů. Řídí ji velitel a má 2 družstva s členy podle potřebné
kvalifikace. V roce 2017 vyjížděla 13x, z toho byly 2 námětová cvičení, 1x planý poplach.
Závěrem výročního jednání bylo přijato usnesení a hlavní úkoly pro rok 2018.
Poznámka: Omylem byl uveden nesprávný datum konání hasičského a maškarního plesu. Správné datum hasičského plesu je sobota 24. 2. 2018, maškarního plesu v pátek 16. 3. 2018.
Srdečně zveme čtenáře na obě akce!!!
Výbor SDH
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NÁZOR OSTROMĚŘSKÉHO OBČANA NA POVOLEBNÍ DĚNÍ
Prezidentské volby slavně skončily, ale údajně nám rozeštvaly národ neslavně na dva tábory. Jak pro koho byly
slavné nebo neslavné.
Na to konto hned večer 27. 1. na prvním programu uváděli film „Díra u Hanušovic“. Jak trefně jako by to byl záměr. Jakoby nám někdo chtěl ukázat naši slavnou českou mentalitu, ať vidíme, co jsme s nadšením volili. Jaký lid
taková hlava státu. Pan Zeman dobře věděl jak pošimrat naši mentalitu, aby začala spokojeně chrochtat v jeho
prospěch, a vůbec té široké veřejnosti nevadí, že hlava státu je sice vzdělaná, ale už ne inteligentní, která nejen
doma ale i ve světě vědomě s vnitřním jásotem pronáší nehoráznosti až vulgarity, rádoby inteligentně, zkrátka
manýry sobě vlastní, protože vychází z proslulé české mentality.
Začínám mít neklamný pocit hanbení se za tento národ, známým ve světě nikoliv kulturou, tradicemi neb ekonomicky, ale mladou novodobou kulturou, mentalitou proslulou tím, že její utvářející se začátek vznikl vzápětí po
Hitlerovi.
Přišel rok 1948. Začali jsme napodobovat Hitlera a Stalina. V roce 1967 přišlo Pražské jaro ale ne nadlouho, protože přišel záhy srpen 1968 a s ním v závěsu sovětské tanky s Brežněvem versus Husák a pak konečně přišel 17. listopad 1989. Ouha! Všichni jsme zapomněli na jednu velmi důležitou okolnost. Že těch předešlých 70 let s těmi
proslulými manýry máme zakódované v krvi a nikdo nám ….sátiletým, to z hlav jen tak nevymaže.
Třešničkou na dortu pak byl 28. 1. Nedělní pořad „168 hodin“, kde uváděli zneužívání důchodců po internetu. Je
s podivem, k čemu všemu se dá internet zneužít.
Ctění ….sátníci za pomoci internetu si začnou foukat na svoje ego a vylévají špínu, kam až je vůbec možné zajít.
Pan-pí. pisatel složí nactiutrhačný sprostý pamflet a pak jej s vnitřním uspokojením ve své jedinečnosti rozešle po
internetu svým známým formou „pošli to dál všem svým známým“, tak jak jsme to hrávali jako školáci a neumí se
pod to podepsat, pouze anonymní a ještě s vírou, že se to rozšíří jako morová nákaza, což má pravdu. Utvrzuje
veřejnost, jakou má pravdu a je jisté že to, co píše, není fámou, je to ověřené i cizinou i Čínou a možná i od Papuánců z Nové Quineje, že naši nynější státníci jsou homosexuálové apod. Nestydí se za takovou školácky hrubou
nactiutrhačnou, nehoráznost, samo sebou anonymně a pochopitelně ji navlékne na něco nebo někoho nenapadnutelného.
Budí to zároveň dojem že pan-pí. pisatel pláče po starých dobrých časech, když nactiutrhá jisté nynější státníky a
viní je z homosexuality aj. a musí se člověk ptát, zdali by měl také takovou drzost a ulevovat si výkaly ze svých
šedých buněk mozkových třeba za normalizace, kdy jsme se dívali na láskyplné letištní líbánky pánů z Teplic apod.
Pláčeme, jak se těmito volbami „rozdvojil národ“. Tuto památnou větu pronesl pan Venda Klaus při gratulaci
k vítězství Miloši Zemanovi.
Hurá národ se začal po něm opakovat, jako v mateřské školce. Jak dobře se dá národem manipulovat.
Jaký potom ráj pro internetové gaunery.
Asi si v této euforií zatím nepřipouštíme, že náš národ se neuměl stmelovat za žádného režimu, vždy jsme byli na
dva někdy i více táborů. Za Masaryka, za Hitlera, Gottwalda, Husáka, Havla, Klause. A nyní za Zemana čekáme na
zázrak? Jako pokaždé, že to za nás někdo vyřeší.
Snad jediná doba co budila dojem soudržnosti a jednoznačnosti národa byla, když nad jeho hlavami visel hákový
kříž a později srp a kladivo s hvězdičkou. To pak každý, vulgárně řečeno „radši sedl na zadek a držel zobák, aby
nepřišel o kejhák“.
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To snad dá rozum, když se lidem nabídne devět kandidátů na prezidenta, že to s nimi zamíchá. To pak už záleží na
nich, zda se to srovná v hlavách a nebo zda zůstane při vyřvávání po hospodách a před nimi. Bude opět záležet na
mentalitě národa.
Bohapustá kritika, záludnosti, vulgarity a nadávky nejen mezi lidem, především však mezi elitou národa, která
ukazuje, jak se má národ opakovat a co si s uspokojením zvolil, asi nikam nevede.
Jakoby ti Češi neuměli nic jiného. Toto svět také vidí, nejen jakousi paranoiu některých nastupujících politiků, jak
se nám důchodcům, snaží kázat jakýsi Ježíš z internetu.
Hermochová M.

Za 13 milionů bude čtyřpruh u Úlibic jako nový
Jičínsko - Ředitelství silnic a dálnic se chystá na Jičínsku opravit čtyři důležité úseky.
Nového povrchu se letos dočká čtyřpruh z Robous na úlibickou křižovatku. Silnice I/16 byla v tomto úseku vybudovaná v roce 2005 a podle vyjádření Miroslava Gregora z krajského ředitelství silnic a dálnic potřebuje opravit.
„Vloni jsme to nezvládli kvůli počasí, letos chceme začít v polovině dubna,“ slibuje Gregor. Renovace má trvat dva
měsíce a bude probíhat za plného provozu, kdy bude průjezdný vždy jeden pruh. Proto musí řidiči počítat se zpomalením provozu.
„Je potřeba vyspravit výtluky, potom odfrézujeme povrch, který dožívá, a položíme dvoucentimetrový mikrokoberec. Ten by měl vydržet pět až šest let,“ popisuje Gregor práce za 13 milionů.
Zůstaneme na šestnáctce a posuneme se směrem k Nové Pace. Tady začne zřejmě v květnu nebo červnu rekonstrukce hlavního tahu na Krkonoše, a to od Kumburského Újezdu po první křižovatku do packého sídliště.
Rekonstrukce komunikace I. třídy se uskuteční za řízeného provozu, frézovat a sanovat se bude po úsecích. Zakázka zatím nemá dodavatele a hotová má být do konce roku.
S komplikacemi musí počítat i řidiči ve směru Jičín Hradec Králové. Na pětatřicítce má začít celková renovace ostroměřského úseku. Oprava bude rozdělena na dvě etapy a dokončena zřejmě v únoru příštího roku.
„Musíme provést celkovou rekonstrukci vozovky, vybrat konstrukci. Začít chceme v červnu,“ říká Gregor s tím, že
ani tady není vybrán dodavatel a stanovena cena zakázky.
Posledním opravovaným úsekem je náměstí v Kopidlně, kde se práce vloni zasekly kvůli archeologům. „V půli
dubna tu chceme pokračovat a do konce června průjezd městem dokončit,“ naznačuje Miroslav Gregor.
Na tuto opravu má navázat druhá etapa, úsek z náměstí po železniční přejezd. Kvůli problémům s nefunkční kanalizací, k níž se nikdo nehlásí, práce letos asi nezačnou.
Plánované opravy silnic na Jičínsku
① Silnice I/16 čtyřpruh z Robous na křižovatku v Úlibicích
② Silnice I/16 od Kumburského Újezdu do Nové Paky
③ Silnice č. 35 ve směru z Jičína do Hradce Králové u Ostroměře
④ Průjezd Kopidlnem
Převzato z Jičínského deníku.
Autor: Iva Kovářová
Zdroj: https://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/za-13-milionu-bude-ctyrpruh-u-ulibic-jako-novy-20180208.html

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC LEDEN 2018

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ÚNOR 2018

Vondroušová Libuše
Doležalová Alena
Bradnová Jarmila
Škvrnová Jarmila
Karvánek Milan
Štejnarová Věra
Chlubnová Helena
Malíková Stanislava
Pešavová Danuše

Všetečka Bedřich
Novotná Soňa
Vondráčková Božena
Kouklík Jaroslav
Voborník Josef
Homoláč Josef
Kracík Jaroslav

Ostroměř
“
“
Domoslavice
Ostroměř
Ostroměř
“
“
“

90 let
88 let
87 let
86 let
86 let
85 let
85 let
75 let
75 let
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Ostroměř
“
“
“
“
“
“

92 let
87 let
86 let
85 let
80 let
80 let
75 let

Svoz pytlů s tříděným odpadem
Pravidelně v pondělí – 19. 2., 5. 3., 19. 3., 3. 4. 16. 4., 30. 4. 2018

INZERCE
RESTAURACE A PENSION „U PATŘÍNŮ“
V KONECCHLUMÍ

GEODETICKÉ SLUŽBY - GEOPLÁN CZ
František Soukup

Nabízíme uspořádání oslav, večírků, svatebních
hostin. K dispozici je Vám salonek pro 19 osob,
sál pro 50 osob, nekuřácká jídelna.
Typická jídla domácí české kuchyně po celý den.
Vysoká kvalita jídel zajištěna.

- Vytyčování hranic pozemků
- Rozdělení pozemků
- Zaměřování staveb
- Práce podle vašich požadavků

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakt 603 201 293

mob. 601 188 013

jicin@geoplan.cz, www.geoplan.cz

upatrinu@seznam.cz, www.upatrinu.cz

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