ZPRAVODAJ
Ostroměř, Domoslavice,
Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd
č.: 3. - 5.

ročník: 49

web: www.ostromer.cz

rok: 2020

cena: 10,- Kč

e-mail: mks.ostromer@centrum.cz

Vážení spoluobčané,

Z OBSAHU ZPRAVODAJE

dnes je to dva měsíce, kdy začaly platit nařízení vlády ohledně krizového stavu v souvislosti s pandemií Covid-19.

 Poděkování starosty
 Usnesení obecního zastupitelstva
 Knihovna otevřena
 Mobilní Rozhlas
 Filmové léto 2020
 Kompostéry pro každého
 Motokrosový závodník
Viktor Vítek
 75 let od ukončení
2. světové války
 Protest
 Druhy telefonních čísel
 Společenská kronika
 Inzerce
 Něco pro zasmání
 Křížovka o ceny
 Kvíz

Po těchto dvou měsících se začínají tyto krizová opatření uvolňovat
a zdá se, že jsme to nejhorší období přečkali.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za to, že jste dodržovali
a respektovali opatření vydaná vládou, krizovým štábem nebo
jednotlivými ministerstvy. Zejména bych rád poděkoval lidem, kteří
pomohli tyto nařízení uskutečňovat. Všem, kteří zhotovili velké
množství roušek i přesto, že někdy byl problém s materiálem na
jejich výrobu. Lidem, kteří pracují v kontaktu s ostatními. Děkuji
také Městskému úřadu Hořice za to, že pro obce ve svém obvodu
zajistili dezinfekční prostředek a hasičům za jeho distribuci. Děkuji
také naší pečovatelce, paní Ivě Havlíkové, která, kromě rozvozu
obědů, pomáhá seniorům i s nákupy a jinými záležitostmi. Rád
bych také poděkoval všem, kteří se nabízeli, že v případě potřeby
jsou připraveni jakkoli pomoci.
Na závěr mi dovolte popřát nám všem brzké ukončení stávajících
omezujících opatření a pevné zdraví do dalších dní.
Ing. Tomáš Gabriel – starosta obce

Výpis usnesení
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostroměř konaného dne 29. 4. 2020
Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání:
I. schvaluje:
1. Program jednání zasedání Zastupitelstva obce č. 2/2020 včetně rozšíření.
2. Účetní závěrku za r. 2019, závěrečný účet za r. 2019 a Zprávu o výsledku kontroly hospodaření za r. 2019 bez
výhrad.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2020.
4. Programovou dotaci spolkům ve výši:
Tělocvičná jednota Sokol Ostroměř ..................................................... 40 000,-Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Ostroměř, z. s. ....................................... 38 000,-Kč
SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř .................................... 39 000,-Kč
Dětské centrum Ostroměř, z. s. ........................................................... 38 000,-Kč
FBC Ostroměř, z. s. ............................................................................... 34 000,-Kč
Vodáci Ostroměř, z. s. .......................................................................... 21 000,-Kč
Sportovně střelecký klub Ostroměř ..................................................... 15 000,-Kč
Klub žen, z. s. ....................................................................................... 19 000,-Kč
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Český rybářský svaz, z. s. ..................................................................... 17 000,-Kč
Základní organizace ČZS Ostroměř ...................................................... 13 000,-Kč
KČT odbor Ostroměř ............................................................................ 13 000,-Kč
Studio Čtyřlístek Ostroměř, z. s. .......................................................... 13 000,-Kč
5. Smlouvu o dílo na akci „Chodník Domoslavice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6. Smlouvu o dílo na „Projekt domu s pečovatelskými byty“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
7. Koupi pozemku parc. č. 361/6 v k. ú. Ostroměř za cenu dohodou ve výši 165 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
8. Účetní závěrku ZŠEŠ a MŠ Ostroměř a zároveň převod výsledku hospodaření za r. 2019 do rezervního fondu.
9. Podání žádosti o dotaci na pořízení kompostérů, na pořízení cisternového automobilu pro JSDH a na rekonstrukci kotelny v základní škole.
10.Příspěvek na vybudování vodovodní přípojky v obci Nové Smrkovice ve výši ½ skutečných nákladů, ale pouze
do výše 10 000,-Kč, v případě, že přípojku vybuduje realizační firma při výstavbě hlavního řadu.
11.Smlouvu se správou silnic Královéhradeckého kraje o právu provést stavbu „Vodovodní přípojky pro RD v obci
Ostroměř, k.ú. Nové Smrkovice“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
12.Smlouvu s ČEZ Distribucí, a. s. na zřízení věcného břemene – služebnosti a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Ing. Tomáš Gabriel, starosta obce

Hana Němečková, místostarostka obce

OBECNÍ KNIHOVNA EDUARDA ŠTORCHA V OSTROMĚŘI
JE OPĚT OD 27. DUBNA 2020 OTEVŘENA.
PLATÍ PŘEDCHOZÍ OTEVÍRACÍ DOBA.

MOBILNÍ ROZHLAS

Vážení občané, zaregistrujte se a dostávejte důležité informace z naší obce přímo do Vašeho telefonu.
Chytrá komunikace aktivně zapojuje občany do dění měst a obcí, zvyšuje jejich informovanost a spokojenost.
PŘIHLAŠOVÁNÍ PRO OBČANY
Občané se do Mobilního Rozhlasu mohou zaregistrovat 3 způsoby:
 Online registrace na webu obce (nejčastější varianta, na webu obce Ostroměř je také detailní návod na registraci) - https://ostromer.mobilnirozhlas.cz/registrace
 Přes mobilní aplikaci - Android: bit.ly/MR_android, iOS: bit.ly/MR_ios
 Osobně přes registrační leták - doporučujeme v době mimo krizovou situaci
Archiv komunikace a profil vaší samosprávy v rámci Mobilního Rozhlasu vyhledáte na
https://muj.mobilnirozhlas.cz/
CO JE MOBILNÍ ROZHLAS?
Mobilní Rozhlas dává obcím, městům a institucím do rukou ty nejmodernější nástroje pro chytrou komunikaci se
svými občany a členy.
Zasílá informace pomocí SMS, e-mailů a zpráv do mobilu.
Informuje o výpadcích energií, kultuře, ale i ztracených zvířatech a lidech
Efektivně informuje také seniory a slabozraké občany
Pomáhá řešit černé skládky a závady na území celé ČR
Zapojuje občany do dění pomocí anket a participativních rozpočtů
KDO ZA PROJEKTEM STOJÍ?
Mgr. Ondřej Švrček: ředitel společnosti Neogenia, autor projektu Mobilní Rozhlas a iniciativy Zlepšeme Česko. Je
průkopníkem a inovátorem v oblasti chytré komunikace mezi samosprávami a občany.
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PŘIPRAVOVANÁ AKCE
Seznam letošních filmových titulů pro letošní Filmové léto 2020 Kinematografu bratří Čadíků. Pořadí filmů i konkrétní datum promítání každého z nich bude dodatečně upřesněno.
Seznam letošních filmových titulů:

Hodinářův učeň
Afrikou na pionýru
Na střeše
Poslední aristokratka
Budeme doufat, že si společně vychutnáme projekce českých filmů pod širým nebem tak, jako jsme byli vždy
zvyklí.
Samozřejmě počítáme s tím, že výtěžek z dobrovolného vstupného opět předáme Nadaci Konto Bariéry.

KOMPOSTÉR (V HODNOTĚ 3000 KČ) DO KAŽDÉHO DOMU
Obec Ostroměř dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by
zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří
významné procento (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce,
rozhodli jsme se maximálně podpořit systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, poskytli zcela ZDARMA kvalitní zahradní kompostér.
Kompostér = ideální pomocník při kompostování





Během pár měsíců získáte kvalitní kompost.
Zahradní kompostér je elegantním doplňkem Vaší zahrady.
Bioodpad v něm nezapáchá.
Zpracováváte odpad ekologicky i ekonomicky.

Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, plevele, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny,
kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina, trus a podestýlka drobných zvířat,
exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, novinový
papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR
Mám zájem o bezplatné přidělení zahradního kompostéru
Jméno a příjmení: _____________________________________________________________________
Ulice: __________________________________ Číslo popisné: ________________________________
Dne:__________________________ Podpis: _____________________________________
Mám zájem o zahradní kompostér o velikosti:

800 l
1 000 l
1 400 l

Žádáme o předání vyplněného lístku nejpozději
do 25. května 2020 do schránky obecního úřadu nebo do knihovny
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Výrobce a dodavatelem kompostérů je společnost JRK Česká republika s. r. o.
Více informací najdete na www.meneodpadu.cz

Viktor Vítek: „Kart by mě hodně lákal“

Východočeský pilot Viktor Vítek byl pro motoristický sport předurčen. Vždyť jeho otec jezdil tři roky kartcrossový MASCOM CUP.
„Samozřejmě jsem tátu po závodech doprovázel. Od svých tři let. Ale to už je hodně dávno. Každopádně do budoucna by mě právě kart hodně lákal. Oproti buginám je ﬁnančně mnohem dostupnější a díky tomu nabízí početnou a skvělou konkurenci. Navíc Roman Kalvoda (promotér seriálu - pozn. aut.) to má špičkově zorganizované,“
Začíná naše povídání třináctiletý žák šestého ročníku základní školy. Právě historicky nejúspěšnější pilot MASCOM
Cupu Jan Kuneš je jeho největším vzorem.
„Určitě největší autokrosovou hvězdou je Bernd Stubbe. Ale Honza Kuneš je také hodně dobrý. Vzory však mám
nejen v autokrosu. Sleduji i další disciplíny motoristického sportu. Ve Formuli 1 fandím Lewisi Hamiltonovi. Jeho
jízda s Mercedesem se mi moc líbí. Mezi soutěžáky je mým favoritem Kalle Rovanperä. Je až neskutečné, jak zatápí mnohem zkušenějším a starším borcům. Opomenout nemohu ani rallykros. Zde obdivuji Johana Kristofferssona
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pro jeho rychlý a dravý styl. Pozorně také sleduji
počínání jezdců, kteří přišli Z autokrosu. Jsou to
například Krisztian Szabo a Matvey Furazhkin.“
Která trať je Tvoje nejoblíbenější?
„Přerov. Líbí se mi rychlé tratě. Mamut s RacerBuggy
zatím neskáču, tak ho nemohu moc hodnotit. Srdcový je také sjezd v Nové Pace od depa dolů. Navíc jde
o moji domácí trať, kam vždy dorazí hodně známých.“
Bydlíte v obci Ostroměř na Jičínsku. Má sice necelých patnáctset obyvatel, ale významné rodáky.
„Narodil se zde například Eduard Štorch, jeden z našich nejslavnějších spisovatelů. Psal povídky a romány situované především do časů doby kamenné. Jeho nejznámější dílo Lovci mamutů není třeba představovat. Dalším slavným rodákem byl režisér Karel Zeman. Natočil ﬁlmy Cesta do pravěku, Ukradená vzducholoď, Baron Prášil a další.
Štorch je ale slavnější, vždyť po něm jsou v Ostroměři pojmenovány škola i ulice. Mimochodem jeho rodiče pracovali u dráhy a nádražní domek, kde se narodil, stojí asi deset metrů od toho našeho.“
Kterého dosavadního úspěchu si ceníte nejvíce?
„Asi konečného republikového bronzu ve „stopětadvacítkách“ roku 2016. Tehdy přede mnou skončili jen Lukáš
Svoboda a Tomáš Sulek. Právě Lukáš a Mikuláš Nový nyní jezdí již kartcross. Oba jsou mými dobrými kamarády
a doufám, že se brzy v této kategorii setkáme.“
Letos nicméně ještě pokračujete ve „dvěstěpadesátkách“, kde jste loni skončil pátý.
„Na RacerBuggy mám jen slova chvály. Pojedu zde osmou sezonu, a především díky Kubovi Vymazalovi a Jirkovi
Kadlecovi jdou úroveň a konkurence výrazně nahoru. Tímto chci poděkovat jim i lidem, kteří mi umožňují závodit.
Od začátku mě podporuje ﬁrma XpressTrans. Motor perfektně připravuje Moto Racing Kolář Patrika Koláře. Mechaniky jsou Luboš Coubal, Martin Polák se synem Dominikem a Petr Kulhánek z ﬁrmy Tenax. Opomenout samozřejmě nemohu ani rodinu.“

Neplánované prázdniny

Školy jsou zavřené, motory autokrosových speciálů mlčí. Pandemie koronaviru ochromila téměř celý svět včetně
toho sportovního. Je otázkou, kdy a zdali vůbec, se letos rozběhne motoristická sezóna. Server autokrosar.cz se
rozhodl pokoly jsou zavřené, motory autokrosových speciálů mlčí. Pandemie koronaviru ochromila téměř celý svět
včetně toho sportovního. Je otázkou, kdy a zdali vůbec, se letos rozběhne motoristická sezóna. Server
autokrosar.cz se rozhodl položit pár otázek nejmladším závodníkům, startujícím v divizích RacerBuggy
a JuniorBuggy. Ta úvodní logicky zní, jak tráví neplánované prázdniny. Server autokrosar.cz se rozhodl položit pár
otázek nejmladším závodníkům, startujícím v divizích RacerBuggy a JuniorBuggy. Na otázky odpovídá Viktor Vítek.
Ta úvodní otázka zní logicky.
Jak trávíte neplánované prázdniny?
„Školu dělám na dálku. S kamarády si občas zahrajeme na PlayStationu po síti hry, především s tématikou
automobilových závodů.“
Nechybí vám škola?
„Jakože chybí. Raději bych chodil do školy, než být takhle doma.“
Snažíte se nějak bojovat a přispět v boji proti
koronaviru?
„Nosím roušku a ven chodím jen občas. Hlavně na
zahradu.“
Pokud se sezóna rozběhne, s jakými plány a ambicemi do
ní půjdete?
„Ještě pokračujeme ve „dvěstěpadesátkách“. V konečném
pořadí šampionátu bych se rád umístil mezi prvními pěti.“
Kdyby se sezóna nerozběhla, co máte vymyšleno pro tu
další?
„Tak to sami nevíme…“
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75 LET OD UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Vážení občané,
je to již 75 let od ukončení 2. světové války, nejhorší války v dějinách lidstva. Při této příležitosti 9. května 2020
předsedové České obce legionářské Jičín a Českého svazu bojovníků za svobodu Jičínsko s dalšími členy navštívili
v Hořicích pietní místa, položili kytičku a zapálili svíčku u památníku Legií, na vojenském hřbitově rudoarmějců
padlých při osvobozování Hořicka, na vlakovém nádraží odkud byli transportováni Židé z Hořic a okolí do koncentračních táborů, v Ostroměři u hrobu rudoarmějce poručíka Gregora Grudiny, v Popovicích u památníku kapitána
Josefa Šimka, v Jičíně pod Čeřovkou u památníku padlých a tak uctili památku všech těch, kteří obětovali to nejcennější, co měli, svůj život pro naši svobodu. Na všechny tyto hrdiny protihitlerovské koalice, ať z východu, nebo
západu nesmí být nikdy zapomenuto, protože bez nich, bychom tu dnes nebyli.
Čest jejich památce.

Uherek Milan ČSBS Jičínsko
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Tisková zpráva:

PROTEST

V předvečer 75. výročí konce druhé světové války a osvobození naší vlasti spojeneckými armádami protiněmecké
koalice, z nichž největší počet obětí měla Rudá armáda, přistoupil starosta MČ Prahy 6 Ondřej Kolář v pátek
3. dubna 2020 k realizaci loňského usnesení zastupitelstva této městské části a nechal odstranit sochu maršála
Ivana Stěpanoviče Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6. Starosta tak učinil v době nouzového stavu, kdy občané mají zakázáno jakékoliv shromažďování a nemohou na veřejnosti vyjádřit svůj protest.
V těchto nelehkých dnech, kdy je pozornost našeho národa, ale i celého světa upřena na řešení virové epidemie,
doprovodil pan Kolář svůj bezprecedentní krok zlehčujícím a cynickým prohlášením: „Neměl roušku. Pravidla platí
pro všechny stejně...“
Český svaz bojovníků za svobodu, který sdružuje bojovníky proti německému nacismu a pozůstalé po obětech
německé nacistické perzekuce, vyjadřuje co nejdůraznější protest proti postupu starosty MČ Prahy 6. Jsme mimo jiné přesvědčeni, že jednání pana Koláře nese znaky neonacismu. Nejenže je výrazem pohrdání oběťmi bojů
proti německým okupantům. Je především výsměchem demokracii a občanům této země, a zároveň zneužitím
současné krize, jejíž překonání vyžaduje jednotu celé společnosti. Lidská a politická malost tohoto činu je v této
situaci zvláště zřetelná.
Výkonný výbor Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, dne 3. dubna 2020
Milé sestry, vážení bratři, spoluobčané!
Oblastní výbor ČSBS Chrudim a Oblastní výbor ČSBS Jičínsko se připojují k protestu Výkonného výboru ústředního
výboru Českého svazu bojovníků za svobodu a odsuzují odstranění sochy maršála SSSR I. S. Koněva jako projev kulturního barbarství spáchaný navíc zavrženíhodným způsobem, a to za nouzového stavu. Ale co víc? Jde
o zjevný protiruský akt, který nezůstane nepochybně bez odezvy. Zdůrazňujeme, jako již několikrát, že si barbaři
z Prahy 6 vybrali zcela nevhodnou osobu. Svědčí to jen o jejich doslova chatrných znalostech historie. Nic z toho,
co radnice Prahy 6 Koněvovi vyčítá se nezakládá na historických faktech. Jen ve stručnosti:
a/ deportace do Sovětského svazu prováděly orgány sovětské kontrarozvědky Smerš, které v té době velel generál
Abakumov, náměstek ministra obrany, tedy formálně nadřízený Koněvovi.
b/ Maďarsko v 1956. Zde se Koněv na ničem nepodílel, protože celou akci řídil jiný maršál - Žukov a prováděli ji
maršálové a generálové jednotlivých druhů vojsk.
c/ ani s invazí vojsk států Varšavské smlouvy neměl Koněv nic společného, byl už ve výslužbě.
Jo, kdyby se to týkalo třeba maršála Grečka, tak budiž! Ale historická fakta jsou zde nepodstatná, jde jen o to
provokovat Rusko.
Ale nejde jen o Koněva, ale i o "koněva" jak symbol padlých příslušníků Rudé armády. Vždyť šlo převážně o chlapce ve věku 17 až 25 let!
No a nakonec jde i o plivnutí na památku našich spoluobčanů popravených a umučených za protektorátu a padlých na obou frontách.
Teď už jen zbývá postavit pomník generálu Blaskowitzovi, který zde 15. 3. 1939 na 6 let odstranil lepru demokracie a mor plurality, ale zavedl jízdu vpravo. Popřípadě svobodnému pánovi z Neurathů. Vždyť za jeho protektorství se ani moc nezatýkalo ani nepopravovalo.
JUDr. Petr Šáda, předseda OV ČSBS Chrudim

Milan Uherek, předseda OV ČSBS Jičínsko

ZNÁT TELEFONNÍ ČÍSLA SE VYPLATÍ

Moderní technologie a zejména mobilní telefony nás odnaučily pamatovat si čísla, na která
voláme. Přitom znalost čísla může ušetřit peníze, protože na první pohled je vidět to, co
vychytralí poskytovatelé prémiových služeb píší velmi malým písmem.

Složení telefonního čísla
Standardní telefonní číslo obsahuje 12 číslic.
Národní předvolbu (v případě ČR se jedná o kód 420) a zbývá devět číslic.
Další tři číslice informuji, zda voláte do pevné nebo mobilní sítě. V dřívějších „pravěkých dobách“ zaleželo,
zda voláte tzv. místní nebo meziměstsky hovor. A proto bylo území státu rozděleno do jednotlivých telefonních oblastí, které měly přiřazeny svá čísla (a i své ceny). Ceny se sjednotily, ale oblasti zůstaly.
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Volání do mobilní sítě poznáte podle p ř í s t u p o v é h o kódu, který je:
601 až 608
702 až 705,
72, 73, 77
nebo 7900 až 7999.
Kód 910 vás upozorni, že voláte do sítě, která přenáší hlas po internetu, tzv. služby VoIP.

Osmička na začátku
Kód 800 vás upozorni, že voláte na bezplatnou linku; náklady za hovor nese volaný. Většinou slouží k firemní
prezentaci.
Ale pozor!!!
– kódy 810 až 819,
– 830 až 839,
– 843 až 846
nejsou pro bezplatné volání, na nákladech se společně s provozovatelem této linky podílíte oba dva.

Devítka velí: p o z o r !!!
Velmi důležité je všímat si kódů 900, 906 a 909; slouží k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou a proto dvě
číslice – které následují po tomto kódu – vás upozorni na výši ceny volání / za minutu. Jedná se zejména o
různé spotřebitelské soutěže, obchodní a inzertní služby.
Příklad:
z čísla 900 55 25 25 zjistíte, že minuta volání stojí 55 Kč, celková cena hovoru se tedy odvíjí od počtu provolaných minut.

***************************************************************************
V případě, že voláte na telefonní číslo, které má 12 číslic a nezačíná kódem 420 – voláte do
zahraničí – a můžete očekávat zvýšený účet.
Kód 905 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; desetinásobek kombinace dvou číslic, které
následují po tomto kódu, určuji jednorázovou cenu za volání.
Příklad:
z čísla 905 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 550 Kč.
Kód 908 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; dvě navazující číslice vás upozorni na výši
ceny za volání.
Příklad:
z čísla 908 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 55 Kč.

Soutěžní a hlasovací SMS

Zkrácena čísla, na která posíláte SMS zprávy do různých soutěží, hlasováni a podobně, nejsou regulovaná
Českým telekomunikačním úřadem, ale operátoři přijali kodex, aby i zde formát čísla jednoduše upozorňoval
na výši ceny. Pokud chcete zjistit, kolik za svou zprávu zaplatíte, slouží k tomu poslední dvě nebo tři číslice
podle délky zprávy; u sedmimístného čísla jsou to poslední dvě číslice, u osmimístného čísla určuji cenu za
zprávu poslední tři číslice.
Příklad: SMS zaslaná na sedmimístné číslo 9004430 vás bude stát 30 Kč; za SMS zaslanou na osmimístné číslo
90044300 zaplatíte 3 Kč, protože cena je v tomto případě v haléřích.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC BŘEZEN 2020
Homoláčová Ludmila Ostroměř
81 let
Římal Josef
Ostroměř
81 let
Čeřovská Hana
Nové Smrkovice 95 let
Kubinec Oldřich
Ostroměř
90 let
Holman Jiří
Ostroměř
85 let
Chalupová Miroslava Ostroměř
83 let
Tauchman Josef
Ostroměř
82 let
Kozelková Jarmila
Ostroměř
88 let
Hrušková Marie
Ostroměř
75 let
Vobořil Miroslav
Ostroměř
75 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC DUBEN 2020
Michálková Libuše
Ostroměř
Lebeda Jiří
Domoslavice
Poláčková Ludmila
Ostroměř
Kubincová Jaroslava Ostroměř
John Jaroslav
Ostroměř
Dundová Jana
Ostroměř
Šmejcová Jaroslava
Ostroměř

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 2020
Hypiusová Marie
Ostroměř
97 let
Beránková Miloslava DD Obora
94 let
Baudyšová Jana
Ostroměř
82 let
Fikarová Josefa
Ostroměř
84 let
Klajmonová Vlastimila Ostroměř
83 let
Šourek František
Ostroměř
83 let
Kindlová Milada
Ostroměř
87 let
Doležalová Marie
Ostroměř
75 let
Novotná Danuše
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.

Svoz pytlů s tříděným odpadem
pravidelně v pondělí 25. 5., 8. 6., 22. 6.,
7. 7. 2020 (úterý)
Reklamace ohledně dodávání zpravodaje:
paní Věra Doležalová, V Chaloupkách čp. 75, tel. 605 349 018

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
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83 let
82 let
94 let
90 let
84 let
75 let
70 let

Strana 10

Správné znění tajenky zašlete na mks.ostromer@centrum.cz nebo osobně přineste do místní knihovny. Těšíme se
na vaše odpovědi. Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, které odměníme.
Totéž platí pro čtenářský vědomostní kvíz z následující strany.
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Obecní knihovna Eduarda Štorcha pro vás své čtenáře připravila kvíz na téma, jak
dobře znáte Harryho Pottera od slavné spisovatelky J. K. Rowlingové
1/ Kolik let bylo Nicholasi
Flamelovi, když se rozhodl
zničit Kámen mudrců?
A) 556
B) 675
C) 665
2/ Jak se jmenuje firma, ve
které pracuje Vernon Dursley?
A) Grunnings
B) Gruness
C) Greenes
3/ Rodiče Hermiony pracují
jako...
A) zubaři
B) chirurgové
C) učitelé
4/ Kolik je v Bradavicích
schodišť?
A) 267
B) 142
C) 478
5/ Na konci Kamene mudrců
vyhrál Nebelvír školní pohár.
Byl o pouhých 10 bodů před
Zmijozelem. Jaké bylo finální
skóre?
A) 482 x 472
B) 562 x 552
C) 812 x 802
6/ Kolik by Harryho stála
cesta Záchranným autobusem,
pokud by si k lístku objednal i
horkou čokoládu?
A) 10 srpců
B) 14 srpců
C) 16 srpců
7/ Do které koleje byla zařazena Ufňukaná Uršula?
A) Nebelvír
B) Mrzimor

C) Havraspár
8/ Jaké ovoce musíte polechtat na obraze u vstupu do bradavických kuchyní, pokud se
chcete dostat dovnitř?
A) jablko
B) hrušku
C) meloun
9/ Kde sídlí Fénixův řád?
A) v Bradavicích
B) u Děravého kotle
C) na Grimmauldově
náměstí 12
10/ Jaké číslo musíte vytočit,
pokud se chcete dostat na
Ministerstvo kouzel skrze
veřejný vstup přes červenou
telefonní budku?
A) 62442
B) 64422
C) 46226
11/ Patron Harryho Pottera
je...
A) laň
B) tchoř
C) jelen
12/ Který díl Harryho Pottera
začíná kapitolou Soví pošta?
A) Harry Potter a vězeň
z Azkabanu
B) Harry Potter a Kámen
mudrců
C) Harry Potter a Tajemná komnata
13/ Jak se jmenuje kapela,
která hrála na Vánočním plese?
A) Sudičky
B) Bludičky
C) Jezinky

14/ Jak se jmenuje životopis
Zlatoslava Lockharta?
A) Já, já a zase já
B) Já a má kouzla
C) Mé kouzelná já
15/ Jaké je křestní jméno
školníka Filche?
A) Argus
B) Remus
C) Regulus
16/ Jak se jmenují závěrečné
zkoušky v 7. ročníku Bradavic?
A) OVCE
B) MLOK
C) KRAB
17/ Na jakém dopravním prostředku přivezl Hagrid malého
Harryho k Dursleyovým?
A) na kole
B) na koštěti
C) na motorce
18/ V jaké zvíře se proměňuje
profesorka McGonagallová?
A) v sovu
B) v kočku
C) v myš
19/ Co je felix felicis?
A) lektvar lásky
B) lektvar štěstí
C) lektvar zapomnění
20/ Kde se nachází komnata
nejvyšší potřeby?
A) ve třetím patře bradavické školy
B) v sedmém patře bradavické školy
C) v přízemí bradavické
školy

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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