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Přání k Vánocům
Vážení spoluobčané, pomalu končí další rok a nastává čas
vánoční. Čas, kdybychom se měli všichni aspoň na chvíli
zastavit, vymanit se z toho rychlého tempa, jakým se žene
dnešní doba stále kupředu.
Otevřete oči zimní kráse, zamrzlým okenním tabulkám
a večerní obloze plné hvězd. Přivoňte si k cukroví, nechte se
unášet podmanivou vůní jehličí, zkuste naslouchat cinkání
rolniček a krásným koledám.
Přeji Vám, abyste si našli čas se zastavit nejen o Vánocích,
ale i během příštího roku. U příležitosti těchto krásných
svátků Vám jménem zastupitelstva obce chci popřát krásné
Vánoce, pohodu, chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti.
Zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně
štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.
Hana Němečková
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• Přání k Vánocům
• Pozvánka
• Fotoreportáž
z Přátelského posezení
• Zprávy ze školy a školky
• Cestopisné povídání
o Indii
• Procházka KČT Ostroměř
• Výroba adventních
dekorací s klubem žen
• Rozsvícení vánočního
stromku
• Pohled do činnosti SDH
• Čištění komínů
• Adventní koncert v kapli
• Přání hejtmana
• Jivínský Štefan
• Společenská kronika
• Inzerce

Vážení spoluobčané zveme vás na představení projektu

Domu s pečovatelskou službou
Seznámení s projektem se uskuteční
Středa 18. prosince 2019 - Základní škola E. Štorcha - 17 00 hod.
Projekt vypracoval a zároveň vás s ním seznámí
renomovaný Atelier Schmied
autor projektu Ing. architekt Karel Schmied

Opět i letošní společné setkání dříve narozených se vydařilo.
Všichni jsme si to náležitě užili, každý po svém.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Rozsvícení vánočního stromku 2019 - První adventní sen
První adventní neděle vždy předznamenává příchod Vánoc a v Ostroměři se v tuto dobu každoročně rozsvěcí vánoční stromeček na místním parkovišti. Ta letošní neděle vyšla na 1. prosince a i program základní a mateřské
školy jsme pojali netradičně s příznačným názvem „První adventní sen“.
Celým programem nás provázely dvě holčičky, Terezka a Martinka, které se „probouzejí“ právě o první adventní
noci a prožívají svůj první adventní sen.
Aby sen byl opravdu krásný, vypráví si Vánoční pohádku o sněhových vločkách a se čtvrťáky ji celou sehrají.
Po té přemýšlí, co ještě patří k Vánocům a přicházejí na to, že opravdu to hlavní je vánoční stromeček. Terezka ví,
jak zařídit, aby i v Ostroměři pro všechny svítil. A obě holčičky odchází pro pana starostu Ing. Tomáše Gabriela,
vítají ho a prosí, aby jim pomohl. Pan starosta se postará nejen o rozsvícení vánočního stromku, ale také o důstojný vánoční proslov.
Holčičky zjišťují, že je venku docela dost chladno a je to asi proto, že už mrazík cení zoubky. Martinka ubezpečuje
Terezku, že děti z mateřské školy znají i víc vánočních básniček a nabádá ji k tomu, aby dobře poslouchala. Malí
předškoláčci všem básničky velmi hezky přednesou.
Obě děvčátka se na Vánoce těší a Terezka Martinku přesvědčuje, že na
Vánoce musí být opravdu všude zima,
dokonce veliká. A obě přichází se svými spolužáky ze čtvrté třídy předvést
své rekvizity dokreslující děj písně
Zima, zima, zima, zima známé v podání od Hany Zagorové. Začíná rolničková humoreska. Celé podium je najednou plné zimy, led zamyká vše na tři
zámky, domy jsou jako dort, všude
bílé cukroví, severák tasil kord, zvonům fouká do věží, je tu les, peřina,
tatínek hubuje a děti jsou rády, stříbrem září výklady, bručounům mračounům mrznou uši i nos, dětský smích na
bruslích bílé vločky předhání, rolničkou zacinká zimní víla malinká, zima vymete, zamete, tleská, zima je kočka, ale
také kapr, štrůdl, vánočka, Martin naskočí na bílého koně a vyťuká do ledu svoji bílou koledu...
Dívenky si připomínají, že je měsíc prosinec. Čtvrťáci se opět vracejí na scénu, tentokrát s písní Jaroslava Uhlíře
Prosinec. Zatímco zpěváci zpívají, pošťák, který má hlasový handicap, roznáší obecenstvu psaníčka s prosbou:
„Mějte lásku v duších, nejen o Vánocích.“
Mezitím však po jevišti prochází „pán a paní.“ Terezka se ptá, kam asi šli. Martinka ji odpovídá, že do Betléma.
Program pokračuje koledou Půjdem spolu do Betléma a čtvrťáci se loučí písní Rolničky.
O Vánocích by to chtělo i trochu roztančit, a tak přicházejí děvčata z kroužku Aerobic s vystoupením na píseň
Mad love. A také se jim to moc povedlo.
Na závěr si holčičky připomínají, že Vánoce jsou prostě světové a páťáci přicházejí zazpívat píseň Světové Vánoce.
V jejich podání následuje zvonící píseň Bim, bam a na úplný závěr si diváci mohou poslechnout od zpívajících páťáků koledu Narodil se Kristus pán.
Terezka s Martinkou se se všemi loučí a děkují všem účinkujícím za krásné zážitky a také Obecnímu úřadu v Ostroměři.
Všem lidem dobré vůle přejí krásné a klidné Vánoce – a dnes dobrou noc. „Ať se Vám něco hezkého zdá jako nám
dvěma. A mějte lásku v duších nejen o Vánocích – krásný nový rok.“
Za učinkující Vlaďka Vondráčková, uč. 4. tř.
o

Do vánočního stánku jsme během celého listopadu vyráběli společně s dětmi rozmanité výrobky. Každá třída se
mohla pochlubit svým jedinečným výtvorem. Tvořili jsme z korku, keramické hlíny, slaného těsta, sprejovali jsme
adventní svícny, vyráběli vlastní ozdoby na stromeček, tiskli vánoční dečky a mnoho dalšího. I kroužek Malování
na obličej se pilně připravoval a odvážlivci si i navzdory zimě nechali namalovat vločky, andílky nebo drobné
ozdůbky. Zvláštní poděkování patří našim ochotným „prodavačům“ z 6. a 7. třídy, kteří dobře zvládli svou práci a
také Vám, kteří jste si přišli výrobky zakoupit a podpořit tak další tvořivé činnosti dětí v naší škole.
Kateřina Kulichová
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Halloweenské dopoledne u druháků
Na 31. října jsem nemohla dospat.
S maminkou jsme připravily kostým
a ostatní pomůcky na dnešní dopoledne.
Většina mých spolužáků byla přestrojena
za čarodějnice, dýně či kostlivce. Rozmístili
jsme lavice. Hurá, budu sedět ve čtveřici,
s kým chci. První pracovní list mi dal zabrat. Chyběly v něm celé části textu. Ty
jsme museli vystříhat a nalepit. Pak jsme
se mohli o Halloweenu dozvědět více informací a zodpovědět připravené otázky.
Pokusili jsme se z písmen slova HALLOWEEN sestavit jiná slova. Protože bylo
povoleno, aby písmena mohla mít háčky a
čárky, vymysleli jsme slova haló, oheň, on,
ona. Já jsem napsala Nela, ohon a Ola.
Ondrův svačinový boxík byl neobvyklý
a svačina v něm také. Ten se měl… Při vypracování matematického listu jsem se zakousla do dýňového muffinu. Ale nejvíce se mi líbila výroba pavouků.
Pendrek se mi podařilo dobře rozkrájet a jeho kousky jsem jako pavoučí nohy položila na piškot s marmeládou.
Přiklopila jsem druhým piškotem. Paní učitelka mu dodělala čokoládové oči. Vyrobila jsem si dva pavouky. Odpoledne otevřu krabičku a doma je překvapím.
Zapsala Mgr. Jana Slámová
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Poděkování paní spisovatelce
Sdružení MAS Podchlumí v rámci projektu
MAP zprostředkovalo besedu se spisovatelkou dětských knížek Zuzanou Pospíšilovou. Poutavě nás seznámila s některými
z nich. Ten, kdo chodí do kroužku hasičů, si
může přečíst třeba Hasičské pohádky. Také
nám představila svoji knižní novinku: Domeček pro šneka Palmáce. Na památku
rozdala dětem záložky s úryvky ze svých
knížek. Druhý den po setkání jsem začala
druhákům číst její knížku Kouzelná třída.
Nyní ji máme dočtenou. Dětem se líbila.
Paní spisovatelce napsaly či nakreslily poděkování. Ve čtení pokračuji knížkou Kouzelná třída, příběh pokračuje.
Děkujeme za poutavé příběhy.
Mgr. Jana Slámová

30 let od sametové revoluce
„Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost.“

Winston Churchill

Protože všichni víme, jak důležité je hledat poučení v minulosti, připomněli jsme si v pátek 15. listopadu u nás ve
škole výročí sametové revoluce. Pro žáky 5. až 9. třídy byl připravený projektový den, ostatní měli vlastní program
se svými třídními učiteli. Před i po tomto projektovém dnu jsme si povídali o událostech či osobnostech z období
komunismu a zhlédli jsme příslušné díly seriálu Vyprávěj. V pátek ráno se žáci sešli ve svých třídách a povídali si
o naší komunistické minulosti. Poté byli rozděleni do skupinek a navštěvovali dílny různých vyučujících. Každá se
zaměřovala na jiná témata, aby si každý žák udělal o tomto období lepší představu. Vše vyvrcholilo 6. hodinu na
hale školy, kde se všechny dílny prezentovaly. Jak se žákům pracovalo, co se jim líbilo a co se dozvěděli, pro vás
sepsali níže.
„Nejvíce se mi líbila dílna o sportu. Probrali jsme skoro všechny slavné sportovce té doby. Dozvěděli jsme se i nějaké
zajímavosti, například že Emil Zátopek, navzdory svým úspěchům, musel po skončení kariéry kopat studny.“
„Líbila se mi dílna paní učitelky Novotné, dozvěděl jsem se zajímavosti o Tuzexu.“
„Nevěděl jsem, že bratři Pospíšilové vyhráli v kolové 20 zlatých, 4 stříbrné a 1 bronzovou medaili.“
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„Nejlepší byla asi dílna paní učitelky Mádlové. Zpívalo
se tam a také jsme se dozvěděli něco z dějin hudby.“
„V jedné z dílen jsme dělali časovou osu, na které byli
nejdůležitější roky, např. kdy ČR vstoupila do NATO.“
„Učitelé byli oblečeni jako lidé z roku 1989, tak jsme
se hodně zasmáli.“
„Líbila se mi dílna paní učitelky Kulichové, nápady na
výrobky byly moc hezké a zajímavé.“
„Projektový den se mi velice líbil, dozvěděl jsem se
hodně nového, například o Stalinovi a celém období
komunismu.“
„Vím, že nejdražší auto v té době byla Škoda Favorit,
co stála 28 měsíčních platů, což bylo 84 600 Kčs, v té
době to bylo luxusní auto.“
„Typickou hračkou pro děti byli mončičáci, plyšáci s dětským obličejem, a také céčka.“
„Líbilo se mi to, aspoň jsem se dozvěděla nové věci, třeba spartakiáda je hromadné cvičení.“
„Pátou hodinu jsme byli v počítačové učebně u paní učitelky Hermochové, kde jsme dělali časovou osu, na které
bylo např. vznik Československa, začátek II. světové války, sametová revoluce, rozpad Československa, vstup ČR do
NATO a vstup ČR do EU.“
„Den jsem si užil, chtěl bych více takových dnů.“
„Další dílna byla u pana učitele Horáka, kde jsme hráli hru, kde jsme zodpovídali na otázky a dostávali jsme se
z vězení, tato hra mě natolik bavila, že jsem si ji pak musel zahrát doma .“
„Třetí stanoviště jsme měli s paní učitelkou Nekulovou a probírali jsme literaturu, to mě bavilo asi nejvíc, bylo to
zajímavé a srandovní.“
„Líbilo se mi u pana učitele Horáka, kde se hrála interaktivní hra.“
„Líbila se mi hodina hudebky, kterou měla paní učitelka Darja
Mádlová, protože jsme si pouštěli pěkné písničky – například písničku
„Je to blízko“ z filmu Diskopříběh. Dále jsme si povídali o různých
zpěvácích, kteří byli/jsou velmi známí jako třeba: Karel Gott, Michal
David. S paní učitelkou jsme si natrénovali písničku, kterou jsme pak
skoro všichni zpívali na pódiu.“
„Nejvíce se mi líbila dílna o sportu a technice.“
„Teď už vím, že Česká republika vznikla v roce 1993.“
„Třetí hodinu jsme byli v 6. třídě u paní učitelky Kulichové a tam jsme
si vybrali, jestli chceme být policisti nebo studenti. Kdo byl policista,
vyráběl štít a obušek, a kdo byl student, tak paruku, kytku a plakáty
s nápisy.“
„Myslím si, že pro menší děti nebo pro někoho, kdo o této době
prakticky nic neví, byl tento den poučný.“
„Celý den byla zábava a líbilo se mi to.“
Iveta Novotná a žáci 2. stupně

Vánoční pokus
Že jsou pokusy jen pro starší žáky? Kdepak! Prvňáčci jsou toho důkazem. Protože se blíží vánoční svátky, pokus měl
vánoční tématiku. Děti si na zelenou čtvrtku obkreslily stromeček. Do víček od kávy jim paní učitelka nasypala
obyčejnou sůl a zalila ji trochou vody. Poté následovala poslední fáze pokusu – trochu namočit i stromeček
a opatrně vložit do víčka. Děti si svůj pokus daly na parapet ve třídě a budou pozorovat, jak se bude voda
odpařovat. Sůl se bude krystalizovat a obalí stromeček. A tak v první třídě budou pravé bílé Vánoce.
Iveta Macháčková
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Recyklohraní
Pohádkové postavy Dlouhý, Široký a Bystrozraký pomohly žákům
1. a 2. třídy splnit úkol z Recyklohraní. Zadání bylo zaměřeno na červený kontejner. Tedy na použité elektrospotřebiče. Tento kontejner se
nachází v blízkosti tělocvičny. Měřili jsme délku a čas, abychom splnili
zadaný úkol v badatelském listu, ale také jeho velikost a rozměr otvoru.
Ve skupinkách jsme společnými silami vypracovali pracovní list. Již víme, že žárovka do něj nepatří.
Iveta Macháčková a Jana Slámová

Záložka do knihy spojuje školy
„List za listem, baví mě číst“ je projekt, do kterého se naše základní škola přihlásila v září letošního školního roku.
Žáci prvního stupně a 6.třídy vyráběli o hodinách výtvarné výchovy záložky do knih pro žáky ze základní školy na
Slovensku. Tento projekt vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně
při příležitosti 10. výročí Mezinárodního dne školních knihoven (International School Library Day). Na základě přihlášek byly z českých a slovenských škol vytvořeny dvojice podle druhu a typu školy a počtu přihlášených žáků.
Slovenská pedagogická knižnica nám zaslala kontaktní adresu přidělené partnerské školy, se kterou jsme si záložky
vyměnili. Naší partnerskou školou se stala Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera v Žilině.
Prostřednictvím výměny záložek bychom rádi navázali spolupráci s našimi slovenskými kamarády, a tak se seznámili s jejich jazykem, literaturou, historií, kulturou, regionálními zvyky či životem žáků na Slovensku.
Jana Králová
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Čtenářský klub
V naší základní škole se od druhé poloviny září schází čtenářský klub, který navštěvuje 15 dětí z prvního stupně, část
z nich tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
S dětmi se potkáváme jednou týdně na dvě vyučovací hodiny. Cílem setkávání je vytváření hezkého vztahu ke čtení
a sdílení radosti ze čtení s ostatními členy klubu.
O knihách si nejen povídáme, ale navzájem si je i doporučujeme. Ve chvílích samostatného tichého čtení, má každý
z nás možnost vyhledat si pohodlnou pozici mimo lavici,
svůj vlastní koutek, aby se nám hezky a nerušeně četlo. Náš
klub má i svá pravidla, jako například, že se během samostatného čtení knih dle vlastního výběru nerušíme. Náplň
našeho klubu je velmi pestrá. Postupně vás o našich aktivitách budeme informovat. Jsme otevřeni i předčítání knih ze
strany tatínků, maminek, babiček, dědečků, strýčků, tetiček, …
Pokud máte zájem, určitě mi napište. Uvítáme vás mezi
námi s otevřenou náručí. Už teď se na vás těšíme.
Jana Králová
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Čtenářský koutek
Pro děti prvního stupně, jsme nově zřídili čtenářský koutek, ve kterém mají k dispozici dětské časopisy. Tyto časopisy si děti mohou volně půjčovat, prohlížet a číst si v nich o přestávkách. Je to další z kroků v naší škole, jak vzbudit v dětech zájem o čtení. Máte-li doma časopisy Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka, Méďa Pusík, Šikulka, Báječná
školka, Medvídek Pú, atp. a vaše děti je již nečtou, budeme velmi rádi když nám je věnujete. Společně tak rozšíříme knihovnu dětských časopisů, a tím udržíme zájem dětí o čtení. Děkuji těm z vás, kteří jste již nějaké časopisy
po svých dětech poslali.
Jana Králová

Klub komunikace v cizím jazyce
je oficiální název našeho klubu, který jsme pro sebe zjednodušili na „Klub anglického jazyka“. Svými aktivitami
navazujeme na kroužek anglického jazyka pro 1. a 2. třídu, který jsme dětem nabízeli v uplynulých letech. Členy
našeho klubu jsou žáci 1. - 3. třídy, kteří chodí do školní družiny. Prvňáčci jsou velmi šikovní i přesto, že se teprve
nedávno začali učit číst a psát česky. Scházíme se jednou týdně na dvě vyučovací hodiny. Pracujeme s obrázkovými kartičkami, pracovními listy, hrajeme hry, vybarvujeme omalovánky, promítáme video písničky, říkanky a pohádky, s jejichž texty dále pracujeme. Zařazujeme i speciální hodiny, které se vztahují k různým svátkům. Během
povídání si o Halloween, jsme se naučili slovíčka witch (čarodějnice), vampire (upír), skeleton (kostlivec), pumpkin
(dýně), bat (netopýr), ghost (duch), … a mnohá další. Všechny nás to moc bavilo.
Jana Králová
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Školáci opět čtou ve školce
Vzpomínáte si, jak chodili minulý rok
starší žáci z prvního stupně číst dětem
ve školce pohádky?
Letos jsme na tuto tradici navázali
a ještě ji trochu vylepšili. Po návštěvě
paní spisovatelky Pospíšilové jsme vybrali jednu z jejích knih a přizvali jsme
ke čtení i druháky. A tak každý týden
vyráží do školky předčítat tým tří páťáků, doplněný o jednoho druháka.
Všichni mají svůj text připravený –
i proto děti z předškoláku krásně poslouchají a vypadá to, že je naše návštěvy baví.
Zatím máme z každého setkání velmi
pozitivní ohlasy, proto chceme vydržet
se čtením až do Vánoc.
Jan Horák

Projektový den v mateřské škole
Ve školce se 31. 10. 2019 konalo Halloweenské dopoledne. Děti přicházely přestrojené za čarodějnice, čaroděje,
kostlivce a různé jiné masky. Bylo těžké poznat, kdo je pod nimi schovaný.
Dopoledne začalo výrobou dýní ze slaného těsta. Aby se vymodelované dýně mohly namalovat, musely se upéci
v troubě. Než se upekly, tak se konala módní přehlídka masek s hudebním doprovodem. Nakreslit dýni, jak se
směje nebo pláče, nebylo těžké. Ale jak křičí, zívá, skáče, to již tak jednoduché nebylo. Tyto nakreslené dýně se
nám hodily k nové písničce „Pět malých dýní“, kterou jsme se i s pohybem naučili. Také jsme ji vyslechli
v anglickém jazyce.
Dopoledne pokračovalo v „Salonu krásy“, kde paní učitelka malovala dětem na obličej různé halloweenské motivy
na jejich přání. Nezapomněli jsme ani na vydlabávání dýně, ze které jsme si vyrobili Podzimníčka. Mezitím upečené dýně vychladly a děti si je s chutí malovaly. Nejprve oranžovou barvou a detaily pak černou fixou. Dopoledne
nám hodně rychle uběhlo a moc se nám líbilo. Domů si každý odnášel svojí vyrobenou dýni a úsměv na namalované tváři.
Hana Kořínková
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Další projektový den v mateřské škole
Celý týden jsme si povídali o podzimu, jaké ovoce a zelenina nám vyrostla na zahrádkách. Děti dostaly za úkol
přinést něco na ochutnání. Někdo donesl jablíčko, hrušku, jiný papriku nebo cibuli. Zopakovali jsme si co je ovoce
a co zelenina. Petrželka krásně voněla. Děti všechno ochutnaly a poznaly, co jedly. A co se zbylými jablíčky? Rozhodli jsme se, že si druhý den upečeme štrůdl. Děti nemohly ani dospat. Oloupaná jablíčka děti krájely na malé
kousky. Ochutnat kousek jablíčka, to bylo hodně lákavé! Když byla nakrájená, posypali jsme jimi rozválené těsto.
Cukrování, to bylo něco! Alespoň jednou si tajně olíznout ruce! Skořice na jablíčkách krásně voněla, nechyběly ani
rozinky. A ta dobrota, když jich pár zbylo. Záviny byly hotové a pak už jen „šup s nimi do trouby“. Za chvíli se po
celé školce linula sladká vůně. To se nám všem sbíhaly sliny! Když závin vychladl, zbývalo jen posypat moučkovým
cukrem a „hurá“ na tu dobrotu! Celé dopoledne se dětem moc líbilo a každý se ptal, kdy zas budeme něco péci.
Možná už za pár dní bude po školce zase vonět vánoční cukroví.
Hana Kořínková
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CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ O INDII
Ve čtvrtek 28. 11. uspořádala místní organizace Českého zahrádkářského svazu cestopisné povídání o Indii. Akce
se konala v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18,00. Přednášejícím byl pan Jiří Pakosta, člen naší ZO, který
v této zemi pobýval před několika lety, kdy během služební cesty měl
možnost navštívit i několik zajímavých míst.
Promítání vlastních fotografií doplnil zajímavým vyprávěním o těchto
místech, zpestřeným osobními postřehy a zážitky.
Takto jsme měli možnost zhlédnout snímky Tadž Mahalu, zabrané
z méně známých úhlů, včetně pohledů na všudypřítomné policisty
a vojáky, vyzbrojené samopaly. Poučné byly rovněž obrazové i slovní
informace o podmínkách provozu na indických komunikacích.
Dalším navštíveným místem byla pevnost Amber Fort, která leží asi
200 km jihozápadně od hlavního města Dillí. Vybudoval ji ManSing I,
pro větší jistotu dal nad ní jeho nástupce postavit další pevnost Džajgahr, situovanou na přilehlém kopci, kde se nachází jedno z největších
děl na světě, více než 50 tun vážící Džajvan. Obě pevnosti jsou propojeny podzemní chodbou.
Třetí část povídání byla věnována již zmíněnému hlavnímu městu Dillí
a jedné z jeho památek, minaretu Qutub ,který je se svou výškou
72,8 m nejvyšším v Indii. V neposlední řadě jsme pak byli alespoň obrazně pozváni na prohlídku India Gate, což je pomník postavený na
paměť vojáků padlých v různých válkách do roku 1947.
Na závěr zodpověděl přednášející řadu dotazů, směřovaných nejen
k představeným destinacím, ale též k osobním zážitkům z daných lokalit.
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Závěrem ještě informace pro případné zájemce: v zahrádkářské kolonii „Hradišťko“ jsou stále volné parcely
k propachtování. Pokud by měl někdo zájem, ohlaste se prosím buď u předsedy ZO pana Volejníka, nebo
u p. Grosmana.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ OSTROMĚŘ
Vycházku Klubu českých turistů (nazýváme ji „Poslední pochod roku“), kterou každoročně směřujeme koncem
listopadu z Ostroměře hřebenovou cestou do Konecchlumí a zakončujeme v hostinci „U Patřínů“, kde nám Miloš
a Hana Kazdovi připraví slavnostní občerstvení.
Tentokrát jsme měli cestou zastávku „U sv. Anny“. Že nevíte, kde a co to je?
„Sv. Anna“ je památné místo s obrázkem sv. Anny a historií stromů, které zde byly z piety vysazeny. (Podrobné
informace jsou k přečtení u obrázku.)
Cituji jen část textu: „Členové ostroměřského Klubu českých turistů se rozhodli zachovat památku tohoto místa,
označovaného dodnes po místním názvu „U Svaté Anny“. Přes předchozí zkušenost zde opět vysadili v první jarní
den nového tisíciletí, 21. března 2001, pro náš národ symbolickou lípu.“
O zasazení této poslední lípy se zasloužili Oldřich Novotný, Miroslav Tobolka a Zdeněk Chudoba. Pískovcový
pomníček u lípy vytvořil a vytesal v letošním roce Jiří Soukup.
Tato lípa je již asi 12 metrů vysoká a je asi 8 metrů vpravo od hřebenové cesty směrem od Hradišťka k Hroznému
buku poblíž závlahové nádrže. U Hrozného buku jsme se odpočinuli a posvačili. Pak jsme míjeli nejvyšší bod
Chlumů – Maxinec (450 m). Letošní cesta byla blátivá a rozježděná od lesní mechanizace. Celková délka naší túry
byla asi 10 km. A to jsme již scházeli ke konecchlumskému kostelu. Nad kostelem sv. Petra a Pavla je socha na
pátku Viléma Konecchlumského popraveného téměř před 400 lety na Staroměstském náměstí v Praze. S ním byli
z našeho kraje popraveni Kryštof Harant z Pecky a hrabě Jáchym Šlik z Jičína. A to nás už čekalo nejlepší z celého
pochodu – oběd v restauraci „U Patřínů“. Několik členů šlo ještě zpět po hřebenové cestě, ostatní šli do Kovače na
vlak. Pochod se vydařil a zdrávi došli.
Až půjdete na procházku
do lesa, zastavte se na
těchto
zajímavých
pietních
místech
a
seznamte se s dalším
střípkem historie našeho
blízkého okolí.
Za Klub českých turistů
Eva Jeřábková a
Miroslav Tobolka

Strana 16

VÝROBA ADVENTNÍCH DEKORACÍ S KLUBEM ŽEN
I v letošním roce jsme se v předvánočním čase sešli, abychom si vlastnoručně vytvořili nějakou zajímavou vánoční
dekoraci. Tentokrát jsme využili nabídky Evy Soukupové na obrovské borovicové šišky. Když k nim Jana Johnová
dodala dřevěná kolečka a Dana Hermochová komety z korálků, vznikl nápad na ozdobnou vánoční šišku.
V zasedací síni obecního úřadu dostal každý zájemce šišku s kolečkem a krabičku s kometou a přízdobami ve svých
oblíbených barvách. Ještě před vlastním tvořením jsme se posílili drobným občerstvením a pustili se do práce.
Nejdříve jsme připevnili šišku na dřevěné kolečko (trochu jsme si pomohli korkem od vína) a na špičku připevnili
kometu a navlékli dlouhý řetěz z korálků. Chtělo to trochu trpělivosti a dobré brýle ☺
Poté přišla na řadu práce s tavnou pistolí. Přilepili jsme vytvořený řetěz i další ozdobné kuličky a korálky. Každý si
svou šišku dozdobil podle nálady a vkusu. Museli jsme obdivovat trpělivost a zručnost dětí, které vše zvládly téměř
samy. Za zmínku stojí zejména jejich kreativita při zkrášlování dřevěného kolečka, tady se opravdu „vyřádily“.
Na závěr jsme zkonstatovali, že každá šiška je zcela originální a jedinečná, a tím pádem i nejhezčí ze všech. Ještě
nás čekalo nezbytné focení a vydali jsme se na cestu
domů.
Lada Nekulová
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Na každoroční akci Rozsvícení vánočního stromku v Ostroměři se podílel i klub žen. Mohli jste si u nich zakoupit
nejen výborné klobásy a párky v rohlíku, ale i horkou čokoládu, čaj, nebo kávu. Letos poprvé jste mohli ochutnat
horký svařák ze speciálního hrnečku „Svařák z Ostroměře“. Ať Vám dělá doma radost celý rok.
Lada Nekulová
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Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
- 9. 10. 2019 V rámci modernizace objektu hasičské zbrojnice v Ostroměři byla provedena výměna obou vjezdových vrat za nová lamelová. Nová vrata díky elektronickému ovládání umožňují rychlejší otevření, lépe těsní, což
se projeví na úsporách při temperování prostoru garáží.

- 12. 10. 2019 se konala na Hájku nad Ostroměří drakiáda. Sbor dobrovolných hasičů vypomáhal s technickým
zajištěním prostoru a dále zajištoval drobné občerstvení pro účastníky akce. Pro přepravu obsluhy bufetu a technických prostředků byla použita vozidla Ford Tranzit a A 30.

- 20. 10. 2019 se konalo okresní kolo Plamen - Závod požárnické všestrannosti, které se uskutečnilo se
v Miletíně. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích - mladší žáci a starší. V kategorii mladší žáci soutěžilo
32 družstev. Naši obsadili 21. místo. V kategorii starší žáci soutěžilo 37 družstev, naši obsadili 26. místo.
Soutěž byla náročná, skládala se z přespolního běhu, střelby ze vzduchovky, topografie, uzlování, 1. pomoci,
určování věcných prostředků požární ochrany a překonání překážky po lanové lávce.
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- 16. 11. 2019 se konalo v Mlázovicích zasedání starostů jednotlivých SDH obcí okresu.
Jedním z hlavních bodů jednání byla metodická příprava na zajištění valných hromad, včetně voleb funkcionářů
do orgánů SDH.
Součástí bylo i vyhodnocení požární soutěže O pohár starosty OSH za rok 2019. V rámci okresu se soutěže zúčastnilo 10 družstev mužů, 13 družstev žen a 4 družstva ve věku nad 35 let.
Naše soutěžní družstvo mužů si vedlo velmi dobře, umístilo se na 2. místě s časem 16,68 sec. První příčku vybojovalo družstvo SDH Bystřice s časem 15,98 sec.
Na 3. místě se umístilo družstvo z Třebihošti.
V další soutěži Fire Night Cup, která probíhala v okr. Mladá Boleslav, Jičín, Jablonec, Liberec získalo družstvo
taktéž velmi dobré umístění. V kategorii PS 12 standart se umístilo na 3. místě. Slavnostní předání diplomů a pohárů se uskutečnilo ve Smržovce u Jablonce n. Nisou dne 23. 11. 2019. Předání ocenění se zúčastnili všichni členové soutěžícího družstva.
Děkujeme obci za zapůjčení požárního vozidla Ford Tranzit k přepravě soutěžícího družstva na 10 míst, kde
soutěže probíhaly. Výbor SDH si cení aktivity soutěžního družstva a děkuje za reprezentaci SDH a obce.
- Kolektiv pro práci s mládeží průběžně upravuje okolí hasičské zbrojnice v Domoslavicích. V průběhu léta a podzimu se podařilo uskutečnit část terénních úprav kolem ohniště, včetně zpevnění plochy a položení dlažby na
cca 80 m2. Zájem je v maximální míře okolí hasičské zbrojnice a požární nádrže zkulturnit, včetně doplnění laviček
a květinové výzdoby.
výbor SDH
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Nikdy není pozdě nechat si vyčistit komín
Přestože topná sezóna oficiálně začala už 1. října, nikdy není
pozdě na to, aby komín prohlédnul odborník a řádně ho vyčistil. Jen tak si budeme jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné.
Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí usazené
saze.
Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína,
zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Ze statistik
jasně vyplývá, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles, a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny
úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základní minimální lhůty pro čištění spalinových cest (komínů) od spotřebičů paliv do 50 kW při
celoročním provozu:
3x ročně u spotřebiče na pevná paliva
2x ročně na kapalná paliva
1x ročně na plynná paliva
Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho
schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka, ale musí být provedena kontrola spalinové cesty
oprávněnou osobou - kominíkem.
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Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150
nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu –
použijte písek.
„Když vám povodeň vyplaví dům, nebo vichřice odnese střechu, většinou jde o zásah vyšší moci, kterému velice těžko zabráníte prevencí. Vznícení sazí v komíně ovšem většinou jednoznačně poukazuje na
zanedbání péče o spalinovou cestu. Ukazuje se, že legislativa v péči o komíny má své opodstatnění. Počet
komínových požárů se každoročně šplhá k hranici jednoho tisíce a čas od času to odnese i významná
stavba nebo rodinný dům.“
Klidnou topnou sezónu přeje
Okresní sdružení hasičů Jičín

Vážení spoluobčané,
zveme Vás na

Charitativní
vánoční koncert
v neděli 22. prosince 2019
v 17.00 hod.
v kapli Nejsvětější Trojice
v Ostroměři

Výtěžek z koncertu bude tak jako vždy věnován malému
nemocnému Ondrovi do Třebnouševsi.
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Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman

Hradec Králové 5. prosince 2019
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již jako členové zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních oddílů, včelařů, rybářů, myslivců nebo kteréhokoliv jiného místního spolku, srdečně poděkoval za vaši soustavnou, nezištnou a obětavou práci ve prospěch
nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a spolupráce mezi krajem a místní samosprávou. Zároveň
všem občanům našeho kraje přeji klidný advent a úspěšné vykročení do nového roku.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové tel.: 495 817 223 |
fax: 495 817 221 e-mail: jstepan@kr-kralovehradecky.cz www.krkralovehradecky.cz

Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana Kubína
rozhodli jsme se již čtyřiadvacátým rokem udělit

Jivínského Štefana
za pozoruhodný kulturní počin roku
a za dlouholetou kulturní činnost
Na vědomost se dává, že bychom rádi zaznamenali každé bohulibé kulturní konání, které se událo na území bývalého okresu Jičín
Rádi pozveme všechny navržené k popovídání, rádi všem poděkujeme. Věříme, že
nominace je hlavním oceněním pro všechny nominované a prosíme, aby se čtenáři této výzvy rozpomněli,
s čím krásným se v kulturě v roce 2019 ve svém okolí setkali a napsali nám, kdo to způsobil.
Návrh na udělení Štefana může podat každý. Stačí uvést jméno a známou adresu nominovaného
(jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, připsat, zda se jedná o počin roku (I. kategorie),
nebo o dlouhodobou činnost – trvající nejméně 5 let (II. kategorie), a nezapomenout na údaje o navrhovateli.
Své návrhy zasílejte do 31. 12. 2019 buď na e-mailovou adresu: jivinskystefan@seznam.cz,
nebo poštou na adresu: Knihovna Václava Čtvrtka, Denisova 400, 506 01 Jičín. Nominace lze v půjčovní době
přinést i osobně do oddělení pro dospělé, můžete je také kdykoliv vhodit do schránky knihovny. Obálku
označte heslem „Jivínský Štefan“.
Více na https://jivinskystefan.webnode.cz/. Těšíme se na setkání 25. 2. 2020 ve Vysokém Veselí!

Štefanská komise & Nadační fond Jičín – město pohádky & Knihovna Václava Čtvrtka Jičín
& Střední škola zahradnická Kopidlno & Město Kopidlno & Město Vysoké Veselí
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC PROSINEC 2019
Baudyš Jaroslav
DD Obora
84 let
Vacková Marie
Ostroměř 88 let
Straková Marie
Ostroměř 87 let
Kadlečková Alenka
Ostroměř 88 let
Johnová Věra
Ostroměř 89 let
Novotný František
Ostroměř 81 let
Křovina Jaroslav
Ostroměř 81 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 9. 12., 23. 12. 2019, 6. 1., 20. 1., 3. 2. 2020

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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