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Zastupitelstvo Obce Ostroměř po projednání:
I. schvaluje:
1. Program jednání Zasedání ZO č. 4/2020 včetně rozšíření.
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o stanovení místního koeficien
tu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

3. Nájemní Smlouvu na pozemky v k.ú. Domoslavice od Pozemkového
úřadu. Jedná se o pozemek parc. č. 40/6, 40/20, 40/23, 40/24,

40/30, 40/31, 42/3, 65/1 Za roční nájemné ve výši 4.283 Kč.

4. Rozpočtové opatření č. 3.
5. Prodej části pozemku parc. st. č. 155 v k.ú. Ostroměř za částku

50 Kč/m2 panu Uherkovi. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

6. Prodej pozemku s věcným břemenem parc. č. 288/49 v k.ú. Ostro
měř za cenu odhadní manželům Mádlovým. Náklady s prodejem

spojené hradí kupující.
7. Prodej části pozemku parc. č. 239/2 v k.ú. Domoslavice za částku 50
Kč/m2 panu Tobolkovi. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
8. Finanční podporu Sokolu Chomutice ve výši 5.000 Kč.
9. Smlouvu o dílo na prováděcí dokumentaci na akci Ostroměř - Rekonstrukce hřiště za školou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
10.Smlouvu o poskytnutí dotace Mikroregionu Podchlumí na realizaci projektu „Prázdniny v Podchlumí". A dále
Smlouvu o výpůjčce s touto akcí související.
Ing. Tomáš Gabriel, starosta obce

Hana Němečková, místostarostka obce

FILMOVÉ LÉTO V OSTROMĚŘI – KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Výtěžek z dobrovolného vstupného 4.177,- Kč bude předán Nadaci Konto Bariéry.

JAK JSME SI UŽILI LETOŠNÍ TÁBOR?
NEBUDEM VÁM NIC ŘÍKAT, STAČÍ SE JEN DÍVAT.
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FOTOGRAFIE Z 1. ŠKOLNÍHO DNE PRVŇÁČKŮ

FOTOGRAFIE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

třída 1.A
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EVROPSKÉ DĚTSKÉ ATLETICKÉ HRY
Ve dnech 6. 9. 2020 - 8. 9. 2020 proběhly v Brně evropské dětské atletické hry pod názvem European Kids Athletic
Games. Těchto mezinárodních závodů pro děti od 11 do 15 let se zúčastnilo také 16 závodníků z atletického oddílu
Dětského centra Ostroměř, z.s..
V letošním roce se tohoto největšího atletického žákovského závodu v Evropě zúčastnilo 1000 závodníků z 9 zemí
Evropy (z ČR, Polska, Slovenska, Slovinska, Anglie, Malty, Bulharska, Chorvatska, Německa). Koronavirová
pandemie zabránila účast cca 600 závodníkům z Itálie, Španělska, Kypru, Maďarska, Litvy, Ruska, Bosny
a Hercegoviny.
Naši závodníci předvedli výborné výkony, vytvořili si ve většině disciplín osobní rekordy a přivezli 3 medaile.
O všechny 3 medaile se zasloužil Tomáš Rybáček. V kategorii chlapců 2008 vybojoval stříbrnou medaili v běhu na
60 m, bronzovou ve skoku vysokém a v běhu na 800 m.
Celkově jsme vybojovali 18. umístění v TOP10.
4. místo Jakub Šritr (2009)
v hodu kriketovým míčkem,
5. místo Adam Šulc (2007),
Tereza Bajerová (2009),
Michaela Bašová (2006)
všichni ve skoku vysokém.
6. místo Michaela Bašová
(2006) ve skoku dalekém.
7. místo Vladimír Bílek (2005)
ve skoku vysokém,
Zdeněk Bičiště (2009) v běhu
na 60m a skoku dalekém,
Michaela Bašová (2006) v běhu
na 60m.
8. místo Samuel Šulc (2009) v
běhu na 60m a skoku dalekém.
Dále ostroměřský oddíl reprezentovali. Aleš Kloutvor, Matěj Čermák, Daniel Hanák, Flora Besperátová, Eliška
Peterková, Ema Kloutvorová, Eliška Zahrádková, Verča Henychová.
Někteří z těchto závodníků se takovýchto závodů zúčastnili poprvé a byla to pro ně výborná zkušenost.
Všem děkuji za bojovnost a za předvedené výkony a přeji mnoho dalších úspěchů.
Dále patří dík našemu velkému Fan Klubu. Podpořit náš tým jelo kromě 3 trenérů ještě 14 rodičů.
Mgr. Miroslav Špicar

MISTROVSTVÍ ČR VE STREET WORKOUTU 2020
V sobotu 15. 8. 2020 v Benešově poměřili své síly atletky a atleti na největším street workoutovém hřišti Evropy.
Odehrálo se na něm již 6. ročník mistrovství České republiky.
Street workout je aktuálně jedním z nejprogresivnějších sportů na světě. Jeho podstata spočívá v tom, že lidé cvičí
pouze s vlastní vahou těla na volně přístupných sportovištích. Workout je spojení cvičení a svobodného pohybu.
Kromě rychlosti, síly a vytrvalosti zdokonaluje koordinaci a funkčnost těla jako celku. Komplexně zlepšuje fyzickou
a zároveň i psychickou kondici, zvyšuje odolnost vůči stresu a pomáhá budovat zdravou, silnou a sebevědomou
osobnost.
Tohoto mistrovství se také zúčastnil v kategorii nad 75 kg Miroslav Špicar.
Každého závodníka nejprve čekala kvalifikace, kde po dobu 3 minut musel předvést své umění. Nejlepších 6 bylo
vybráno do semifinále. Zde se nastupovalo podle umístění v kvalifikaci, vždy dvojice proti sobě po dobu 2x90 s.
Lepší z dvojice postoupil do finále.
Mírovi se vedlo na výbornou a postoupil až do finále. Zde cvičil každý ze 3 finalistů 3x60 s. Pak už to bylo pouze na
rozhodčích.
Co se hodnotilo? Statické cviky (výdrž v určitém cviku). Dynamické cviky (dynamika akrobacie a dynamická síla)
a návaznost prvků a kombinace.
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Celkové výsledky nás všechny překvapili. Míra se stal mistrem České republiky.
Zároveň se nominoval na mistrovství světa, které proběhne v prosinci v Moskvě.

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ VYŽITÍ
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MŠ

Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
- 22. 8. 2020 - V areálu ZŠ se konala již 2. letní zábava, kterou organizoval Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř.
Zábava byla realizována, protože došlo k částečnému uvolnění preventivních hygienických opatření.
Hudební doprovod k tanci a poslechu zajištovaly dvě hudební skupiny Alibi Rock a Tampelband Rock. Protože
zábava se konala „s nádechem Rocku“ byla většina účastníků „mladší kategorie“. Jediným negativem zábavy byl
komplikovaný přístup do školního areálu z důvodů průchodu stavbou nových chodníků a komunikace. Začátek
zábavy byl posunut oproti předchozí v červnu na 20.00 hodin.
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Hasiči zajistili potřebné technické zázemí jak k posezení, tak k tanci. Velkou pomoc nám poskytla obec, zvláště
svými pracovníky a zapůjčením technických prostředků.
- 30.8. - 31. 8. 2020 - Místní hasiči s potřebnou technikou, tj. CAS 32-T 148 zajištovali pro projíždějící parní vláček
doplnění vody. V neděli ráno v 8.00 hod. následný den v pondělí v 10.00 hodin. Historický parní vláček dále pokračoval směrem na Jičín a Turnov.
- 2. 9. - 8. 9. 2020 určení členové výjezdové jednotky připravovali CAS 32-T 148 a Avia 3O na pravidelnou technickou kontrolu. STK obou výjezdových vozidel proběhla 9. 9. 2020 v Jičíně. O výsledku prohlídky budou zastupitelé
informováni na příštím zasedání.
- 12. 9. 2020 - Sbor dobrovolných hasičů Jičín oslavoval 150. výročí ustavení sboru dobrovolných hasičů a 50 let od
založení profesionální hasičské jednotky ve městě. SDH Ostroměř se zúčastnil oslav a prezentoval zde historickou
přívěsnou stříkačku zn. Ebert, r. v. 1939, dále tažné vozidlo Avia 21 N, r. v. 1986.
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Ve stejný den Sbor dobrovolných hasičů Lázně Bělohrad oslavoval 140 let od založení sboru ve městě. SDH
Ostroměř se zde prezentoval tažným vozidlem A 21 N a přívěsnou požární stříkačkou zn. Ebert r. v. 1939. Obou
akcí se zúčastnila osádka vozidla v počtu 3 členové a řidič.

-V důsledku realizace preventivních opatření proti nákaze coronavirem-19 bylo zrušeno okresní kolo soutěží
O Pohár starosty OSH Jičín. Taktéž noční soutěž FNC byla zrušena. Naše soutěžní družstvo bylo pouze na 1 soutěži
v Dalešicích,kde se jim z technických důvodů nedařilo.
Výbor SDH

VÝLET DO ORLICKÝCH HOR
Na sobotu 12. září 2020 zorganizoval KČT Ostroměř tradiční jednodenní autobusový výlet.
Náplň zájezdu byla přizpůsobena bezpečnostním opatřením proti šíření koronaviru, tudíž program probíhal více ve volné přírodě než v interiérech hradu, zámku nebo muzea, abychom
nemuseli nosit roušky.
Po dvouhodinové jízdě autobusem nás čekalo první zastavení v obci Neratov. Již od vystoupení z autobusu náš zrak
upoutala dominanta obce, a to zajímavě opravený kostel
na kopci pod lesem. V kostele jsme se posadili a poslouchali jsme od místní kastelánky výklad o pohnuté historii
kostela a obce a o plánech do budoucna.
Tato malá obec leží na česko-polské hranici v údolí říčky
Divoké Orlice na území bývalých Sudet, kde většinu populace tvořilo německé obyvatelstvo, které bylo po 2. světové válce násilně odsunuto. V roce 1989 v ní žili již jen dva
stálí obyvatelé. Neratov od roku 1992 ožívá komunitním
životem, kdy kněz Josef Suchár zakládá Sdružení Neratov,
které si dalo za cíl obnovu vesnice. Kostel Nanebevzetí
Panny Marie prošel bouřlivou historií. Díky zázračnému
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léčivému pramenu se lokalita stala významným poutním místem.
Původní malý kostel nestačil množství poutníků, a tak v letech
1723 - 1733 byl podle návrhu architekta Giovanniho Battisty
Alliprandiho postaven nádherný barokní chrám. Dne 10. května
1945 kostel vyhořel, když byl zasažen protitankovou střelou vypálenou vojákem Rudé armády. Jelikož byl ve špatném stavu, tak byl v roce 1960 a 1973 navržen k demolici, avšak
z důvodu nedostatku finančních prostředků k úplnému zániku nedošlo. Po roce 1992 dochází k odstranění náletových stromů, odvozu sutin, opravě věží a v roce 2007 kostel dostává prosklenou střechu a touto jedinečností
i výrazně stoupá počet návštěvníků. Poslední výraznou změnou je, že věže kostela jsou zpřístupněny, do věží se
vrátily zvony a věže získaly typické barokní báně.
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Každý účastník si po prohlídce kostela prošel obec okolo
opraveného a udržovaného hřbitova, obnovené hospody,
zahradnictví až došel k místnímu minipivovaru na pivo Prorok. Pokud jsme od pivovaru udělali ještě několik kroků přes
dřevěný most (Jánského most, postavený 2019) nad říčkou
Divoká Orlice, tak jsme se již ocitli v Polsku.
A jaká je další zajímavost Neratova? Sdružení Neratov se
snaží do všech činností v obci zapojit osoby se zdravotním
nebo mentálním postižením. V současné době zaměstnává
přes 150 osob a je největším zaměstnavatel tohoto typu
v regionu. Handicapovaní pracují v zahradnictví, obchodě,
prádelně, ubytovně... Každý z nich tu pracuje dobrovolně
a z práce má radost. Jejich život dostal řád, režim a smysl,
můžou něco vytvářet a být užiteční. Jak člověka pozvedne,
když může mít pocit, že je potřebný, a jak mu chybí, když
není platný?
Uplynul plánovaný čas na poznání této oživlé obce a my pokračovali autobusem při státní hranici na parkoviště na Šerlichu. Výchozí nadmořská výška (přibližně 1010 m) nabízela
ideální příležitost k nenáročné turistice. Kdo chtěl, a že zájemců nebylo málo, tak mohl ujít 3,5 km a došel na nejvyšší
vrchol Orlických hor na Velkou Deštnou (1115 m), kde od
28. 10. 2019 stojí nová dřevěnoocelová rozhledna. Výšková
plošina v 19 metrech nabídla pohled na sousední pohoří, Masarykovu chatu na Šerlichu a na obec Velká Deštná.
Nejkratší vzdálenost od autobusu vedla k Masarykově chatě na Šerlichu (1015 m), kde účastníci
zájezdu měli jednu z možností poobědvat. Chatu
dal zbudovat Klub československých turistů
z Hradce Králové podle návrhu architekta
B. Fuchse. Slavnostní otevření proběhlo v roce
1925. Chata byla v rukou různých vlastníků
a podle politické situace ve státě i dostávala různá označení. Od roku 1990 nese opět název Masarykova chata a je v držení Klubu českých turistů. Před chatou se nachází busta T. G. Masaryka,
která má také pohnutou historii, neboť politická
situace neumožnila uctívání památky prvního
prezidenta naší republiky. Současná busta je již
na dané místo umístěna počtvrté.
Další možností procházky byla cesta vedoucí k Šerlišskému mlýnu, kde byl u venkovního posezení u restaurace
dřevěný vodník s vodním kolem. Po obědě nebo odpočinku nejčastěji účastníci stoupali k národní přírodní rezervaci Bukačka a dále pokračovali při státní hranici k Masarykově chatě. Všichni jistě obdivovali, kolik sjezdovek
a lanovek se nachází na polské straně Orlických hor u obce
Zieleniec.
Teplé slunečné počasí přálo účastníkům po celý den.
V 17 hodin jsme odjeli z parkoviště a ještě před západem
slunce jsme přijeli do Ostroměře. O bezpečnou a plynulou
dopravu se starala dopravní společnost AD Zikmund
z Popovic s řidičem Tomášem Zikmundem. A ke statistickým
údajům spojeným s dopravou patří dodat, že jsme pohodlným autobusem ujeli přibližně 210 km.
Během zájezdu panovala spokojenost, radost …
Všem účastníkům se výlet líbil a těší se na další.
Ing. Tomáš Horák
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PODĚKOVÁNÍ ZA CESTOVÁNÍ S VÁMI
Poslední dobou jezdím každý pátek s bandou ostroměřských turistů po celém Česku a za tu dobu jsem přišla na
spoustu věcí, které jsem shrnula do jednoho článku a chci se s Vámi podělit alespoň o kousek toho všeho. Tak tady
to je.
Chtěla bych říct pár slov k této úžasné partě lidí. Upřímně nejsem zvyklá na tento scénář, ale za poděkování pro ně
stálo nad tím ten čas strávit.
Tato parta lidí mě doprovází už od malinka a já je zbožňovala už tehdy. Slyšela jsem od nich tolik příběhů a povídání. Snad nikdy si nestěžovali na bolest a nikdy neprotestovali, že už nechtějí do toho kopce a že jdeme moc
dlouho. Vlastně to jsou oni, kteří mě naučili mít ráda sama sebe a na nic si nestěžovat, jen si prostě užívat sebe,
tebe a té přírody okolo nás. Miluju ty jejich příběhy, to co prožili a teď o tom mluví jako o sestavování postele.
Nikdy s nimi nebylo to trapný ticho a vždycky z nich vypadne něco šíleně vtipného. Prostě důchodci se srdcem na
pravé straně (to doslova). Jestli někdo má u mne velký obdiv tak to jsou právě oni.
Děkuju Vám ❤️
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2020
Englerová Věra
Soukup Jiří
Hermoch Ladislav
Tanko Vincent
Salaba Václav
Vitvar Josef

DD Obora
Ostroměř
Ostroměř
Sylvárův Újezd
Ostroměř
Ostroměř

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2020
Švejda Miroslav
Ostroměř
90 let
Krausová Blažena Ostroměř
84 let
Kouklíková Marie Ostroměř
81 let

85 let
82 let
80 let
80 let
70 let
70 let

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

VZPOMÍNÁME
„Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout.“
Dne 9. 9. 2020 uplynulo 5 smutných let, co odešly bez slůvka rozloučení,
tragicky, tak náhle..........,
tři kamarádky:
paní Eliška Nosková, paní Jaroslava Horníková a paní Hana Kvasničková.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou a úctou vzpomínají všichni nejbližší.

OZNÁMENÍ
VOLBY
do zastupitelstev krajů se konají:
V pátek 2. října 2020 od 14.00 hod do 22.00 hod
a v sobotu 3.října 2020 od 8.00 hod do 14.00 hod.
Volební okrsek:
č. 1 Ostroměř – pro občany Ostroměře – T. G. Masaryka 103, Obecní úřad, zasedací místnost
č. 2 Domoslavice – pro občany Domoslavic, Nových Smrkovic a Sylvárova Újezdu – Domoslavice č. p. 51,
zasedací místnost.

NOVÁ SKLÁDKA VĚTVÍ
Větve ke štěpkování bude možné dovážet na novou
skládku za firmou Kámen Ostroměř u křižovatky ulic
Nádražní a Starohorská.
Skládka bude přístupná vždy v sudém týdnu (to je týden, kdy probíhá svoz pytlovaného odpadu) a to:
ve středu od 15.00 do 17.00 hodin a
v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.
Marcel Hnízdo tel: 704 027 625
Zároveň je zakázáno ukládat jakýkoli materiál na bývalou skládku u rodného domu spisovatele Štorcha.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
sobota 10. října 2020 od 8.00 hodin
Kontejnery budou umístěny:
 Ostroměř parkoviště
 Domoslavice u bývalé prodejny
 Sylvárův Újezd u kontejnerů na tříděný odpad
 Nové Smrkovice u kontejnerů na tříděný odpad

Do tohoto odpadu nepatří např. oleje, obaly po barvách, akumulátory, ledničky,
televize, pneumatiky, obaly po chemických prostředcích a pod.
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Chcete dostávat na email aktuální informace o dění v obci?
Navštivte webové stránky obce - www.ostromer.cz
a zaregistrujte Váš osobní email.
Služba je poskytována zdarma.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Starosta Obce Ostroměř v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
referent/ka státní správy a samosprávy
Přihlášku s uvedenými doklady doručí uchazeči v zalepené obálce na Obecní úřad Ostroměř, případně
zašlou poštou na adresu:
Obec Ostroměř, T. G. Masaryka 103, 507 52 Ostroměř
nejpozději do 30. září 2020 do 11.00 hod.
Na obálce uchazeči vyznačí: „Neotvírat — VŘ – správní činnosti.“
Předpokládaný nástup do zaměstnání je 1. 1. 2021, případně v jiném termínu po dohodě s vybraným
uchazečem.
Více informací na webových stránkách obce.

INZERCE
Nově pro vás otevřena kancelář ČSOB pojišťovny a. s.
Iva Marksová
Nádražní 225 v Ostroměři
Úterý 9.00 – 11.00 hod.
Čtvrtek 15.00 - 17.00 hod.
Po telefonické domluvě kdykoliv i o víkendu.
Tel: 737 734 418
Email: iva.marksova@obchod.csobpoj.cz
Pojištění – životní, vozidel, nemovitostí, cestovní, podnikatelská rizika, stavební spoření, penzijní fondy,…
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Kateřina Zusková–Vítková
Modeláž nehtů
Gel lak na přírodní nehty
Suchá pedikúra
Spa manikúra a pedikúra
Konzultantka kosmetiky
TIANDE a FARMASI

Štorchova 437, Ostroměř
TEL.: 777 609 416
Provozní doba dle objednání

Svoz pytlů s tříděným
odpadem
pravidelně v pondělí úterý 29. 9., 12. 10.,
26. 10., 9. 11., 23., 11., 7. 12., 21. 12.,

Reklamace ohledně dodávání zpravodaje:
paní Věra Doležalová, V Chaloupkách čp. 75,
tel. 605 349 018

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