ZPRAVODAJ
Ostroměř, Domoslavice,
Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd
č.: 11 - 12

ročník: 46

rok: 2017

web: www.ostromer.cz

cena: 10,- Kč

e-mail: mks.ostromer@centrum.cz

Nechť zvony zvoní
a srdce plesají,
nechť svíce hoří
a číše cinkají,
ať šťastný je tvůj každý krok,
přejeme krásné Vánoce
a úspěšný nový rok.
Někdo možná řekne, že zdraví není nejdůležitější, ale když zdraví v pořádku není, tak to vše
ostatní nestojí za nic.
Vážení spoluobčané, chci Vám popřát klidný a spokojený zbytek roku 2017.
Přeji Vám hezké Vánoce a dětem spoustu dárků. U vánočního stromečku ať Vám nikdo nechybí.
Do Nového roku 2018 pak pevné zdraví, hodně spokojenosti, Božího požehnání a správná
rozhodnutí v osobním i pracovním životě. Rád bych poděkoval za spolupráci spoluobčanům,
členům kulturního výboru, vedoucím jednotlivých spolků a organizací, učitelům a dětem.
Všechno dobré Vám přeje

Petr Němeček předseda kulturního výboru
Jaroslav Tomeš předseda pro sportovní činnost

VÝBOR PRO KULTURNÍ ČINNOST SPOLEČNĚ
S VÝBOREM PRO SPORTOVNÍ A ZÁJMOVOU
ČINNOST PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ:
22. prosince 2017 od 18 hod. - Charitativní koncert v kapli Nejsvětější Trojice
13. ledna 2018 od 19 hod. - Divadelní představení „Gangster v nesnázích“ v místní
sokolovně
17. února 2018 - Hasičský bál (SDH)
17. března 2018 - Maškarní bál (SDH)
30. dubna 2018 - Čarodějnice (SDH)
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Zveme Vás na poslední společné
setkání v tomto roce
Charitativní
vánoční koncert
22. prosince
prosinc 2017
v 18.00 hod.
Kaple
Nejsvětější Trojice
Ostroměř
Vystoupí:
Petr Němeček – kytara
Lukáš Černý – zobcová flétna
Patrik Erlebach – klávesy, zpěv
Anežka Horníková – flétna, recitace
Eliška Horníková - zpěv
Beátka Chudobová – housle
Pavlína Krátká – klávesy, zpěv
Žaneta Krátká – zpěv
Bára Muchová – zpěv
Zuzanka Tučková – zpěv
Anetka Doležalová – recitace
David Horčička - recitace

Výtěžek z koncertu bude tak jako vždy
věnován malému nemocnému
Ondrovi do Třebnouševse.
Třebnouševse
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Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Ostroměř, konaného 30. 11. 2017
Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání
I. volí
1. Návrhovou komisi ve složení: p. Soukup František, p. Mádlová Iva
2. Ověřovatele zápisu: p. Gabriel Tomáš, p. Špicar Miroslav
II. schvaluje
1. Program jednání 23. zasedání ZO s doplněním.
2. Rozpočtové provizorium na období leden – březen 2018:
a) Po dobu rozpočtového provizoria nebudou zahajovány žádné investiční akce a budou financovány pouze investiční
akce schválené v roce 2017, činnosti pro zabezpečení základních funkcí obce, tj. činnosti spojené s fungováním
obecního úřadu a obce, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, závazky vyplývající z uzavřených smluv.
b) Po schválení řádného rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce po
jeho schválení.
c) Řádný rozpočet obce bude předložen zastupitelstvu nejpozději v průběhu měsíce března 2018. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu prováděním rozpočtových změn, které nastanou do konce roku 2017.
3. Odměny neuvolněným zastupitelům následovně: člen ZO – 459,-Kč; předseda výboru ZO – 1575,-Kč; za souběh funkcí
souhrnnou odměnu ve výši: 2691,-Kč od 1. 1. 2018
4. Úpravu obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 obce Ostroměř o místních poplatcích – zrušení poplatku za sběr
komunálního odpadu (dle předlohy) od 1. 1. 2018.
5. Rozpočtové opatření č. 9/2017.
6. Přijetí dotace pro SDH Ostroměř: 450 000,-Kč od GŘHZS ČR na pořízení DA pro JSDH, 300 000,- Kč od KHK na pořízení
DA pro JSDH, 29 877,- Kč od KHK na neinvestiční výdaje JSDH.
7. Poskytnutí finančního daru pro Viktora Vítka ve výši – 3 000,-Kč
8. Prodej pozemku p.č. 78/2 v k.ú. Ostroměř za cenu odhadní. Náklady prodeje hradí kupující.
9. Smlouvu o smlouvě budoucí - obec Ostroměř – ČEZ Distribuce a.s. Nová trafostanice JC 0075.
10. Smlouvu o smlouvě budoucí – obec Ostroměř – ČEZ Distribuce a.s. – Domoslavice ATS.
11. Podání žádosti o dotaci na zpracování ÚP obce Ostroměř.
III. neschvaluje
1. Zrušení příspěvku na obědy důchodcům.
IV. bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č.7/2017 a 8/2017.
2. Oznámení České pošty.
3. Výroční zprávu ZŠ Ostroměř.
4. POV – zhodnocení 2017 a výhled 2018.
5. Nový ceník svozu komunálního odpadu.
Jiří Stýblo, starosta

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
V sobotu 25. listopadu 2017 se uskutečnilo již 4. setkání.
Program byl pestrý, děti vystoupily s básněmi, písničkami . . . .
Tentokráte za námi přišel i kouzelník, který nás nutil k zamyšlení a mnohdy vyvolal úsměv na tváři.
Zarecitovala nám Adélka Chudobová, Zuzanka Tučková, Anička Molavcová, Anetka Doležalová a David Horčička. Na housle nám zahrála Beatka Chudobová a svým zpěvem nás okouzlila Bětuška Králová, Zuzanka Tučková, Beatka Chudobová,
Patrik Erlebach, Žaneta Krátká a Bára Muchová.
Vystoupily děti místního Sokola. Muže a nejen je přišly potěšit naše krásné břišní tanečnice tentokráte oblečené v duchu
vánoc.
Programem slovem a hudbou provázel Petr Němeček, který hudebně doprovodil i některé malé zpěváky a nakonec se
postaral o taneční zábavu. Lidí se sešlo hodně a pro mnohé to bylo příjemné setkání. Občerstvení zajistili členové místního Sokola.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podle svých možností podíleli na přípravách, zajištění a organizaci tohoto setkání
a všem, kteří přispěli svým uměním.
Petr Němeček - kulturní výbor
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KURZ KERAMIKY
Ve třech dnech se uskutečnil
další keramický kurz, kterého
se zúčastnilo průměrně
9 dospělých osob.
Pod vedením paní Hany
Nesvadbové si všichni odnesli
spoustu zajímavých a krásných keramických výrobků.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V mateřské škole se děti těší na Vánoce
V
Vánoce jsou
ou už za dveřmi, pocítili jsme to v mateřské škole, když se blížil svátek svátého Martina a začali jsme se učit
písničku „Už Martin na bílém koni”.
Adventní čas je doba, kdy děti i dospělí cítí kouzlo blížících se Vánoc. Děti se zapojily do všech předvánočních příprav.
Namalovaly na okna zasněžené domečky, vystřihovaly, lepily, kreslily, a tak i všechny ostatní prostory v mateřské škole
mají nádech zimního a vánočního času.
Během listopadu se děti učily básničky na „Rozsvícení
„
vánočního stromu“ v Ostroměři. V neděli 3. prosince nastala ta
chvíle, kdy už mohly ukázat všem, co umí. Zároveň byly ale rády, že už skončí to neustálé zkoušení. Odměnou jim byla
sladkost a velké poděkování.
Anděl, čerti a Mikuláš,, žáci 9. třídy základní školy, se přišli podívat, zda jsou děti hodné. Děti se nejdříve trochu bály, ale
když čerti „usnuli“, tak je dokonce šly pohladit a polechtat. Společně si pak všichni zazpívali čertovské
č
písničky a anděl
s Mikulášem jim rozdali sladkost a jablko. Přesvědčili se, že děti opravdu nezlobí a pomalu odcházeli pryč.
V pátek 8. prosince jsme se sešli v mateřské škole s rodiči, abychom společně vyrobili svícínky. Všichni se moc snažili
a výsledkem byly opravdu krásné výrobky. Zpěv vánočních a čertovských písniček ukončil krásně prožitý den.
V ten den přijela do mateřské školy p. Čemusová, která svým nádherným hlasem zpívala koledy a celý hudební program
nesl název „Putování za betlémskou hvězdou“.
hvězdou
Pokud se vydáte na procházku kolem mateřské školy, tak si všimněte vyzdobené školky, a pokud nebude sníh, tak ho
uvidíte alespoň na oknech. Podívejte se také na webové stránky mateřské školy: www.zsostromer.cz Tam najdete ze
všech akcí a výzdoby školy fotografie.
Za celý kolektiv mateřské školy přeji všem krásné vánoce a hodně štěstí v novém roce.
Zapsala Erlebachová Zdena
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Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
Dne 24. října navštívila naši školu spisovatelka Petra Braunová, která
se kromě psaní prózy pro dospělé věnuje především tvorbě pro děti.
Autorka žákům představila některé své knihy, vyprávěla, co jí bylo
inspirací pro jejich napsání. Dozvěděli jsme se, jak dlouho se taková
kniha píše a mnoho dalších zajímavých věcí okolo. Přečetla nám napínavé pasáže ze svých knih, schválně přestala v nejlepším, aby
podnítila zvědavost dětí i jejich zájem si knížky přečíst. Na její návštěvu jsme se předem poctivě připravovali. V hodinách českého jazyka jsme vyhledávali informace o jejím životě i knihách,
s některými z nich, které jsme měli v naší školní knihovně, jsme
i pracovali. Nakonec vznikl o paní spisovatelce celý stojan, který je
vystavený na hale školy. Svým poutavým vyprávěním si okamžitě získala pozornost žáků od čtvrťáků po deváťáky. Toto setkání bylo vzájemně velmi obohacující.
Iveta Novotná
„Překvapilo mě, jak je v pohodě. Dobře odpovídala na naše otázky.“
„Bavilo mě, když nám chvilku vyprávěla o svých dětech a svém životě.“
„Beseda byla super a moc mě bavila.“
„Paní Braunová mě překvapila, jak je milá, hodná, veselá a podle mě si na nic nehrála.“
„Líbilo se mi, že si občas udělala legraci ze sebe.“
„Na všechny otázky nám odpověděla. Jsem ráda, že jsem ji mohla poznat naživo. Je to neskutečná osoba.“
„Líbilo se mi její povídání o nové knize. Proč? Protože čerpala a vytvářela příběh ze svého života.“
„Je atraktivní a super.“
„Strašně mě bavilo, jak vypravovala o Domu doktora Fišera.“
„Petra Braunová mě odvrátila od názoru, že jsou všichni dospělí staromódní.“
„Od prvního pohledu milá a strašně pozitivní. Má smysl pro humor a umí zabavit děti na hodně dlouho. Má krásné knihy
a pěkné příběhy.“

Halloween ve škole
Úterní dopoledne 31. října se u nás ve škole neslo v halloweenském duchu. Po chodbách i ve třídách se pohybovala různá
strašidla, čarodějnice, upíři, zombie, ale i dýně nebo víly. Žáci se potili při plnění zapeklitých halloweenských úkolů, luštili
rébusy, tvořili a vyráběli. Z kuchyňky voněly dýňové lívanečky, na kterých si pochutnávali čtvrťáci, třetáci zase postavili
cukrové lucerničky. Deváťáci se vydali ke druhákům, aby jim pomohli dlabat, vykrajovat a zdobit dýně, část z nich si ještě
stihla zahrát Slabikové člověče s prvňáky. Do dlabání dýní se pustili i prvňáci a ve velkém osmáci. Všechny dýně byly poté
použity jako dekorace a osvětlení během odpolední Halloweenské stezky.
Příjemné dvě hodiny strávili deváťáci ve školce, kde si zavzpomínali na svoje školková léta, zatancovali si a pohráli si dohromady s malými dětmi. Zároveň společně vydlabali a vyřezali několik dýní, které zdobí vstup do školky.
Lada Nekulová
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Exkurze v ovocném sadu
V pátek 3. listopadu pan Petr Kareš provedl žáky 4. a 5. třídy ovocným sadem, který je za školou. Vyprávěl nám o své
práci, o odrůdách jablek a třešní. V prodejně jsme mohli ochutnat mošty a různé odrůdy jablek. Pak nás provedl dalším
provozem.
Děkujeme za velmi pěknou a zajímanou exkurzi a za trpělivost, s jakou zodpovídal naše otázky.
Mgr. Jana Slámová
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Exkurze – zámek Hrádek u Nechanic (1. a 2. třída)
… a předvánoční výlet je tu!
Autobusem jsme vyjeli v pondělí 27. listopadu už v 7.15 hodin od budovy školy. Cestou jsme pozorovali sněhem poprášenou krajinu, ve které jsme zahlédli i mnoho srnek. Při projížďce Nechanicemi jsme postřehli v jedné zahradě mnoho
čertů, andílků a Mikulášů, které jsme si při zpáteční cestě museli jít prohlédnout. Projeli jsme zimním lesem a zastavili
jsme na zámeckém parkovišti. Za chvíli jsme došlapali k zámku, zakoupili vstupenky a stali se prvními letošními návštěvníky vánočně vyzdobeného Hrádku.
Dozvěděli jsme se také mnoho nového o vánočních tradicích a zvycích. Hrách na vánočním stole přináší v budoucím roce
štěstí, čočka dost peněz, cibule, česnek a svěcená křída odhání zlé duchy. Do budoucnosti můžeme nahlédnout litím olova, pouštěním lodiček nebo třesením bezu. A bezva bylo, že hospodyňky dříve nevařily od Vánoc až do tří králů. To by se
našim maminkám určitě také líbilo!
Prožili jsme zde překrásné předvánoční dopoledne.
Druháci a V. Vondráčková
Co nás zaujalo a překvapilo:
Bětuška Králová – zámek byl krásně opravený a namalovaný oranžově
Kája Repašová – vánoční stromečky v zámku a stoly připravené na vánoční hostinu
Mary Berkyová – sluníčko s napíchanými špejlemi
Anetka Bayerová – vánoční ozdobička ježka, ozdoby kolotoče na růžovém stromečku
Mára Elicer – jak jsme přišli do Hrádku a kolem dveří byly jejich zbraně
Honzík Molnár – rytířská síň, kde hrála uvítací hudba
Filda Volejník – krásně vyzdobené místnosti, fialové svíčky, ubrusy a vánoční výzdoba na nich
Míša Barták – místnost, kde bylo na stěnách skutečné zlato
Renda Zajíc – jak jsme hledali východ z knihovny ven tajnými dveřmi
Lukáš Tran – zbraně a rytířské helmy
Dášenka Odvárková – lustr z jeleních parohů
Eriček Holomba – hledání erbu na kněžských oděvech
Terka Lánská – chodba s velkým dřevěným schodištěm a hledání stromečku
s krajkovými ozdobami u kamenného schodiště, lucerničky na růžovém stromečku
Kristiánek Holomba – erb v krbu, koupil jsem si na památku hrníček s obrázkem zámku
David Pham – rytířské portréty, Ježíšek na kříži a jelen s parohy, který nebyl doopravdický
Freda Hlawatschke – vyprávění paní průvodkyně o starých zvycích a babce kořenářce, která o Vánocích hádala z hrnečků
Tobik Šidlo – hledání erbů Harrachů se zapíchnutými třemi pštrosími pery, které byly symbolem lásky, naděje a víry
Ondík Spudich – hledání správných dveří, kterými bude pokračovat prohlídka
Marťa Zhoufová – velký jelen s parožím na stěně, místnost s kulečníkovým stolem, kam prý chodili pánové hrát společenské hry, kancelář pana správce
Lucka Hrnčiariková – zámecká zahrada, ve které bylo ticho, vysoké stromy a stěny obrostlé břečťanem
Terka Poláková – parčík s morčetem a králíkem, strom narostlý do tvaru obličeje
Anika – kuchyně v zámku a perníky, které jsme si mohli koupit
Páťa Gottvald – velké zlaté talíře, vitrínka s ozdobičkami z korálků, čerti, Mikulášové a andílci v zahradě v Nechanicích
Jára Imlauf – koupil jsem si malý mečík
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Adopce surikat
Během prvního čtvrtletí jsme vybírali peníze na adopci surikat v ZOO Dvůr Králové. Děti sbíraly lesní plody (kaštany a žaludy), za které jsme získali téměř 800 Kč. Dále byla vyhlášena sbírka, do které se zapojili žáci, rodiče i učitelé. Společnými
silami jsme se vyšplhali až na částku 4 000 Kč. Všem, kteří nám pomohli, moc děkujeme.
Peníze jsme odeslali Zoologické zahradě a měli bychom obdržet certifikát, který nám naši adopci potvrdí. Až pojedete do
ZOO ve Dvoře Králové, můžete tam „naše“ surikaty pozdravovat.
Jan Horák

VÝROBA ADVENTNÍCH DEKORACÍ S KLUBEM ŽEN
I v letošním roce uspořádal Klub žen Ostroměř, z. s. tradiční vánoční dílnu, na které si všichni zájemci mohli vytvořit vlastní svícen. Tentokrát jsme se sešli ve škole, málem jsme se ani do jedné třídy nevešli. Nejdříve si každý mohl vybrat, jestli
bude svícen ladit do bílé, nebo naopak do červené, jaké se mu budou líbit doplňky a z jakých větviček vytvoří základ. Poté už se u všech naplno projevila vlastní kreativita. Samozřejmě nechyběl čaj a káva, k zakousnutí se podávalo výborné
doma pečené cukroví. Při povídání a práci čas rychle plynul a brzy se objevovaly první hotové svícny. Ještě nezbytné fotografování a mohli jsme vyrazit domů i se svou vlastnoručně vyrobenou dekorací. Už se těšíme, co pro nás paní učitelka
Dana Hermochová vymyslí na Velikonoce.
Lada Nekulová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSTROMĚŘ
Čištění, kontrola a revize komínů
Během loňské topné sezony došlo v ČR skoro k tisícovce požárů způsobených komíny. Ze statistiky jasně vyplývá, že za
převážnou většinou těchto požárů komínových těles může nevyčištěný komín!!!
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Tuto skutečnost nelze podceňovat. Stejně tak je třeba mít v pořádku samotné topidlo. Nejčastější příčinou je špatná instalace topidla, nebo jeho špatné a nesprávné umístění! Dalším problémem bývá technická závada a jeho špatný technický stav.
Abychom si byli jisti, že topení je bezpečné, měl by kotel i komín prohlédnout odborník. Nelze opominout ani spalinovou cestu a její kontrolu kominíkem.
Vodítkem pro naše povinnosti v této oblasti řeší Nařízení vlády č. 91 z roku2010, uveřejněné ve Sbírce zákonů, částka 34.
Nařízení vlády č. 91/2010 - čištění, kontrola a revize komínů.
Povinnosti majitelů domů a bytů v oblasti čištění a kontroly komínů.
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

Čištění spalinové cesty
do 50 kW včetně

nad 50 kW

Pevné
Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Kapalné

Plynné

3×

2×

3×

1×

Kontrola spalinové cesty

1×

1×

1×

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících
částí a kondenzátu

1×

1×

1×

Kontrola a čištění spalinové cesty

2×

1×

1×

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících
částí a kondenzátu

2×

1×

1×

Čištění spotřebiče paliv

2×

nejméně podle návodu výrobce

Ve stavbách určených pro rodinnou rekreaci se kontrola čištění provádí 1x ročně!
Komentář k jednotlivým paragrafům vládního nařízení:
§ 1 - Podmínky požární bezpečnosti.
Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína, kouřovodu a spotřebiče paliv nedošlo k požáru. Komíny, kouřovody
a spotřebiče paliv vyhovují požární bezpečnosti, jestliže při kontrole, čištění nebo revizi nejsou shledány závady.
§ 2 - Kontrola spalinové cesty /komín, kouřovody, spotřebič/. Kontrolu provádí způsobilá osoba /kominík s oprávněním
a živnostenským listem/.
§ 3 - Čištění komínů provádí kominík, ale je možno i svépomocí.
§ 4 - Komín se spotřebičem, který nebyl v provozu od předchozí kontroly, není nutné do jeho uvedení do provozu kontrolovat, ani čistit. Kontrola a čištění se provede před jeho uvedením do provozu. Nepoužívaný komín shora uzavřený proti
vodě musí být v místě připojení spotřebiče označen tabulkou „MIMO PROVOZ“ Kontrola ani čištění se neprovádí!
§ 5 - Revize komína. Nelze spojovat pojem revize a kontrola!
Revize komína se provádí:
a/ Po stavebních úpravách komína, nebo po každé úpravě
b/ Při změně druhu paliv připojeného spotřebiče paliv
c/ Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
d/ Po komínovém požáru
e/ Při vzniku trhlin v komíně a podezření na jejich vzniknutí uvnitř.
Revizi provádí revizní technik komínů, komínových systémů nebo spalinových cest.
§ 6 - Zprávy o kontrole, případně revizi: Odborně způsobilá osoba/kominík/ je povinen vydat písemnou zprávu o kontrole, nebo čištění.
P o z o r !!
Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, nebo čištění komína zjistí nedostatky, které nelze odstranit na místě
oznámí tuto skutečnost písemnou cestou příslušnému stavebnímu úřadu, nebo orgánu státního požárního dozoru.
D o p o r u č e n í !!
Pokud právnická, nebo podnikající fyzická osoba provádí čištění komínu svépomocí, je nutno o tom provést zápis do
požární knihy /podnikatelé/, u fyzických osob zavést provozní dokumentaci- zápis, který předloží odborně způsobilé osobě / kominíkovi/ při provádění kontroly.
§ 7 – Vypalování komína: Komín může vypalovat odborně způsobilá osoba, kominík s příslušným oprávněním v oboru
kominictví!! Vypalování komína musí majitel stavby oznámit místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru a to
nejméně 5 dní předem!!
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Vážení spoluobčané, věříme, že se v objektech, bytech a dalších zařízeních, která jsou ve Vašem vlastnictví, budete
těmito pokyny a zásadami budete řídit.
Bude to nejen ve prospěch Vás, ale i sousedů a ostatních spoluobčanů. Společně tím preventivně omezíme škody na
majetku, případně zdraví, nebo i ztráty na životech.
Vaši hasiči.
Ivo Stýblo, velitel JSDH
Aleš Spudich, preventista sboru
Závěr upozornění:
Sami si před topnou sezonou můžeme zkontrolovat:
a/ Úplnost a těsnost a řádné upevnění kouřovodů.
b/ Funkčnost uzávěrů komínových dvířek.
c/ Funkčnost a nepoškozenost přívodních šňůr a zásuvek u kotle.
d/ Celistvost tělesa komínu/ beze spár, omítnutý, neprodyšný.
e/ Dostatečný odstup domácích zařízení od zdrojů tepla.
f/ Nepoškozenost nehořlavých izolací v okolí kotle.

Pohled do činnosti SDH
- 23. 9. 2017 - Jako v předchozím roce, tak i letos SDH Ostroměř
prezentovalo na akci Retroměstečko v Pardubicích CAS 32-T 148
a hasičský speciál Pragu RN-AS 16. Cílem této akce je prezentace
výstroje, výzbroje jednotek ČSLA, včetně ukázek i v tankové
aréně. SDH tam prezentují současnou i historickou techniku,
včetně ukázek.
Jsou zde zastoupeny i bezpečnostní složky státu- Policie ČR,
Celní správa ČR, cizinecká policie, městská policie, vězeňské služby
a podobně.
Akce se zúčastnilo 10 členů sboru a účastníkům akce předvedlo
ukázku „Krakenu“- umělého vodotrysku k dokumentaci výkonu
CAS 32- T 148. Soukromý sběratel Štepán Gabriel spolu s hasiči
zúčastnil s vozidlem Praga RND z roku 1942.
- Tentýž den se soutěžní družstvo mužů zúčastnilo noční soutěže, která se konala v Kosořicích u Mladé Boleslavi pod
záštitou Fire Night Cup. Soutěž po zaregistrování byla zahájena ve 21 hodin. Tato soutěž má 11 závodů a koná se
v regionu 3 krajů. Soutěží se ve dvou kategoriích. První kategorií jsou hasičské soutěžní speciály o obsahu 2.000 ccm
s použitím zúžených soutěžních hadic v délce 2 B. Druhá kategorie soutěží se standardní stříkačkou PS 12 a standardními
hadicemi v délce 2 B.
Naše družstvo nemá výkonnou soutěžní stříkačku o obsahu 2.000 ccm, a proto jsme absolvovali druhou kategorii. Při
soutěži se používá jedna stříkačka pro všechna soutěžní družstva.
Výsledek nás překvapil, podařilo se vybojovat 7. místo z 20 soutěžících družstev. /Start našeho družstva byl
v 1.30 hodin./
- 30. 9. 2017 - Kolektiv mládeže se v areálu hasičské zbrojnice v Domoslavicích připravoval na okresní kolo Plamen, na
závod požárnické všestrannosti. Příprava a nácviky byly
ve střelbě ze vzduchovky, přeskok přes vodní příkop,
určování přenosných hasicích přístrojů, určování věcných
prostředků požární ochrany, optická signalizace, základy
1. pomoci a přesun podle azimutu.
- 14. 10. 2017 - spolkové organizace obce spolu s komisí
pro sport a mládež zorganizovaly „Drakyádu“ na kopci
Hájek nad Ostroměří. Díky vhodným klimatickým
podmínkám byla účast létajících draků všech tvarů
nejvyšší za poslední léta.
SDH pomáhal s technickým zajištěním a pro účastníky
zajišťoval bufet s občerstvením.
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- Tentýž den 14. 10. 2017 SDH Smržov u Hradce Králové slavil 85 let od založení
sboru. Akce se zúčastnilo 10 členů s CAS 32-T 148 a přívěsnou stříkačkou.
Na místě se zapojili s ostatními sbory na vytvoření hudební vodní fontány,
lochnesek a umělého vodotrysku. Touto akcí SDH Ostroměř odvedla přátelskou
výpomoc hasičům ze Smržova, kteří u nás a v Hořicích fontánu zajišťovali.
- 22. 10. 2017 - se ve Vrchovině u Nové Paky konal závod požárnické
všestrannosti za okres Jičín. Tato soutěž je úvodem do soutěžního období
IX/017-VI/018. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, mladší a starší. Naši
soutěžili v kategorii mladší žáci. Soutěže se zúčastnilo 33 družstev a naši
vybojovali 26. místo.
Abychom docílili lepšího umístění, musíme se zlepšit v přespolním běhu,
střelbě i zdravovědě.
- 29. 10. 2017 - Na základě výstrahy meteorologů byla výjezdová jednotka
v pohotovosti od předchozího dne. Předpovědi meteorologů se splnily. Ze
začínající vichřice vznikl orkán
Herwart, který v obci i jejím okolí
způsobil
pády
stromů
na
komunikace, železniční koleje,
včetně pádů sloupů a stožárů
elektrického vedení.
Část obce byla bez elektrického
proudu od 10 hodin do pondělí
12 hodin. V zatáčce mezi Hláskem a železničním přejezdem u Texly osobní
vlak narazil do popadaných stromů. Vyvrácený sloup přípojky trafa v ulici
U Splavu způsobil utržení izolátorů a návěsů trafostanice.
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Výjezdová jednotka 29. 10. 2017 vyjížděla
v 10 hodin zprůjezdnit komunikaci do Chomutic
a následně z Ostroměře do Šárovcovy Lhoty.
Jednotka byla v pohotovosti do pozdních nočních
hodin.
- 5. 11. 2017 - delegace členů s historickým
praporem z r. 1935 se zúčastnila svěcení nového
hasičského praporu v SDH Holovousy a účastnila se
slavnostního pochodu obcí Chodovice k pomníku
padlých v Holovousích.
- 10. 11. 2017 - v podvečer došlo k havárii osobního
vozidla do stožáru veřejného osvětlení. K nehodě
došlo za přechodem k základní škole- v chodníku
před místním kulturním střediskem. Člen jednotky
SDH uklidnil řidiče a provedl nezbytné úkony k odstranění překážky v komunikaci.
- Soutěžní družstvo mužů absolvovalo soutěž O Pohár starosty
OSH Jičín. O jednotlivých dosažených výsledcích jsme vás
informovali průběžně. Po zpracování výsledků za soutěžní sezonu
2017 jsme se umístili na 3. místě v okrese se 72 body. Druhé
místo získalo družstvo z SDH Brada-Rybníček s 99 body. První
místo vybojovalo družstvo z Třebihoště se 100 body.
Abychom obhájili současný výsledek v následující sezoně
r. 2018, čekají nás soutěže od poloviny dubna do poloviny září
a jejich nácviky s pravidelností minimálně 1x týdně.
- 25. 11. 2017 - výjezdová jednotka v nočních hodinách zasahovala při požáru garáže v prodejně zeleniny vedle
autobusové zastávky v ul. T. G. Masaryka. Po nezbytné lokalizaci byl požár zlikvidován ve 22 hodin. Jednotka po
dohašení prováděla dohledovou činnost do 23 hodin.
- 3. 12. 2017 - jako každoročně se SDH podílel na akci „Rozsvícení vánočního stromu“ spolu s ostatními spolky. Podílel se
na technickém zajištění akce.
Závěrem našeho příspěvku děkujeme všem sponzorům, spoluobčanům a členům místních spolků, kteří naše akce
navštěvují. Budeme rádi, když i v následujícím roce 2018 bude tato spolupráce pokračovat.
výbor SDH

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC LISTOPAD 2017

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC PROSINEC 2017

Hátlová Josefa
Šepsová Marie
Hyršlová Libuše
Švejdová Věra
Záveský Vladislav
Novotná Eva
Kracíková Eva

Johnová Věra
Ostroměř
Kadlečková Alenka
“
Straková Marie
“
Vacková Marie
“
Baudyš Jaroslav
“
Střihavka Jiří
“
Hermochová Marie
“

DD Obora
Ostroměř
“
“
“
“
“

96 let
89 let
88 let
83 let
80 let
70 let
70 let
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87 let
86 let
86 let
86 let
82 let
75 let
70 let

Pranostika lidu - LISTOPAD

Pranostika lidu - PROSINEC

• Teplý říjen - studený listopad
• Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho
nepobude
• Když listí v listopadu dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá
• Jaký listopad, takový březen
• Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží
• Studený listopad - zelený leden
• Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok
• Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá

• Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu
• Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní
• Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí
• Lepší vánoce třeskuté než tekuté
• Jaký prosinec, takový celý rok
• Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich
• Když měsíc o vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá
• Pošmurný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i
všechno osení

KRÁLOVÉHRADECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ - AKCE NA PROSINEC 2017
•

16. prosince: hospitál Kuks – Česká mše vánoční v kostele Nejsvětější
Trojice. Vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice. Tradiční předvánoční
koncert, zazní koledy a program vyvrcholí tou nejznámější vánoční od
Jakuba Jana Ryby: Missa pastoralis bohemica neboli Česká mše vánoční.
Občerstvení zajištěno před i po koncertě. Od 17 do 18 hod. ORGANIZUJE:
Hospitál Kuks, Obec Kuks, Jan Čepička a Stanislav Rudolfský (www.hospitalkuks.cz)

•

26. prosince: státní zámek Sychrov - Vánoční koncert. Na programu:
Antonio Scarlatti, Giuseppe Giordani, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, César Franck, nejkrásnější
světové koledy – výběr, nejkrásnější české koledy – výběr Účinkují: Karolína Žmolíková (soprán), Ludmila Juránková
(klavír), Jan Pohořalý (trubka). Předprodej vstupenek pouze na www.evstupenka.cz Koncert se uskuteční za laskavé
podpory společnosti s ručením omezeným REKUPER SYCHROV. Vstupné: 250 Kč. Od 16 hod. (www.zamek-sychrov.cz)

•

27. – 31. prosince: státní zámek Sychrov - Vánoční prohlídky zámeckých interiérů. Prohlídky vánočně vyzdobených
zámeckých interiérů, doplněné o původní historické betlémy a vánoční stromečky s originálními ručně malovanými
ozdobami. Pod vánočními stromečky budou k vidění hračky rohanských dětí. Pro každého je připraven drobný dárek.
Vstupenka na vánoční prohlídky bude zároveň platná na výstavy „Ze života Medvědího klanu“ a „Z dětských pokojíčků“. Menší skupiny bez rezervace v 10:15, 11:30, 12:45 a 14:00 hodin. Pro skupiny nad 5 osob je rezervace nutná na
telefonu 482 416 011 (10:00 – 14:00). Délka prohlídky: cca 50 minut. Vstupné: plné 150,- Kč, snížené 110,- Kč.
(www.zamek-sychrov.cz)

•

Státní zámek Sychrov je otevřen celoročně, každý den v týdnu. (www.zamek-sychrov.cz)

Šarmantní osobnost Simona Stašová má před mikrofonem
v rozhlase velký respect
Šarmantní osobnost roku opět na startu!
Český rozhlas Hradec Králové už dvaadvacet let vyhlašuje pravidelně
v tomto čase celostátní rozhlasovou anketu Šarmantní osobnost roku. Až
do 31. prosince můžete posílat tipy na známé i méně známé charismatické osobnosti, které vás v roce 2017 zaujaly. Všechny nominované osobnosti představíme v rozhlasovém magazínu Šarm a pro deset nejúspěšnějších budete moci hlasovat v příštím roce. Za zaslané tipy jsou vás i tentokrát připraveny hodnotné ceny, hlavní cenou je televizor a pozvání na galavečer Šarmantní osobnost roku. Minulý rok nejvíc sympatií posluchačů
a čtenářů Deníku získala herečka Simona Stašová.
Úřadující Šarmantní osobnost roku 2016 proto požádala o rozhovor moderátorka Českého rozhlasu Hradec Králové Lada Klokočníková.
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Šarmantní osobnost roku je anketou, v níž hlasují posluchači Českého rozhlasu. Co pro vás toto ocenění znamená?
Je to krásný. Moc děkuju všem, kterým stálo za to poslat mi hlas. Budu se snažit nezklamat. Cítím to trošku jako závazek.
Jezdím po vlastech českých se svými představeními a to určitě mezi mnou a diváky a samozřejmě i posluchači udělalo ten
přátelský vztah. Vždycky hraju jakoby to bylo poprvé, nebo naposledy a vždycky především myslím na diváky. Děkuju
vám, přátelé, budu se dál snažit.
Jaký je Váš vztah k rozhlasu?
Před mikrofonem v rozhlase mám veliký respekt
a vždycky jsem měla. Mikrofon rozhlasový se vám dívá až do duše, tam nejde nic ošulit, žádnou mimikou, žádným gestem. Mikrofon je ouško posluchače a ten vnímá pravdu, všechno co cítíte, co si myslíte, posluchač vnímá s vámi. Je to
velmi intimní vztah mezi interpretem a posluchačem. Rozhlas mě provází už od mých studentských let na DAMU, kde
jsme měli herectví před mikrofonem a jsem ráda, že mě provází dodnes.
Jaký byl rok 2016, za který jste byla nominována?
Ten rok byl pro mě barevný, veselý i smutný, někdy rozkolísaný, někdy něžný, tak jako celý ten náš život. Důležité je vždycky se dívat na tu poloplnou sklenici a ne poloprázdnou, to jsem přebrala od svých rodičů a tím se snažím řídit. Radovat
se hlavně z maličkostí, které jsou ve skutečnosti veliké, a ze kterých se skládá každý náš den. Třeba z toho, že nás nic nebolí, že máme fajn rodinu a že máme práci, která nás baví. To přece není málo.
Letošní galavečer Šarmantní osobnost roku se nesl ve znamení hesla ..Všude dobře…. Víme, že Vaší velkou láskou je
Itálie, chystáte se tam?
Ano, Itálie je opravdu můj druhý domov. Ale opravdu ten druhý. Herectví předpokládá mateřštinu, nechtěla bych hrát
v Itálii malé role cizinek s akcentem, proto se nikdy nemůžu cítit v Itálii úplně doma. Doma je pro mě jeviště a mikrofon
a moji diváci a posluchači. A samozřejmě rodina. Do Itálie se jezdím nadýchnout jiné kultury, jiného myšlení, všechno
omrknu, okouknu, načichám, a pak zase honem domů.
Co byste popřála všem čtenářům?
Krásný pohled na život a vnitřní sílu. A taky trochu toho štěstí, bez kterého to nejde.
Na vaše tipy čekáme na adresách Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové a
sarm@rozhlas.cz. Tipy můžete posílat i formou sms zprávy ve tvaru: sarm - jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na
číslo 726 304 030.

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE OSTROMĚŘ
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7.00 - 13.00
7.00 - 9.00
7.00 - 12.00
7.00 - 11.00

14.00 – 15.00
15.00 - 18.00 (pouze pro objednané)
9.00 - 10.00 (pouze pro objednané)
12.00 - 13.00 (pouze pro objednané)
12.00 - 14.00
14.00 - 15.00 (pouze pro objednané)
11.00 - 12.30 (pouze pro objednané)

Vojice - Každé 1. a 3. úterý v měsíci: 10.30 - 13.00
Chomutice - Každé 2. a 4. úterý v měsíci: 10.30 - 13.00
Kontakt:

Mob: +420 607 076 480

Ostroměř telefon: +420 493 691 229

OTEVÍRACÍ DOBA LÉKÁRNY V OSTROMĚŘI
Pondělí
8.00 – 14.00
Úterý
8.00 – 13.00
Středa
8.00 – 13.00
Čtvrtek
8.00 – 16.30
Pátek
8.00 – 14.00
Tel: 493 034 017

email: lekarna.ostromer@seznam.cz

SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
27. 12. 2017, 8. 1. 2018, 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3.
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INZERCE
Dám odměnu 3.000 Kč i více za
sehnání starého traktoru nebo
pásáčku (i nepojizdného).
Ne inzeráty.
Prosím, pomozte nám, budujeme
nové muzeum starých traktorů
pro další generace.
Tel. 777 154 614
Dám odměnu 1.000 Kč za
sehnání staršího dopravníku.
Jen ve funkčním stavu.
Tel. 777 154 614

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
Kontakt 603 201 293
jicin@geoplan.cz, www.geoplan.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.
mob. 723 533 984

Ostroměřský zpravodaj vydává Místní kulturní středisko, T. G. Masaryka, Ostroměř, obvykle měsíčně. Redakční rada MKS:
Ing. Tomáš Horák - technické a grafické zpracování, Hana Němečková, Marie Svobodová, 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., Klicperova 2260, Hořice
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