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PŘIPRAVOVANÉ AKCE V OBCI:

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
VÝUKOVÝ POBYT VE WORTHINGU (6. - 12. 5. 2019)

V pondělí odpoledne jsme společně s Černilovskou školou odjeli na týdenní výukový zájezd do Británie.
Ve 14:30 hod. jsme se s úsměvem sešli před školou, kam pro nás přijel autobus s dětmi z Černilova. Cesta
trvala asi 22 hodin, včetně trajektu. Po cestě přistoupila naše slovenská průvodkyně Bára a také se vystřídali řidiči.

Kolem 11 hod. dopoledne jsme dorazili do Anglie a hned jeli na výlet na Leeds Castle. Tam jsme si prošli zámek
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a okolí včetně bludiště. Dále následovala cesta do Worthingu, kde jsme si
prošli molo a měli jsme možnost se
podívat i po městě. Poté jsme šli asi
5 km na místo, kde parkoval autobus,
a kde si nás vyzvedla „naše“ rodinka.
Každého z nás si odvezla k sobě domů
a proběhlo seznámení. Ráno jsme
vstali a čekala nás snídaně. Každý den
nám rodinka dala také obědový balíček, kde vždy byl sandwich, nějaké
dobroty a voda. Pak nás dovezla na
místo srazu s ostatními, odkud nás
autobus odvezl do školy. Vyučování
probíhalo v hotelu. Byli jsme rozděleni na 4 skupiny podle znalostí. Učili
jsme se každý den 3 hodiny a poté
nás autobus dovezl na výlet. Všechny

V sobotu jsme brzy ráno vstali
a připravili se na cestu do Londýna.
Dorazili jsme asi v 11 hod. dopoledne
k London Eye, poté jsme prochodili
Londýn křížem krážem. Před odjezdem jsme měli možnost vidět celý
Londýn ze špičky mrakodrapu The
Shard. V blízkém přístavu na Temži
jsme počkali na loďku, která nás dopravila k autobusu, který na nás čekal
u O2 Areny na Greenwichském poloostrově v oblasti Docklands ve východním Londýně. Večer jsme se
nalodili na trajekt (Dover – Dunkirk)
a radostně spěchali do České republiky. Když jsme přijeli do Ostroměře ke
škole, všichni jsme se setkali se svými
rodiči a odjeli jsme, plni zážitků, domů.

výlety jsme si moc užili a byla to zábava. Navštívili jsme překrásné útesy
Seven Sisters, kde hodně foukal vítr,
ale byl tam hezký výhled. A také jsme
si udělali procházku podél moře.
Další den jsme opět jeli do školy
a v poledne jsme se vydali do města
Brighton. Tady jsme navštívili Sea Life
Brighton, kde si francouzské turistky
málem nechali jednoho našeho spolužáka, dále Royal Pavilion a poté
jsme se krátce zastavili v obchodním
centru a okolí. Poslední den ve
Worthingu jsme navštívili skanzen
Weald and Downland Open Air
Museum a katedrálu v Chichesteru.

Za všechny výletníky Tereza Horáková a Vanessa Rechtorisová
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VÝPRAVA NA DNO MOŘE

Ve Středisku ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách jsme měli v úterý 14. května zajištěný program nazvaný
Výprava na dno moře. Zážitky jsme zpracovali různými způsoby. Myšlenkové mapy jsou součástí fotogalerie.
Výlet se mi moc líbil, protože jsme hráli hry a měli jsme hodnou paní, která nás provázela celým dopoledním programem. Paní průvodkyně se jmenovala Lenka a vyprávěla nám, co a jak se stalo, že jsou skály daleko od sebe.
A jak to probíhalo, jsme si zahráli. Nejvíce se mi líbila hra, kde jsme se rozdělili do rodin a vyráběli jsme oštěpy.
Oštěpy se vyráběly tak, že jsme museli najít schovaný klacek, provázek a ostrý kámen. Přivázali jsme ostrý kámen
na klacek a museli jsme sejít dolů, kde jsme lovili mamuty. Pověšené balónky představovaly mamuty. Lucka
Rozdělili jsme se do skupin a byli jsme pravěké rodiny. Já jsem byla s Terkou V. a Terkou L. Měli jsme si vymyslet
jméno naší rodiny. My holky jsme se jmenovaly Neandrtálci. Pak jsme dostali mapu a podle ní najít nějaký zdroj
vody. Nakonec jsme ho všichni našli. Potom jsme si sedli do kroužku a zavřeli jsme oči. Lenka nám dala do ruky
nějakou věc. Měli jsme hádat, co to je. Nakonec jsme to uhádli. Byla to zkamenělá mušle. Nikča
Mgr. Jana Slámová
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PENÍZE A JAK S NIMI ZACHÁZET

Ve čtvrtek 23. května mezi nás přišla paní Stránská. Besedovali jsme na téma Peníze a jak s nimi zacházet. Zde jsou
postřehy páťáků.
Dozvěděla jsem se, že nemusím mít všechno, co mají ostatní, že můžeme být vděční za to, co máme.
Mně to přineslo to, že máme kde bydlet, máme dost jídla, oblečení, jsme zdraví a máme rodinu, patříme mezi 8 %
nejbohatších lidí světa.
Už vím, jak šetřit na Vánoce. Zkusím mít na týden 100 Kč na ven, pak si napíšu, za co jsem to utratil.
Tato beseda mi dala to, že si budu rozdělovat peníze např. do zábavy, výletů, na spoření. A peníze můžu dát i na
charitu.
Když nebudeme platit plyn, elektřinu, tak nás můžou odpojit od elektřiny. Když dostaneme peníze, tak je nemáme
utratit naráz. Můžeme si adaptovat dítě z Indie. Bylo to dobré.
Mgr. Jana Slámová

BRANNÉ DOPOLEDNE NA LETIŠTI

V pátek 17. května se žáci 2. stupně zúčastnili "Branného dopoledne" v rámci Helicopter
show 2019. Na letišti Hradec Králové prošli první pomocí, vyzkoušeli si masáž srdce na
figuríně, zhlédli ukázku záchranné kynologie a záchranu osob z lanovky s vrtulníkem.
Dále si prohlédli exponáty letecké, vojenské a hasičské techniky.
Všichni se hrnuli do plnění úkolů, aby získali pitíčko zdarma, hráli badminton, dávali góly
a zdolávali trať s opileckými brýlemi.
Největším zážitkem však byl opakovaný průlet bojového letounu Gripen.
Lada Nekulová
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Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
- 13. 4. 2019 Sbor jako každoročně v rámci jarního úklidu obce provedl sběr druhotných surovin, zvláště železa
a barevných kovů. Získané prostředky budou použity pro nákup sportovních potřeb pro soutěžící družstva.
- 27. 4. 2019 Soutěžní družstvo mužů absolvovalo první soutěž O Pohár starosty OSH Jičín. Soutěž se konala
v obci Tuř. Podařilo se obsadit 5. místo. Další soutěže probíhají v měsíci červnu a končí v září v Horní Nové Vsi
u Lázní Bělohrad.
- 11. 5. 2019 V obci Vojice SDH jednotlivých obcí zařazených do okrsku Ostroměř ověřovalo svou připravenost
na řešení požárních zásahů. Soutěžilo se ve štafetě 4x100 m s překážkami a v požárním útoku. Za Ostroměř soutěžila 2 družstva A a B. Družstvo A osadilo 1. místo, následovaly Holovousy a Staré Smrkovice. Družstvo B řešilo
technický problém a umístilo se na 7. místě.
- Tentýž den 11. 5. 2019 soutěžní družstvo mužů absolvovalo první soutěž Fire Night Cup na Boleslavsku v obci
Krásná Ves v kategorii PS 12 standart a umístilo se na 4. místě.
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- 18. 5. 2019 V obci Škodějov na Semilsku probíhala další soutěž Fire Night Cup. Naši soutěžili opět v kategorii PS
12 standart a umístili se opět na 4. místě. Tato soutěž se skládá z 10 soutěží a probíhá v okresech Mladá Boleslav,
Semily, Liberec, Jablonec. Její zakončení je 24. 8. 2019 v obci Kosořice v okrese Mladá Boleslav.
- Jednotka SDH několikrát vyjížděla na technickou výpomoc při probíhající rekonstrukci komunikace I/35
s technikou CAS 32- T 148. Stavbařům zabezpečovala kropení základových vrstev před pokládáním betonových
zpevňovacích vrstev. Při pokládání asfaltových koberců plnila zásobníky vody utužovacích válců a zabezpečovala
jejich očistu po ukončení akcí.
výbor SDH
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HASIČSKÁ ZBROJNICE V DOMOSLAVICÍCH
Únor 2019 - vykupuje OÚ Ostroměř pozemky pod a v okolí požární nádrže - koupaliště.
Oddíl mladých hasičů se po zimní přestávce vrací ke své tréninkové činnosti.
V měsíci březnu čistí jednotka hasičů požární nádrž - koupaliště, kterou má možnost veřejnost využívat ke
koupání.
Mladí hasiči vyrobili ptačí budky, které jsme umístili v areálu hasičské zbrojnice.

Dospělí členové, kteří se věnují mládeži, pokračují s opravami na požární nádrži - koupališti a vylepšování okolí pro
sportovní, kulturní a rekreační činnost dětí i veřejnost má možnost využít tento areál.
V rámci spolupráce s firmou Kámen Ostroměř s jejím ředitelem panem doc. Ing. Pavlem Bartákem, Ph.D, který
věnoval sponzorským darem materiál na vybudování zázemí pro ohniště. A další stavební materiál zajistil OÚ
v Ostroměři.

V dubnu pokračují práce na ohništi.
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Připravuje se hasičská soutěž s pálením čarodějnic.
27. 4. se koná hasičská soutěž mladých hasičů a pálení řarodějnic. Tomu předcházela kulturní scénka.

Okrsková soutěž mladých hasičů ve Vojicích
11. 5. 2019 se účastníme soutěže v kategorii přípravky - děti z mateřské školy, mladší hasičů a starších hasičů.
Celkem se zúčastnilo 11 družstev z okrsku.

Další firma autodoprava Milan Luštický podílející se na této akci sponzorským darem dopravila materiál a složila
na konkrétní místo.
Kamenických prací se ujal p. Melaga Ivoš a zednických prací p. Bimr Tomáš, Číp František, Hermon Patrik a Horák
Josef. S pomocí techniky Zeas Podhorní Újezd s řidičem p.Pospíšilem Ladislavem.
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ZHODNOCENÍ POCHODU A CYKLOTRAS KRAJEM EDUARDA ŠTORCHA
Jako každoročně třetí sobotu v květnu zorganizoval Klub českých turistů Ostroměř pochod a cyklotrasy Krajem Eduarda
Štorcha. Na tradiční turistickou akci se celkem vydalo
340 osob, z toho na 44. ročník pochodu 263 turistů a na
21. ročník cyklotrasy 77 cyklistů. Na úspěchu pochodu má jistě
svůj podíl krásné počasí, které naši akci přálo, protože zhruba
od 23. dubna do 16. května panovalo velmi chladné a deštivé
počasí. V sobotu 18. května 2019 již bylo po většinu dne slunečno, foukal slabý vítr a maximální odpolední teplota vystoupila na 21 °C.
Pro pěší účastníky pochodu byly připraveny trasy v délkách 3,
7, 12, 20 a 30 km. Trasa 3 km nesla označení kočárková a vedla
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po místní naučné stezce Eduarda Štorcha. Všechny pěší
delší trasy tradičně směřovaly na Libín k penzionu Sluníčko, kde byla kontrola a zároveň příjemné posezení
s občerstvením a možností opékání párků. Nejoblíbenější trasa v délce 12 km zavedla účastníky z Libína
stoupáním na Chloumky. Sestup do Holovous a Hlásku
nabízel nádherný výhled na jih do kraje. Trasa 20 km
směřovala taktéž z Libína na Chloumky a následně po
hřebenu Hořického chlumu na stejnojmennou rozhlednu nad Hořicemi a zpět do Chloumek, Holovous
a Hlásku. Nejdelší trasa 30 km dovedla turisty po zelené z Libína do Šárovcovy Lhoty a následně Lázní Bělohradu. Po žluté účastníci kráčeli okolo kostela sv. Petra
a Pavla na Byšičkách k severnímu svahu Hořického
chlumu. Zdatní turisté vystoupali k rozcestí Rozsívačova skála a následně pokračovali na rozhlednu Hořický chlum, která byla kontrolou pro trasy 20 a 30 km a výstup na
vyhlídkovou plošinu rozhledny v 27 metrech nad zemí byl zdarma. Po hřebeni Chlumů šli účastníci do cíle po stejné trase jako 12 a 20 km. Základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři byla startem i cílem pochodu.
Naše turistická akce je organizována pro všechny věkové, výkonnostní a zájmové kategorie. Jako organizátoři jsme
rádi, že na nejkratší trasy přišlo mnoho rodičů či prarodičů s dětmi, a tak jsme na Hradišťku a následně v lese připravili několik stanovišť, kde měly děti zvládnout nejrůznější aktivity. Děti házely šišky na mamuta, skládaly velké
puzzle se zvířaty a testík s 10 otázkami o Ostroměři a jeho rodácích byl i pro dospělé. Za úspěšné zvládnutí soutěže
děti dostávaly odměny v podobě bonbónů a otištěných razítek.
Cyklistům byly nabídnuty trasy v tradičních délkách 25, 35 a 50 km. Protože v sobotu a neděli v Hořicích probíhal
motoristický závod 300 zatáček Gustava Havla, tak jsme museli zajistit, aby se veškeré trasy vyhnuly Hořicku. Letos všechny cyklotrasy vedly na sever od Ostroměře do kopcovité oblasti. Společným bodem všech cyklotras byl
kostel sv. Petra a Pavla na Byšičkách. Nejprudší stoupání museli zvládnout cyklisté na trase 50 km a to z Bělé u Pecky přes
Horní Javoří až na Bukovinu. Dalšími zajímavými místy na
trasách byla vyhaslá sopka a památník připomínající pád
amerického bombardéru ze 14. února 1945 v Hřídelci.
Jako každoročně je startem i cílem naší turistické akce budova Základní školy Eduarda Štorcha, ke které přišli či přijeli
účastníci z Ostroměře a okolí, ale i z dálky, např. z Prahy,
Brna, Židlochovic, Čelákovic, Hradce Králové, Liberce, Mladé
Boleslavi, Brandýs n. Labem, Nymburka, Přelouče, Jilemnice,
Trutnova, Nové Paky, Hořic a Jičína.
Do zhodnocení pochodu každoročně patří zjišťování nejmladších a nejstarších účastníků a ani letos tomu nebylo jinak. Je
potěšující, že každý rok přibývá dětských účastníků (letos
32 účastníků do věku 5 let).
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Nejmladší účastníci:
Martin K. z Hořic - 7 km
Elen N. z Třebovětic - 3 km
Anna K. z Ostroměře - 3 km
Jan H. z Choustníkova Hradiště - 3 km
Jáchym Š. z Ostroměře - 3 km
Kryštof P. z Liberce - 3 km
Artuš S. z Ostroměře - 7 km
Lukáš D. z Jeřic - 7 km
Mikuláš T. z Ostroměře - 7 km
Barbora Č. z Hořic - cyklo 35 km

Nejstarší účastníci:
Rudolf P. z Nové Paky - 12 km
Jiřina P. z Nové Paky - 12 km
Jarmila C. z Vrchlabí - 12 km
Milada V. z Nové Paky - 12 km
František K. z Dobré Vody - 12 km

Počty účastníků na jednotlivých trasách:

Pěší trasy

Cyklotrasy
Celková účast

Trasa
kočárková 3 km
7 km
14 km
20 km
30 km
celkem
25 km
35 km
50 km
celkem

Počet účastníků
30
93
108
22
10
263
32
40
5
77
340

Fotografie z pochodu naleznete na:
https://kct-ostromer.rajce.idnes.cz/2019-0518_Pochod_Krajem_Eduarda_Storcha_Ostromer/
Na startu obdržel každý účastník mapku s vyznačenou
trasou, sušenku a překvapení letošního ročníku pochodu magnetka na lednici s pračlověkem. V cíli byl pro každého
připraven pamětní list (diplom) s kresbou pomníku Aloise
Jiráska na Libíně od regionálního malíře Oskara Teimera.
Závěrem zbývá jen dodat, že akce se turistům a cyklistům líbila a těší se na příští rok.
V sobotu 23. května 2020 oslavíme již 45. ročník pochodu a 22. ročník cyklotrasy.
Přijďte, přijeďte, těšíme se na vás.
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Tomáš Horák, KČT Ostroměř

HASIČI RADÍ …

Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo
Sluníčko a teplý vítr odstraní poslední stopy po sněhu
a na zahrádkách vidíme co nás čeká páce.
Začneme hrabat trávník a prořezávat stromky.
A opět nastane otázka – kam s tím.
To nejjednodušší je – spálit.
Dovolte nám připomenout podmínky a povinnosti, za kterých se pálení může provádět.
1) Vypalování - plošné vypalování např. travního porostu nebo strniště
2) Spalování - zapálení např. shrabané trávy nebo roští na hromadě
Podle zákona č.133/1985 Sb. O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění pozdějších předpisů
nesmí fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby – to znamená nikdo – VYPALOVAT POROST
Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru.
Spalování hořlavých látek vč. Navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit územně příslušnému
Hasičskému Záchrannému Sboru kraje.
Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých látek ve větším množství provést opatření proti
vzniku a šíření požáru a spalování předem oznámit Hasičskému Záchrannému Sboru kraj.
Hasičský Záchranný Sbor kraje má při ohlášení pálení pravomoc nařídit další podmínky pro zajištění bezpečnosti
při spalování, nebo spalování zakázat.
Za porušení těchto povinností může být právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě uložena pokuta až do
výše 500 000 Kč popř. až do výše 1 000 000 Kč, pokud tyto osoby provozují činnosti s vysokým požár. nebezpečím.
Fyzické osobě, která se dopustí porušení těchto povinností, lze uložit pokutu do výše 25 000,- Kč.
Pálení hlásíme na HZS Královéhradeckého kraje Operační středisko
tel. č.: 950 530 100 nebo na následujícím odkazu https://paleni.izscr.cz/

Nařízení Královéhradeckého kraje č.3/2002 ze dne 9. 10. 2002 stanoví podmínky k zabezpečení a dodržování preventivních opatření požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru – to je:
 Období mimořádných klimatických podmínek,
 Období sklizně a skladování pícni, obilovin a slámy
 Časový úsek od rozdělání otevřeného ohně v přírodě do jeho úplné likvidace

Nezapomínejte, při spalování látek přírodního charakteru na hromadách:
-

musí provádět dozor osoba starší 18 let
oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření na okolí
na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (lopaty, voda, hasící přístroje)
ohniště se může zřídit jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů
po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel bezpečně uložen nebo zasypán hlínou
pálení je možno provádět jen za bezvětří
kouř nesmí obtěžovat sousedy

Při rozdělávání ohňů v přírodě:
-

místo pro rozdělávání ohně musí být odděleno od hořlavých látek
oheň může rozdělat jen osoba starší 18 let
oheň nesmí být ponechán bet dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření na okolí
ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí a musí se zalít vodou (zasypat hlínou)
oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, 100 m od stohů, dozrávajícího
obilí, strniště, sena a vysoké trávy
Úspěšný rok bez požárů přeje Okresní sdružení hasičů Jičín
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 2019
Němcová Hana
Zmátlíková Květa
Hypiusová Marie
Beránková Miloslava
Baudyšová Jana
Fikarová Josefa
Klajmonová Vlasta
Šourek František
Tobolková Miluše
Kindlová Milada

Ostroměř
DD Obora
Ostroměř
DD Obora
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Domoslavice
Ostroměř

Rajtr Pavel

Ostroměř

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2019
Fikarová Alena
Draslar František
Vávra Jan
Tauchmanová Hana
Šmejc Miloš
Zörnig Jaromír

Domoslavice
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
DD Mlázovice

Kyselo Josef
Šmídová Olga
Ziková Vlasta
Blahutová Eva
Houžvičková Marcela
Kalenský Lubomír

Domoslavice
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

Na základě směrnice EU (směrnice 95/46/ES) o ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejňovat data narození
občanů bez jejich souhlasu.
Kdo z oslavenců má zájem, aby jeho věk byl zveřejněn, musí to nahlásit u paní Hany Němečkové v obecní knihovně
a stvrdit podpisem.

Možná byl čas již brzo odejít,
snad to tak bylo v osudu psáno…
K nedožitým 40. narozeninám
a k 15. výročí úmrtí dcery Petrunky,
děkujeme za vzpomínky, které zůstávají.
Malíkovi 2019

INFORMACE
STOČNÉ - 41,46 Kč/m3 s DPH
VODNÉ - 25,00 Kč/m3 s DPH
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU PROBĚHNE 16. ČERVNA 2019

Svoz pytlů s tříděným odpadem
pravidelně v pondělí 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8. a 2.9 2019
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INZERCE
KURZ ŠITÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
od září 2019 – 1x za čtrnáct dnů v pátek /2-3 hodiny/
Cena za výukovou hodinu = 45 minut (cca 100,- Kč)
lektor: Jaroslava Hypiusová
V případě zájmu se přihlaste
v obecní knihovně v Ostroměři u paní Hany Němečkové.
Bližší informace získáte na první schůzce.
Těšíme se na Vás!!!

STUDIO ČTYŘLÍSTEK

Vyžití pro malé i velké!
V našem studijku otevíráme lekce:
PONDĚLÍ: 16:00 - 17:00 zumbička pro děvčata
17:30 - 18:30 relaxační jóga
18:30 - 19:15 meditace
ÚTERÝ:
19:00 - 20:00 aerobic
STŘEDA: 17:30 - 18:30 posilování
ČTVRTEK: 18:00 - 19:00 zumba fitness
19:00 - 19:45 posilování
PÁTEK:
individuální lekce
Nově vzniká dětská skupina - hlídání pro dětičky od 1 do 12 let.

Tereza Ulrychová, tel. 732 968 784, ulice Spojovací 396, Ostroměř

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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