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VÁNOCE MÁM NEJRADĚJI
Jitka Dolejší
Vánoce mám nejraději,
když jsme všichni spolu.
To se nikdo nemračí,
času máme horu.
Vánoce mám nejradši,
to jsou pěkné svátky,
táta má čas na vláčky,
máma na pohádky.
Společně teď jídáme,
pijeme kolu,
koledy si zpíváme
u jednoho stolu.
Jdeme spolu na výlet,
to je prostě prima,
za ruku se držíme
a není nám zima.
Společně si hrajeme,
pak si povídáme,
máme čas si všichni říct,
že se rádi máme.
Vánoce mám nejradši,
říkám vám to znovu,
to se nikdo nemračí
a jsme všichni spolu.
Kdybych já byl kouzelník,
Pošeptal bych zlehýnka,
ať má na mě pořád čas
můj táta i maminka.
Vážení spoluobčané, milé děti, již za několik dnů budeme slavit Štědrý den a následující vánoční a novoroční svátky. Zvláštní atmosféru Vánoc cítíme asi všichni, když se za světel svíček každý rok sejdeme u vánočního stromku.
Ale Vánoce nejsou pouze nazdobený stromeček obložený spoustou dárků, slavnostní večeře, pouštění lodiček ze
skořápek ořechů a rozkrajování jablíček. Vánoční svátky a před nimi předcházející adventní doba jsou časy, kdybychom se měli v dnešní uspěchané době zastavit, zamyslet se a věnovat co nejvíce svého času svým blízkým a přátelům. Přátelství je krásný mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou náklonností a porozuměním.
Dovolte nám, abychom vám popřáli co nejvíce pohody, co nejméně stresu, abyste si v této vánoční době našli více
času pro své blízké z rodinného kruhu. Těm nejmenším bychom chtěli popřát hodně dárků pod stromečkem.
Do nového roku 2019 přejeme hlavně pevné zdraví, dostatek životního optimismu a splnění všech přání.
Ing. Tomáš Gabriel a zastupitelé obce
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Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ostroměř, konaného dne 13. 11. 2018
Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání
I. volí
1. Návrhovou komisi ve složení: p. Simona Vondroušová, p. Miroslav Špicar, p. Eva Rejchrt-Hochová
2. Ověřovatele zápisu: p. Dana Hermochová, p. Martin John
3. Zapisovatelku: p. Hanu Němečkovou
II. Bere na vědomí
složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
III. Volí v souladu s § 84 odst. 2, zákona o obcích:
1. starostou obce Ing. Tomáše Gabriela
2. místostarostou obce p. Hanu Němečkovou
IV. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2, zákona o obcích zřizuje:
1. finanční výbor s počtem 5 členů
2. kontrolní výbor s počtem 5 členů
3. výbor pro sport a kulturu s počtem 11 členů
V. Do funkcí jmenuje a volí:
1. předsedu finančního výboru Mgr. Ivu Mádlovou
2. předsedu kontrolního výboru p. Evu Rejchrt-Hochovou
3. předsedu výboru pro sport a kulturu Mgr. Miroslava Špicara
Ing. Tomáš Gabriel, starosta

Hana Němečková, místostarostka

Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Ostroměř, konaného dne 13. 12. 2018
Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání:
I. volí:
1. Návrhovou komisi ve složení: H. Němečková, R. Horáček, I. Mádlová
2. Ověřovatele zápisu: M. Špicar, S. Vondroušová
II. schvaluje:
1. Program jednání 29. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostroměř.
2. Smlouvu o výpůjčce mezi Základní školou Eduarda Štorcha a mateřskou školou Ostroměř a Krajským úřadem
KHK v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje.
3. Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovuje
starostovi obce kompetenci k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu 500.000 Kč včetně na straně výdajů a neomezeně na straně příjmů. Další podmínky tohoto ustanovení jsou přílohou usnesení.
4. Rozpočtové provizorium na začátek roku 2019. Podmínky provizoria jsou přílohou tohoto usnesení.
5. Členy finančního výboru: D. Hermochová, S. Vondroušová, J. Kazdová, D. Tučková.
Členy kontrolního výboru: A. Fikar, M. Benešová, R. Horáček, E. Hochová.
Členy výboru pro kulturu a sport: L. Vávrová, J. Stýblo, Z. Tejchman, J. Pácal ml., L. Morks, E. Soukupová, J. Soukup,
O. Horák, M. Tobolka, J. Tomeš.
6. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2019. Odměnu místostarostky ve výši 14.773 Kč.
Odměny předsedů výborů a velitele hasičů ve výši 1.642 Kč. Odměny členů výborů ve výši 1.368 Kč. Odměny členů
zastupitelstva ve výši 821 Kč. Zároveň pověřuje místostarostku kompetencemi v oblasti kultury. Obec Ostroměř,
T. G. Masaryka 103, 507 52 Ostroměř, e - mail: ou@ostromer.cz , tel.: 493 691 526
7. Plán obnovy vodovodu do roku 2023.
8. Vodné na rok 2019 ve výši 25 Kč/m3.
9. Program obnovy venkova do r oku 2022.
10. Podání žádosti na MMR do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na rekonstrukci hřiště za školou
a na obnovu lávky přes řeku Javorku v ulici T. G. Masaryka.
11. Nákup pozemků par. č. 42/1, 40/33, 40/34, 40/26, 40/21, 40/27, 42/2, 40/5, 40/28, 40/22 a 40/29, vše v k. ú.
Domoslavice.
Ing. Tomáš Gabriel, starosta
Hana Němečková, místostarostka
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
PRVŇÁCI A DEVÁŤÁCI SPOLU
Ve čtvrtek 1. listopadu jsme šli navštívit děti do 1. třídy. Prvňáčci si vybrali, s kým chtějí být ve dvojici. Poté jsme si
společně zahráli Slabikové člověče, nezlob se a protrénovali si čtení slabik. Po hře jsme si s dětmi povídali o cestě
vlakem a chování se v něm, protože je čekal první výlet vláčkem. Nato jsme si společně vymysleli krátkou scénku,
kterou jsme ostatním předvedli. Všichni je měli moc hezké. Za odměnu dostali prvňáci slabikář a my jsme se jim
do nich podepsali. Dvě hodinky s prvňáčky se nám moc líbily.
Adéla R. a Adéla Z., 9. třída

ČERTÍ REJ – PROŽITKOVÉ VYUČOVÁNÍ
Od samého rána se to ve škole hemžilo andílky, malými čertíky, velkými čerty a všichni se těšili na "Čertovskou
výuku". Deváťáci připravili Čertovský rozvrh, který se plnil ve skupinách složených z žáčků 1. - 5. třídy pod vedením
osmáků – velkých čertů. A co se učili? Jak se to vydařilo?
Předmět

Postřehy žáků 9. třídy, kteří vedli výuku

Pekelné počty - Žáci pracovali s takovým zaujetím, že lezli až do skříně (aby druzí neopisovali).
Pekelné chování - Báli se, přesto se malým čertíkům hodnocení jejich chování líbilo.
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Čertí dráha - V tělocvičně se někteří báli žebřin a následné jízdy po lavičce (skluzavce).
Ďábelská angličtina - Odpovídali nadšeně, naučili se barvy, zvířata, ....
Čertovská abeceda - Většina se úkolu na začátku zalekla, nakonec básničku zvládli.
Pekelné karty – Karetní hry Prší a Přebíjená – starší pomáhali mladším.
Čertovské malování - Byli šikovní, obrázky zvládli rychle. A nás, co by organizátory, to bavilo.
Čertí tanec - Tančili s nadšením, předvedli i své kreace, já jsem se také přiučila.
Pekelná prvověda - Při vykřikování byli potrestáni odchodem za dveře, následně si dávali pozor.
Psaní - Malým to šlo pomaleji, velcí byli netrpěliví, kazili výuku. Nečekaně dostali pytel přes hlavu a byl klid.
Odpočinek - Ten byl super, ale těšili jsme se na další předměty.
V další části se žáci 1. stupně učili ve svých třídách. Čertovské vzdělávání vedli opět velcí čerti z 8. a 9. třídy a přitom všichni nedočkavě vyhlíželi Mikuláše, byli zvědaví, jestli bude i mikulášská nadílka. Čekání si zpříjemnili další
čertovskou výukou:
Třída
1.
2.
3.
4.
5.

Činnosti a hodnocení organizátorů – 8. Třídy
Shlédli krátkou pohádku, dostali omalovánky, stříhali, lepili. Byli šikovní, přesní při stříhání, bavilo je to.
Znalostní soutěž, doplňovačka, tajenka. Čertíkům to šlo, hodně toho věděli.
Četba pohádky, kreslení děje. Morseova abeceda s baterkou. Vše rozluštili, snažili se.
Výroba loutek ve skupinách, příprava malého představení pro ostatní. Loutky zvládli a představení bylo
legrační.
Práce s textem – četba, pracovní list. Soutěž, malování. Několik čertíků bylo otravných, tak je velcí vzali do
pekla. Tam pak slibovali …..

A nadílky se přece jen všichni dočkali. Každý dostal trubičky, banán, pitíčko. S úsměvem na tváři se s Mikulášskou
skupinou rozloučili a do dalšího roku si polepšení slíbili.
Dana Hermochová s žáky 8. a 9. třídy
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PRAŽSKÁ MUZEA
Ve středu jsme místo Čertího reje vyrazili do Prahy, protože se tam moc nedostaneme. Dojeli jsme na hlavní nádraží a sami si koupili jízdenky na tramvaj. Vystoupili jsme na Letenském náměstí a šli do Národního zemědělského muzea, s. p. o. Tam jsme měli připravenou prohlídku a šli jsme do depozitáře, kam se jinak nemůže. Viděli jsme
inventární knihu, skleněné negativy z 19. st., výuční listy z 18. st. a vysvědčení z počátku 20. století. Pak jsme měli
hru, při které jsme byli rozděleni na dva týmy a skládali jsme archivní krabice. Vyhráli jsme knížku o rybářství, dobrůtky a balónky. Potom jsme pospíchali do Rybářství, kde jsme si všechno vyzkoušeli. Měli tam podchod s okýnky
o vydře a bobrovi, rybářské oblečení, nebo hru, ve které jsme měli krmit kraba, aby neumřel. Ještě jsme si mohli
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prohlédnout zbytek muzea, šli jsme i do Myslivosti, kde jsme si vyzkoušeli střílet, krmit a pouštět dravce. Taky se
mi líbilo ježdění na traktůrcích.
Dále jsme se přemístili do Národního technického muzea, tam jsme si řekli, jak máme vyplnit pracovní listy
a v kolik se sejdeme. Každý si mohl vybrat, kam chce jít. Dobrá byla expozice Doprava, Hornictví a výstava Made in
Czechoslovakia. Cestou na vlak jsme se šli podívat na metronom na Letenské pláni, ale nefungoval.
Jakub Řehůřek, 6. třída

PROJEKTOVÝ DEN KE 100 LETŮM REPUBLIKY
Na projektový den (v pátek 16. listopadu) jsme se sešli v barvách státní vlajky a společně si na hale poslechli československou státní hymnu. Poté už se žáci 2. až 9. třídy rozešli do jednotlivých dílen, které se vztahovaly ke vzniku Československa a období první republiky. Mohli se tak dozvědět něco o fyzice v roce 1918, zpívat tehdejší hu-
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dební šlágry, prohlédnout si výtvarná díla dané doby, navrhnout prvorepublikový módní model, poznat nejúspěšnější sportovce, seznámit se se státním znakem, zhlédnout ukázky černobílých filmů, pochopit nepřátelství mezi
Benešem a Kramářem, projít historií piva, nebo se naučit ľahko a rýchlo slovensky.
Po absolvování 3 až 4 dílen se žáci sešli zpět ve svých
třídách, aby se podělili o nově nabyté poznatky. Třídou
létaly informace o vzducholodích, hašlerkách, aukcích
obrazů, módním salonu Podolské, Elišce Junkové, medvědu ve státním znaku, Lídě Baarové, jazykové vybavenosti Beneše a Kramáře, druzích piva a slovenských
slovech. Hotové informační plakáty můžete zhlédnout
na hale školy.
Lada Nekulová

FILHARMONIE V HRADCI KRÁLOVÉ
V pátek 30. listopadu se vydali žáci II. stupně společně s páťáky a některými čtvrťáky do Filharmonie v Hradci Králové na představení Vynálezy a patenty. Poslechli jsme si ukázky od světově proslulých hudebních skladatelů - Vivaldiho,
Beethovena, Bizeta, Milhauda, Andersona ad. Celým programem provázel moderátor Lukáš Hurník, který nám představil
osobnosti skladatelů i vybrané hudební nástroje. Zaujal nás
také dirigent, Chuhei Iwasaki, který se uměl do hudby neskonale vcítit a dokonale ji prožít. Slyšeli jsme také vynikající saxofonistku, Kateřinu Pavlíkovou, která nám o tomto hudebním
nástroji prozradila řadu zajímavostí. Do Filharmonie v Hradci se
určitě zase někdy rádi vrátíme.
Iveta Novotná
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ARCHEOLOGIE NA KRÁLOVÉHRADECKU
V úterý 20. 11. jsme jeli na exkurzi do Muzea východních Čech v Hradci Králové. Byli jsme tam společně se šestou
třídou. Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny. První začínala v muzeu a druhá se šla „ohřát“ do Auparku,
protože nám počasí tento den příliš nepřálo. Potom jsme šli do muzea, kde na nás čekal program o archeologii na
Královéhradecku. Nejdříve si nás rozdělili do skupinek a každá měla jiný program. Jedna byla výklad od paleolitu
do novověku s ukázkami, druhá byla praktická, tady jsme se učili tkát látky, drtit obilí na mouku, brousit oštěpy,
vyrábět pravěké šperky, a dokonce jsme si zahráli i na
archeology a hledali v zemině artefakty. Třetí bylo bludiště, kde jsme se pomocí svých znalostí pokoušeli najít
správné odpovědi i cestu ven. Součástí třetí dílny byl
výklad a práce s mapami, kde nám pan historik například ukázal, že pod naší školou v Ostroměři máme naleziště z doby kamenné. Nakonec nás pochválili, předali
drobné dárky a někdo si odnesl i svoji pravěkou ozdobu. Výlet se nám líbil a těšíme se na další.
Iveta Novotná a žáci 7. třídy: Šimon Kareš,
Míša Koudelková a Míša Bašová

Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
- Dne 13. 10. 2018 Spolkové organizace místa spolu s komisí pro
kulturu a sport jako každoročně pořádají Drakyádu na Hájku
nad Ostroměří. Dostatečný vítr pomáhal drakům všech velikostí
a tvarů se povznést nad ostroměřský katastr. SDH pomáhal
s technickým zajištěním.
Pro účastníky zajistil bufet s občerstvením.
- Dne 21. 10. 2018 družstvo Plamen/mladší a starší žáci/ absolvovalo závod požárnické všestrannosti. Závody se konají každý
rok po zahájení školního roku. Účastní se pouze 5členné hlídky.
Soutěž se konala v Miletíně.
Soutěží se v kategoriích:
• Střelba ze vzduchovky
• Překonávání překážek šplhem po laně
• Přeskok vodního příkopu
• Určování přenosných hasicích přístrojů, prostředků PO a použití na hořlavé látky
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• Optické signály v PO
• Základy 1. pomoci
• Přesun podle azimutu
Plnění úkolů je hodnoceno bodově. Naše družstva závod absolvovala a umístila se ve 3. desítce ze 40 soutěžících družstev.
Na závěr školního roku je závěrečná soutěž v kategoriích
požární útok, štafeta 4 x 60 m, běh na 60 m s překážkami a test
z požární ochrany.
- V předchozím vydání Zpravodaje jsme čtenáře informovali o umístění soutěžního družstva mužů v požární soutěži Fire Nigt Cup,která probíhá na Liberecku, Jablonecku, Semilsku a Mladoboleslavsku. Kolektiv se umístil na
5. místě v kategorii PS 12. Slavnostní převzetí diplomu a ceny proběhlo dne 3. 11. 2018 ve Velkých Hamrech na
Jablonecku.

- Dne 2. 12. 2018 Jako každoročně se SDH podílel na technickém zabezpečení akce „Zapálení vánočního stromu“.
Příprava začala již v sobotu 1. 12. 2018 v dopoledních hodinách. Dovybavení technikou a osvětlením proběhlo
v neděli v odpoledních hodinách. Prostor do parkoviště byl uzavřen vozidlem CAS 32 –T 148. Nasvícení prostoru
pro účastníky byl zajištěn technikou z uvedeného vozidla.

- V areálu hasičské zbrojnice v Domoslavicích se tento rok podařilo opravit přívod vody do koupaliště, dokončit opravy spár na stěnách koupaliště a tím zamezit úniku vody. Postupně se v průběhu
roku doplnily odpadkové koše, lavičky a nádoby pro výsadbu květin
z přírodních materiálů.
Pro děti bylo zřízeno pískoviště a dvě houpačky. Materiál kompletně dodal p. Jiří Klein z Ostroměře. Děkujeme mu touto cestou
a věříme, že spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.
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- Děkujeme čtenářům Zpravodaje za podporu našich akcí v průběhu roku 2018 a věříme, že se na nich
opět sejdeme v průběhu roku 2019.
výbor SDH

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2019:
- 23. 2. 2019 - Hasičský ples - hudba Servis-Vokap
- 16. 3. 2019 - Maškarní ples - hudba Efekt
- 27. 4. 2019 - Memoriál Jaroslava Rychtery

ZAČALA TOPNÁ SEZONA, HASIČI SE PTAJÍ –
CHCETE MÍT Z DOMOVA HROMÁDKU POPELA?
Stačí málo: Pravidelně čistit komíny
Dodržovat požárně bezpečnostní předpisy
Jak vypadají naše kotle komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si
byli jisti, že topení v nadcházející topné sezoně bude bezpečné.
Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná
konstrukce komína, zazděný trám v komíně a vzniklé spáry v tělese komína.
Jasně vyplývá, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles. Tuto skutečnost by
lidé neměli podceňovat. Navíc dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základní lhůta pro čistění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu je 3x ročně u spotřebiče na pevná
paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.
Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni
čištění si provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.
Co mohu zkontrolovat sám?
- Je kouřovod řádně upevněn?
- Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
- Fungují uzávěry komínových dvířek?
- Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle a elektrospotřebičů?
- Je dimenzování pojistek u elektrospotřebičů dostatečné a správné?
- Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár ve zdivu a omítnutý?
- Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, případně je použita tepelná a nehořlavá
izolace?
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! Do příjezdu hasičů je
možno krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Ale do tohoto výkonu by
se měli pouštět pouze hasiči, nebo kominíci se zkušenostmi pro tuto oblast hašení.
Rizika požáru v panelových domech.
Požár domova a vše, co s ním souvisí je nepříjemná událost s dlouhodobými následky pro celou rodinu.
Způsobit jej může zkrat elektřiny nebo rozbitý elektrospotřebič, zapomenutá svíčka blízko záclony, vánočního stromku apod. Může to být závada v komínu a mnoho dalšího.
V panelových domech se požár šíří velmi rychle do sousedních bytů a tak např. jedna zapomenutá hořící svíčka
způsobí rozsáhlou škodní událost. Častým původcem požáru je vznícení potravin v kuchyni při vaření. Požáry
vznikají i na balkonech od nedopalků cigaret, nebo od ponechaných hořících svíček. Dále to jsou závady na elektrospotřebičích a nedbalost při chování jak v bytech, tak ve společných prostorách.
Jiří Zedník, velitel SDH
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Aleš Spudich, preventista SDH

ADVENTNÍ TVOŘENÍ S KLUBEM ŽEN
V úterý 27. listopadu 2018 proběhlo již tradiční adventní tvoření s klubem žen. Po roční pauze jsme se opět sešli
v zasedací síni obecního úřadu. Nejdříve jsme si nechali uvařit čaj nebo kávu a posilnili se výbornými koláči.
Letos si pro nás paní učitelka Dana Hermochová připravila dekoraci, kterou jsme ještě nikdy nedělali. Nejdříve nás
trochu překvapily sáčky s polystyrenovými kužely, dortovými krajkami a barevnými třásněmi. Jakmile jsme si vyzvedli i krabičku s hlavou a dalšími ozdůbkami – řetězy a hvězdičkami, bylo vše jasné. Budeme vyrábět anděla! Je
pravda, že nám v hádání dost pomohl ten vzorový, který už stál hotový na stole.
Každý se s chutí a originální představou pustil do práce a za necelou hodinku bylo vyrobeno. Ještě společné foto,
abyste mohli obdivovat, jak se nám naši andílci povedli.
Lada Nekulová
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SPOLU V POHYBU ANEB SOKOLOVNA ŽIJE…
Další cvičební rok jsme odstartovali mnoha pohybovými akcemi. V úterý 18. září mohli rodiče
nahlédnout do cvičební hodiny našich nejmenších sokolíků, pro které byla připravena
Pohádková hodina plná různých aktivit spojených s pohádkovými hrdiny. Pro naše cvičence
jsme si připravili mnoho stanovišť spojenými s kreslenými hrdiny. Naši
malí sokolíci zvládli všechny překážky, aktivity a různé záhady na výbornou a ti, kterým se moc nevedlo, to nevzdali a hrdě vše překonali. Pro ty
větší byla připravena taktéž ukázková hodina, ale zde už jsme připravili
našim sokolíkům i aktivity z logického koutku, které našim cvičencům napomáhají k jejich
rozvoji. Žactvo se se všemi aktivitami popralo hrdě a všichni, jak malí, tak velcí sokolíci, byli
náležitě odměněni.
Ve čtvrtek 20. září jsme zahájili novou florbalovou sezónu cvičební dvouhodinovkou „Florbalové odpoledne“ spojenou pro obě nejmladší kategorie – mini žáků a mladších žáků. Po zahájení a rozcvičení si všichni zopakovali základní techniky a dovednosti. Pak už si všichni vyzkoušeli florbalový zápas. Je dobře, že jsme mohli mezi naše hráče přivítat nové sokolíky
a rozšířit tak svou základnu. Samozřejmě jsme připraveni přijmout i další zájemce, a to ve
všech věkových kategoriích. To platí i pro děvčata, pokud by je florbal zajímal. Na závěr florbalového odpoledne zúčastnění obdrželi diplom malého sportovce.
Ve čtvrtek 20. září jsme náš aerobik zahájili veřejnou cvičební hodinou „50 minut aerobiku“
pro naše žactvo. Pro děti bylo připraveno aerobikové zábavné cvičení, u kterého jsme se
velmi nasmáli a užili si ho. Opět nechyběly odměny pro naše cvičence.
Další zpestření připravila naše tělocvičná jednota v pátek 21. září
v místní sokolovně, kde se uskutečnila tradiční Noc sokoloven, která
upoutala naše cvičence, cvičenky, spoluobčany, od nejmenších až po různé věkové kategorie.
Tato akce byla výjimečná tím, že jsme poznávali kouty naší sokolovny ve světle svíček, které
vytvořili krásnou atmosféru, která byla oceněna dětskými úsměvy. Prvním bodem a startem
naší akce bylo opékání buřtů, při kterém se děti i dospělí posilnili a mohli se pustit do soutěží.
Pro děti byla připravena tajemná cesta překážek, různé logické a fyzické úkoly, se kterými se
děti skvěle vypořádaly a samozřejmě na ně čekalo i hledání klíčů v tajemných sklenicích. Na každém stanovišti
získaly děti indicii, která jim napomohla k vyluštění tajenky a objevení sokolského pokladu. V ostroměřské sokolovně vládla dobrá nálada při hraní různých her a dalších aktivit až do večera, kdy jsme akci museli z důvodu nepříznivého počasí a výpadku elektrického proudu ukončit o něco dříve, než jsme plánovali.
Hned další den v sobotu ráno 22. září, před šestou hodinou, vyrazily vlakem cvičitelky Lada a Lenka se čtyřmi dětmi z naší jednoty do Prahy na akci, kterou pořádal Odbor všestrannosti České obce sokolské s názvem „Sokolská
plavba po Vltavě“. Tuto akci mohl navštívit vždy 1 cvičitel a s ním vybrané čtyři děti ze 42 žup z celé České republiky.
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Nejdříve proběhla prezence (rozdělení do skupin), ubytování v Hostelu, následoval slavnostní
nástup s připomenutím výročí narození br. Miroslava Tyrše, pak hry a sportování na hřišti
a v tělocvičně. Děti si zkusily lezeckou stěnu, bourací kladivo (koule), Bungee Running, skupinové lyže, lidský stolní fotbal, trampolíny, cvičení na airtracku. Za každé absolvování soutěže
děti dostaly lístky do tomboly. Projely se eko vláčkem z nádvoří Tyršova domu přes Malostranské náměstí, ulicí Nerudovou na Pražský hrad, cestou zpět ulicí Kanovnickou, Jelení,
Mariánské hradby, Chotkova, Klárov, Valdštejnskou ulicí na Malostranské náměstí a přes
Maltézské náměstí zpět k Tyršovu domu. V půl třetí jsme se chystali na Sokolskou plavbu po Vltavě, nejdříve jsme
došli přes Mánesův most na Dvořákovo nábřeží, kde kotvil náš velký parník. V půl čtvrtý jsme vyjeli proti proudu
směr Karlův most, Národní divadlo, pozorovali jsme dění v plavební komoře, dále jsme viděli Tančící dům, Smíchovskou náplavku a hrad Vyšehrad. Na lodi každý obdržel nanuk, který nám přišel k chuti. U podolské vodárny se
naše loď otočila ke zpáteční jízdě, cestou jsme se viděli Pražský hrad, stroj času na Letné, nemocnici Na Františku,
vodní elektrárnu na Štvanice a zpět k přístavišti, kde byl začátek naší cesty.
Po vylodění jsme šli kolem Rudolfina, přes Mánesův most a Kampou zpět k Tyršovu domu, kde pro nás byla připravena večeře v hotelu Kampa v rytířském sále.
Večer v 19 hodin jsme se sešli ve velké tělocvičně Tyršova domu, kde byla losována tombola, děti tak sledovaly
s napětím, zda něco vyhrají. Na závěr všechny dostaly drobné ceny, následovalo společné focení. Tím náš velký
a dlouhý den neskončil, čekala nás ještě návštěva bazénu, který je v suterénu Tyršova domu, kde se děti vyřádily.
Poté již následoval spánek a děti usnuly velmi brzy, celodenním vyčerpáním.
Ráno děti šly na snídani, sbalily si svoje věci. Po deváté hodině ranní šli na procházku Prahou, aby nezabloudily,
přišel jim na pomoc Honza, neboť cvičitelka Lada měla v neděli seminář Pohybové a míčové hry v Podolí.
Děti šly kolem Lennonovy zdi, navštívily Muzeum Karla Zemana, přes Karlů most došly až ke kapli Betlémské a na
Václavské náměstí, kde nechyběla návštěva obchodu a občerstvení. Poté všichni došli na hlavní nádraží, kde již
vyhlíželi naši cvičitelku Ladu. Rozloučili se s naším průvodcem Honzou V. a nastoupili do vlaku, cestou hráli hry. Do
Chlumce nad Cidlinou jsme dorazili se zpožděním, a tak jsme náš spoj do Ostroměře nestihli. Čekali jsme další
hodinu na nádraží, domů jsme dorazili až po šesté hodině večer.
Další informace a foto najdete na www.sokolostromer.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA SLETOVÝM ROKEM
V prvním červencovém týdnu se naše ostroměřská jednota zúčastnila XVI. všesokolského sletu. Letos jsme se tím připojili
k oslavám 100. výročí vzniku našeho novodobého státu. Jedná se
o sokolský svátek sportu, kultury, demokracie, a hlavně tělocvičných hromadných vystoupení, která se konala dříve na Strahově,
ale tentokrát podruhé v řadě v Edenské aréně. Na další slet se můžeme těšit opět za 6 let v roce 2024.
V sobotu 30. června vše začalo hromadným přesunem většiny cvičenců vlakem z Ostroměře do Prahy, konkrétně
do základní školy Jakutská. Ubytováni jsme byli v třídách společně s dalšími sestrami a bratry z naší župy JičínskéBergerovy.
V neděli 1. července ráno jsme se přesunuli na Václavské náměstí, odkud šel průvod 15 tisíc sokolíků z celého svě-
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ta. Zástupci naší jednoty měli tu čest nést župní prapor,
prapor jednoty a označení naší župy. Průvod vyšel
z Václavského náměstí kolem Národního divadla dále
po Smetanově nábřeží k Rudolfinu, kde jsme byli přivítáni představenstvem České obce sokolské. Průvod byl
ukončen na Staroměstském náměstí.
Kdo měl ještě po průvodu dostatek sil, mohl se jít podívat na ekumenickou mši v chrámu sv. Víta, kterou celebrovali Dominik Kardinál Duka OP a bratr patriarcha
Butta.
Ještě tentýž den, lehce před setměním, jsme se vydali
od Tyršova domu směrem k Petřínské rozhledně na
noční lampionový průvod na Petřín. V rukách jsme
třímali lampióny. Účast byla tak vysoká, že na nás ani
nevyšly vstupenky na rozhlednu, ale i tak to atmosféře
neuškodilo. Dva naši členové jednoty se této akce nezúčastnili, neboť se zúčastnili slavnostního zahájení
sletu v Národním divadle. Poprvé od otevření Národního divadla měli tu možnost si v něm zahrát ochotníci
a byli to právě sokolští ochotníci a muzikanti. Hrála se
divadelní hra od Ladislava Stroupežnického Naši furianti. O představení byl vysoký zájem a lístky se museli
rozdělovat. Na naši jednotu vyšly pouhé 2 lístky.
V pondělí 2. července začaly oficiální nácviky, zkoušky,
projížděčky a generálky sletových skladeb, které probíhaly až do pátku. Naše jednota se účastnila pěti skladeb a to Noty, Cirkus, Siluety, Spolu a Borci. Všechny tyto skladby s výjimkou Notiček se účastnily obou programů,
což znamenalo, že jsme neustále byli v Edenu a nacvičovali. Skladba Noty byla ušetřena těchto trápení a zkoušky
měli jen ve čtvrtek a v pátek, takže do Prahy přijeli jen na tyto dny. Několikrát se nám poštěstilo mít volné odpoledne nebo dopoledne, takže jsme se vydali za krásami Prahy, na sokolskou výstavu v Michnově paláci a také na
koupaliště u Edenu, kam jsme měli jakožto účastníci sletu volný vstup.
Úterní večer jsme si mohli všichni odpočinout v O2 aréně na programu Sokol Gala, kde se nám představili nejen
sokolští vrcholoví sportovci, ale byly představeny i běžné sokolské aktivity všech druhů – od míčových her, přes
bojové sporty až ke gymnastice i tancům.
Ve čtvrteční večer začal I. program hromadných tělocvičných skladeb, na které jsme se celý rok připravovali. Na
zahájení byli na ploše stadionu přítomni z naší jednoty dva praporečníci, kteří nesli župní prapor a prapor naší
jednoty. Prapory byly ostužkovány jako důkaz, že se daný prapor zúčastnil letošního sletu. Celý program přenášela
Česká televize.
Dále jste nás večer mohli vidět ve skladbách Cirkus, Borci, Siluety a v závěrečné československé skladbě Spolu.
Páteční odpolední vystoupení odstartovala skladba Spolu, na které navazovala skladba Noty s návazností skladby
Cirkus. Toto znamenalo pro některé z nás bleskové převlékání z jednoho úboru do druhého a neuvěřitelný závod
s časem. Později pak odcvičili své skladby i cvičenci Siluet a Borců.
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Po odpoledních vystoupeních jsme si zabalili všechny
věci a odjeli autobusem do svých domovů.
Předsletové aktivity
Sletu v Praze předcházely župní a oblastní slety. Nácvik
skladeb jsme zahájili již na podzim 2017. Naše první
vystoupení bylo v sobotu 19. května 2018 na župním
sletu ve Dvoře Králové nad Labem.
Nejvýznamnější pro nás byl Župní slet v Jičíně 26. května, kde jsme se podíleli i jako spoluorganizátoři. Od
ranních hodin probíhaly zkoušky. Po průvodu všech
cvičenců od sokolovny na Matějkovo cvičiště následovalo předvedení devíti sletových skladeb.
Pak následoval oblastní slet v Hradci Králové. V sobotu
2. června to byly zkoušky a v neděli 3. června zkoušky
a hlavní vystoupení. Mezi nácvikem a vystoupením
jsme měli čas, tak jsme absolvovali návštěvu nedalekého bazénu, kde se vyřádily především naše děti.
A na závěr předsletového období nechyběla ani účast
na župním sletu v Pardubicích 10. června 2018.
Ostroměř
V upravené podobě jsme předvedli nacvičené skladby
v sobotu 23. června 2018 doma v Ostroměři na Sjezdu rodáků. Úpravy a zkrácení skladeb jsme zvolili pro menší
cvičební plochu. Mohli jste nás vidět ve skladbách Noty, Cirkus, Siluety, Borci a Spolu.
Další informace a foto najdete na www.sokolostromer.cz

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ – 24. 11. 2018
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC LISTOPAD 2018
Šepsová Marie
Johnová Jana
Záveský Vladislav

Novotný František
Křovina Jaroslav
Baudyš Jaroslav
Šmejc Alois
Novák Josef
Elicer Miroslav
Klikar Zdeněk
Uherek Milan
Kloz Josef

Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC PROSINEC 2018
Johnová Věra
Vacková Marie
Straková Marie
Kadlečková Alenka

Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

Ostroměř
Ostroměř
DD Obora
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Sylvárův Újezd

Na základě nařízení EU nebudeme zveřejňovat data narození občanů.

Svoz pytlů s tříděným odpadem
Čtvrtek 27. 12. 2018, pravidelně v pondělí 7. 1. 2019, 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3. 2019

Jdete na ples nebo do tanečních? Přijďte k nám.

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 Janeva s.r.o., Husova 5, Hořice
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