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web: www.ostromer.cz
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Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání:
I. schvaluje:
1. Program jednání Zasedání ZO č. 3/2020 včetně rozšíření.

2. Dodatek č. 1 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne

14. 6. 2019, kterým se prodlužuje smlouva na r. 2020.

3. Poskytnutí daru Oblastní charitě Jičín ve výši 5.000 Kč, Domácímu
hospicu Duha V Hořicích ve výši 5.000 Kč, Farní charitě Dvůr Králové

nad Labem ve výši 2.000 Kč a Lince bezpečí ve výši 3.000 Kč.

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě O zajištění přípravy a realizace objektů vy
volaných stavbou souvisejících se stavbou dálnice D35.
5. Prodej pozemku parc. č. 281/5 v k.ú. Ostroměř za cenu 50 Kč/m2.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
6. Pronájem nebytových prostor čp. 225 ul. Nádražní paní Marksové ke zřízení kanceláře ČSOB za měsíční nájem
ve výši 2.000 Kč.
7. Smlouvu o dílo na akci „Oprava komunikací ulic Školní a Družstevní“ a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
8. Rozpočtové opatření č. 2/2020. Dále navýšení paragrafu pitná voda o 306.000 Kč.
9. Směrnici upravující podmínky pro přidělování bytů ve vlastnictví obce.
10.Územní působnost obce Ostroměř v MAS Podchlumí, z. s., na období 2021-2027. Zastupitelstvo obce Ostroměř
souhlasí se zařazením obce Ostroměř do přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Podchlumí pro období 2021-2027, tj. se zařazením obce do územní působnosti MAS Podchlumí,
z. s., na období 2021-2027. Zastupitelstvo dále schvaluje uzavření darovacích smluv na převedení majetku
z MAS Podchlumí na obec Ostroměř.
Ing. Tomáš Gabriel, starosta obce

Hana Němečková, místostarostka obce

BANKOMAT V OBCI
Vážení spoluobčané,
na vaše žádosti a přání jsme pro vás po delším shánění u různých bank a institucí se nám podařilo vrátit zpět
bankovní automat do naší obce. Automat naleznete ve středu obce u bývalé spořitelny.
Bankomaty společnosti Euronet nabízejí běžně využívané funkce a služby jako ostatní bankomaty na trhu a navíc
umožňují výběry i EUR.
Výše poplatku za výběr z bankomatu Euronet stanovuje a klientovi účtuje výhradně jeho banka, která kartu
vydala. Z pohledu klienta se jedná o výběr z cizího bankomatu, a proto mu banky naúčtují standrdní poplatek, jako
kdyby vybíral z jakéhokoliv bankomatu jiné než vlasní banky. Tento poplatek jde bance klienta. Má-li např. klient
u své karty nastaveny výběry ze všech bankomatů ZDARMA, pak i z našeho bankomatu vybírá ZDARMA.
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Smlouva mezi obcí Ostroměř a společností Euronet je uzavřena
na 1 rok, poté může následovat automatické prodloužení nebo
možnost vypovězení.
PROVOZ BANKOMATU
- běží nonstop
- nikdy s ním nemanipulujte (nehýbejte, …)
- servis obstárává pouze EURONET
- závady či poškození hlaste na OU
- nebo kontaktujte EURONET na bezplatnou linku 800 152 417
nutno uvést ID bankomatu
- nebo e-mailem na helpdesksk&cz@euronetworldwide.com ) ID
i kontakty jsou nalepený na bankomatu
- výběr EUR je dostupný pouze majitelům účtů uvedených v jiné
měně než EUR
- v případě reklamace (např. nevydání hotovosti z ATM) musí
klient neprodleně kontaktovat vydavatele platební karty, tedy
jeho banku, která mu poskytne veškeré potřebné informace.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Vážení spoluobčané,
v poslední době nám přibývá množství různých neoznačených pytlů, které se objevují u nádob na tříděný odpad.
Navíc se nezřídka stává, že pytle obsahují běžný směsný komunální odpad z domácností, který může být pouze
v pytlích označených modrým logem firmy Marius Pedersen. Tento pytel je možno zakoupit na obecním úřadě za
62,- Kč.
Dále si můžete na obecním úřadě zdarma vyzvednout pytle žluté na ostatní plasty z domácnosti (igelitové sáčky
a obaly, kelímky od jogurtů, obaly od drogistického zboží, apod.) a červené pytle na tzv. „tetrapackové obaly“
(krabice po mléku i od džusů, případně vína).
Kdo porušuje tyto pravidla a zbavuje se odpadu v různých modrých nebo černých pytlích, porušuje vyhlášku obce
a dopouští se tím přestupku. Nehledě na to, že tento odpad je nákladně odvážen na skládku na obecní náklady
a tudíž za peníze všech občanů obce.
Prosíme občany, aby veškeré PET láhve, umělohmotné nádoby, kelímky, krabičky od pokrmů, obaly od kosmetických a hygienických potřeb, papírové krabice i tetrapackové obaly sešlapávali. Takto postupujte s odpadem do
kontejnerů i červených a žlutých pytlů.
Od pondělí 10. srpna 2020 platí zákaz navážení veškerého odpadu (větví, trávy, …) k rodnému domu Eduarda
Štorcha. Nové místo skládky pro tento odpad bude určeno a včas oznámeno.
Děkujeme tímto Všem, kteří dodržují pravidla a svým chováním přispívají k čistotě a vzhledu naší obce a tím i životnímu prostředí vůbec.

PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE V NAŠICH OBCÍCH
Vodovod v Nových Smrkovicích
Nyní probíhá výstavba vodovodu v Nových Smrkovicích
s celkovými náklady ve výši 3.607.000 Kč.
Z toho dotace z Ministerstva zemědělství činí 1.984.000 Kč
a dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 900.000 Kč.
Termín realizace je stanoven od 4. 5. 2020 do 30. 6. 2021.
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
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Oprava komunikací ulic Školní a Družstevní
Od 1. července 2020 probíhá oprava vozovky a chodníků v ulici Školní před budovou mateřské a základní školy a
v ulici Družstevní. Náklady byly vyčísleny v částce 3.031.042 Kč a jsou hrazeny z rozpočtu obce. Realizaci provádí
firma Rekom Nový Bydžov. Termín dokončení 31. srpna 2020.

VÝZVA NA PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA PRONÁJEM BYTU
Obec Ostroměř oznamuje V souladu S Čl. 1 Směrnice č. 1/2020 upravující podmínky pro přidělování bytů ve
vlastnictví obce Ostroměř
ZÁMĚR PRONAJMOUT BYT VE VLASTNICTVÍ OBCE
na adrese T. G. Masaryka 103 V Ostroměři a současně vypisuje VÝZVU NA PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
do řízení na pronájem bytu ve vlastnictví obce Ostroměř na adrese ul. T. G. Masaryka č. p. 103 Ostroměř.
Jedná se o pronájem bytu velikosti 2+k.k., o celkové výměře 63,09 m2, byt po rekonstrukci v přízemí domu. Byt
neodpovídá podmínkám Vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecních technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívaní staveb.
Součástí bytu je předsíň, koupelna, WC, k bytu je přidělen Sklep o výměře 6,60 m2. Byt je vybaven kuchyňskou
linkou, elektrickým sporákem. Byt je vytápěn vlastním plynovým kotlem. Byt se nachází v budově obecního úřadu
č .p. 103 Ostroměř, stavba stojí na pozemku st. p. č. 139, zapsaném na LV 10001 katastrální území Ostroměř,
zapsaný u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště v Jičíně.
Měsíční nájemné bylo stanoveno na 6.500,- Kč
Nájemní smlouva bude s úspěšným uchazečem uzavřena na dobu určitou a to na 1 rok, v případě řádného plnění
nájmu je možno smlouvu prodloužit.
Žádosti je možné doručit na Obecní úřad Ostromer osobně, poštou, datovou schránkou nebo emailem
(ou@ostromer.cz) a to do 31. 8. 2020.
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Podmínky účasti zájemce v nabídkovém řízení na pronájem obecního bytu:
Žadatel je občanem České republiky nebo občanem jiného státu s platným povolením k trvalému pobytu na území
České republiky.
Žadatel je starší 18 let a je způsobilý k právním úkonům.
Žadatel nevlastní byt nebo dům s bytem nebo část domu s bytem.
Žadatel nemá uzavřený nájemní vztah na dobu neurčitou k dalšímu obecnímu bytu (v případě manželů musejí
tuto podmínku splňovat oba).
Žadatel nevede soudní spor týkající se vypořádání dalšího bytu nebo domu po rozvodu manželství.
Žadatel nemá splatné nedoplatky a není evidován jako dlužník obce Ostroměř (v případě manželů musejí tuto
podmínku splňovat oba).
Žadatel nebyl nájemcem obecního bytu, ze kterého dostal výpověď z nájmu bytu, nebo ve vztahu, k němuž byla
na žadatele podána žaloba na vyklizení bytu pro hrubé porušování dobrých mravů nebo povinností vyplývajících
z nájmu bytu.
Náležitosti žádostí o pronájem obecního bytu:
Žádost se podává na předtisteném formuláři, který je dostupný na Obecním úřadě Ostroměř a na internetových
stránkách obce.
V případě manželů musí být Žádost podána společně oběma manželi.
Žádost se podává buď osobně na Obecní úřad Ostroměř nebo poštou, datovou schránkou, emailem se zaručeným
elektronickým podpisem na adresu ou@ostromer.cz.
Povinné přílohy žádosti:
Kopie pracovní smlouvy, dokladu o jmenování nebo o volbě do funkce, nebo v případě podnikajícího žadatele
kopie živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění k podnikání žadatele, tento doklad musí být platný ke dni
podání žádosti.
Potvrzení od zaměstnavatele žadatele, který je zaměstnancem, o výši průměrného hrubého měsíčního příjmu
(průměr za poslední 3 měsíce od podání žádosti), a všech členů domácnosti žadatele, pokud jsou zaměstnanci,
kteří budou s žadatelem žít ve společné domácnosti v nabízeném bytě.

Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
- 22. 2. 2020 - V uvedený termín se konal Hasičský ples. K tanci a poslechu doprovázela hudební skupina ServisVokap. Jako každoročně se provádělo losování věcných cen, které hasiči získali od sponzorů z místa i okolí.
O půlnoční přestávce bylo slosováno dalších 12 cen. Pozornost si zaslouží např. ZEAS Podhorní Újezd, Aeroklub
Hořice, Kamenictví Soukup, Agro Chomutice, Drogerie Prima, Ford Milovice, Zemědělské družstvo Dobrá Voda
a další, kteří ceny věnovaly.
Účastníci plesu se jako vždy dobře bavili až do jeho konce.
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- 14. 3. 2020 - Z důvodů nařízení vlády ohledně krizového stavu s pandemií Covid -19 byla akce Maškarní rej zrušena.
- 18. 4. 2020 - SDH při respektování předepsaných hygienických opatření realizoval v návaznosti na jarní úklid obce sběr železa a druhotného odpadu. Na akci se podílelo 8 členů, kteří pracovali ve dvou skupinách. Výtěžek z této
akce bude použit na materiální výdaje sboru.

- 13. 6. 2020 - V průběhu dubna a května nebylo možno plánované sportovní a kulturní akce pořádat. Po uvolnění
hygienických opatření byla plánovaná květnová taneční zábava přesunuta na tento termín. Byly zajištěny technické podmínky pro její konání v areálu základní školy se zahájením již od 17 hodin. Hudební doprovod zajištovala
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skupina Servis Vokap. Hasiči zajišťovali i potřebné občerstvení pro účastníky. Tím byly vytvořeny podmínky pro
sousedské posezení občanů, kteří od února neměli možnost se spolu sejít, popovídat si a zabavit se, včetně tance.
I přes improvizované podmínky účastníci odcházeli domů spokojeni.

- 18. - 19. 6. 2020 - V areálu hasičské zbrojnice v Domoslavicích je požární nádrž, která vyžaduje každoroční údržbu. Nejde jen o odstranění případných úniků, ale hlavně o čistotu vody.
Kolektiv pro práci s mladými hasiči zorganizoval v těchto dnech čistění nádrže. Znečištěná voda s kalem byla
vypuštěna a provedeno tlakové čištění boků a dna nádrže. Nyní je opět napouštěna, aby mohla sloužit nejen jako
zdroj požární vody, ale i pro sportovní nácviky mladých hasičů.

- 20. 6. 2020 – V sobotu tento den s názvem programu „Letní slunovrat“ projížděl Ostroměří parní vlak 310.0134.
Členové jednotky s CAS 32 zajištovali doplňování vody při jeho třech jízdách ze Staré Paky do Ostroměře.
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Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
Jednotka vyjížděla k likvidaci spadlých stromů na komunikaci Ostroměř - Šárovcova Lhota od února do
současnosti celkem 3x.
20. 6. 2020 po silném a vytrvalém dešti následovalo
bleskové zatopení domů sklepů a komunikací
v Hořicích, Dobré Vodě, Libonicích. Odstraňovaly se
nánosy bahna a štěrku z komunikace Hořice - Lukavec.
Celkem bylo evidováno 12 mimořádných událostí.
K zásahům byla použita vozidla A 3O a Ford Tranzit.
Použita byla 2 čerpadla Heron a plovoucí čerpadlo
Honda.
výbor SDH

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2020
Draslar František
Fikarová Alena
Vávra Jan
Tauchmanová Hana
Šmejc Miloš
Zörnig Jaromír
Kovalčíková Hana
Pácalová Zdeňka

Ostroměř
Domoslavice
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
DD Mlázovice
Ostroměř
Ostroměř

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA
Antoš Jaroslav
Fialová Anna
Menclíková Marie
Francová Miluška
Procházková Marie

82 let
84 let
82 let
86 let
91 let
88 let
70 let
70 let

MĚSÍC SRPEN 2020
Ostroměř
90 let
Ostroměř
89 let
Ostroměř
81 let
Ostroměř
70 let
Nové Smrkovice 70 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ČERVENEC 2020
Šimek Miloslav
Šmejcová Blanka
Holcová Eva
Hartmanová Jaroslava
Antošová Jana
Lachmanová Karla
Kubinec Jaroslav

Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

88 let
90 let
70 let
70 let
70 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.

Svoz pytlů s tříděným odpadem
pravidelně v pondělí 17. 8., 31. 8., 14. 9., úterý 29. 9., 12. 10., 26. 10. 2020
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 emailovou 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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V OSTROMĚŘI NA HŘIŠTI ZA ŠKOLOU
ZAČÁTEK VŽDY VE 20 HODIN
Neděle 23. 8. – Hodinářův učeň
Pondělí 24. 8. – Afrikou na pionýru
Úterý 25. 8. – Na střeše
Středa 26. 8. – Poslední aristokratka
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude předán Nadaci Konto Bariéry.
Posezení na lavičkách, promítání probíhá pod širým nebem. Doporučujeme
teplejší oblečení, případně deky a podsedáky, večery už mohou být chladné.
Budeme se těšit na setkání s Vámi!

Křížovka
Vodorovně:
A – Americká šelma vystřikující páchnoucí tekutinu; hydrogenium. B – Značka voltampéru; jihoamerický stát; infekční činitele. C – Anglicky „starý“; lupen; pruh. D – Plavecký styl; souboj; vybídnutí k přijetí něčeho. E – TAJENKA. F – Iniciály herečky Mandlové; Unie evropských fotbalových asociací; malá částečná paruka nad čelo. G – Dokořán se rozvírat; jednotka váhy (p); úspěšná hudební
skladba. H – Blankytná modř; zdvojený zápor; chemická
značka neonu. I – Pekelníci; orientální tržiště.
Svisle:
1 – Svážení; vázací stroj. 2 – Zakalený; hranice (mn. č.). 3 –
Citoslovce povzdechnutí; pražská divadelní fakulta; přežvýkavec s hladkými dutými rohy. 4 – Egyptský veletok;
pomluva; zkr. registrované tuny. 5 – Doba bez aktivity;
mimozemšťané. 6 – Italská sopka; čili. 7 – St. SPZ Ostravy;
cirkusový stan (slang.); kloubní onemocnění. 8 – Druh
omáčky; žíravina; iniciály běžce Zátopka. 9 – Dřívější
Persie; kostní výběžek. 10 – Stávat se kysaným; těkavá narkotická látka.
Nápověda: DIP, SPINA

Správné znění tajenky z minulého i současného čísla zpravodaje zašlete na mks.ostromer@centrum.cz nebo
osobně přineste do místní knihovny. Těšíme se na vaše odpovědi.
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, které odměníme.
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