ZPRAVODAJ
Ostroměř, Domoslavice,
Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd
č.: 7. - 8.

ročník: 47

rok: 2018

cena: 10,- Kč

web: www.ostromer.cz
e-mail: mks.ostromer@centrum.cz
Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Ostroměř,
Z OBSAHU ZPRAVODAJE
konaného 28. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání
I. volí
1. Návrhovou komisi ve složení: p. Hana Tulková, p. Miroslav Špicar
2. Ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Tomeš, p. Tomáš Gabriel

 Usnesení zastupitelstva
 Akce v Ostroměři
 Fotoreportáž ze sjezdu
rodáků – 23. 6. 2018
 Pohled do činnosti SDH
 Společenská kronika
 Domoslavice za 1. světové
války (3)
 Oznámení
 Inzerce

II. schvaluje
1. Program jednání 27. zasedání ZO s doplněním.
2. Závěrečný účet obce Ostroměř za rok 2017, účetní závěrku za
rok 2017, zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2017
a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostroměř za
rok 2017 s výhradami.
3. Účetní závěrku a zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2017 ZŠ E. Štorcha a MŠ Ostroměř.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce – obec Ostroměř č. IV-12-2016598/VB/01 (ATS
Domoslavice).
5. Dodatek ke smlouvě Správa silnic Královéhradeckého kraje – obec Ostroměř č.239/OU-K/10/N Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského zařízení.
6. Prodej pozemku p.č. 833/2 v k.ú. Ostroměř za cenu odhadní. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
7. Prodej části pozemku p.č. 735/3 v k.ú. Nové Smrkovice za cenu odhadní. Náklady spojené s prodejem
hradí kupující.
8. Dotaci spolkovým organizacím dle předloženého návrhu (příloha č. 1).
9. Poskytnutí daru: Lékárna Vysoké Veselí 30.000 Kč; Domov pro seniory Obora 30.000 Kč; APROPO Jičín
6.000 Kč; Soc. služby Hořice 8.000 Kč; Farní charita Dvůr Králové 1.000 Kč; Linka bezpečí z.s. 1.000 Kč
10. Počet zastupitelů na příští volební období – 11 zastupitelů.
11. Rozpočtové opatření č. 4/2018. Navýšení výdajů bude hrazeno z rezervy z minulých let.
12. Vyhlášení výběrového řízení na akci „Osvětlení přechodů v Ostroměři“. Kritériem výběru bude nejnižší nabídková cena.
13. Navýšení fondu obnovy vodovodu o 10.000,- Kč/rok na celkovou výši 90.000,- Kč/rok od r. 2019.
III. bere na vědomí
1. Zprávu finančního výboru o projednání výsledku hospodaření za rok 2017, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Ostroměř za rok 2017
2. Informaci o přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků z přezkoumání hospodaření obce za rok
2017 (příloha č. 2).
3. Rozpočtové opatření č. 3/2018.
Jiří Stýblo, starosta
Strana 1

VÝBOR PRO KULTURNÍ ČINNOST SPOLEČNĚ S VÝBOREM PRO
SPORTOVNÍ A ZÁJMOVOU ČINNOST PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ:
Ostroměřské filmové léto 31. 8. – 3. 9. 2018 na hřišti
za školou, začátek vždy ve 20 hod:

Vstupné dobrovolné, 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!

Konec prázdnin v loděnici – 1. září 2018 od 14 hodin

FOTOREPORTÁŽ ZE SJEZDU RODÁKŮ – 23. ČERVNA 2018

Strana 2

Strana 3

Strana 4

Strana 5

Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
9. 6. 2018 SDH Sobčice oslavoval 130. výročí založení
sboru. SDH Ostroměř na této akci prezentoval hasičský
speciál Praga RN-AS 16. Akce se zúčastnilo 7 členů.
Akce byla zahájena u Hasičského domu, odkud vyšel
slavnostní pochod na hřiště. Zde proběhlo ocenění zasloužilých členů, byly zde ukázky historické techniky i její
předvedení. Večer k poslechu i tanci vyhrávala skupina
Vokap.
16. 6. 2018 V SDH Chotělice u Smidar v uvedený den
probíhaly oslavy 120 let založení sboru. SDH Ostroměř
zde prezentovala hasičský speciál T 148-CAS 32. Osádka
vozidla zajištovala pro soutěžící sbory okrsku dodávku
vody.
Soutěží jako host se zúčastnilo naše soutěžní družstvo
a obsadilo 1. místo.
16. 6. 2018 SDH Nevrátice zorganizoval noční soutěž mladých hasičů - Nevrátická bludička - IV. ročník. Po prezentaci a nástupu byly zahájeny štafety, soutěžilo se ve 2 ěkových kategoriích, mladší a starší žáci. Naše umístění
mladší 6. místo, starší 7. místo.
23. 6. 2018 Ostroměřský sjezd rodáků. Technické zajištění začalo v průběhu předcházejícího týdne. Hlavním naším úkolem bylo zajistit občerstvení pro účastníky akce, předvést ukázku nácviku požárního útoku dětí i dospělých, vytvořit podmínky pro letecký zásah. Dále to bylo hasičská fontána s barevnými efekty, kde byly zapojeny
další sbory s technikou, včetně výpomoci velkoobjemovými nádržemi taženými traktory ze ZEAS a.s. Podhorní
Újezd.

Strana 6

6. - 8. 7. 2018 Sbor na základě žádosti SDH Smržovka se zúčastnil akce Tropická pouť, která se koná každoročně
před autokempem Rozkoš v České Skalici. Akce se zúčastnila T 148- CAS 32 a dodávala vodu pro proudnice, které
vytvářely vodní proudy ozdobené barevnými světly spolu s hudebním doprovodem.
21. 7. 2018 se konala v požární nádrži v areálu hasičské zbrojnice v Domoslavicích Neckyáda pro děti a mládež.
Byl to 1. ročník, tak věříme, že v dalších letech se účast alespoň zdvojnásobí.

11. 8. 2018 Domoslavské „koupaliště“ ožilo Letním sněho-pěnovým dnem. Součástí odpolední akce byly různé
hry, koupání a letní veselení u vody i ve vodě. K dispozici byl dostatek ochranných nápojů všeho druhu, včetně
občerstvení.
Výjezdová jednotka SDH v měsíci červenci a srpnu měla 7 výjezdů. Z toho pouze 2 byly v katastru obce, ostatní
mimo katastr.
Dále jednotka s technikou zajištovala doplnění vody do projíždějícího parního vláčku a ve Štikovské rokli kropila
soutěžní trasu závodu zařazeného do Mistrovství Evropy.
výbor SDH

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC SRPEN 2018
Antoš Jaroslav
Fialová Anna
Khunová Jaroslava
Pavlišta Miloslav
Volejníková Věra
Kadrle Zdeněk

Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř
Ostroměř

Na základě nařízení EU nebudeme zveřejňovat data narození občanů.

Omluva redakce

V květnu 2018 oslavila 94. narozeniny paní Květa Zmátlíková, která žije v DD v Oboře.

DOMOSLAVICE V OBDOBÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY (část 3.)
Konec války a poválečné období

Dne 28. října 1918 byl život na našem území zcela změněn, jedná se o jeden z nejvýznamnějších dní v historii
našich zemí.
3.1 Konec války
28. říjen 1918 se stal opravdovým mezníkem v dějinách, měl průběh ve vsi celkem poklidný, nikdo netušil, že
v Praze byl vyhlášen samostatný Československý stát. Každý byl zaměstnán svými starostmi, a kromě toho tato
událost byla něco, co se zdálo být pohádkou.
Zpráva o vyhlášení samostatnosti došla do Domoslavic až druhého dne (29. října 1918). Toto sdělení každý přijal s radostí. Byl konec války. Všichni se těšili, že se jim vrátí jejich drazí z krvavých bojišť. Bude konec utrpení
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a snad i bídy a hladu. Nastanou nové krásné časy a hlavně mír. Takovéto myšlenky se šířily rychle vesnicí. Většinou
první myšlenka patřila konci bolestivé minulosti a druhá svobodné budoucnosti. Jsme svobodní, máme vlastní
stát, budou vládnout naši lidé. Bude vládnout spravedlnost. Takové, ale i další podobné radostné myšlenky byly na
každém rohu Domoslavic. Byl to den plný upřímné radosti. Ve válkou zničené vesnici bylo mnoho práce, ale tento
den byl tak významný, že se práce přerušily.
Současně se, ale nezapomnělo na ty, kteří se nedočkali tohoto šťastného dne.
Seznam padlých občanů Domoslavic:
Josef Škvrna (1882) z čp. 13 – padl v roce 1914 na srbském bojišti
Bohumil Vitvar (1889) z čp. 8 – od 14. 8. 1914 nezvěstný – ruské bojiště
František Ruml (1887) z čp. 1
Alois Klíma (1890) z čp. 37 – padl roku 1917 na ruském bojišti
František Goll z čp. 38 – zemřel na následky války v roce 1917 ve vojenské nemocnici v Chrudimi
Josef Ruml (1889) z čp. 1 – padl na ruském bojišti
3.2 Národní hrdost
Po prvním dni radosti následovaly dny nové, plné národního nadšení. Objevily se slovanské trikolory, byly ničeny rakouské znaky, obrazy císaře. Docházely zprávy o činnosti našich legií, o jejich hrdinství, které bylo dále sdělováno s pýchou. Tyto zprávy byly možná někdy i zveličovány.
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že se v obci slavnostně vyhlásí samostatnost a uvolnilo potřebný obnos na
uhrazení nákladů. V nejbližší listopadové neděli odpoledne se po blátivé silnici ubíral veliký slavnostní průvod za
doprovodu hudby, která hrála donedávna zakázané slovanské písně. Průvod se vrátil na náves, kde byla postavena
tribuna, ze které pan Vojtíšek, profesor učitelského ústavu v Jičíně řečnil. Ve své řeči vyzvedl význam slova osvobození. Slavnost byla ukončena hymnami a večer se po dlouhé době v místním hostinci pana Jůzy tančilo.
Dokončení příště
Tomáš Dvořák, seminární práce z dějepisu 2017

Svoz pytlů s tříděným odpadem
Pravidelně v pondělí 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10. 2018

INZERCE
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

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakt 603 201 293

mob. 601 188 013

jicin@geoplan.cz, www.geoplan.cz

upatrinu@seznam.cz, www.upatrinu.cz

Reklamace ohledně dodávání zpravodaje: paní Věra Doležalová, V Chaloupkách čp. 75, tel. 605 349 018
Ostroměřský zpravodaj vydává Místní kulturní středisko, T. G. Masaryka, Ostroměř, obvykle měsíčně. Redakční rada MKS:
Ing. Tomáš Horák - technické a grafické zpracování, Hana Němečková, Petr Němeček
Své texty, přání, názory a připomínky podávejte v písemné podobě do 20. dne v měsíci.
Pokud je to možné, zasílejte své příspěvky v elektronické podobě na e-mailovou adresu: mks.ostromer@centrum.cz
Za obsah příspěvků redakční rada neručí.
Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit.
Tiskne Janeva s.r.o., Husova 5, Hořice
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