ZPRAVODAJ
Ostroměř, Domoslavice,
Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd
č.: 3. - 4.

ročník: 47

web: www.ostromer.cz

rok: 2018

cena: 10,- Kč

e-mail: mks.ostromer@centrum.cz

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Ostroměř,
konaného dne 1. 3. 2018
Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání
I. volí
1. Návrhovou komisi ve složení: p. Petra Chudobová, p. Jiří Vondráček
2. Ověřovatele zápisu: p. Iva Mádlová, p. František Soukup

Z OBSAHU ZPRAVODAJE
 Usnesení zastupitelstva
 Akce v Ostroměři
 140. výročí narození Eduarda
Štorcha
 Obecní knihovna
 Zprávy ze školy a školky
 Zápis k předškolnímu vzdělávání
 Sběr starého papíru
 Pohled do činnosti SDH
 Akce Klubu žen Ostroměř
 Pochod Eduarda Štorcha
 Čarodějnice
 Společenská kronika
 Poděkování
 Domoslavice za 1. světové
války (část 1)
 Oznámení
 Inzerce

II. schvaluje
1. Program jednání 25. zasedání ZO s doplněním.
2. Rozpočet obce na rok 2018 s celkovými příjmy 19.087.234,- Kč
a s celkovými výdaji 21.137.302,- Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen z přebytku minulých let.
Závaznými ukazateli plnění rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.
3. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na období 2019–2023.
4. Poskytnutí daru Tělocvičné jednotě Sokol Ostroměř ve výši
100.000,- Kč na Všesokolský slet a akce s tím spojené. Povinností
příjemce je předložit do konce roku 2018 vyúčtování použití těchto
finančních prostředků.
5. Vyhlášení programové dotace na rok 2018.
6. Převod výsledku hospodaření ZŠ ve výši 165.409,85 Kč do rezervního fondu.
7. Uzavření SOD s fy Elektros Martinice na zpracování projektové dokumentace „Nasvětlení přechodů
v obci“ a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele této akce.
8. Prodej pozemku p. č. 978 v k. ú. Ostroměř za cenu odhadní. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
9. Prodej části pozemku p. č. 767/6 v k. ú. Ostroměř za cenu odhadní. Náklady spojené s prodejem hradí
kupující.
10. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele opravy střechy na budově OÚ.
III. neschvaluje
1. Úhradu části provozních nákladů ZŠ Bodláka a Pampelišky Veliš.
IV. bere na vědomí
1. Informaci o končícím funkčním období ředitelky ZŠ a MŠ Ostroměř.
2. O záměru koupit část pozemku p. č. 848/2 v k. ú. Ostroměř.
3. Informaci PČR.
4. Informaci o přípravě sjezdu rodáků.
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Jiří Stýblo, starosta

VÝBOR PRO KULTURNÍ ČINNOST SPOLEČNĚ S VÝBOREM PRO
SPORTOVNÍ A ZÁJMOVOU ČINNOST PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ:
19. května 2018 – Pochod a cyklotrasy Krajem Eduarda Štorcha
27. května 2018 – Cesta pohádkovým lesem
22. – 23. června 2018 – Sjezd rodáků a přátel obce Ostroměř

140. VÝROČÍ NAROZENÍ NAŠEHO RODÁKA EDUARDA ŠTORCHA
Štorch, jak ho neznáte. Zavedl první lesní školu, lyžařské kurzy i rekreace u Jadranu
Převzato z internetu:
https://magazin.aktualne.cz/storch-jak-ho-neznate-byl-skautsky-vedouci-propagator-lesnic/r~19c8b2543cb911e8bacfac1f6b220ee8/
autor: Zuzana Hronová, 10. 4. 2018

Eduarda Štorcha si mnozí spojují pouze se slavnými Lovci mamutů nebo Osadou Havranů. Rodák z Ostroměře má
přitom na svědomí první lesní školu, první lyžařské kurzy pro pražské žáky či první rodinné rekreace u Jadranu.
Jeho pozoruhodná životní pouť začala přesně před 140 lety, 10. dubna 1878.
Když se řekne jméno Eduard Štorch,
většině lidí se vybaví pravěk, mamuti, Kopčem, Veverčák, povinná
četba.
Proslulé knihy Lovci mamutů, Osada Havranů či Volání rodu v pozdějších letech značně překryly jeho
další výrazné stopy, ať již v oblasti
pedagogiky, archeologie, skautingu,
či zdravého životního stylu. Přitom
během svého života byl ceněn více
za svou práci s mládeží než za psaní
knih.
Nejvíce úsilí skutečně věnoval Eduard Štorch, skautským jménem
Sachem, po celý život dětem.
S kluky ve skautském oddíle na
pražském Libeňském ostrově prováděl archeologické výzkumy, během nichž našli v Libni a na Proseku
kousky mamutích klů, zubů a kostí
i kosterní pozůstatky divokých koní
či pravěkých nosorožců.
Již na přelomu století během svého
krátkého pedagogického působení
na Mostecku upozorňoval na složité

Eduard Štorch, propagátor experimentálních škol v přírodě.
Foto: Muzeum hlavního města Prahy
sociální postavení dětí ze severních
Čech.
Štorch byl také velmi aktivním členem hnutí reformní pedagogiky.
Soudobému školství vyčítal například nepřiměřenost osnov, to, že
žáky vede jen k mechanickému
opakování, že potlačuje jejich individualitu nebo nerozvíjí děti ve

Místo vyučování výchova k soběstačnosti či vlastenectví
Svůj ideál měl inovátor Štorch možnost testovat pouze několik let. Šlo
o průkopnickou Dětskou farmu na
Libeňském ostrově, kterou bychom
dnes mohli nazvat lesní či přírodní
školou. I zde uplatňoval principy
skautingu, který byl tehdy velkou
pedagogickou novinkou.

Vzhledem k tomu, jak velké "haló"
ve společnosti i na politické scéně
vzbuzují lesní školky a jsou považovány za módní výstřelek "ekorodičů", je těžko uvěřitelné, že Štorch
něco takového plánoval již v roce
1921 a realizoval o čtyři roky později.
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schopnosti pozorovat, reflektovat
a dávat věci do souvislostí. Za ideální považoval všestranný rozvoj,
tedy něco, co dobře znal ze skautského oddílu.
Dnes jako bychom tedy objevovali
již dávno objevené.

Dětskou farmu pokládal Štorch za
"pokus o výchovu mládeže na základě života v přírodě".
"Vyučovací doba - nestálá. Řídí se
volným časem mým i žáků. Obyčejně jedna hodina ve škole a šest,
deset i více hodin ve volné přírodě podle dohody. Vyučování nemá ráz
školský, nýbrž životně praktický

a rodinný. Použije se vhodně skautingu," cituje Tibor Vojtko v časopise Speciální pedagogika v článku
"Dětská farma Eduarda Štorcha
a reforma meziválečného školství"
autorovy zásady.
Štorchovu pokrokovost a nadčasovost lze najít i v obsahu jeho výuky.
Když se dnes zeptáte odborníků na
pedagogiku, co nejvíce postrádají
v zastaralých školních osnovách,
zmiňují, že děti absolutně nepřipravují na život, na nutnost komunika-

ce a spolupráce ve společnosti a že
se u žáků rozvíjí nezdravá soutěživost místo tolik potřebné empatie
či umění kompromisu.
Štorch na své Dětské farmě vychovával děti "k pořádku, čistotnosti,
pravdomluvnosti, tělesné práci,
soběstačnosti, společenské spolupráci, bratrství, konání dobra,
k lásce k přírodě, k životu, národu
a lidem". A také je vzdělával
v "praktické znalosti občanské".

Udělejte z učeben verandy, ať mohou žáci dýchat
Eduard Štorch chtěl nicméně
ozdravit také standardní školní
budovy tak, aby k žákům pronikalo
mnohem více čerstvého vzduchu.
"Rozmnoží se a zvětší se okna ve
třídách. Jsou pak otevřena stále. Za
chladného počasí se děti teple obléknou. Odstraní se celá jedna stěna učebny, takže z uzavřené učebny
vznikne krytá veranda. Zřídí se
lodžie, otevřené vzduchu a slunci,

kde děti odpočívají na lehátkách.
V zimě jsou děti dobře zabaleny.
Ustoupiti nelze!" cituje Štorcha ve
svém článku Tibor Vojtko.
Autor knih o pravěku se nesmazatelně zapsal i do oblasti hromadných rekreací. Jako vůbec první
v Praze začal ve 20. letech 20. století organizovat lyžařské kurzy pro
pražskou mládež či rodinné pobyty
u Jaderského moře.

Žákům Dětské farmy svěřil část
zodpovědnosti za její fungování,
starali se s ním například o částečně
soběstačné hospodářství. Jedla se
především vypěstovaná zelenina,
vegetariánstvím prosazoval zdravý
životní styl.
Jeho libeňský experiment skončil na
konci roku 1934, kdy musel svůj
pozemek na Libeňském ostrově
vyklidit, neboť ho město chtělo
pronajmout Univerzitě Karlově na
tělocvik.
Lyžování se mu málem stalo osudným. Na silvestra 1935 do něj
a několika dětí vjel neopatrný lyžař,
Štorch to odnesl těžkým zraněním
i mírně pošramocenou psychikou.
O pět let později oslepl na jedno
oko a odešel do plného důchodu.
V něm se až do své smrti v roce
1956 věnoval psaní knih, především
dobrodružných a historických románů.

Zdeněk Burian: Geniální kreslíř a tramp v mládí umíral hlady
Převzato z internetu:
https://magazin.aktualne.cz/zdenek-burian-genialni-kreslir-a-tramp-v-mladi-umiral-hlady/r~5ecb2138b1e911e4a7d8002590604f2e/
autor: Zuzana Hronová, 11. 2. 2015

Knihy Maye, Vernea, Kiplinga či Štorcha si bez něj nedokážeme
představit. Jeho vědecké kresby pravěku byly proslulé. Od jeho
narození uplynulo 110 let.
Štramberk - Před 110 lety, 11. února 1905, se v Kopřivnici narodil český malíř a ilustrátor dobrodružných knih Zdeněk Burian. Brzy po jeho narození se Burianovi přestěhovali na náměstí
do Štramberka, jen pár bloků od místa, kde dnes sídlí umělcovo muzeum.
Pro mimořádný talent byl v pouhých čtrnácti letech zapsán na
pražskou Akademii výtvarných umění, přijali ho rovnou do
druhého ročníku. Jeho kolegové byli o šest až osm let starší a
přezírali ho. Zde začala jeho osamělost, která Buriana provázela skoro celý život.

Neměl co jíst ani kde spát

Rodiče neměli na jeho studia peníze, a tak se musel protloukat sám.
Často měl hlad a neměl kde spát.
Vydělával si, jak se dalo, třeba pomocnými pracemi na stavbách či
nošením kufrů. Když neměl kde
bydlet, nocoval pod železničním
mostem.

Zdeněk Burian: Geniální kreslíř a tramp v
mládí umíral hlady
Foto: Zdeněk Burian, © Muzeum Zdeňka Buriana a autoři

"Člověk tenkrát ztvrdnul a poznal,
že hodně snese. Když poznáte život
z žabí perspektivy, přestanete se
bát smrti. Umíral jsem dvakrát a
žádný dojem to na mě neudělalo. A
poznáte také, jak jsou lidé tvrdí a
necitelní," cituje vzpomínky Zdeňka
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Buriana Aleš Durčák v knize Štramberk – Moravský Betlém.
Jako ilustrátor se Burian začal živit
již v šestnácti letech. Ilustroval
hlavně dobrodružnou literaturu.
Jeho první kresba se objevila v knížce Dobrodružství Davida Balfoura
od Roberta Louise Stevensona.

Na jeho kresbách odrostly generace chlapců
Po několik generací znal skoro každý chlapec jeho brilantní perokresby, kvaše a tempery doprovázející
knihy Eduarda Štorcha, Jaroslava
Foglara a dobrodružnou a fantastickou literaturu pro mládež od

autorů typu Karla Maye či Julese
Vernea.
"Měl bych se zmínit o obtížích ilustrátorské práce, o té velké porci
roboty, kterou na hotových kresbách vidět není, o tom, jak malá
knižní kresba vyžaduje někdy studií

Lovci mamutů a pravěk? Začalo to ve štramberské jeskyni
Knížku Lovci mamutů recenzoval
profesor Josef Augusta, který od
roku 1933 působil na geologickopaleontologickém ústavu Univerzity
Karlovy v Praze.
"Pozval si mne domů a předložil mi
obrázek kostry diplodoka, býložravého veleještěra. Nakreslil jsem ho
během dvaceti minut - zvířecí anatomii jsem dobře znal, vždyť jsem
mezi zvířaty vyrostl,“ vzpomínal
Burian na své počátky vědecké
ilustrace v oblasti paleontologické
rekonstrukce pravěkých vymřelých

zvířat, rostlin, prehistorických krajin
a prvních lidí.
Výsledkem je množství dokonalých
uměleckých rekonstrukcí pravěkého světa, které dodnes tvoří zlatý
fond světové paleontologie. Jím
ilustrované knihy o pravěku vycházely v Evropě, USA i Japonsku, celkem ve dvaceti jazycích. Přispěl tak
k popularizaci této vědní disciplíny.
Jeho lásku k pravěku předurčila
štramberská jeskyně Šipka, kde si
jako malý chlapec velmi často hrával. Jedná se totiž o archeologické

a příprav jako velký historický obraz," uvedl Zdeněk Burian.
Knihy Eduarda Štorcha byly pro něj
odměnou za tuto dřinu. "Vše, co
rád kreslím, nacházím v jeho knihách,“ říkával.

naleziště, kde byla objevena čelist
neandertálského dítěte. Jeskyni
obývali pravěcí lidé i divoká zvěř.
"Pod Štramberkem zeje v boku
obrovské vápencové hory otvor do
jeskyně Šipky. Od našeho domu to
bylo takových 12-13 minut. Tato
jeskyně, která byla cílem našich
dětských výprav, mě vzrušovala
představami o životě podivných
lidských tvorů, kteří ji před dávnými
časy obývali,“ vyprávěl Burian.

Jak vypadal zálesák, jsem vydedukoval. A vyšlo to
Umělec proslul také ilustracemi
dobrodružné literatury, jím ilustrované mayovky či verneovky jsou
nezapomenutelné.
Autor vzpomíná, jak obtížné pro něj
bylo, když začínal s dobrodružnou
kresbou. Neměl totiž k dispozici
filmy či fotografie, které by potřeboval. "Měl jsem namalovat třeba
zálesáky, ale jak byli oblečeni, to
kdybych tenkrát věděl,“ vzpomínal.
Velmi o problému přemýšlel a vydedukoval, že lidé, žijící v dalekém
pohraničí bez rodiny, si zřejmě nechali ušít oblečení od indiánek.

"Když daleko později přišly i k nám
ty prastaré snímky z dob dobývání
divokého Západu, daly mně za
pravdu," pochvaloval si.
Jak uvádí badatel, velký znalec Burianova díla a zakladatel Muzea
Zdeňka Buriana ve Štramberku Aleš
Durčák, umělcovy ilustrace jsou tak
působivé a nezapomenutelné proto, že jsou velmi věrohodné a dokonalé. "Zdá se nám, že to vše malíř
nějakým záhadným způsobem musel prožít, a přitom máme pocit,
jako bychom se i my sami stávali
účastníky tohoto děje."

Burian měl přezdívku Siddie Burka i Podzimní vítr
Autor se podle něj se svými literárními hrdiny natolik ztotožnil, že
v posledních letech svého života
myslel, jednal, a dokonce i vypadal
jako starý indiánský náčelník či šaman. Ostatně u něj v ateliéru to prý
vypadalo jako v zálesáckém srubu.
"Slyšel na trampskou přezdívku
Siddie Burka. V 60. letech dostal
ještě indiánskou Podzimní vítr, tentokrát od svých malých přátel - děti
jej opravdu milovaly,“ popisuje
badatel Aleš Durčák.

Zdeněk Burian patřil k prvním
trampům v Československu, trampingu zůstal věrný až do konce svého života. Byl také vynikající kytarista a velmi dobrý zpěvák.
"Víte, malíř, stejně jako herec, musí
umět prožít všechny ty nakreslené
dobrodružné okamžiky ve své fantazii. Chce-li namalovat koně, který
plave v peřejích, musí se tím koněm
na chvíli stát – to je marná sláva,"
vysvětloval Zdeněk Burian.
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Zdeněk Burian byl i tramp a kytarista, jeho ateliér prý připomínal
zálesácký srub.
Foto: Muzeum Zdeňka Buriana a autoři

Vytvořil neuvěřitelně rozsáhlé dílo.
Aleš Durčák připomíná tisíce kreseb, stovky olejů, kvaší, akvarelů,
pastelů, temper, více než 500 knižních titulů, stovky samostatných
knižních obálek a časopiseckých
ilustrací. A jak dodává, stále ještě se
objevují nová a dosud neznámá
mistrova díla.
Umělecké vědecké rekonstrukce
Zdeňka Buriana byly předlohou ke
dvěma světoznámým filmům –
Godzilla (1954) režiséra Iširó Hondy

a Cesta do pravěku (1955) režiséra
Karla Zemana.

Přesto celý život zůstal osamělým a
jeho rozsáhlé dílo umělecká obec

opomíjela. Nedočkal se ani žádných
oficiálních ocenění.

OBECNÍ KNIHOVNA EDUARDA ŠTORCHA
NOVINKY V KNIHOVNĚ ANEB CO JSTE JEŠTĚ NEPŘEČETLI....
Beletrie pro dospělé: Až budu u tebe – K. Rimmerová, Dcery hříchu –
I. Lorentzová, Dobře mi tak – R. Třeštíková, Hra o holčičku – S.
Štroblová, Hladový duch – L. Pennyová, Kdo jinému jámu kopá – M.
Rejtová, Jaro v Kartágu – V. Michalskij, Je to i můj život – J. Picoultová,
Jeden plus jedna – J. Moyesová, Kouř – D. Vyleta, Nikomu ani slovo –
H. Goben, Ostrov strachu – R.L.Stine, Podzimní trůn – E. Chadwicková
Poslední – A. Oliva, Pozlacená klec – H. M. Körnerová, Pusinka – S.
Hannah, Sestřičky – D. Douglesová, Smrt v zádech H. Coben, Tam kde ji našli – K. Creight, Ten kdo tě
miloval – M. Poledňáková, Králův sen Verssailes – E. Massie, Manželské nehody – Pohodlné lži -R.
Meyersová, Světec – C. Gerhardsen, Půlnoční palác – C. R. Zatáni, Horká půda – T. Enger, Matka, dcera
nebo já – A. Kirková, Nanjvýš čtyři hodiny spánku – M. Schiappa. Všechno nebo nic – K. Ryanová, Démonolog – A. pyper, Zklamáné naděje – V. Pitnerová, Z nebe nespadne Ideální manžel – A. Jakoubková, Dítě
soumraku – V. Andrewsová, Papírová labuť – L. Attar, Čekání na smrt – L. Jackson, Panský dům – A. Jacobsová, Trojkoruna – F. Francis, Jantarové dědictví – H. Rennová, Zoufalec – D. Palmer, Maska – T. Stevensová, Pomsta – S. Brown, Co přede mnou tajíš – L. Howard, Tekutý písek – M. Giolitu, ˇUdolí ticha –
N. Roberts, Smrtící byznys – H. Hindráková, Rozcourané duše – M. Mlynářová, Jedna + 1 – M. Poetzová,
Dar přátelství – P. Scanlan, Manželský pakt – M. Richmond, Královna Žofie a Václav IV – J. Černá, Ta předemnou – J. P. Delaney, Doupě – J. Katalpa, Dárek za všechny prachy – O. Grezlová, Co děláš seš normální – E. Svatošová, Prokletý rod Palmistů – R. Nadal, Poslední hodina – J. Deaver, Všechno co mámeK. Lonsdaleová, Uteč rychle vrať se pozdě – F. Vargas, Učední a válečný mág – T. Matharu, Zkrocená královna - P. Gregory, Hledá se Romeo – A. Potter, Doktore vy jste se zamiloval – P. Taylor, Léto u jezera –
H. MC Kinnouová, Šílené výčitky – L. Moriarty.
Beletrie pro děti: Jak Bubáček potkal Bubáka – D. Kroupová, Šprýmové komiksy – J. Lada, Ukradená
cukřenka – I. Peroutková, Buřčtík a špejlička – Z. Svěrák, Opičí král – J. Jiráň, Pohádka o Ipsíkovi – A. F.
Holasová, Lichožrouti – Lichožrouti se vracejí – P. Šrut, Výměna názorů – E. Sträge, Dortouni útočí –
Kouzelná Beruška a černý kocour - P. Reeve, Expedice Kolumbus – T. Brezina, Kouzelný klobouk – Ukrytý
rukopis – J. Rybka, Guliverovy cesty – J. Swift, Sandokan – E. Salgari, Doly krále Šalamouna – H. R.
Haggard, Tři mušketýři – A. Dumas, Robin Hood – L. Mora, Frankenstein – M. Sheleyová, Drákula – B.
Stoker, Wilma detektivem – E. Kennedyová, Poslední čarodějka – CH. Marzi, Příručka pro kluky dobrodruhy,
Naučná literatura: Dobrodružný svět Zdeňka Buriana – O. Müler, A přece budu blízko – L. Navara, Husitská Epopej II. - IV – V. Vondruška, Jan Hus, husitství a hus. Války – D. Soukup, Pošetilý sen – N. Robertsová, Slibuji, ti Annabelle – T. Mc Kinley, Dobré duše – I. Obermanová, Sudety 1938 – J. Lakosil, Čínská
medicína – CH. Li,

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
MASOPUST DRŽÍME, NIC SE NEVADÍME…

Tak jako každý jiný rok, i letos jsme si (žáci 3. třídy) užili Masopustní úterý, kterým se završuje období masopustu.
V tomto roce jsme se zaměřili na zpěv písní a bližší seznámení s tradičními maskami.
V první části dne jsme pracovali s textem a metodou I.N.S.E.R.T. se snažili z ní vyzískat co nejvíce zajímavých informací. V další hodině jsme secvičili krátké představení o masopustním průvodu, během kterého jsme zazpívali
dvě písně. O maskách pak mluvily jednotlivé skupiny, které si svou masku vylosovaly a nakreslily ji.

Strana 5

V hodině anglického jazyka jsme o tomto starém zvyku také mluvili a připravili o něm video, které chceme poslat
kamarádům do Španělska a Holandska, aby poznali tradici, kterou u nás stále držíme.
Jan Horák

PROJEKT WE ALL LIVE IN EUROPE

Již čtvrtým rokem se „setkáváme“ se žáky z jiných zemí v Evropě. Opět jsme vytvořili blog, na kterém školy nahrávají svá videa, sdílí své prezentace a fotografie. Během uplynulých let se nám dařilo spolupracovat se školami
z Itálie, Turecka, Holandska a Španělska. Letos na naši nabídku kývnuly školy z Katalánska (Španělsko) a Holandska. Chceme si sdílet informace o školách, představovat si zajímavé tradice a zvyky, které všem ostatním přiblíží
život v jednotlivých zemích.
Na první videa se můžete podívat na tomto odkazu: https://pupilsfromeurope.blogspot.cz/
Další spolupráce je rozjednána, proto se těšíme na nové a zajímavé informace z jiných zemí Evropské unie.
Jan Horák

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA – OKRESNÍ KOLO

V pondělí 5. února se vydali Adéla Vítková (9. r.) a Matěj Čermák (6. r.) reprezentovat naši školu do okresního kola
olympiády v anglickém jazyce. Oba nejprve prošli poslechovou částí a následně se museli vypořádat s rozhovorem
ve dvojicích, při kterém se bavili s jiným žákem na vylosované téma.
Velkým úspěchem je Matějovo druhé místo. Přikládám několik jeho postřehů k soutěži.
Bylo to velmi zajímavé a je to zase něco nového, co se jen tak každý den neděje. První část byla poslechová, kde
jsme poslouchali písničku a měli jsme doplňovat slova (cca. 10 min.). Druhá část byla, že jsme šli náhodně
s vybraným soutěžícím do dvojice a vybraly si téma (My school) a na to mluvili. Byl jsem ve dvojici s holkou, které
nebylo moc rozumět (cca. 5min.) A pak už jsem jen čekal. M. Čermák
Oběma patří dík za čas i přípravu, kterou této soutěži věnovali. A do Jičína se mohli podívat i díky tomu, že prošli
přes školní kolo, které zrealizovala paní učitelka Nekulová.
Jan Horák

TAJEMNÝ SVĚT HMYZÍCH SPOLEČENSTEV

Ve čtvrtek 12. dubna jsme si přivstali a vlakem dojeli do Sedmihorek. Zde ve Středisku ekologické výchovy Český
ráj jsme měli objednaný program Tajemný svět hmyzích společenstev.

Strana 6

Náš lektor nás pozval do jejich laboratoře, kde jsme se posadili do kruhu. Zjišťoval naše znalosti o tématu. Ve dvojicích jsme čtením a podle obrázku rozeznali mravenčí kasty. Další hra byla také zajímavá. Po čichu jsme měli poznat svoji královnu. Simulační hra o mravenčí komunikaci a vzájemné spolupráci se nám líbila nejvíce.
Dnešní výuka byla dětmi velmi pozitivně hodnocena.
Mgr. Jana Slámová

EXKURZE HUČÁK

Ve čtvrtek 22. března byl Světový den vody, a proto jsme se vypravili na
exkurzi do infocentra Obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák. Když
jsme přijeli vlakem do Hradce Králové, vydali jsme se přes centrum města
do infocentra. Přišli jsme a hnedka nás uvítali průvodci. Řekli nám, co nás
bude čekat, a potom jsme si odložili věci. Nasvačili jsme se a přešli do
kinosálu, který měli hned za vchodem. Tam nám pustili film
o obnovitelných zdrojích energie. Po filmu jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Jedna skupina pokračovala do další části infocentra, my jsme se
odešli ven kouknout na Francisovu turbínu a přitom se nás průvodce ptal
na pár otázek ohledně obnovitelných zdrojů. Poté jsme přešli do místnosti
elektrárny, ve které byly generátory, a pak se vrátili k modelům dalších
turbín v infocentru. Vyšli jsme schody do druhého patra, kde jsme se
prohodili s druhou skupinou. Nahoře nás čekaly pokusy v laboratoři.
Dostali jsme kratší rozchod po horním patře. Naše skupina ho využila ke
společné fotce na projekt, který budeme následně zpracovávat, a něco
jsme si přečetli o obnovitelných zdrojích. Po ukončení exkurze jsme šli na
vlak. Někteří z nás zůstali v Hradci. Před tím, než jsme odjeli, jsme si ještě
došli do Auparku pro další jídlo.
Honza Pácal a Natka Köstingerová, 9. třída
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CO JE TO VLASTNĚ UŽU?

Možná některé z Vás už napadlo, co
se skrývá pod tajemnou zkratkou
UŽU, kterou mají v rozvrhu žáci šesté
třídy. Jedná se o předmět, ve kterém
se tvořivě vyžíváme s různými materiály – větvičkami, sušenými květinami, drátky, PET lahvemi, bavlnkami, papírem, kartonem, látkami…
Vyrobili jsme tak lucerničky na Halloween, jestřábí origami, látkové
kytičky s magnetem, velikonoční
zajíce nebo třeba vánoční ozdoby
z korku.
Ve středu před Velikonoci mně hromada proutí před školou vnukla nápad. Na UŽU si se šesťáky vyrobíme
věnečky z kroucené vrby. Vzhledem
k tomu, že je nás hodně, neměli bychom ve třídě dostatek místa, proto
jsme vystěhovali lavice na chodbu. Rozdělili jsme se do skupin a motali svoje věnečky. Nakonec jsme je ozdobili
papírovou mašlí a společně se vyfotili.
Dana Hermochová
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PŘÍHODY LOVCŮ Z DOBY KAMENNÉ

Osada Havranů chce provdat dívku Veveřici za toho, kdo přinese největší dary. V poslední chvíli zvítězí Sokol ze
sousední osady.
Dívce se však líbí víc kupcův syn Kam, a proto s ním po svatební noci uteče. Sokol a jeho věrný přítel Havranpírko ji
jedou po řece hledat. Dorazí do osady Rybářů, která je sužována nadpřirozeným zvířetem, tomu vystrašení osadníci odevzdávají všechno jídlo jako oběť.
Bude nutné mu obětovat i rybářku Šťastnou chvíli? A jak dopadne souboj mezi Sokolem a Kamem o krásnou Veveřici?
Již v úterý 10. března v našem kině
Lada Nekulová
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PREZENTACE PROJEKTOVÉHO DNE ES

V pátek 13. dubna jsme se sešli s těmi, se kterými jsme v úterý tvořili a vyráběli. Nejdříve jsme si připravili prezentaci našich hotových výrobků i fotografií a dohodli se, co budeme říkat ostatním. Poté jsme se spoji s dalšími dvěma skupinami a částí prvňáčků a společně si představili svoji práci, výrobky a postřehy z projektového dne. Prvňáčci měli v úterý vlastní program a překvapilo nás, jak nám ho dokázali přiblížit. Vyprávění bylo tak poutavé, že
akci znovu zopakujeme, abychom si příště mohli vyzkoušet i jiné aktivity.
Lada Nekulová

ŽIVOT V OSTROMĚŘI

Od měsíce února se třeťáci na čtyři měsíce změnili v novináře, kteří se snaží poznat různá povolání v Ostroměři.
Rádi bychom tak získali poznatky o každém z nich. Během prvních dvou měsíců jsme již navštívili paní ředitelku
v ZŠ, paní knihovnici, pana autoopraváře, paní prodavačku a pana starostu.
Žáci si připravují otázky a během návštěvy se ptají. Po sepsání důležitých odpovědí se pak zamýšlí každý za sebe, co
se mu na tomto povolání líbí a co by mu bylo nepříjemné – společně diskutujeme a poznáváme různé náhledy na
stejnou věc.
Další připravené návštěvy nás zavedou na nádraží, do jídelny i na další zajímavá místa naší obce. Na konci projektu
(v měsíci červnu) si pak každý zkusí vybrat to pro něj nejzajímavější povolání.
Jan Horák, třídní 3. třídy

POZNÁVÁNÍ ZVÍŘAT V NOVÉ PACE

Ve čtvrtek 15. března se vypravila skupina 6 žáků reprezentovat naši
školu v poznávání živočichů. Ze třetí třídy jeli Verča H., Kuba L.,
Dominik B. a Tomáš R., čtvrťáky zastupovala Nikola H. a ze šesté třídy
se přidala Daniela D. Akce probíhala ve dvou fázích na ZŠ Husitská
v Nové Pace. Jedna část žáků poznávala zvířata z fotografií, druhá
popisovala vycpané exponáty. Naši žáci byli po skončení soutěže
poměrně spokojení a jejich pocit se projevil i ve výsledkové listině.
V kategorii třetích tříd se podařilo Tomáši Rybáčkovi umístit na
druhém místě a Veronika Henychová obsadila třetí místo. Moc
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Jan Horák
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BÁDÁNÍ V HODINÁCH PRVOUKY

Děláme pokusy se vzduchem.
Včera jsme přemýšleli, co budeme potřebovat na zkoumání, zapsali jsme to
do pracovního sešitu a vymýšleli jsme, co se asi během pokusu stane.
Dnes jsme si museli naskládat sedm svíček na sebe do sklenice, mít stejné
sklenice a do druhé jsme dali jen dvě svíčky. Pak jsme dělali pokus.
Zkoumali jsme, co vydrží hořet nejdéle. Vzali jsme kypřící prášek do skleniček. Pak jsme svíčky zapálili a lili ocet do skleniček. Vydržela nejdéle hořet
ta, která byla nahoře.
Nám se podařilo jednu svíčku uhasit octem.
Nejdéle vydržela ta horní, protože se k ní nedostal oxid uhličitý. Měla dost
kyslíku. Tu dole ten oxid uhasil, protože neměla kyslík.
Museli jsme být trpěliví, abychom to celé udělali správně a nespálili se.
Žáci třetí třídy

UKLIĎME ČESKO

Osmáci a deváťáci se nejdříve sešli ve
svých třídách, aby si dopilovali prezentace
svých projektů k obnovitelným zdrojům
energie. Poté jsme se spojili a jednotlivé
skupinky začaly prezentovat výsledky své
práce, jak je vidět na přiložených
fotografiích. O půl desáté jsme se vydali
uklízet. Deváťáci se vydali vpravo
k benzínové pumpě, dále k čističce,
železniční stanici a skate parku. Osmáci
zabočili vlevo podél hlavní ulice a prošli
přilehlé uličky v severovýchodní části
Ostroměře.
Třeťáci se vypravili uklízet hned ráno.
Prošli část od státní silnice ke škole. A po
přestávce pak uklízeli silnici Hradišťskou.
Různé odpadky je pak inspirovaly
k napsání krátkých příběhů (jak to asi
bylo...).
Čip – Linda Holmanová
V trávě ležel čip a já ho našla. Řeknu vám příběh o tomhle čipu.
Šla jedna holčička na procházku s mamkou. Běhala po trávě, dělala přemety a hvězdy. Když se začalo stmívat, šly
pomalu domů. A tam holčička zjistila, že se jí vysypala kapsa u kalhot a z ní jí vypadl čip.
Všichni jsme se dost divili, kolik nepořádku se kolem nás povaluje – nasbírali jsme téměř dvacet pytlů odpadu
(třídili jsme směs, plasty, plechovky a sklo) – děkujeme za odvoz Obecnímu úřadu. Vážíme si toho, že se všichni žáci
zapojili do této aktivity, i když nebyla nijak moc voňavá.
Lada Nekulová, Dana Hermochová a Jan Horák

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Sobota 7. dubna byla dnem, kdy si mohl každý přijít prohlédnout všechny prostory mateřské školy a seznámit se
s možnostmi a způsobem výchovy a vzdělávání dětí. Počasí, které tento den bylo opravdu krásné, zřejmě způsobilo, že zájemců nebylo mnoho. Potěšilo nás však, že se přijeli podívat rodiče s dětmi z Vojic, Chodovic, Hořic i Jičína.
Na úvod jsme se všichni společně sešli v nově zrekonstruované části budovy. Hned při vstupu do těchto prostor
bylo vidět překvapení ve tvářích návštěvníků, k jakým velkým změnám tu došlo. Někteří totiž znali tyto prostory
z návštěv ordinace dětského lékaře a dokázali tak porovnat prostředí dříve a nyní. A právě v těchto prostorách už
byli připraveni herci Divadélka Bublifuk, kteří každým rokem přijíždí potěšit děti pohádkou. Přijeli i v tento den
a opět nezklamali. Pohádka „O pejskovi a kočičce“ pobavila všechny přítomné, děti i dospělé.
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Pak už jsme zavedli všechny návštěvníky do prostor první a druhé třídy, kde si
měli možnost prohlédnout hrací koutky, pomůcky, hračky, stavebnice a vše co
mateřská škola nabízí. Tradicí je podílení se dětí na celkové výzdobě mateřské
školy, která je neustále obměňována. Tento den byla namalovaná okna, čáp na
komíně, koště vyrobené z březových větviček, papírové kytičky ve vázičkách, vystříhaní motýlci ve tvaru duhy na oknech, sluníčko, mráčky a ještě mnoho dalších
věcí. A právě tyto dětské práce vytváří krásné a příjemné prostředí v mateřské
škole. Notičky na stěně, balonky v síti jsou zase součástí hudební třídy, ve které
děti hrají na dětské hudební nástroje, zpívají a zkouší hrát na klávesy podle barevných notiček. Zajímavostí jsou stolní hry s pravidly, které patří do programu
Zábavného učení. Rodiče si se zájmem prohlédli sportovní třídu s horolezeckou
stěnou a tělovýchovným nářadím, kterou využívají děti k pohybovým aktivitám
a hrám, kterých v současné době není mnoho.
Zajímavou pomůckou, která byla zakoupena v měsíci březnu, je interaktivní tabule. Svým výchovným programem Barevné kamínky pomůže doplnit zábavnou a poutavou formou výchovně vzdělávací program.
Na této finančně náročné investici se podílely formou finančních sponzorských darů tyto firmy: Kámen Ostroměř
s.r.o., Stavoka Kosice a.s., Zeas Podhorní Újezd a.s., S. H. Tiny Turnov s.r.o., Texla Ostroměř s.r.o., Zemědělské
družstvo Podchlumí Dobrá Voda. Děkujeme.
Den otevřených dveří umožnil všem zájemcům nahlédnout a možná se i rozhodnout pro docházku svých dětí
právě do této mateřské školy. Věříme, že si všichni odnášeli domů pěkné dojmy a zážitky, a že se s některými
z nich uvidíme na Zápisu do mateřské školy, který se koná 10. května v budově mateřské školy od 9:30 do
11:30 hodin. Těšíme se na vás.
Erlebachová Zdena
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Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
Sbor dobrovolných hasičů zorganizoval na počátku roku 2018 2 kulturně společenské akce.
24. 2. 2018 se konal tradiční Hasičský ples. Hudební produkci zajištovala hudební skupina VOKAP. Jako každoročně
se v průběhu plesu provádí rozlosování věcných cen od 60 sponzorů.
V půlnočním slosování hlavní pozornost si zasloužil vyhlídkový let od Aeroklubu Hořice, sele od Agro Chomutice a sada nářadí od f. GEOPLAN - František Soukup. Dále to byly výrobky z přírodního pískovce podniku KÁMEN
Ostroměř a od místních specialistů, poukázky na menu v místních restauracích, motocyklová přilba, sada nožů,
hodinky a dárkové balení piva Kozel 11.
Účastníci plesu se dobře bavili až do jeho zakončení a poté spokojeně odcházeli do svých domovů.

16. 3. 2018 se konala druhá akce hasičů a to Maškarní ples. Podpořit tento ples přišlo 60 masek. Byly to individuální masky, ale převážná většina byla vícečlenná v různých počtech. Jednotlivé masky byly při příchodu zaregistrovány. Hodnotící skupina posuzovala nápaditost a věcné provedení každé masky. Spolu s hudební skupinou posoudili její výraznost při pohybu na sále a navrhli její ocenění, které proběhlo ve 22.30 hodin.
Z celkového počtu zúčastněných masek bylo oceněno věcnými cenami 30 z nich. Hudební doprovod zajišťovala
skupina Dreams Of Rock.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům z místa i okolí, kteří nám věcné dary věnovali pro obě akce. Ještě jednou upřímně děkujeme.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů od začátku roku vyjížděla 6x. Nejnáročnější výjezdy byly dne 18. 3. 2018, kde
byly výjezdy v 00.20 hodin, opětovně v 07.20 hodin a další v 16.00 hodin. Při silném větru došlo k pádu stromů do
komunikací.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů má k dispozici 2 speciální vozidla - CAS 32 T 148 a DA 12 /skříňová Avia 30/.
Avia 30 byla vyrobena v r. 1980 a začátkem roku 1981 přidělena obci Ostroměř. Po celou tuto dobu /37 let/ byla
využívána k účelu, pro který byla vyrobena. Současné technické podmínky vozidel určených k zásahům v požární
ochraně již Avia 30 nesplňuje. Z těchto důvodů hledala obec odpovídající náhradu.
V posledních letech MV a GŘ HZS na základě rozhodnutí vlády finančně přispívají na obnovu zásahové techniky
pro obce a sbory, které mají zřízenu jednotku. V našem případě obec požádala o dotaci, která byla po 2 letech
zrealizována. GŘ HZS poskytlo 450.000 Kč, Královehradecký kraj 300.000 Kč, obec ze svých prostředků 182.000 Kč.
Hodnota vozidla je 932.000 Kč.
7. 4. 2018 bylo vozidlo slavnostně předáno Sboru dobrovolných hasičů. Jde o hasičský dopravní automobil DA-L 1
Z výrobní značky Ford Tranzit, motor 2,0 TDCI /130 k, 27,4 kW/ postavený na podvozku Ford Tranzit Kombi 350
Trend. Vozidlo má přední náhon. Dodalo jej Auto Trutnov, Krkonošská 566, Trutnov.
Výbava vozidla:
- základní vybavení dle Vyhl.35/2007 Sb.
- výstražná světelná a zvuková rampa s elektrickou sirénou 200 W
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- zadní oranžová 6 prvková alej
- střešní nosič-rampa, nosnost 125 kg
- vozidlová radiostanice Motorola DM 2600 s anténou
- ruční radiostanice Motorola DP 1400
- ruční svítilny
- ruční vyprošťovací nástroj Narimex
- horkovzdušné vytápění 2. a 3. řady sedadel
- ruční hasící přístroj práškový a pěnový
Uvedené dopravní vozidlo bude využíváno nejen k výjezdům
k zásahům, ale i pro soutěžní družstvo dospělých na soutěže, dále
pro nejmladší hasiče, tj. Přípravku a Plamen.
Plnohodnotná náhrada Avie 30 bude až po doplnění nového dopravního vozidla přívěsem, vybaveným věcnými
prostředky požární ochrany a novou motorovou stříkačkou.
výbor SDH
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Oznámení pro občany

V sobotu 30. 4. 2018 pořádáme v areálu hasičské zbrojnice v Domoslavicích Čarodějnice.
Zahájení pro děti bude v 15 hodin, zapálení ohně v 19 hodin. Doprava na místo i zpět je zajištěna. Odjezdy do Domoslavic budou zveřejněny.
V sobotu 19. 5. 2018 proběhne Memoriál Jaroslava Rychtery. Místem konání je sportovní areál za ZŠ EŠ, zahájení
v 9.00 hodin. Soutěžit budou dětské kolektivy, ukázky historických stříkaček, včetně předvedení.
Občerstvení pro soutěžící i diváky je zajištěno.
výbor SDH

Pálení klestí a stařiny

Krajské operační a informační středisko HZS Královehradeckého kraje vyzývá občany, aby k ohlašování pálení využívali přednostně aplikaci na webových stránkách HZS Královehradeckého kraje, místo telefonického oznámení na
telefonu 950 530 100.
Telefonické hovory časově zatěžují činnost krajského informačního střediska hasičů.
Aplikace je dostupná na http//www.hzscr/hzs-kralovehradeckeho-kraje.aspx klepnutím na grafický obdélník
„Pálení klestí „umístěný v pravé polovině úvodní stránky, nebo přímo z odkazu
http//paleni.hzshk.cz/index.php?menu=3
Ivo Stýblo, velitel jednotky

Výroba velikonočních dekorací s klubem žen

V úterý 27. března jsme se sešli v nově opravené zasedací místnosti Obecního úřadu Ostroměř, abychom si vyrobili již tradiční velikonoční dekorace. Letos jsme pod vedením paní učitelky Dany Hermochové zdobili plechové květináče. Dovnitř jsme vtlačili florex, zakryli ho barevným sisalem a poté už se naplno rozjela naše fantazie.
Z kroucené vrby jsme vytvarovali oblouk, usadili do něho zajíčka a tavnou pistolí nalepili kytičky, vajíčka a peříčka.
Je zajímavé, jak ze stejných přízdob vznikly zcela rozdílné květináčky. Však si je můžete dobře prohlédnout na přiložených fotografiích.
Těšíme se, až se před Vánoci zase sejdeme.
Lada Nekulová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC BŘEZEN 2018
Čeřovská Hana
Falta Oldřich
Stýblová Eva
Kubinec Oldřich
Holman Jiří
Chaloupková Miroslava
Horník František
Tauchman Josef
Šourková Hana
Haklová Jaroslava
Kholová Vlasta
Splítková Blanka

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC DUBEN
2018

Nové Smrkovice 93 let
Ostroměř
93 let
Ostroměř
94 let
“
88 let
“
83 let
“
81 let
“
81 let
“
80 let
“
75 let
“
70 let
“
70 let
“
70 let

Poláčková Ludmila
Kubincová Jaroslava
Havlíková Jaroslava
John Jaroslav
Michálková Libuše
Lebeda Jiří
Hartman Jiří
Novotný Josef
Rohlík František

Ostroměř
“
“
“
“
Domoslavice
Ostroměř
“
“

92 let
88 let
82 let
82 let
81 let
80 let
70 let
70 let
70 let

PODĚKOVÁNÍ

I dnes v této uspěchané době jsou mezi námi lidé, kteří neváhají a pomohou.
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Matouši Novákovi a Marceli Hnízdovi, kteří
poskytli první pomoc při kolapsu mého manžela a tím mu zachránili život.
Ještě jednou děkuji
Iva Rozsévačová

DOMOSLAVICE V OBDOBÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Poděkování

Na začátek bych chtěl poděkovat paní Anně Janečkové za poskytnutí Pamětní knihy obce Domoslavice. Dále
chci poděkovat i prarodičům Marii a Stanislavovi Šourkovým za pomoc s hledáním informací a inspiraci.

Úvod

Dlouho jsem přemýšlel, jaké téma seminární práce si vybrat, zkoušel jsem si k některým z nich sehnat i nějaké knihy či jiné zdroje. S žádným tématem jsem však nebyl plně spokojen. Většinou byl problém v tom, že daná
věc byla již moc zpracována, další možností byl nedostatek zdrojů.
Nakonec jsem se nechal inspirovat památnou lípou, která se nachází na pozemku mých prarodičů
v Domoslavicích. O této lípě jsem věděl, že byla vysazena brzy po konci 1. světové války na počest znovudobytí
samostatnosti.
Po nějakém čase přemýšlení a zjišťování jsem usoudil, že bych měl být schopen sehnat dostatečně rozsáhlé
zdroje, abych mohl seminární práci zdárně dokončit. Domnívám se, že toto regionální téma není v současné době
nijak moc zpracováno, takže se vlastně jedná o vhodné téma pro mou práci.
Obec Domoslavice leží kousek na jihozápad Hořic, cesta po silnici z Hořic do Domoslavic je dlouhá asi 7 kilometrů. Jedná se o část obce Ostroměř v okrese Jičín. V současné době se jedná o malou vesničku, v roce 2009 zde
bylo evidováno 45 adres.

1 Předválečné období

V malé vesničce Domoslavice, která leží na jihozápad od Hořic, se před propuknutím první světové války žilo
v poklidu. Byla zde sice chudoba, ale vládl tu klid. Jednalo se o normální vesnici své doby.
1.1 Hospodářství
Obilí se mlátilo a řezalo pomocí dobytčí síly a žentourů. Často se však pracovalo pouze ručně, jediný velkostatek
měl vlastní lokomobilu. Pan Josef Kareš z čp. 20 vlastnil od roku 1904 benzinový motor, pomocí jehož mlátil svoje
obilí i obilí ostatních rolníků, kterým takto vypomáhal.
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Letecký pohled Na Domoslavice

(Zdroj: https://www.google.cz/maps/)

1.2 Politika a noviny
Starostou byl v období před válkou František Kozel. Ve funkci byl vystřídán Václavem Křovinou v červnu 1914.
Pan Křovina byl starostou až do konce první světové války. Informace o politickém dění se do vesnice dostaly jen
zřídka.
Noviny nebral zřejmě žádný z rolníků, výjimkou byl správce velkostatku. Zhruba 10 lidí odebíralo agrární týdeník s názvem „Cep“, který vycházel vždy v pátek. Krom toho docházel do vesnice i odborný časopis, který vycházel
každý měsíc. V neposlední řadě se od Domoslavic dostával i „Oběžník“ vydávaný v Hořicích okresní hospodářskou
jednotou. O posledních volbách do říšské rady byly rozhazovány letáky.
1.3 Společenský život
V létě 1913 uspořádalo hospodářské členství beseda „Třebízský“ zahradní slavnost na zahradě hostince pana
Jůzy. V tomto hostinci se doposud téměř každou neděli sházeli místní občané za účelem zábavy. Jednalo se bohužel pro Domoslavice o poslední povyražení před válkou. Na této slavnosti se s mimořádným nasazením podílel
i Josef Škvrna učitel, který v Domoslavicích trávil prázdniny, protože pocházel z čp. 13. V roce 1914 narukoval
do války a hned na jejím prvopočátku padl v Srbsku.
1.4 Život
Život v Domoslavicích plynul klidným tokem a při těžké a mnohdy celodenní práci, nebyl čas se zaobírat politikou. Především vyšší politika byla za bývalé monarchie výsadou určitých vrstev. Každý měl své starosti a téměř
každý vzhlížel k blížícímu se svátku Petra a Pavla, kdy byl zabit v Sarajevě rakouský následník trůnu i s chotí, jehož
cesta tam byla minimálně pro některé lidi provokací. Byl vyhlášen smutek.
Na vesnici se o rostoucím politickém napětí snad ani nevědělo. Prostě se žilo v Rakousku, pokud nebyly projednávány zájmy, které se nás týkaly hospodářsky, tak byly zprávy ignorovány. Když se blížil svátek sv. Anny 1914,
začalo se proslýchat, že bude válka. Nikdo tomu nevěnoval větší pozornost. Všeobecný úsudek byl, že válka nebude, neboť na ní nejsou peníze.

2 Válečné období

Vzhledem k již zmiňovanému všeobecnému úsodku o válce nastala nevyhnutelná situace. Válka zastihla Domoslavice zcela nepřipravené. Nebylo tomu tak jen této vesnici.
2.1 Začátek války
Svátek sv. Anny 1914, začal jako klidný a slunný den, ve vesnici neměl nikdo tušení, že bylo rozhodnuto o porušení klidu, a že obec bude brzy chudší o několik obyvatel. Velká část lidí šla do kostela za modlitbami, blížily se žně
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a pak už mnohdy nezbývalo času nazbyt. Po návratu lidí z kostela se již vesnicí šířila zpráva o mobilizaci, kterou
přinesli občané, kteří navštívili Hořice. Asi ve 4 hodiny odpoledne se již vylepovaly vyhlášky o mobilizaci. Velký
žlutý plakát se objevil i na okenici místní váhy.
Druhý den ráno proběhlo mezi obyvateli těžké loučení. Všichni se domnívali, že válka potrvá jen několik dní,
neboť si mysleli, že při použití moderních zbraní by v případě delší války nezbyl ani jeden muž. Opakovací pušky,
strojní pušky, děla, granáty, šrapnely byly vrcholem tehdejší válečné techniky. Nikoho nenapadlo, že přijdou opatření, jako jsou zákopy a válku prodlouží.
Pokračování příště.
Tomáš Dvořák, seminární práce z dějepisu 2017

UPŘESNĚNÍ

Článek pod názvem „Názor ostroměřského občana na povolební dění“ uveřejněný v minulém čísle Zpravodaje
napsala Miroslava Hermochová.

OZNÁMENÍ
Svoz velkoobjemového odpadu - sobota 28. 4. 2018
od 8.00 hod.
Kontejnery na bioodpad (hnědé) jsou již rozmístěny
na obvyklých místech.
Svoz pytlů s tříděným odpadem
Pravidelně v pondělí 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6. 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

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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