ZPRAVODAJ
Ostroměř, Domoslavice,
Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd
č.: 9. - 10.

ročník: 47

web: www.ostromer.cz

rok: 2018

cena: 10,- Kč

e-mail: mks.ostromer@centrum.cz

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Ostroměř,
konaného 30. 8. 2018
Zastupitelstvo obce Ostroměř po projednání
I. volí
1. Návrhovou komisi ve složení: p. Miroslav Špicar, p. František
Soukup
2. Ověřovatele zápisu: p. Iva Mádlová, p. Jiří Soukup
II. schvaluje
1. Program jednání 28. zasedání ZO s doplněním.
2. Průběh výběrového řízení na akci „Nasvětlení přechodů pro
chodce na silnici I/35 v obci Ostroměř“ a uzavření smlouvy o dílo
s vítěznou firmou – Elektros Martinice. Cena díly je 808.872,- Kč
s DPH.
III. bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 5/2018.
2. Informaci o probíhajících investičních akcích.
IV. přesouvá
1. Projednání účasti obce Ostroměř na celostátní veřejné sbírce na
zadluženou obec Prameny na další zasedání zastupitelstva obce.
Jiří Stýblo, starosta

VÝBOR PRO KULTURNÍ ČINNOST SPOLEČNĚ
S VÝBOREM PRO SPORTOVNÍ
A ZÁJMOVOU ČINNOST PRO
VÁS PŘIPRAVUJÍ:
DRAKIÁDA

sobota 13. října 2018
od 14 hodin na kopci zvaném Hájek
(mezi Ostroměří a Domoslavicemi)
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 5. a 6. října 2018
Počet volených Počet
Okrsky
Voliči
členů
volebních
v seznamu
zastupitelstva obvodů celkem zpr. v %
11

1

2

2 100,00

Kandidátní listina
číslo

název

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

600

53,24

600

5 934

1 127
Hlasy

abs.

v%

Přepočtený
Počet
základ
Přepočtené %
kandidle počtu platných hlasů
dátů
kandidátů

Počet
mandátů

1

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSTROMĚŘ

1 326

22,35

11

5 934,00

22,34

2

2

SNK obce Ostroměř a přidr. obcí

1 083

18,25

11

5 934,00

18,25

2

3

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

1 196

20,16

11

5 934,00

20,15

2

4

Občanská demokratická strana

2 329

39,25

11

5 934,00

39,24

5

Zvolení zastupitelé
Kandidátní listina

Kandidát

Pořadí
zvolení

Hlasy

název

poř.
číslo

1

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSTROMĚŘ

3

Němečková Hana

58

250

18,85

1

1

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSTROMĚŘ

2

Rejchrt Hochová Eva

41

145

10,93

2

2

SNK obce Ostroměř a přidr. obcí

2

Hermochová Dana Mgr.

56

212

19,57

1

2

SNK obce Ostroměř a přidr. obcí

9

Tulková Hana

48

168

15,51

2

3

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

1

Špicar Miroslav Mgr.

43

199

16,63

1

3

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

4

Mádlová Iva Mgr. Bc. Ph.D.

44

164

13,71

2

4

Občanská demokratická strana

1

Gabriel Tomáš Ing.

59

394

16,91

1

4

Občanská demokratická strana

3

John Martin Bc.

38

285

12,23

2

4

Občanská demokratická strana

4

Němeček Petr

66

241

10,34

3

4

Občanská demokratická strana

2

Vondroušová Simona Ing.

31

175

7,51

4

4

Občanská demokratická strana

5

Horáček Radek

47

208

8,93

5

Čís.

příjmení, jméno, tituly

věk

abs.

v%

Náhradníci
Kandidátní listina
Čís.

název

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

Pořadí
náhr.

Hlasy
věk

abs.

v%

1

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSTROMĚŘ

1

Kazdová Jana Mgr.

56

141

10,63

1

1

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSTROMĚŘ

4

Fikar Aleš Mgr.

32

128

9,65

2

1

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSTROMĚŘ

5

Andrýsková Lada

43

105

7,91

3

1

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSTROMĚŘ

6

Doroba Martina

41

98

7,39

4
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1

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSTROMĚŘ

7

Zeman Miroslav

32

90

6,78

5

1

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSTROMĚŘ

8

Vojtíšek Pavel

26

83

6,25

6

1

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSTROMĚŘ

9

Jansová Michaela

39

88

6,63

7

1

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSTROMĚŘ

10

Náhůnková Pavla

40

99

7,46

8

1

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OSTROMĚŘ

11

Gabriel Libor

54

99

7,46

9

2

SNK obce Ostroměř a přidr. obcí

1

Stýblo Jiří

69

118

10,89

1

2

SNK obce Ostroměř a přidr. obcí

3

Lukš Pavel Ing.

54

80

7,38

2

2

SNK obce Ostroměř a přidr. obcí

4

Josefová Martina

48

65

6,00

3

2

SNK obce Ostroměř a přidr. obcí

5

Stýblová Iveta

38

69

6,37

4

2

SNK obce Ostroměř a přidr. obcí

6

Kraus Bořík

60

78

7,20

5

2

SNK obce Ostroměř a přidr. obcí

7

Klein Jiří

40

78

7,20

6

2

SNK obce Ostroměř a přidr. obcí

8

Hnízdo Marcel

40

91

8,40

7

2

SNK obce Ostroměř a přidr. obcí

10

Zeman Radek

42

62

5,72

8

2

SNK obce Ostroměř a přidr. obcí

11

Beránek Petr

38

62

5,72

9

3

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

2

Vávrová Lada Mgr.

48

162

13,54

1

3

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

3

Kazda Michal

30

86

7,19

2

3

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

5

Kareš Petr

51

101

8,44

3

3

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

6

Heršálková Andrea

40

81

6,77

4

3

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

7

Tejchman Zdeněk

19

85

7,10

5

3

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

8

Kleinová Pavlína

33

52

4,34

6

3

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

9

Řehůřek Zdeněk

41

75

6,27

7

3

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

10

Vacková Lucie Ing.

29

77

6,43

8

3

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

11

Pácal Jaromír

47

114

9,53

9

4

Občanská demokratická strana

6

Barták Pavel doc. Ing. Ph.D.

55

212

9,10

1

4

Občanská demokratická strana

7

Rejchrt Robert

42

150

6,44

2

4

Občanská demokratická strana

8

Vondráček Jiří

58

193

8,28

3

4

Občanská demokratická strana

9

Kodeš František

41

151

6,48

4

4

Občanská demokratická strana

10

Soukup František

48

206

8,84

5

4

Občanská demokratická strana

11

Fučíková Denisa

36

114

4,89

6

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ČTVRŤÁCI A KNIHOVNA

I v tomto školním roce chceme prohlubovat náš vztah s knihami. Jednou z aktivit budou výpravy do knihovny, kde
se budeme s knihami sbližovat. První z pěti plánovaných se jmenovala „Rozkoukáváme se v knihovně“ a uskutečnila se v pátek 21. 9. 2018. Děti se bavily a radovaly s knihami. Pracovaly samostatně a zde jsou zážitky některých
z nich:
Přišli jsme do knihovny a pracovali jsme s pracovními listy. Nejprve jsme prolézali mezi knihami, abychom si našli
nějaké zajímavé místo. Mně se líbilo v dospělácké části. Pak jsem si našel knihu a vypisoval jsem informace o ní na
papír. A pak jsem si tu knihu půjčil domů. (M.E.)
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Já jsem si našel místo u počítače. Paní knihovnice nám říkala o knihách, jak a kam je máme vracet. Musíme se orientovat podle abecedy. Vybranou knihu jsem měl o koních – moc se mi nelíbila. Když jsem vyplnil list, tak jsem si
s kamarádem vyprávěl, co tam mám napsáno. (P. Š.)
Těšíme se na další zajímavá pátrání v knihovně.
Jan Horák

SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ ŽÁKŮ DO PRVNÍ TŘÍDY

Dne 3. září se sešlo pětadvacet prvňáčků ve své nové třídě, kde na ně již
čekala jejich třídní učitelka. Děti trochu nesměle pouštěly ruce rodičů a sedaly si do lavic. Nacházeli známé tváře svých kamarádů z mateřské školy
a rozhlíželi se po prostředí, kde stráví celý školní rok. Prvňáčky přivítal vlídnými slovy pan starosta a spolu s paní ředitelkou jim popřáli hodně úspěchu
v jejich prvním školním roce. Ani paní učitelka nešetřila slovy a žáčky
s úsměvem přivítala a hned vyzvídala, jak se těšili do školy. Zahrnula je otázkami. Děti se hlásily a s chutí paní učitelce odpovídaly. Aby to nebylo pro
děti dlouhé a zbylo taky trochu času pro rodiče, odešli žáčci do družiny, kde
si mohli v klidu hrát. Milí rodiče byli paní učitelkou zahrnuti různými papíry
k vyplnění. Vše úspěšně zvládli a mohli si pro děti dojít a vzít je domů. Tak
proběhl první školní den našich nových čiperných žáčků.

ŠKOLNÍ DRUŽINA - REKONSTRUKCE

Během letních prázdnin proběhla ve školních družinách rekonstrukce. V obou třídách byla položena nová podlahová krytina a byly vymalovány. Působí teď velmi příjemně a vesele a věříme, že i děti, v takovém krásném prostředí, budou rády trávit volný čas.
Radka Křížková
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CHOVATELSKÝ DEN PRIM CHOMUTICE

Dne 7. 9. 2018 jsme vyrazili s druháčky a osmáky na exkurzi do Třtěnic na výstavu krav (PRIM Chomutice). Jeli
jsme vlakem do Kovače, na místo jsme ale museli dojít pěšky. Na místě jsme dostali možnost porozhlédnout se po
celém areálu. Byly zde prezentovány různé produkty, které se týkají zvířat. Dále jsme se mohli dívat na vystoupení
mažoretek, ta nás hodně zaujala. Někteří žáci se zúčastnili soutěže v pití mléka na čas. Poprvé jsme zaznamenali výrazný úspěch, neboť hned 3 žáci vyhráli. Mezi nimi byla i Bára,
která vyhrála za nejlepší čas koloběžku. Umístili se ještě Jára
s Hankou a odnesli si koše plné mléčných výrobků. Po vyhlášení jsme museli odejít zpět na vlakové nádraží v Kovači. Počasí
nám přálo, a tak jsme si cestu zkrátili přes pole.
Alena Kracíková a Bára Drapáková, 9. třída
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ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU „SPORTUJ VE ŠKOLE“
Projekt "Sportuj ve škole" navazuje
na pokusné ověřování programu
s názvem "Hodina pohybu navíc",
které probíhalo dva roky. Cílem projektu je umožnit žákům kvalitně
trávit volný čas, zlepšovat se
v pohybových aktivitách a používat
ověřenou metodiku pohybu pro
volný čas dětí tak, aby umožnila
zkvalitňování motorických dovedností žáků ve školních družinách.
Škola zapojená do projektu získá
materiální vybavení pro výuku tělesné výchovy zdarma.

Od září letošního roku budou děvčata a chlapci v rámci pobytu ve školní
družině zkoušet různé pohybové
aktivity od opičích drah a sportovních her až po základy oblíbených
sportů, jakými jsou například basketbal či volejbal.
Mgr. Gabriela Pospíšilová,
ředitelka školy
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CYKLISTICKÉ DOPOLEDNE

Ve čtvrtek 20. září páťáci absolvovali výuku na dopravním hřišti v Hořicích.
Na dopravním hřišti jsme byli rozděleni do tří skupin. První skupinou byli chodci, druhá skupina jezdila po dopravním hřišti a třetí skupina jezdila jízdu zručnosti, kterou pro nás připravili. Potom nám dali testy a my jsme křížkovali naše odpovědi. První tři, kteří měli nejméně trestných bodů, dostali odměnu.
Terka B.
Nejvíc mě bavil test zručnosti, kde jsme museli jezdit s kolem slalom. Když jsme udělali něco špatně, tak jsme dostali trestné body.
Nikola
Nejhorší z toho byl asi ten test. Nejlepší ze všech disciplín byli Lukáš, Vojta a Terka B.
Terka L.
Jana Slámová

PRVNÍ VÝPRAVA DO HISTORIE

V pátek 21. 9. se ze čtvrté třídy ozývaly hrozné skřeky. Vypadalo to, jako by se sem přihnalo stádo mamutů. A ono
to tak málem bylo. Čtvrťáci totiž díky „chronoletu“ doletěli až do doby kamenné a pokoušeli se využít své zkuše-
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nosti z hodin vlastivědy. Někteří se dorozumívali pomocí skřeků, jiní tancovali, tvořili oživlé fotografie nebo jen
vyprávěli příběhy o lovcích mamutů pomocí Story cubes. Nejtěžším se ukázalo být ochočení mamuta. Nakonec
jsme však několik krásných mamutů získali.
Ke konci se nikdo neopozdil a do našeho cestovního prostředku stačili všichni včas naskočit. Po návratu do třídy
jsme si sdělovali své zážitky. Videa a fotografie z této akce můžete vidět na stránkách základní školy.
Jan Horák, třídní 4. třídy

Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř
Pohled do činnosti SDH
18. 8. 2018 Noční soutěž Fire Nigt Cup - Roudný JN. /Kategorie PS 12 - umístění 1. místo muži/
25. 8. 2018 Noční požární soutěž FNC - Kosořice MB. /Kategorie PS 12 - nehodnoceno, technická závada. Muži/
1. 9. 2018 Požární soutěž O Pohár starosty OSH Jičín - Nemyčeves. Kategorie muži - umístění 7. místo.

8. 9. 2018 Požární soutěž O Pohár starosty OSH Jičín Valdice. Kategorie muži - umístění 7. místo.
15. 9. 2018 SDH Bílsko pořádalo netradiční hasičskou
soutěž „Memoriál Václava Kopeckého“. Akce se konala
na místním koupališti. Soutěžilo se v požárním útoku
s příjezdem na místo zásahu, včetně ukázek požárního
útoku veteránů při čerpání vody z přírodního zdroje.
Další kategorie byly útoky žen a dětí a zábavná štafeta.
V kategorii dětí byla zapojena 2 naše družstva. Výborně
zvládnutý útok dětí byl oceněn 2. a 3. místem. Naše
SDH zde prezentovala hasičský speciál Praga RN- AS 16.
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15. 9. 2018 Tentýž den v SDH Horní Nová Ves u Lázní Bělohrad se konala
poslední soutěž O Pohár starosty OSH Jičín. Naše soutěžní družstvo bojovalo
v kategorii mužů. S výsledným časem 18,36 sec. se umístilo na 4. místě.
Po absolvování všech soutěží O Pohár starosty v okrese, tj. v Tuři, Vidochově, Železnici, Nemyčevsi, Valdicích
a Horní Nové Vsi se umístilo naše soutěžní družstvo na 5. místě. /1. Chyjice, 2. Brada a Rybníček, 3. Bystřice/
Fire Nigt Cup Tímto názvem se označuje seriál
soutěží v požárním útoku na 2B hadice a sklopné
terče. Pořadatelé jednotlivých soutěží jsou na
Liberecku, Jablonecku, Semilsku a Mladoboleslavsku. Soutěže probíhají v nočních hodinách.
V roce 2018 běží již 9. ročník.
Naše soutěžní družstvo absolvovalo všech
10 soutěží v kategorii PS 12. /Malešice, Krásná
Ves, Škodějov, Jeřmanice, Velké Hamry, Frýdštejn, Vesec pod Kozákovem, Raspenava, Roudný, Kosořice/.
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Po náročných nočních útocích se soutěžní
družstvo umístilo na 5. místě. /Pořadí vítězů:
Dalešice JN, Smržovka JN, Roztoky u Semil SM,
Raspenava LI, Ostroměř JC/ Tato soutěž probíhala od 5. 5. 2018 do 28. 5. 2018. Na dopravu na
místa soutěží bylo najeto 990 km hasičským Fordem a 400 km osobními auty. Na soutěže O Pohár starosty OSH v okrese najeto pouze 250 km.
Jednotka SDH vyjížděla od poloviny srpna do
konce září 4x.
12. 8. Chomutice - požár trávy,
17. 8. Libonice - požár kuchyňky,
7. 9. Chlum - požár travního porostu,
21. 9. technická pomoc - stržení střechy rodinného domku větrem ve Vojicích.
10. 9. jednotka SDH prováděla čištění požární nádrže v Sylvárově Újezdu.

Výlet turistů na Stezku v oblacích

výbor SDH

V sobotu 8. září 2018 zorganizoval Klub českých turistů Ostroměř pro své členy, ale i ostatní zájemce z Ostroměře
a okolí autobusový výlet. Abychom si plně užili všechny body programu našeho výletu, vyjeli jsme se z místní autobusové zastávky již v 6.30 hodin. Hlavním bodem našeho putování po krásách naší vlasti byla jedinečná
architektonická stavba - Stezka v oblacích. Vyhlídková rozhledna byla slavnostně otevřena 5. prosince 20015 a
následujícího roku byla vyhlášena Stavbou roku. Tato 55 metrů vysoká nepravidelná šroubovice, připomínající let
nočního motýla, vyrostla v blízkosti vrcholu Slamník v nadmořské výšce 1116 metrů. Aby naši výletníci mohli absolvovat procházku po 770 metrů dlouhém dřevěném bezbariérovém chodníku této jedinečné stavby, tak buď
vyjeli z obce Dolní Morava sedačkovou lanovkou, nebo zvolili pěší výstup dlouhý přibližně 2,5 km s převýšením
350 metrů. Výhled nejen na jednotlivé vrcholy masivu Kralického Sněžníku byl pro všechny krásnou odměnou. Kdo
má rád různé atrakce a adrenalin, tak se mohl projít po lanové síti ve výšce 55 metrů volně nad terénem nebo si
cestu zpět zkrátit jízdou na 100 metrů dlouhém tobogánu.

Okolo 13.30 hodin jsme přejeli do blízkého města Králíky, kde většina účastníků šla na oběd či na sladkost do cukrárny. Kdo chtěl poznat místní národopis, řezbářství a vidět několik betlémů nebo vycpaných zvířat, tak mohl navštívit stálou expozici v místním Městském muzeu.
Posledním bodem našeho poznávacího výletu byl zámek Potštejn
s rozsáhlým parkem v anglickém stylu. Barokní zámek byl postaven v roce
1749 hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré a od roku 2004 je
v soukromých rukou manželů Nováčkových, kteří postupně zpřístupňují
jednotlivé části zámku. Příjemnou průvodkyní nám byla slečna, přestrojená
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do historického kostýmu služebné a provedla nás například jídelnou, pánskou pracovnu, zlatým salónkem, dámskou ložnicí, dětským pokojem s hračkami a mramorový sálem. Jelikož jsme domů nespěchali, tak si někteří ještě
dopřáli kávu v zámecké cukrárně nebo se šli projít zahradou s růžemi a navazujícím parkem s pozoruhodnými dřevinami (moruše bílá, kaštanovník jedlý, liliovník tulipánokvětý,...).
K pohodě na zájezdu jistě přispělo příznivé slunečné počasí. Do každoroční statistiky našich výletů dodejme, že
jsme ujeli přibližně 240 km, a domů jsme se vrátili plni dojmů a zážitků.

Více fotografií je možné si prohlédnout na stránkách KČT Ostroměř - www.kct-ostromer.wz.cz.
Tomáš Horák, KČT Ostroměř

DOMOSLAVICE V OBDOBÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY (část 4. - dokončení)
3.3 Práce a život v novém státě
Nastávala doba pilné práce. Lid byl vyhladovělý. Zásoby potravin, šatů i ostatních surovin nebyly téměř žádné.
Začalo se hospodařit, hlavně na vesnicích. Začínal život a práce ve vlastním státě.
Od 28. října 1918 do konce roku nebylo v Domoslavicích vybudováno nic, což vybočovalo z rámce obecního
dění. Pomalu se vraceli její obyvatelé z války, nastávala demobilizace.
Navracel se i společenský život, po skončení polních prací se zásluhou pánů Václava Pršaly a Jaroslava Kozla začal obnovovat válkou zaniklý spolek Hospodářsko-čtenářské besedy. Obcházeli dům od domu a získávali členy,
avšak uskutečnění obnovy spolku bylo provedeno teprve počátkem roku 1919. Stalo se tak na schůzi konané
5. ledna 1919, které se účastnilo 32 členů. Také byl zvolen předseda Fr. Marek, místopředseda J. Hájek a pokladník
Fr. Zmatlík, který přes válku opatroval zbytek spolkových peněz.
Aby se lid vzdělával a četl knihy,
sehrál spolek 9. února 1919 divadelní
představení „Prodaný ženich“ a z
důvodu dalšího společenského oživení 22. dne stejného měsíce 1919
uspořádal ples. Obě tyto akce byly
ziskové.
Dne 1. května 1919 na památku
znovudobytí samostatnosti byly zasazeny dvě lípy. Jedna na místě, kde
kdysi stávala dřevěná zvonice, tato
lípa po několika letech uschla. Druhá
byla vysazena před domem čp. 30,
který patřil Fr. Černému. Sázení lip,
bylo oslavováno hudbou a průvodem
po vesnici, což dokazuje, že místní
byli opravdu hrdí na svou novou
vlast.
Dne 15. října 1919 bylo rozhodnuPamátná lípa na pozemku před domem čp. 30
to, že se kaštany rostoucí na návsi po
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obou stranách cesty budou vykáceny.
Kaštany zde vysázeli před 15 lety, tudíž
byly v nejlepším růstu a nádhernou ozdobou vesnice. Toto rozhodnutí bylo
obyvatelstvem odsuzováno. Přesto byly
kaštany vykáceny a prodány v dražbě. Na
jejich místo byly vysázeny hrušně. Kácení
kaštanů zmiňuji, protože se jednalo
o jedinou větší rozepři v Domoslavicích
v roce 1919. Z předchozí věty vyplývá, že
Domoslavice byly v této době klidnou vsí.
V roce 1920 byly některé pozemky
místního velkostatku přiděleny potřebnějším, stalo se tak díky uzákonění pozemkových reforem.
Bývalý hostinec U Jůzů
V roce 1921 na první schůzi zastupitelstva byl místním chudým a sirotkům rozdělen dar v hodnotě 100 korun. V této době byly na popud státních
úřadů zřizovány knihovny za účelem vzdělávání lidu. Mezi obcí zastoupenou starou Aloisem Erbenem a Hospodářsko-čtenářskou besedou, byla učiněna dohoda, že knihy besední knihovny nebudou půjčovány pouze členům, ale
že budou k dispozici všem občanům obce. Obec za to přispívala 100 korun ročně na údržbu a rozvoj knihovny.
Závěr
Domnívám se, že ač se za první světové války v Domoslavicích přímo nebojovalo, byla vesnice touto událostí
opravdu velice silně dotčena. Dalo by se říct, že válka Domoslavice dočasně zničila. Nemyslím si, že tomu tak bylo
jen v této obci, je mi jasné, že válka podobně zničila celou naši zem.
Ve své práci jsem se snažil zabývat se dějem ve vsi, nebyla zaměřena na válečné operace, kterých se místní občané účastnili.
Vzhledem k zjištěným informacím se domnívám, že život za války byl opravdu zničující. Nikomu bych nepřál,
aby si to musel prožít. Ani si nedokážu představit, jaká musela být krize, když se do chleba přidávali piliny. Při psaní seminární práce jsem se musel zamyslet i nad vynalézavostí lidí v nouzi. Také bych chtěl ocenit soudržnost některých lidí za války, velmi mne například zaujalo „České srdce“ a pan Lhota, který chápal problémy rodin a nenutil
přehnaně mladé chlapce do junobrany.
Obdivuji s jakou národní hrdostí a radostí pracovali lidé z Domoslavic na obnovování společenského života.
Nemohu zapomenout ani na to, s jakou hrdostí vysadili dvě památné lípy. Myslím, že nutné si takových okamžiků
v naší historii vážit a pokračovat v podobném duchu.
Na závěr bych rád zmínil citát, který jsem nalezl v Pamětní knize obce Domoslavice „Historie není to, co se stalo, ale to co se napíše.“ Jsem přesvědčen o tom, že toto téma, ale i další podobná, která se týkají i jiných obcí nejsou dostatečně zpracována. Doufám, že se to v budoucnosti změní a i takovéto příběhy budou náležitě prozkoumány a sepsány.
Tomáš Dvořák, seminární práce z dějepisu 2017

100 let republiky - vyhlášení československého státu ze zápisů
z obecní a školní kroniky

Školní rok 1918 – 1919 počal 1. září místo 15. z nařízení okresní školní rady s odůvodněním, že pro nedostatek
uhlí bude třeba vánoční prázdniny prodloužit.
Poštovní úřad úřadoval odpoledne jen do 5 hodin místo do 6 hodin pro úsporu svítiva a topiva.
Sbírka na Národní divadlo v Brně v obci v měsíci září konaná vynesla 440 K, obecná výbor 100 K, Kampelička
20 K, celkem 560 K.
V měsíci říjnu rozšířila se epidemie chřipková zvláště mezi dětmi.
Tehdejší poměry hospodářské i společenské ilustruje provolání, které vydala Okresní hospodářská rada po
svém ustanovení počátkem října 1918, z něhož vyňato následující:
„Hlad, podvýživa a z nich pocházející jiné nemoci vysilují a tělesně i duševně ničí náš český lid, životní potřeby
den ke dni se zdražují, takže přečetným rodinám již pro příliš vysoké ceny stávají se nedosažitelnými. ...
Neprodávej nikdo potravin osobám, o nichž víš, že je odvážejí do cizích krajů a tam s nimi obchodují. Tobě pak
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místo díků udělují nadávek a titulů ne příliš čestných ..., pamatuj, že je tvojí národní povinností přispěti svými výrobky zemědělskými v prvé řadě lidem z našeho okresu. Nežádej za potraviny přemrštěných cen, spokoj se
s výdělkem menším u vědomí, že to, co činíš, nekonáš pro jednotlivce, nýbrž pro celý národ, jejž jistě miluješ
a milovati máš.“
Dne 19. října ustanovil se v Hořicích Národní výbor o 36 členech. Ostroměř v něm nebyla nikým zastoupena, ač
jiné i menší obce zastoupeny byly. V prohlášení, které ihned vydal, se praví: „Československý národ na své dějinné
pouti přechází k důležitému mezníku:
Ku vlastní samostatnosti.
Naši dědové toužili dožíti se chvíle, kdy vstoupíme opět v řadu volných národů. Ona chvíle je zde. Všichni na
palubu, všichni svorně ku práci!
Bratr přispěj bratru, silný pomoz slabšímu, zdravý podepři umdlévajícího! Z vděčnosti, že osud Ti dal dožít se
tak důležité chvíle, obětuj ze svého hladovícímu a mrznoucímu spoluobčanu. Národní výbor v Praze je hlavou československého národa. Zástupcem jeho v okrese našem je Národní výbor pro okres hořický. Každý nechť poslechne ve všech případech jeho pokynů ...
Doba převratu – 28. říjen 1918
V důsledku toho, že Rakousko přistoupilo na notu prezidenta Spojených států severoamerických Wilsona, čímž
uznalo samostatnost Československého státu, prohlásila Národní rada česká v Praze dne 28. října, že „Československý stát vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa.“
Do Ostroměře došly prvé neurčité zprávy toho dne odpoledne, že se v Praze něco významného děje. První určitou zprávu o našem osvobození přinesl služební telegram na staniční úřad v Ostroměři ze Světlé nad Sázavou od
Dr. Zahradníka, který oznamoval prohlášení Československého státu v Praze. Mimo to se jím nařizovalo odstranění
rakouských odznaků, zadržení zásilek do Vídně a Německa a výzva k zachování provozu s provoláním zdaru našemu státu.
Úředník ihned sdělil tuto radostnou zprávu občanstvu přítomnému na stanici. Nejprve vyhověno nařízení o odznacích. Ihned vojáků, důstojníkům i četníkům strhávali z kroje odznaky rakouské, na všech tvářích zračila se veliká
radost z našeho osvobození. Že bude i konec války, bylo nyní zřejmé, proto byla radost dvojnásobná!
Další depeše oznamovala ustanovení sokolstva co vojenské moci.
Úřadování na stanici, které bylo jen německé a za války zvláště nařízené, konalo se ihned jen česky, rovněž na
četnické stanici i na poštovním úřadě (ve styku s nadřízenými úřady). Odznaky rakouské ze stejnokroje, razítek
i nápisů odstraněny a nápis na budově Wostroměř změněn na český. Všude jevila se mezi občanstvem snaha
o pořádek. Po obci rozšířila se zpráva o naší samostatnosti teprve druhého dne dopoledne. Ráno bylo svoláno
veškeré žactvo do III. třídy, kde o této pro náš národ velevýznamné události promluvil řídící učitel František Lhota.
Byla provolána třikrát "Sláva!" našemu samostatnému státu a zazpívána národní hymna Kde domov můj.
Radostná zpráva šla v obci z úst k ústům, na všech tvářích byla zřejma radost tím větší, čím kdo více byl zdeptán poměry válečnými. Ihned vyvěšovány prapory – poprvé jen v národních barvách – červenobílé a pomýšleno,
jak oslaviti tuto historicky velevýznamnou událost.
Svoláni občané ke společné schůzi do školy a stanoven způsob a doba oslavy samostatnosti. Duší podniku byl
řídící učitel František Lhota.
Slavnost konaná ve čtvrtek 31. října o druhé hodině odpolední. Den prohlášen za sváteční a ve škole se nevyučovalo, nikde nepracovalo. Mnohé domy v tento den vyzdobeny papírovými praporky (látek nebylo!) nebo chvojím. Zvláště průčelí školní budovy bylo vyzdobeno chvojím, praporky a fábory, dále hostinec „Na Poště“, nádražní
budova, ale i domy soukromé. Seřazení průvodu bylo u školy.
Všecky děti v průvodu dostaly národní nebo slovanské praporky (papírové). Z okna školní budovy přečetl starosta obce V. Horník prohlášení Československého státu, načež promluvil k četně shromážděnému občanstvu
řídící učitel F. Lhota o významu dne 28. října.
Zmínil se o historii národa za panování Habsburků a v době pobělohorské zvláště a vyzvednul 300leté utrpení
národa za panství Habsburků a s nimi spojeného Říma.
Po řeči provázené častým potleskem zahrála hudba a průvod seřadil se takto: Napřed jeli 3 jízdní sokolové
s praporem. Následovaly družičky a školní mládež, vesměs s praporečky, děvčata v národních krojích, hudba
a jednotlivé korporace s obecním zastupitelstvem v čele a konečně četné občanstvo.
Průvod ubíral se za velkých zvuků hudby a střelby z hmoždířů všemi částmi obce. Z balkonu hostince „Na poště“ promluvil profesor Vratislav Vojtíšek, rodák místní, a k našim ženám paní Sehnalová, choť učitele, která odsoudila zvláště lichvu s potravinami. Hudba zahrála francouzskou hymnu a „Hej Slované!“ Odtud již za slabého
mžení šel průvod k nádražní budově, kdež zazpívána národní hymna a pak po Ferdinandce na Ohradu a zpět ke
škole, kde byl rozchod již za přítmí.
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Večer téhož dne o 7. hodině uspořádán lampionový průvod, který se seřadil opět u školy a osvětlován pochodněmi, věnovanými staničním úřadem za zvuků hudby a zpěvu prošel vsí. Skýtal pěknou podívanou účastníkům
i pozorovatelům. Rovněž ohňostroj z balkonu hostince „Na Poště“ přispěl k povznesení slavnostní nálady.
Závěrem oslavy byla slavnostní akademie s recitacemi, zpěvem a hudbou za spoluúčinkování paní Sladké
z Hořic, učitelů Šlengra z Chomutic a Tauchmana z Dobré Vody. Oslava konala se pod protektorátem obecního
zastupitelstva. Mezi přítomnými bylo vybráno 500 korun ve prospěch pozůstalých po padlých legionářích.
Protějškem této oslavy zrození svobodného státu byl pohřeb Rakouska. Konal se v neděli 3. listopadu odpoledne ze dvora hostince „Na Poště“. Improvisovaná rakev na primitivních nosítkách ozdobená slaměným věncem
a na nosítka položeny všechny předměty upomínající na Rakousko – obrazy císaře a císařovny, sošky, orlíčky.
V čele průvodu nesena láhev vztyčená na holi, pak rakev, za ní hudba postávající z harmonikáře a houslisty, kteří
bez přestání po celou dobu hráli rakouskou hymnu!
Občanstvo zúčastnilo se „pohřbu“ velice četně. Průvod se ubíral obecní mrchoviště, kde nescházela „řeč“ nad
hrobem, načež pozůstatky spáleny. Potom se účastníci seřadili do dvojstupu a za zpěvu vlasteneckých písní odešel.
Mezi dojmy radostné mísily se v mnohých rodinách i truchlivé vzpomínky na ty, kteří se nedožili toho štěstí uvítati svobodu a samostatnost.
V legiích za války sloužili:
V Rusku: JUC. Josef John, major, nyní podplukovník v Praze, František Votočka, rolník, Josef Konopka, pekař, František Sehnal, učitel
V Itálii: Ladislav Jerych, hostinský, Jar. Vosáhlo, studující
Ve Francii: Václav Jelínek, kupec a František Novák, zahradník
Celá řada mladých mužů stala se obětí války. Na paměť buďte zde jejich jména: (v závorce uvedeno P - padl, Z zemřel, N – nezvěstný a místo podle údaje vytesaného v Pietní síni Masarykovy věže samostatnosti v Hořicích.
Údaje z obecní kroniky a Masarykovy věži samostatnosti se mohou lišit.)
A – Padlí:
Václav Antoš, ženatý, dělník (P. Terst, Itálie)
Jaroslav Brádle, svobodný, dělník, nezvěstný (N. Rusko)
František Erlebach, svobodný, kameník (N. Rusko)
František Hakl, ženatý, rolník (P. Čalč., Itálie)
František Hampl, svobodný, kameník (N. Rusko)
František Hermoch, ženatý, dělník (Z. Celovec)
František Holdík, svobodný, pekař (N. Srbsko)
Jan Kalvoda, svobodný, holič
Václav Kareš, svobodný, natěrač (P. Padova Camp., Itálie)
František Lacina, svobodný, obchodní pomocník
Josef Malich, svobodný, obuvnický dělník (Z. Rusko)
Josef Michálek, ženatý, tovární dělník (P. Dronovač, Srbsko)
Alois Novák, svobodný, kolář (N. Itálie)
Josef Novák, ženatý, ředitel kůru (Z. Halič)
Josef Splítek, ženatý, rolník (P. Grigno Borgo, Itálie)
Roman Teplý, svobodný, studující
Karel Tuček, svobodný, číšník (N. Rusko)
Josef Václavík, ženatý, zřízenec dráhy (P. Tolmin)
František Žilák, svobodný, čeledín
Josef Groh, ženatý, obuvník
B – Zemřelí následkem poranění nebo nemoci
Ladislav Jerych, ženatý, hostinský (P. Padova Camp., Itálie)
Karel Balihar, ženatý, řezník (Z. Ostroměř)
Václav Berný, ženatý, dělník (skalník) (Z. Chrudim)
Antonín Jelínek, svobodný, učitel (Z. Ostroměř)
Václav Kudr, ženatý, obuvník (Z. Hradec Králové)
Antonín Kyselo, svobodný, číšník (Z. Vídeň)
František Šmejc, ženatý, domkář (Z. Ostroměř)
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Jan Šturma, ženatý, kameník (Z. Hořice)
Jaroslav Votočka, svobodný, rolník (P. Čajoven)
Václav Vrabec, svobodný, rolník
František Mádle, ženatý, dělník (Z. Ostroměř)
Václav Bergr, ženatý, strojník (Z. Ostroměř)
C – Nezvěstní
Václav Frýda, ženatý, dělník (N. Itálie)
Bedřich Kopecký, ženatý, soustružník perletí (N. Rusko)
Vincenc Rosůlek, svobodný, obuvník (Z. Skobalov, Rusko)
Bohumil Vitvar, ženatý, kovář (N. Rusko)
D - dodatečně zapsáni
František Hermoch, ženatý, kameník (Z. Hořice)
Josef Kořínek, svobodný (Z. Ostroměř)
František Novák, svobodný, zahradník (P. Francie leg.)
Josef Jiříček, obuvník
Karel Polák, ženatý, kovář
Karel Vojtíšek, ženatý, sochař
Josef Zhouf, ženatý, obchodník
V Masarykově věži samostatnosti v Hořicích je pro Ostroměř uvedeno ještě jméno: Beck František – (N. Rusko)
Dne 20. dubna 1919 uspořádal Sokol s učitelským sborem slavnost zasazení Lípy svobody u Velkého kanálu. Průvod se seřadil u hostince „Na Poště“, načež za zvuků hudby odešel k místu zasazení. V průvodu nesena lípa ozdobená fábory. O významu slavnosti promluvil řídící učitel František Lhota, školní děti přednesly příležitostné básně
a pěvecký kroužek zazpíval vlastenecké písně. Slavnosti zúčastnili se četní funkcionáři místních korporací.
Občané Ostroměře se po vzoru jiných obcí rozhodli uctít památku svých padlých hrdinů. Postavení pomníku spojili
s holdem prezidentu Masarykovi, který Ostroměří projel dne 10. července 1926 ve směru na Hořice při své cestě
po severovýchodních Čechách. V r. 1935 byl v Ostroměři v malém parčíku při státní silnici u řeky Javorky odhalen
pomník TGM, na jehož podstavci byla vytesána jména padlých občanů Ostroměře. Pomník byl dílem ak. sochaře
Josefa Bílka, rodáka z nedalekého Podhorního Újezda, později žijícího v Hořicích. Za války musel být pomník odstraněn, v r. 1946 znovu odhalen a po únorové revoluci znovu odstraněn. V pořadí třetí pomník TGM byl odhalen
14. září 1991, jeho autorem je sochař František Ruda, který jej zhotovil podle návrhu akademického sochaře Ladislava Zívra. Na podstavci je uvedeno celkem 43 jmen padlých v první světové válce, později zde bylo vytesáno
ještě pět jmen obětí nacistické okupace v letech 1939 - 45.
Tomáš Horák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2018

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2018

Zhoufová Libuše
Englerová Věra
Soukup Jiří
Splítek Miloš
Jeřábková Eva

Smetana Oldřich
Hyršl Jaroslav
Straka Ludvík
Švejda Miroslav
Hermochová Věra
Krausová Blažena
Knapová Zdenka
Velichová Miroslava
Matějovská Jana

DD Mlázovice
Ostroměř
“
“
“

DD Obora
Ostroměř
“
“
“
“
“
“
“

Vzpomínka

„Dny, týdny, měsíce i roky plynou, ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.“
Dne 9. 9. 2018 uplynuly tři roky, co odešly bez slůvka rozloučení, tak náhle..., tři kamarádky:
paní Eliška Nosková, paní Jaroslava Horníková, paní Hana Kvasničková.
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou a úctou vzpomínají zarmoucené rodiny.
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OZNÁMENÍ
Svoz velkoobjemového odpadu - sobota 10. 11. 2018
od 8.00 hod. nákupní středisko
Svoz nebezpečného odpadu - neděle 18. 11. 2018
Nové Smrkovice 10. 35 – 10.45 u čp. 5
Sylvárův Újezd
10.50 – 10.55 hasičská zbrojnice
Domoslavice
11.00 – 11.10 u krámu
Ostroměř
11.15 – 11.35 nákupní středisko
(možnost změny času, sledujte webové stránky obce)
Svoz pytlů s tříděným odpadem
Pravidelně v pondělí 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11. 10. 12. 2018

INZERCE
KADEŘNICTVÍ V OSTROMĚŘI
od srpna opět otevřeno. Kadeřnické služby pro dámy, pány a děti
nabízí Jana Tejchmanová, v Nádražní ulici 374, budova SH TINY.
objednávky na tel.: 737 332 061
těší se na vás Jana Tejchmanová, Holovousy 34, 50801 Hořice, IČO 69147775
GEODETICKÉ SLUŽBY - GEOPLÁN CZ
František Soukup

RESTAURACE A PENSION „U PATŘÍNŮ“
V KONECCHLUMÍ

- Vytyčování hranic pozemků
- Rozdělení pozemků
- Zaměřování staveb
- Práce podle vašich požadavků

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.

Kontakt 603 201 293

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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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