Sokol je nejstarší tělovýchovnou organizací v České
republice, která vznikla již v roce 1862 a brzy se rozšířila do
celého světa. Jeho posláním bylo od začátku přispívat
k všestrannému

rozvoji

člověka

po

stránce

tělesné

i morální a působit tím na povznesení celé společnosti.
Svým vlasteneckým zaměřením měl Sokol silný vliv
na formování národního cítění a jeho 146letá historie
je odrazem pohnutých událostí v Evropě.
A něco z historie ostroměřského Sokola historie v letech 1913 –1988
Tělocvičná jednota Sokol Ostroměř byla v obci založena poměrně pozdě, v tu dobu již
měl Sokol za sebou 51 let trvání, byla ustanovena až v roce 1913 v hospodě u Jerychů, kde se
nacházel sál i tělocvična. V čele jednoty v letech 1913 až 1925 stál bratr starosta MUDr.František
Votočka. Náčelníkem byl J.Hrdina, jednatelem učitel Hybnar, pokladníkem řídící učitel F.Lhota,
cvičitelem žákovského dorostu učitel Ludvík Kodym.
Tělocvičná jednota Sokol jako národní organizace byla v roce 1914 rozpuštěna. Z nařízení
politické expozitury se dostavil k jednateli Sokola F. Lhotovi četnický strážmistr a sdělil mu nařízení
zabavit tajně všechny písemnosti a všechno cvičební nářadí. Byl o tom předem zpraven a mohl
se podle toho zařídit. Úřadu byly zaslány oběžníky. Spolková činnost za I.světové války byla úplně
zrušena.
Dne 6.dubna 1919 byl proveden nástup sokolstva župy Čížkovy, kterého se zúčastnila
i jednota ostroměřská. Ráno se šlo pěšky na nádraží do Sobčic, odkud se jelo vojenskými vozy
vlakem do Vitiněvse, kde byl utvořen pochodový prapor z celého II.okrsku župy. Celkem 760 mužů
pochodovalo do Jičína, kde byl sraz celé župy. Asi 1400 členů prokázalo sokolské pohotovosti
k hájení republiky.
Dne 20.dubna 1919 uspořádal Sokol s učitelským sborem slavnost zasazení Lípy svobody
u Velkého kanálu. Průvod se seřadil u hostince „Na poště“. Za doprovodu hudby odešel průvod
k místu zasazení. Promluvil uč.Lhota, děti přednesly básně, pěvecký kroužek zazpíval vlastenecké
písně. Slavnosti se zúčastnili četní funkcionáři místních organizací.
Dne 16.února 1922 se usneslo obecní zastupitelstvo předat jednotě Sokolské do vlastnictví
pozemek zv.Šutrák. Jednota pozemek upravila zavezením velké prohlubně půdou ze sousedního
pole a srovnala celý prostor. Východní část sloužila jako cvičiště, západní byla osázena
a upravena na malý park. V roce 1924 byla dokončena úprava a zřízeno elektrické osvětlení
silnými žárovkami na stožárech, takže se mohlo cvičit i večer.
Jednota zažádala o povolení k provozování biografu na letním cvičišti. Licence byla
udělena, a tak si jednota zajistila biograf pro zamýšlenou budovu nové sokolovny. Tělocvičná
jednota Sokol, která od svého založení měla spolkovou místnost v sále hostince „Na poště“, kde
se cvičilo a pořádaly všechny akce, přistoupila k přípravným pracem pro realizaci postavení vlastní
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budovy. Pohnutkou k tomuto významnému, ale také odvážnému kroku, byla jednak nevhodnost
a nedostatečnost dosavadní místnosti, různé neshody mezi jednotou a majiteli hostince. Proto bylo
na členské schůzi Sokola odhlasováno většinou přítomných začít s přípravnými pracemi. Vyskytly
se i varovné hlasy, protože byl nedostatek finančních prostředků. Byl zde fond 25.000 Kč, ten však
byl téměř celý použit na zakoupení pole a to v sousedství Šutráku-letního cvičiště.
Prvotní plán na stavbu vypracoval architekt Václavík z Prahy, ale pro veliké náklady
(800 000 Kč), i když byl projekt velmi pěkný, byl zamítnut. Pak byl pořízen projekt nový, náklady
byly poloviční a podle něho pak byla stavba provedena. Dne 12.listopadu 1927 na schůzi
zastupitelstva byl odsouhlasen příspěvek 50 000 Kč na projektovou dokumentaci stavbu
sokolovny. Rozpočet na stavbu byl kolem 400.000 korun.
Dne 15.srpna 1928 se konala mimořádná Valná hromada, na které se odsouhlasila stavba
vlastní budovy. Práce byla zadána místnímu staviteli Josefu Nádvorníkovi. Jednota neměla
dostatečné finanční krytí, spoléhala na hmotnou pomoc nejen všech svých členů, ale i jiných
jednotlivců. Členská daň byla nejmenší 50 Kč, největší 5000 Kč podle schopnosti každého.
Předepsaný obnos mohl každý splácet v měsíčních splátkách. Akce se ale nesetkala u všech
s úplným souhlasem, došlo i k vyloučení pro neuposlechnutí této výzvy. Iniciativu za uskutečnění
stavby měli v přední řadě Josef Jůza (pokladník), Václav Rakouš (jednatel) a František Líkař
(starosta). Dne 30.srpna 1928 vydala Tělocvičná jednota písemně všemu členstvu a příznivcům
pokyn, aby kromě finančního přispění, svou prací přispěli ke zbudování základů sokolovny, která
by měla v budoucnu sloužit nejen k rozkvětu sokolské myšlenky, ale k prospěchu a pohodlí všech
občanů, a také ke cti a ozdoby naší obce.
Na podzim byly vyzděny základy, sklepy a kvádrové zdivo sokolovny. Dne 20.května 1929
na svatodušní pondělí uspořádala Tělocvičná jednota slavnost při příležitosti položení základního
kamene na stavbu sokolovny, kterou provedl stavitel sokolovny Josef Nádvorník. Následovaly
poklepy na základní kámen, které vykonali zástupci Sokolstva a místních sdružení. Dohled nad
stavbou sokolovny měl architekt profesor Růžička z Hořic. Sokolníkem byl jmenován bratr Josef
Hrdina.
Dne 20.září 1929 se dokončila stavba sokolovny. Z úsporných důvodů však vnější zdi
nebyly nahozeny. Jeviště bylo prozatím zřízeno z modré látky, bylo zvýšené a přenosné. Odchod
z jeviště byl postraním vchodem přímo ven. Stěny sálu byly obílené, holé. V hledišti byly seřazeny
asi do 2/3 sálu židle, vzadu a po stranách byly umístěny stoly.
Dnem 22.prosince 1929 jednota zahájila pořádání programových večerů v nové budově
čp.247 a to odpolední vánoční besídkou pro děti za dobrovolné vstupné, večer pro dospělé.
Zahajovací proslov měl jednatel Sokola řídící učitel V.Rakouš.
Od 1.ledna 1930 se v sokolovně pořádala pravidelná biografická představení, jak pro děti,
tak i pro dospělé. Promítaly se filmy zábavné i poučné, což bylo v tehdejší době velmi přitažlivé.
Konala se zde i divadelní představení, besídky, plesy a od února byl pořádán kurz tance
s prodlouženou a věnečkem.
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V květnu 1930 provedla jednota úpravu cvičiště bývalého Šutráku. Na východní straně
se zvýšil a osázel ochoz a upravilo se okolí budovy. Vše se chystalo na pořádání ostroměřského
sletu. Dne 14.června 1930, v předsletový den, bylo cvičiště zcela upraveno, před sokolovnou bylo
prostranství zarovnáno do výše silnice, vypískováno a vepředu byly dva obloukovité záhony,
na kterých byly již na jaře zasazeny dvě památné lípy. Východní byla pojmenována „Lípou
Masarykovou“, západní „Lípou Jiráskovou“. Silnici lemoval železný zdobený plot. Do úplnosti
scházelo omítnutí budovy. V předvečer sletu byla pořádána tělocvičná akademie. Druhý den
se konal slet, hned od rána se sjížděli sokolové do Ostroměře. V obci bylo celý den velmi rušno.
Dopoledne se na cvičišti konaly zkoušky na odpolední vystoupení. Odpoledne se řadil průvod
v západní části obce na státní silnici a ubíral se se sokolskou jízdou (24 jezdců) kolem sokolovny
na cvičiště.
Dne 20.prosince 1931 se konalo slavnostní zahájení promítání zvukových filmů. Ve dnech
25., 26. a 27.prosince byl promítán zvukový český film „Psohlavci“ a to třikrát denně. Tím se
Ostroměř zařadila do popředí nejen vesnic, ale i menších měst. Promítací stroj byl zapůjčen na
jeden rok.
Počet členů v roce 1932 se stával z 89 mužů a 34 žen, dále 77 dorostenek, 24 žáků,
36 žákyň. Ten rok se konaly volby do TJ, které byly velmi vzrušené a protáhly se přes půlnoc,
neboť opozice se postavila proti tomu, aby byl zvolen jeden z bratří. Ten byl vedením označen jako
nepostradatelný a při třetí volbě dosáhl konečně nadpoloviční většiny.Toto rozdvojení jednoty mělo
pak neblahé účinky na utváření dalších poměrů, které se pak vystupňovaly v osobní spory, které
se pak projednávaly nejen u tří soudů sokolských, ale i státních. Šlo především o přijímání provizí
za promítání filmů od firmy Parament Praha, které se ukázalo jako nepravdivé.
Dne 29.srpna Sokol zakoupil i zvukovou aparaturu, kterou měl dosud zapůjčenou.
V roce 1933 byl na Valné hromadě zvolen starostou Josef Jůza , místostarostou Fr.Líkař (krejčí),
náčelníkem Fr.Vrba (adj.čsl,st.drah), náčelnicí Em.Linková, jednatelem V. Rakouš, pokladníkem
Fr.Schol (skladník čsl.st.drah).
Od 19.listopadu 1933 se konaly v sokolovně první odpolední čaje. Hrál Jaroslav Vávra
se svou kapelou.
Dne 15.března 1939 byla obsazena naše republika a vytvořen tzv. "Protektorát Čechy a
Morava". Dne 12.dubna 1941 došlo k rozpuštění "Sokola". V různých jednotách docházelo k
zatýkání činovníků. V této době bylo nutno tyto rodiny zabezpečit. Byly konány sbírky peněžní i
potravinové k potřebě těch, kdož popravou nebo uvězněním svých živitelů nejvíce strádali. Po
rozpuštění "Sokola" byli naši činovníci povinni předat finanční majetek. Jednota tak přišla o poctivě
získané peníze z darů a příspěvků. Nebylo to poprvé ani naposledy co jednota přišla o majetek,
finanční hotovost a archivní materiály.
Poválečný světový vývoj byl však rozporuplný. Draze zaplacená záchrana lidstva před
světovládnými ambicemi německých nacistů, italských fašistů a japonských militaristů vedla
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k posílení pozic světového komunizmu, který se ukázal být v mnoha ohledech stejným
nebezpečím, proti němuž Spojenci za II. světové války bojovali.
Brzo po "Únoru 1948" byla svobodná činnost "Sokola" ukončena "Komunistickou stranou
Československa" a tzv. "Národní fronta" rozhodla o sjednocení tělovýchovy a sportu. Pomocí
"Akčního výboru" zrušila organizační strukturu "Sokola" a protizákonně vyloučila přes 11 000
nejlepších sokolských činovníků. A tak byl "Sokol" zlikvidován. Někteří členové si však své morální
a demokratické zásady udrželi i v pozdější době s nadějí, že snad "Sokol" a demokracie ještě
někdy ožijí.
Od roku 1949 nebyla činnost jednoty prováděna v takovém rozsahu jako v minulých
a předsletových letech. Nekonala se veřejná cvičení, akademie a jiné akce, kterými "Sokolové"
předváděli svoje umění a schopnosti, které též přinášely finanční prostředky. Tělovýchova
se dostala až do popředí při přípravách na "I. celostátní Spartakiádu", která se konala v roce 1955.
Dne 3.března 1957 byl pak utvořen "Československý svaz tělesné výchovy" (ČSTV), v
jehož rámci byla tělovýchova a sportovní činnost prováděna až do roku 1990.
1989-1996
Koncem 80. let 20. století se ve světě projevovaly náznaky velkých politických změn, které
vyvrcholily rozpadem socialistického bloku a návratem demokracie do naší vlasti. Již na podzim
1989 se v Praze sešla skupina dřívějších činovníků Československé obce sokolské, která
připravila obnovu Sokola po "sametové revoluci". Dne 7. ledna 1990 se uskutečnil v Praze sjezd,
který vyzval sokolské jednoty k nové činnosti v rámci obnovené Československé obci sokolské.
To byl impuls k obnovení sokolského života v jednotách. V únoru 1991 se konala ustavující schůze
župy Krkonošské a rok nato měla tato župa již zástupce z malých jednot. Několik bývalých
ostroměřských členů "Sokola", přes čtyři desetiletí odmlčení, nezapomnělo na význam sokolské
myšlenky a v roce 1994 se konala ustavující schůze jednoty v Ostroměři. V roce 1994 nastalo
upevnění znovuzačínající činnosti. Byli přijímáni noví členové, cvičitelé absolvovali potřebná
školení. Starostkou jednoty byla zvolena Boženka Vondráčková. Po zdlouhavých soudních
sporech předala k 31.prosinci 1996 Tělovýchovná jednota (ČSTV) majetek Tělocvičné jednotě
Sokol pouze nemovitý. Majetek movitý (stoly, židle, věšáky, ubrusy, výčepní zařízení, popelnici
apod.) byl odkoupen od ČSTV. Jaká to byla krutá ironie osudu, když si původní majitel musel
koupit svůj vlastní majetek. Pro nedostatek financí bylo sjednáno jako protiúčet cvičení členů
ČSTV po dobu jednoho roku, tedy do 31.12.1997. Sokolovna byla předána ve stavu velmi
zanedbaném. V bytě domovníka a v místnosti u jeviště radiátory popraskaly, neboť nebyly
vypuštěny a tak zamrzly.
Rovněž bylo nutno zařídit veškeré potřebné administrativní záležitosti, kde jsme začali
prakticky od nuly. Týkalo se to mimo jiné upřesnění odběrů energie, dodržování povinných
prohlídek protipožárního zařízení, elektrického zařízení, vytápění kotlů, vyřízení korespondence se
župou. Dále vypracování pasportu, z něhož vyplývala účetní hodnota celého areálu v částce cca 6
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mil 490 tis.korun. Značnou práci vyžaduje vedení účetnictví, matriky a jiných záležitostí, kterým
věnují obětaví členové výboru svůj volný čas, a to bez nároku na odměnu.
1997-1999
Ve výboru jednoty pracovala Boženka Vondráčková (starostka), Hana Kovalčíková, Jana
Vobořilová, Miroslav Vobořil st., Miroslav Kašperek, Libuška Zhoufová, Lada Vávrová, Věra
Boháčová.
Dne 22.března 1997 se konaly „Sokolské šibřinky“, dále byly pořádány diskotéky, Country
bály, Posvícenská zábava, Mikulášská zábava pro dospělé a Mikulášská nadílka pro děti. Dále se
pravidelně zúčastňovali každoročního konání Dětských dnů. Od roku 1997 byly pravidelně během
roku uspořádávány ve prospěch Českého červeného kříže „Sběry obnošeného šatstva“.
Dne 17.ledna 1998 se konal Sokolský ples. Od roku 1997 samozřejmě nechybělo pořádání
letního tanečního kurzu pod vedením manželů Mertlíkových z Jičína.
V roce 1997 se cvičilo každé úterý s předškolními dětmi a ve středu měly cviční ženy.
V roce 1998 přibylo cvičení florbalu (ml. a starší žáci). Vše probíhalo pod vedením cvičitelek
Boženky Vondráčkové a Lady Vávrové.
Od roku 1999 se cvičilo již v těchto složkách - florbal (2x týdně žactvo), aerobik (2x týdně
ženy), všestrannost (předškolní děti a mladší žactvo), nohejbal a fotbal (muži), aerobik (nácvik
sletové skladby Bolero), to vše především pod vedením cvičitelů Miroslava Kašperka, Lady
Vávrové, Boženky Vondráčkové.
2000-2004
V tomto roce se konaly volby do předsednictva jednoty. Starostou byl zvolen Miroslav
Kašperek, dále byli do výboru zvoleni Hana Kovalčíková, Věra Boháčová, Jana Vobořilová,
Miroslav Vobořil st., Lada Vávrová.
Od roku 2000 se konaly letní taneční kurzy pod vedením manželů Romana a Veroniky
Konopáskových z Lázní Bělohradu, vždy v závěru prázdnin se konala Zatoulaná prodloužená.
Již od pondělí do pátku se cvičilo ve složkách - florbal (2x týdně žactvo, 2x týdně dorost),
aerobik (2x týdně ženy), všestrannost (předškolní děti a mladší žactvo), nohejbal a fotbal (3x týdně
muži), aerobik (nácvik sletové skladby Bolero), to vše především pod vedením cvičitelů Miroslava
Kašperka, Lady Vávrové.
Dne 1.dubna a 14.října 2000 se konaly akce pod názvem „300 minut aerobiku“ pod
vedením cv. Lady Vávrové. Od března 2000 byla dána do provozu posilovna. Začátkem července
2000 se konal XIII. Všesokolský slet v Praze, kterého se zúčastnily i čtyři cvičenky z naší jednoty –
Iva Pozlerová, Martina Krausová a Lada Vávrová (ve skladbě aerobiku „Bolero“) a Boženka
Vondráčková ve skladbě pro ženy s kužely. Ještě předtím se v neděli 18.června 2000 předvedly na
župním sletu v Jičíně.
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Ve dnech 7.dubna a 13.října 2001 se konala akce s názvem „300 minut aerobiku“, pod
vedením cv. Lady Vávrové. Poprvé se v roce 2001 konalo pro děti Mikulášské cvičení pro děti,
které se již staly tradiční akcí.
Ve dnech 6.dubna a 19.října 2002 se konala akce „300 minut aerobiku, pod vedením
cvičitelky Lady Vávrové.
V lednu 2003 v mrazivém období byla vytvořena ledová plocha za sokolovnou.
V letech 2003 až 2004 se cvičilo ve složkách – stolní tenis (žactvo – cv.Voháňko), aerobik (ženy,
žákyně dorostenky – cv. Vávrová), všestrannost (předškolní děti, ml.žactvo – cv.Vávrová),
nohejbal (muži –Kašperek a Rychtera), florbal (mladší žactvo – cv. Vávra), nohejbal a florbal
(muži-Kráčmar), fotbal (l. žáci, dorost – cv.Scháňko).
2005-2006
Po odstoupení starosty Miroslava Kašperka a místostarostky Hany Kovalčíkové byl od
srpna 2005 byl ustanoven nový výbor jednoty ve složení Lada Vávrová (starostka), Jan Novák
(místostarosta), Jana Vobořilová (jednatelka a hospodářka), Miroslav Zeman (náčelník), Dita
Ersepková (náčelnice).
V roce 2005 se cvičilo ve složkách – stolní tenis (žactvo – cv.Vobořil st.), aerobik (ženy,
žákyně dorostenky – cv.Vávrová), všestrannost (předškolní děti, ml.žactvo – cv.Vávrová), nohejbal
(muži – cv.Kašperek a Rychtera), florbal (mladší žactvo – cv.Vávra, starší žactvo a dorost –
cv.Novák), nohejbal a florbal (muži-Kráčmar), fotbal (l. žáci, dorost – cv.Scháňko).
Od října 2005 se cvičenci pravidelně každou sobotu scházeli na nácviku sletových skladeb
– „Počítadla“ (pro mladší žactvo, kterou nacvičovalo 8 dětí pod vedením Bohunky Musílkové a
Lady Vávrové) a „Výlet s aerobikem“ (dorost, ženy a muži, tu nacvičovalo 19 cvičenců pod
vedením Lady a Miloše Vávrových). S těmito skladbami se představili na župních a oblastních
srazech (Ostroměř, Jičín, Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové) a na XIV.Všesokolském sletu
v roce 2006 v Praze v celkovém počtu 30, z toho 27 cvičenců a 3 ženy jako doprovod.
V prosinci 2005 se dívky Nikola a Jesika Šmejcovi účastnily soutěže „Královna Tyršova domu“.
Dne 11.listopadu 2006 uspořádali cvičení „200 minut aerobiku. Během cvičení proběhla soutěž pro
děti a dorostenky „Miss aerobik Ostroměř 2006“. Vítězky tří kategorií potom reprezentovaly jednotu
v soutěži „Královna Tyršova domu“ (Lucie Volejníková, Nikola Šmejcová a Jesika Šmejcová, která
obsadila dokonce 2.místo).
V prosinci 2006 se konal 1. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise (7 kategorií).
Od roku 2006 se jednota podílí na každoročním pořádání „.Adventního večeru“, kdy je slavnostně
rozsvícen vánoční stromek u nákupního střediska.
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2007
Dne 26.února 2007 se konala volební Valná hromada, která byla zvolena v tomto složení:
Starosta

Bc. Lada Vávrová

Místostarosta

Jan Novák

Jednatel/hospodář

Jana Vobořilová

Náčelník

Miroslav Zeman

Náčelnice

Irena Sinaiová

Kronikář

Martin Boháč

Členové

Bohunka Musílková, Dita Ersepková, Nikola Erbenová, Květoslava
Švandová

Čestné členky

Božena Vondráčková a Libuše Zhoufová

Ve dnech 14.-16.září 2007 se děti (Krylová L., Musílková M., Krátká D., Vávra V.) se svou
cvičitelkou Ladou Vávrovou zúčastnily akce Sokolský parník v Praze (jako zástupci župy JičínskéBergrovy.
Dne 30.listopadu se účastnily dívky, navštěvující aerobik, vystoupení se svou skladbou „Hej pane
zajíci“ na Akademii Tělocvičné jednoty Sokol v Jičíně.
Dne 8.prosince se konal již 2.ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise.
Dne 29.prosince se konal 1.ročník Silvestrovského turnaje v nohejbale.
SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY:
14.04.2007 - Župní přebor žactva ve florbale v Jičíně:

1. místo (Ostroměř “A“)
3. místo (Ostroměř “B“)
4. místo (Ostroměř “C“)

28.04.2007 - Regionální přebor ve florbale ve Rtyni v P. - 1. místo
06.05.2007 - Oblastní přebor ve florbale I. kateg. v Praze - 4. místo
22.04.2007 - Soutěžní AEROBIC MASTER CLASS v Praze: postup 3 soutěžících do finále
23.04.2007 - Župní přebor v Hořicích - šplh -

ml.žákyně I. - Blahutová J. - 1. místo
ml.žáci II. - Vávra V. - 2. místo
st. žákyně III. - Šmejcová J. - 1. místo

25.04.2007 - Župní přebor v Jičíně - atletika -

ml.žákyně I. - Blahutová J. (1. místo)
- Miškářová K. (3. místo)
ml.žáci II. - Vávra V. (1. místo)
st.žáci a žákyně III. - Šmejcová J. (1. místo)
- Miškář D. (2. místo)
dorostenky - Šmejcová N. (1. místo)

25.04.2007 - Župní přebor v Jičíně - plavání -

ml.žákyně I. - Blahutová J. (2. místo)
- Miškářová (3. místo)
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ml.žáci II. - Vávra V. (2. místo)
st.žáci a žákyně III. - Šmejcová J. (1. místo)
- Miškář D. (3. místo)
st. žáci IV. - Vávra J. (2. místo)
dorostenky - Šmejcová N. (1. místo)
28.12.2007 – Turnaj ve stolním tenise v Chomuticích):Vávra J.(2.místo), Vávra V.(3.místo)
29.12.2007 – Turnaj ve stolním tenise v Miletíně : Vávra Jan (1.místo) a Vávra Vojtěch (6.místo)

2008
V letošním roce jsme 22.března spolu se Sborem dobrovolných hasičů uspořádali Maškarní
merendu pro děti.
´
SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY:
15.03.2008 - Župní přebor žactva ve florbale v Jičíně: st.žáci a dorost-2.místo (Ostroměř „A“)
3.místo(Ostroměř „B“)
ml.žáci - 1.místo (Ostroměř “B“)-postup do Prahy
2.místo (Ostroměř “A“)
05.04.2008 - Župní přebor ve florbale v Ostroměři: junioři – 1.místo Ostroměř- postup -Praha
PŘIPRAVOVANÉ SPORTOVNÍ AKCE:
28.04.2008 - Župní přebor v Hořicích – šplh
05.05.2008 - Župní přebor v Jičíně - atletika a plavání
18.05.2008 - Oblastní přebor ve florbale I.b a III.kateg. v Praze
13.-15.06.2008 – Sjezd rodáků
21.-22.06.2008 - Účast na sletu „Pod Ještědem“ (Liberec) – ve skladbě „Výlet s aerobikem“
20.09.2008 - Sobotní sokolení
prosinec 2008 - 3. ročník - Vánoční turnaj ve stolním tenise
prosinec 2008 - 2. ročník – Silvestrovský turnaj v nohejbale
prosinec 2008 - 1.ročník – Florbalový turnaj smíšených družstev

Doslov
Zprávy pro tento „Almanach“ byly získány ze zápisků obecní kroniky Ostroměř. Přes
veškeré snahy se nám nepodařilo shrnout přehled o činnosti, zejména v poválečných letech II.
světové války. Věříme, že se po přečtení „Almanachu“ objeví další informace a dokumenty.
Písemné a obrazové podklady zpracovali: Jana Vobořilová, Lada Vávrová a Miloš Vávra.
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15.9.2007 Sokolský parník

30.11.2007 – vystoupení na Akademii v Jičíně

28.4.2007 – 1.místo Regionální přebor ve Rtyni v P.
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22.4.2007 – AEROBIC MASTER CLASS

8.12.2007 – Vánoční turnaj ve stolním tenise
vítězové v kategorii muži do 40 let

4.8.2007 - Věneček

- 10 -

