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Vážení spoluobčané,

jsem rád, že vás mohu oslovit v úvodníku obecního
zpravodaje, který vychází po delší odmlce. do přípravy
zpravodaje se zapojili členové nově doplněné kulturní
komise, která si dala za úkol zpravodaj pravidelně vydávat.
V loňském roce bylo pro chod úřadu nejdůležitější událostí
stěhování do „nové“ budovy. Po dlouhých letech slouží
přední část budovy pro potřeby obce a jejich občanů,
vedle ordinace dětské a praktické lékařky je otevřeno
též kadeřnictví.
Po komunálních volbách pokračuje příprava na akce,
které jsou dále ve zpravodaji popsány. realizace se samozřejmě odvíjí od příjmů obce a získaných dotací, výčet
plánovaných akcí je rozsáhlý. Zde chci zmínit ještě jednu
připravovanou akci a to je rekonstrukce, příp. rozšíření
dešťové kanalizace v družstevní ul. v koordinaci s projektem Vaku. Zde firma Vodovody a kanalizace Pardubice
zadala projekt pro dobudování splaškové kanalizace
v oblasti výstavby nových rodinných domů.
Pro dění v obci je důležitá spolupráce mezi úřadem
a dobrovolnými složkami v obci. Sportovci, hasiči, rybáři
a myslivci se aktivně podílí na dění v obci a pomáhají při
organizování akcí, za což jim patří poděkování. Zároveň
děkuji pracovníkům obecního úřadu, členům kulturní a
stavební komise a zastupitelům obce za práci vykonanou
pro naši obec v uplynulém roce.
Pěkné jarní dny vám přeje Josef Vodrážka
starosta

oBeCní dům
V současné době se projektantem zpracovává studie pro užívání druhé části objektu obecního domu(sálu). na základě
zadání obce bude projektantem navrženo využití zadní části
jako společenské a sportovní centrum.

míSTní komunikaCe
V jarních měsících budou započaty opravy stávajících komunikací v obci. V současné době je zjišťován technický stav
místních komunikací.

uPoZornění
do 31. 3. 2011 se vybírají poplatky za svoz komunálního
odpadu ( 400,- kč na osobu a rok). od poplatku jsou
osvobozeny děti, které nedovrší věku 6-ti let v roce, ve
kterém je poplatek hrazen. Po této lhůtě popelnice nebudou vyvezeny, které nebudou označeny novou známkou
pro rok 2011.

komunální VolBy 2010
- ZVolení ZaSTuPiTelé oBCe
oSTřešany

mudr. dvořáková naděžda, mgr. Vodrážka Josef, Bobková
Jitka, Beran ivan, Sauer Václav, Bobek kamil, drábek oldřich, hoferica miroslav, ing.hrdlička Pavel,ing.kolman
Bohuslav, ing. houdek lukáš, koprivňanský Jozef, ing.
Svoboda Petr, Strouha Jan, Zelinka oldřich.
na základě ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva byl zvolen starostou obce mgr. Josef Vodrážka, místostarostou Jitka Bobková, členem rady obce ivan Beran,
ing. Pavel hrdlička a miroslav hoferica.do finančního
výboru byli zvoleni – předseda ing. Petr Svoboda,členové
- ing. lukáš houdek a Jozef koprivňanský. do kontrolního
výboru byli zvoleni – předseda oldřich drábek, členové
kamil Bobek a Jan Strouha.
V případě připomínek, námětů a požadavků žádáme občany o kontaktování výše uvedených zastupitelů.

SBěrnÝ dVůr

V současné době je sběrný dvůr pro odpad
ze zahrad opět otevřen. na základě žádostí
občanů je provoz sběrného dvora upraven dle
jejich požadavků, tj. středa odpoledne zůstává
(14-18 hod.) a v sobotu se provoz přesune do
odpoledních hodin (13-15 hod.).

Kulturní komise
Po komunálních volbách v roce 2010 opustila kulturní komisi
paní Lenka Hrdličková a paní Hana Stoupová. Jménem Obecního
úřadu a kulturní komise jim oběma děkujeme za odvedenou práci.
V současné době kulturní komise pracuje v tomto složení: starosta
pan Josef Vodrážka, paní Jitka Bobková, paní Štěpánka Levinská,
paní Silva Havlíčková, paní Jaroslava Hlaváčková a pan Jozef
Koprivňanský.
Nejdříve bych Vás chtěla seznámit s akcemi, které se konaly na
podzim roku 2010.
Dne 13. listopadu 2010 se v restauraci Dvořák konalo přátelské
setkání seniorů obce. Na úvod setkání přišly předvést své vystoupení děti z Mateřské školky. Pod vedením vedoucí učitelky paní
Jany Dvořákové a za hudebního doprovodu pana ředitele Základní
a Mateřské školy pana Mgr. Petra Pavelky děti připravily krásné
a bezprostřední vystoupení, za které byly po zásluze odměněny. Po
kulturní části setkání k poslechu a tanci zahrálo trio ve složení pan
Rychter, ing. Breier a pan Kalhous. Pro všechny bylo připraveno
malé občerstvení. Všichni jsme se rozcházeli s pocitem krásně
prožitých chvil a věříme, že se všichni na podzim tohoto roku opět
ve zdraví sejdeme.
Dne 27. 11. 2010 se v zasedací místnosti Obecního úřadu konalo
II. slavnostní vítání občánků. Maminky obdržely od starosty obce
růži jako poděkování a malí spoluobčánci na památku na tuto
slavnostní chvíli pamětní listinu a zlatý přívěsek. Přejeme všem
hodně zdraví a hodně radostných chvil do života.
Dne 28. 11. 2010 od 16:30 hodin se u památníku padlých konalo
slavnostní rozsvícení stromu. Pro navození slavnostní chvíle žáci
Základní školy pod vedením pana ředitele Mgr. Petra Pavelky zazpívali koledy. Po slavnostním rozsvícení stromu, se nad stromem
rozzářil ohňostroj. Pro zahřátí přítomných dospělých byl podáván
horký punč a grog, pro děti čaj. Největší radost dětem udělaly
prskavky. Věříme, že tato slavnostní chvíle získá v obci tradici,
a že se budeme na začátku adventu všichni společně scházet
a alespoň na chvíli zapomeneme na běžné starosti.
Dne 18. prosince 2010 se konal vánoční koncert v Obecní kapli. Z
důvodu nemoci člena sboru Pardubické Farnosti Schola Cetiletých
, vystoupily děti Mateřské školy pod vedením vedoucí učitelky Jany
Dvořákové, Petry Marešové a za hudebního doprovodu pana ředitele
Mgr. Petra Pavelky. Děti zpívaly krásné koledy a svojí dětskou upřimností se vyrovnaly profesionálním účinkujícím. I žáci Základní
školy předvedli perfektní a zcela profesionální výkon. Všechny děti
obdržely sladkou odměnu. Po koncertu čekalo na přítomné malé
hřejivé občerstvení - horký punč, grog a pro malé čaj. Do kaple
přišla i velmi vzácná návštěva - paní Anna Chundelová, ve věku
92 let nejstarší obyvatelka obce.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem pedagogickým
pracovníkům zdejší Základní a Mateřské školy za spolupráci při
přípravě akcí.
V průběhu roku členové kulturní komise navštěvují občany, kteří
se dožívají významných životních jubileí.
Kulturní komise v tomto roce by chtěla zachovat již pořádané akce
a připravit pro Vás další.
Chtěli bychom společně s Obecním úřadem v tomto roce pro Vás
připravit stálou expozici „Galerie Ostřešany“. Tato výstava by měla
monitorovat naši obec v dobách dřívějších až do současnosti.
Výstavu fotografií, pohlednic bychom chtěli umístit ve vestibulu
Obecního úřadu. Proto se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci.
Kdo má doma pohlednice, fotografie nebo věci z dob minulých,
ale i ze současnosti, prosíme Vás o zapůjčení. Podle technických
možností materiály ihned okopírujeme a vše vám v pořádku vrátíme. Touto expozicí bychom chtěli seznámit mladou generaci a
i novou generaci s historií naší obce.
Na léto chystáme soutěž“ Rozkvetlé Ostřešany“, do které se mohou
přihlásit všichni občané obce. Zájemci mohou nafotit své rozkvetlé
truhlíky, balkóny, verandy, zahrady a různá zákoutí. Nejlepší fotografie budou odměněny.
Dále bychom chtěli uspořádat na Obecním úřadě výstavu ručních

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

prací našich spoluobčanů. Věříme, že jsou mezi námi občané,
kteří nás překvapí svojí dovedností. Dále se bude připravovat na
Obecním úřadě podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin z vašich
zahrádek. Zároveň bych chtěla poděkovat paní Jitce Ročeňové za
pomoc při přípravě zpravodaje – jeho grafické zpracování.
Touto cestou bychom vás chtěli požádat o vaše náměty, připomínky.
Co nového by jste chtěli, aby se v naší obci konalo, co by se mělo
zlepšit popř. nové nápady. Za všechny podněty moc děkujeme.
Za kulturní komisi Jitka Bobková

VÁNOČNÍ KONCERT V KAPLI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok probíhá v poklidném tempu jako v minulých letech.
Dne 22. 12. 2010 proběhlo vánoční zpívání na schodech,
v pořadí již 14-té. Vystoupily děti z Mateřské školy a po nich
žáci Základní školy.
Zápis do 1. ročníku 2011/2012 se konal 20.ledna 2011
v budově školy, zápsány byly celkem a děti
Do 15.2 2011 probíhal plavecký výcvik v lázních v Chrudimi,
podobně jako loni. Výcviku se účastnily všichni žáci mimo
5 – ti.
Závěrem Vám děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ přejí pěkné jarní dny.
Petr Pavelka, ředitel školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Již tradičně je jarní období spojeno se spoustou kulturních
akcí, poznávacích výletů a vycházek do přírody. Než se však o
některých zmíním, ráda bych vyzdvihla velice dobrou spolupráci
mezi naší mateřskou školou a rodiči.
Velkou událostí po vánočních svátcích byl odpolední„MAŠKARNÍ KARNEVAL“. Maminky a babičky ochotně vypomohly
s přípravou občerstvení, ostatní rodiče nakoupili odměny, které
byly využity při soutěžích a při vyhodnocení masek.
Děti pozvaly své nejbližší z rodiny a také pana Kubíka, který byl
porotcem při vyhlašování masek. Nebylo to vůbec jednoduché.
Jedna maska byla hezčí než druhá a tak se pan porotce rozhodl
odměnit každého. Program zpestřil pan Černý, mistr taneční
školy „BOHEMIA“ Chrast s hodinovým programem pro děti
plným písniček a legrace.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem babičkám, prababičkám a hlavně rodičům, kteří se podíleli na přípravě karnevalu.
S karnevalem byla sice spousta starostí a práce, velkou odměnou však pro nás byla radost a spokojenost těch nejmenších.
Dospělí se alespoň na chvilku odreagovali od svých každodenních starostí a zpříjemnili si jedno docela všední odpoledne.
A co nás na jaře ještě čeká?
Společná dopolední akce s MŠ Nemošice - „VYNÁŠENÍ
PANÍ ZIMY A VÍTÁNÍ JARA“. Formou vycházky do přírody se
rozloučíme se zimou, hodíme „Morenu“ do říčky Chrudimky
a přivítáme jaro. Nebude chybět ani velká jarní hra v parku
„Hledáme zatoulaná velikonoční vajíčka“ a „Čarodějnický den“
se spoustou soutěží a opékáním buřtíků ve strašidelném kotli.
Od 26. května se starší děti zúčastní plaveckého výcviku
v Chrudimi. Pomocí vhodných her se budou hravou formou
pozvolna učit základům plavání, vyzkouší skluzavky, tobogán a
zaplavou si ve velkém bazénu. Pro maminky a ostatní příbuzné
již tradičně připravíme jarní besídku s pásmem básní, písní,
tanečků, s ukázkou angličtiny a hrou na flétnu.
Nesmíme zapomenout na „Rozloučení s předškoláky“ ve spolupráci s MS Ostřešany a jejím členem panem Kubíkem. Opět
musíme vyzdvihnout životní elán p. Kubíka, jeho vřelý vztah
k dětem, obrovskou chuť a nasazení jim vštěpovat vše kladné
týkající se přírody a její ochrany. I pro ty nejmenší děti je
„jejich“ pan Kubík již nepostradatelný. Také nás čeká spousta
kulturních akcí, z mnoha vybírám alespoň některé: zábavná
představení „Královna barev“a“Prasečí slečinky“ známé divadelní společnosti „Divadélko z pytlíčku“, filmová představení,
výukové programy v EKOCENTRU „PALETA“ na Olšinkách,
půldenní výlet na konci školního roku apod.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nám během školního roku jakýmkoliv způsobem pomohli jak finančně,
tak formou brigád a rodičům, kteří se aktivně zapojovali do
chodu a veškerých činností v MŠ. Aniž bychom žádali, velmi
oceňujeme pomoc manželů Kovačíkových a manželů Drahých,
kteří se v průběhu roku aktivně výraznou měrou finančně spolupodíleli na zlepšení prostředí v mateřské škole a na různých
akcích pro děti. Za vánoční sponzorský příspěvek patří opět
veliké poděkování manželům Kovačíkovým a panu Šašmovi /
firma ELEKTRO ŠAKO /, díky kterým děti dostanou na školní
zahradu dvě pružinová houpadla.
Za MŠ zapsala Jana Dvořáková

Z činnosti AFK Ostřešany
Vážení spoluobčané a sportovní fandové. Dovolte mi, abych
Vás informoval o činnosti AFK. Po podzimní části sezóny
2010-2011 se umístily týmy AFK v tabulkách svých soutěží následovně.
„A“ týmu dospělých v Okresním přeboru patří 9. příčka.
Za 4. výhry, 4. remízy a 5. proher při skóre 28:25 získalo
„áčko“ 16 bodů. Některé zápasy se týmu vydařily, ale
v některých svými zbytečnými chybami o body přišel.
I přesto si ale myslím, že jsme v přeboru ostudu neudělali.
V jarní části sezóny chceme naše postavení v tabulce
ještě vylepšit.
Dorost AFK si v Krajské soutěži vede velice dobře. Po podzimu mu patří 3. příčka. Za 9 výher, 1 remízu a 3 porážky
při skóre 34:17 získal 28 bodů. Na první příčku ztrácí
pouhé 2 body. Jeho postavení v tabulce mohlo být ještě
lepší, ale v některých zápasech nenastupoval v nejsilnějším
složení ( při velké marodce v A týmu, někteří dorostenci
vypomáhali týmu dospělých).
Přípravce do „10-ti“ let zatím patří v Okresním přeboru
5 místo. Za 2 výhry a 4 prohry při skóre 30:45 získalo 6
bodů.
Přípravka do „8“ let obsadila po podzimu 6 místo. Za
1 výhru, 1 remízu a 4 porážky při skóre 25:41 získala
4 body. Děti se scházejí v hojném počtu a fotbal je baví.
A o tom práce s dětmi je.
Po novém roce začal „A“ tým a dorost s hrubou fyzickou
přípravou. V současné době se áčko doplněné o dorostence účastní zimního „Dřenického poháru“ na umělé trávě
v areálu kasáren Na Hůrkách. Zatím „A“ tým dosáhl těchto
výsledků. AFK : Sokol Mnětice 6:3; AFK : SK Křičeň 1:4;
AFK : Sokol Rohovládová Bělá 8:0.
Do bojů o mistrovské body vstoupí A tým v neděli dne
27.3.2011 od 15:00 hodin na domácím hřišti proti Sokolu
Chvojenec. Dorost zahájí svůj boj o body v krajské soutěži
o den dříve, v sobotu 26.3.2011 od 10:00 hodin taktéž
na domácí půdě proti FK Kameničky.
Dne 5.2.2011 proběhla v restauraci U Dvořáků valná
hromada AFK. Na ní seznámil výbor AFK své členy o dění
a situaci ve fotbalovém klubu.
Dne 12.2.2011 se konal v restauraci U Dvořáků ples
AFK. Účast na plese byla velká a podle ohlasů se ples
vydařil. Tancovalo se a zpívalo pomalu až do bílého rána.
Za bohatou tombolu, by chtěl výbor AFK poděkovat všem
sponzorům.
Výbor AFK přeje touto cestou dlouholetým členům AFK
k jejich životním jubileum, které v minulých dnech
oslavili. Jedná se o pana Jiřího
Kyselu, pana Mojmíra Šašmu, pana
Petra Svobodu a pana Vlastimila
Křivku. Ještě jednou vše nejlepší
a hodně zdraví.
Zprávu o činnosti připravil
Kamil Bobek sekretář AFK

Sběr železného šrotu

Vážení spoluobčané. AFK Ostřešany bude i letos provádět sběr železného šrotu. Termín sběru bude pravděpodobně dne
9. 4. 2011 od 8:00 hodin. O přesném termínu Vás budeme informovat hlášením obecního rozhlasu. Žádáme tímto občany,
aby železný šrot připravili až v ranních hodinách dne 9. 4. 2011. AFK Ostřešany tímto děkuje občanům za spolupráci.

Penzion pro seniory
Obecní úřad Ostřešany obdržel od firmy KPK Unistav Pardubice nabídku na odkoupení objektu, který se nachází
u hlavní komunikace a zčásti v areálu KPK v Ostřešanech.
Možný odkup tohoto objektu by byl za cenu 7.300.000,Kč. Objekt je v současné době nezkolaudován, pro jeho
užívání je třeba změny v územním plánu a jeho dokončení
za cenu do cca 3.000.000 Kč. Pro tento záměr - odkup
objektu a jeho dokončení by si musela Obec Ostřešany
vzít úvěr. Získání dotace na tuto rozestavěnou stavbu je
velmi nepravděpodobné. Vzhledem k tomu, že stavba je
rozsáhlá , nachází se zde cca 28 možných bytů, je nutné
se zamyslet nad jeho budoucím využitím a obsazeností.
Před tímto rozhodnutím je nutné také upozornit na to, že
by se tímto krokem pozastavila veškerá výstavba v obci.
Schůdnější variantou je odstranění bývalého objektu
Obecního úřadu, na které již proběhlo výběrové řízení
a během měsíce března by měla firma Bauset začít
s odstraněním této stavby. Projektant zpracovává návrh
umístění a rozsah nového objektu pro seniory. Na tuto
novou stavbu je možné požádat o dotaci na Ministerstvu
pro místní rozvoj.

Cyklostezka

Ostřešany - Nemošice
S jedním majitelem ze skupiny 11-ti spoluvlastníků posledního pozemku v katastru Ostřešan směr na Nemošice se stále
nepodařilo uzavřít dohodu ohledně podmínek zřízení věcného
břemene. Projektant připravil návrh na zkrácení cyklostezky
ke zmiňovanému pozemku. Na příštím jednání zastupitelstva bude případná změna projednána a následně požádáno
o územní rozhodnutí. Déle čekat nehodláme, bohužel ze strany
spoluvlastníka chybí dobrá vůle domluvit se.

Chodníky a komunikace
V současné době se projednává návrh vybudování nových
chodníků v obci a to v prostoru fotbalového hřiště s dotčenými orgány stát. správy a účastníky řízení.
Je vybrán projektant pro zpracování projektové dokumentace na vybudování nových chodníků, které budou navazovat na již vybudovaný chodník od budovy Základní školy
směrem k obci Mikulovice.
Z důvodu stížností občanů, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti komunikace - silnice Dražkovice – Tuněchody proběhlo
jednání s odborem dopravy Krajského úřadu a Magistrátu
města, kde bylo sděleno, že tato komunikace je zařazena
do plánu oprav. Současně bude Obec požadovat omezení
dopravy pro velkotonážní vozidla a omezení rychlosti.
Zastupitelstvo Obce na svém jednání opětovně schválilo
s Městkou Policí Pardubice smlouvu o působení strážníků
v naší obci.

Sdružení
rybářů
v Ostřešanech
V loňském roce jsme měli několik brigád na údržbu a zkrášlení
okolí rybníků. Jako každý rok jsme v červnu uspořádali pro
děti rybářské závody. Závodů se zúčastnilo 15 dětí a další se
přišly podívat. Všechny přítomné děti dostaly od rybářů malou
pozornost. Ty, které závodily dostaly hodnotné ceny.Dále jsme
pořádali posvícenské rybářské závody. Během posvícenského
víkendu se na rybnících vystřídalo mnoho našich spoluobčanů.
Na závěr sezóny dne 31.10. 2010 se konal výlov III. rybníku.
Kdo se přišel podívat, tak mohl vidět plno krásných ryb, které
v našich rybnících žijí.
Josef Havlíček
hospodář Ostřešanských rybníků

Areál rybníků „Kačáky“
Z Programu obnovy venkova obdrží naše obec dotaci ve výši
400 tis. Kč na „regeneraci areálu pro volnočasové aktivity“.
V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele
stavebních a parkových úprav a vybavení mobiliářem.

Kanalizace Ostřešánky
Zpracovává se studie napojení Ostřešánek na splaškovou kanalizaci. V obci po vybudování splaškové tlakové kanalizace bylo
osazeno celkem 325 kanalizačních šachet. Seznam napojených
a nenapojených objektů je evidován na VAK Pardubice. Firma
nyní provádí údržbu šachet a zároveň kontrolu připojení. Vlastníci
nenapojených objektů budou vyzváni k předložení dokladů na
odvoz a likvidaci obsahu jímky, septiku od oprávněné firmy. Při
neprokázání likvidace splašků se vystavují nebezpečí pokuty za
nakládání s odpady.

Územní plán obce
V současné době se projednává druhá etapa tvorby nového
územního plánu s dotčenými orgány státní správy.
Výstavba rodinných domů – BRD 2 (louka naproti Gabrielovým)
Je pravomocné územní rozhodnutí na zasíťování lokality
a komunikací. Je zpracována projektová dokumentace pro
stavební povolení, probíhá její projednávání s účastníky řízení
(majiteli sítí atd.)

Základní a Mateřská
škola v Ostřešanech
Na základě výzvy Ministerstva životního prostředí
v rámci programu Zelená úsporám Obec podala žádost
o dotaci na zateplení a výměnu oken ZŠ,MŠ a služebního bytu. Naše žádost byla akceptována v listopadu
2010, ale do dnešního dne jsme neobdrželi rozhodnutí
o přidělení dotace.

Chtěli jsme Vás seznámit s již započatými akcemi, ale i s těmi které se připravují.
Doufáme, že při realizaci staveb najdeme u Vás pochopení.
Další zpravodaj vyjde v průběhu měsíce června 2011.
Čekáme na Vaše náměty a připomínky, za které předem děkujeme.

