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Vážení spoluobčané,

v posvícenském období dostáváte do rukou zpravodaj,
ve kterém se ohlížíme za uplynulou částí letošního roku.
Největší radost mám z posunu ve věci cyklostezky, čím dříve
se podaří vybudovat, tím bezpečnější bude cesta pro chodce
a cyklisty směrem na Nemošice. Ve věci dostavby sálu
obecního úřadu jsme věřili ve vyšší dotaci, ale jak se říká
„každá koruna je dobrá“. Vzhledem k platné legislativě
nejde tato stavební akce rozdělit na několik etap, což
by bylo pro rozpočet obce příznivější. Potěšitelné je, že
v tuto chvíli máme zamluven poslední stavební pozemek
v lokalitě BRD 2, a proto věřím, že obec díky finančním
prostředkům získaným z prodeje pozemků (5 mil. Kč)
dostavbu sálu zvládne.
Chci touto cestou poděkovat všem dobrovolným
složkám v obci za příkladnou spolupráci při zajišťování společných akcí ve volebním období 20102014. Zároveň děkuji zaměstnancům obecního
úřadu, dámám z kulturní komise a zastupitelům
za práci vykonanou pro naši obec v uplynulých čtyřech
letech.
				

Josef Vodrážka, starosta

Obecní kaple

Do konce tohoto roku bychom chtěli provést odvodnění terénu v okolí kaple. Pokud finanční prostředky dovolí, budeme
pokračovat s terénními úpravami v okolí kaple. Zpracovává se
dokumentace pro II. etapu.

Obecní dům

Státním fondem Životního prostředí byla akceptována naše
žádost o poskytnutí dotace (2,388 mil. Kč) na dostavbu kulturního domu. Dostavba kulturního domu byla projektantem
vyčíslena na částku cca 17 milionů korun, aby splňovala současné platné předpisy.

Cyklostezka

Za velký úspěch považujeme vydané územní řízení na umístění
stavby „Cyklostezky Ostřešany – Nemošice. Po nabytí právní
moci územního rozhodnutí bude následovat stavební řízení.
I pro tuto stavbu bychom chtěli získat dotaci. Věříme, že se už
po tolika letech povede tuto stavbu realizovat.

Místní komunikace

Je dokončena druhá etapa opravy komunikace „Na obci“.
V současné době se připravuje dokumentace na umístění
mobiliáře do odpočinkové plochy, na kterou byla z „Programu
obnovy venkova“ od Pardubického kraje přidělena dotace ve
výši 100 000,- Kč. V ulici Doležalova bude dokončen chodník.
Je provedena oprava komunikace „U hřiště“.
V druhé polovině měsíce července byla zahájena stavba
chodníku v Ostřešanech směrem k Mikulovicím, na kterou
byla přidělena dotace ze SFDI ve výši 85%. Po levé straně
od Základní školy od č.p. 371 směrem k Mikulovicím bude
vybudován nový chodník, který bude před zatáčkou na Chrudim pokračovat po pravé straně na Mikulovice a bude končit
u posledního rodinného domu v Ostřešanech. Z důvodu častých
dopravních nehod na křižovatce jsme oslovili specializovanou
firmu, která se zabývá dopravním řešením v problematických
místech. Stále upozorňujeme vlastníka komunikace III. tř. na
její špatný stav a to ve směru Dražkovice – Tuněchody.

Lokalita pro výstavbu
rodinných domů v obci BRD 2

V současné době je prodáno celkem 8 parcel, poslední parcela
je zamluvena.

Základní a Mateřská škola
v Ostřešanech

Jak jsme Vás již informovali, naše obec obdržela dotaci z programu „Zelená úsporám“ v oblasti podpory realizace úspor
energie v budovách veřejného sektoru pro zateplení ZŠ a MŠ
Ostřešany v maximální výši 2 646 688,- Kč. Proběhlo výběrové
řízení na dodavatele stavby a během měsíce září by měla být
tato stavba zahájena. Stavbu bude provádět firma Ivexi, která
se umístila ve výběrovém řízení na druhém místě (vítězná firma
Stavoka Kosice odstoupila) Realizace proběhne letos v termínu
září – prosinec. V současné době jsou již ukončeny stavební
úpravy sociálního zařízení v budově Základní a Mateřské školy.
Úprava okolí školy, na kterou obdržela Obec Ostřešany dotaci
z SZIF ve výši 435 000,- Kč, bude realizována během letošního podzimu.

Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
Vážené spoluobčané, rodiče, žáci,
předně vám všem chci popřát pohodové letní dny prázdnin,
dovolených nebo i ty pracovní. Naše škola utichla. Rád bych
napsal. Jak ale všichni dobře víme, hned v pondělí 30. června
byl veselý to hlahol dětských hlásků nahrazen dunivými údery
pneumatických kladiv a sekáčů, prostor se naplnil všudepronikajícím stavebním prachem – začala další výrazná etapa
rekonstrukce naší školní budovy, která v příštím roce oslaví
pěkné kulaté sté narozeniny. Ale raději, pro pořádek, začnu
krátkým ohlédnutím do ukončeného školního roku 2013/2014.
Žáci základní školy v něm v celkovém počtu 30 navštěvovali
první, druhý, čtvrtý a pátý ročník. V I. třídě tradičně vyučovala
paní učitelka Dana Kramerová, ve II. třídě pak já a hodiny
výchov a čtení vyučovala paní vychovatelka Martina Mošnerová. Ve školní družině jste se pak mohli setkat nyní již s paní
Rychterovou (po většinu roku slečnou Lýrovou) a paní Mošnerovou. Od 1. září dochází ve školní družině (a MŠ) k personální
změně. Místo paní Rychterové, které tímto velice a moc děkuji
za působení v naší škole a přeji vše nejlepší na novém působišti
i osobním životě, nastupuje slečna Petra Petrová z Nemošic.
O chutnou stravu a pořádek se staraly paní Šedová, Papíková
a Zelená.
Po celý rok jsme se snažili, aby to byl rok pestrý, plný, abychom
učili a naučili a zároveň našim dětem pootevřeli dveře poznání
i mimo učební osnovy. Vypisovat všechny akce, a bylo jich 27,
nemá cenu. Tematicky jsou ale voleny tak, aby se vědomosti
a poznání žáků obohatily a prohloubily vždy předem určeným
cílem, a aby, a to je nesmírně důležité, žáci viděli a na vlastní
kůži zažili pocit, že se něco nedělá jen proto, aby se dělalo,
ale že i zdánlivá zábava může přinést užitek a přínos naší
společnosti. Zde mám třeba na mysli spolupráci naší školy
s Východočeským muzeem v Pardubicích či zapojení žáků a
jejich rodičů i prarodičů do sportovních akcí. Vše přesahuje
běžný rámec činnosti a působení školy a naše škola se tak
snaží být i určitým hybatelem a centrem veřejného života obce.
Alespoň trochu.
Pokud se něco v loňském školním roce nepovedlo, budeme se
to snažit napravit a vylepšit. Zde tradičně připojuji prosbu k vám
rodičům – neváhejte se svými připomínkami a náměty za námi
přijít, případné problémy vyřešit hned. Raději bych ale napsal
pár řádek pohlížejících do blízké i vzdálenější budoucnosti.
Jak jsem již zmínil v úvodu, ve škole proběhly rozsáhlé práce
na rekonstrukci sociálních zařízení ZŠ, kterou plně financovala
obec, za což jí patří velký dík. Nyní mají žáci i personál základní
školy k dispozici nové a moderní sociální vybavení. Obdobná
rekonstrukce proběhne i v příštím roce v MŠ.
Stavební ruch v letošním roce rekonstrukcí toalet neskončil.
V září se započne se zateplovacími pracemi celé školní budovy,
kdy obec využije dotace z fondu Zelená úsporám a svých finančních prostředků. Práce na zateplení budou probíhat do konce
listopadu 2014, proto vás prosíme o shovívavost a trpělivost.
Nový kabát tak dostane škola ke svým stým narozeninám.
Právě téma stého výročí budovy naší školy bude vodící linkou
nadcházejícího školního roku. Vše pak vyvrcholí slavností
v červnu 2015. Zde vás chci jménem školy požádat o výpomoc formou zapůjčení veškerého materiálu (fotografie, školní
pomůcky, knihy, učebnice ….) Tyto materiály budou pouze
oskenovány a vše se vám vrátí. Děkujeme.
Závěrem chci poděkovat panu starostovi a obci za příkladnou
podporu naší školy, chci poděkovat všem rodičům za milou
spolupráci a těším se na léta budoucí. Dveře naší školy jsou
vždy vašim připomínkám a názorům otevřeny. Proto, prosím,
budete-li mít něco na srdci, neváhejte a přijďte. Rodičům, kteří
nám vypomohli s úklidem školy po rekonstrukci sociálních
zařízení, velice děkuji, prachu bylo opravdu hodně …

Našim novým prvňáčkům přeji úspěšné vkročení do nové
životní etapy, již to jsou praví školáci, přeji jim, ať se jim daří
a v naší jejich škole líbí, rodičům pak pevné nervy a pohodu
v osobním životě. Úspěch a spokojenost do nového školního
roku přeji samozřejmě i ostatním školákům a všem zaměstnancům naší školy.
S přáním krásného babího léta
Mgr. Jan Václavík, ředitel školy

Škola v přírodě
Chvilka školy v přírodě
David Vernarec, 4. ročník

V pondělí ráno jsme vstali a přijeli ke škole. Tam jsme potom
chvilku čekali, potom naložili kufry.
Cestou jsme si povídali a dívali se na krajinu. Když jsme přijeli,
tak jsme vyndali kufry a nosili jsme jiné věci ze školy. Potom
nás pan ředitel rozdělil do pokojů po dvou. Před penzionem
jsme si dali jídlo. Potom jsme museli odnést kufry na pokoje,
ale i jiným dětem. Na pokoji jsme se převlékli a chvilku čekali n
a oběd. K obědu byly řízky a houbová polévka. Porce byly velké.
Od dvanácti do dvou byl polední klid, během něj jsme byli
u kamarádů nebo na pokoji. Po odpoledním klidu jsme šli do
lesa cestou vedle koní celou dobu do kopce, protože penzion,
ve kterém jsme se ubytovali, byl v údolí. Po cestě jsme došli
k rozcestí, kde jsme hráli první hru, rozdělovali jsme se do
družstev. Pan ředitel rozházel papírky se jmény po lese. Byli
čtyři týmy: Truhláři, Brašnáři, Plotaři a Pekaři. Potom jsme
dělali truhly. K večeři byly šunkafleky.
V úterý jsme vstávali v 7,30, snídaně byla formou švédského
stolu. Po snídani jsme si oblékli věci na ven a šli jsme pro dřevo
na oheň. Pak jsme připravili těsto na trdelníky, které jsme pak
namotali na klacky a dlouho opékali. Na malém ohni se vařila
voda se šafránem. Nastříhali jsme pruhy látky. Do vody jsme
vhodili látku, která se obarvila.

Škola v přírodě
Kateřina Dvořáková, 5. ročník

Minulé pondělí jsme jeli autobusem na školu v přírodě. Jeli
jsme do Koliby u Hrádku. Přijeli jsme na oběd, po obědě byl
polední klid, blbli jsme a Eliška si zapíchla třísku o postel. Paní
učitelka jí kousek vyndala. Po odpoledním klidu jsme šli kousek
do údolí, rozdělili jsme se do družstev a hráli jsme první hru a
vyráběli jsme truhly. Dostali jsme Vandrovní knížky. Měli jsm
e večeři a šli jsme spát.
V úterý jsme se nasnídali a šli na Andrlův chlum. Šli jsme
kolem Řetůvky a Řetové. Byli jsme na rozhledně. Když jsme
přišli z rozhledny, měli jsme oběd. Po obědě jsme hráli hry na
barvíře a pekaře. Měli jsme chvilku volna. Byli tam u chaty
koně, tak jsme je krmili. Měli jsme večeři a šli jsme spát.
Ve středu jsme po snídani vyráběli brašny a předli jsme. Pak
jsme měli oběd. Po obědě jsme jeli do Letohradu a přišli jsme
až na večeři.
Ve čtvrtek jsme se byli projít a dělali jsme další řemesla, která
jsme nestihli. Byli jsme i v Husím krku (potok). Na večer jsme
si upekli buřta a šli jsme na večeři a šli jsme spát.
V pátek po snídani jsme si dobalili, přijel autobus a jeli jsme
domů.
Moc se mi to líbilo.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Již tradičně je konec školního roku spojen se spoustou kulturních akcí, poznávacích výletů
a vycházek do přírody. Než se však o některých zmíním, ráda
bych již po několikáté 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.
Program zpestřil pan Černý, mistr taneční školy „BOHEMIA“
Chrast s hodinovým programem pro děti plným písniček
a legrace. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům, babičkám i prababičkám, kteří se podíleli na přípravě
karnevalu. S karnevalem byla sice spousta starostí a práce,
ale 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.
Mezi jarní tradice v naší školce patří velikonoční oslava v parku
„Hledáme velikonoční vajíčko“, jarní putování k řece Chrudimce „VYNÁŠENÍ PANÍ ZIMY A VÍTÁNÍ JARA“, „ČARODĚJNICKÉ
ODPOLEDNE“ se spoustou soutěží a opékáním buřtíků ve
strašidelném kotli, JARNÍ BESÍDKA s krátkou ukázkou výuky
angličtiny, zábavné dopoledne ke dni dětí plné her, soutěží a
odměn - „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“, „HLEDÁME JARO“
- pochod přírodou po označené trase.
Od 6.června se starší děti zúčastnily plaveckého výcviku v Chrudimi. Pomocí vhodných her se pozvolna učily základům plavání,
vyzkoušely skluzavky, tobogán a zaplavaly si ve velkém bazénu.
18.května se některé děti zúčastnily místní kulturní akce
„Vítání občánků“, obohatily kulturní program a navodily slavnostní atmosféru.
Také nás čekala spousta kulturních akcí, z mnoha vybírám
alespoň některé.
Velmi pozitivní zkušenost máme již několik let s divadelním
souborem „Divadýlko z pytlíčku“. Jejich pohádka „Hrátky
s odpadky“ sklidila veliký úspěch. Nově k nám zavítalo pražské
divadélko „AHOJKY“ s klaunem Ájou, zábavné představení

„Tůdle staví cirkus“ brněnského divadla „FACKA“ spojené
s pasováním předškoláků a další. Nesmíme zapomenout na
půldenní výlet na konci školního roku do Častolovic, návštěvu
„Hvězdárny“ v Pardubicích a místní knihovny.
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.

A nakonec něco úsměvného od našich dětí.
Anketa „Co se ti líbí - nelíbí v naší školce“
Tomášek: „Ve školce mám kamaráda Páťu a Jarouška, někdy
si spolu hrajeme a někdy ne“.
Kuba: „Líbí se mi hrát si ve školce a jezdit na koloběžkách,
nelíbí se mi, když se kluci perou“.
Mareček a Honzík: „Líbilo se nám cvičení v tělocvičně, pohybovka a „Bejby taneční“.
Mia: „Líbilo se mi, jak jsem přinesla paní učitelce kytičky“.
Páťa: „Dneska řekla moje mamka, že mám jít do školky. Už
musím běžet na písek, aby mě to někdo nezbořil“.
Natálka: „Líbilo se mi, jak jsme měli ve školce stromeček
s dárky, moc se mě tam líbí se všema.
Taky se mi líbí, jak si čteme „Ferdu mravence“ a „Medovníčka“. Nelíbí se mi jak některé děti křičí“.
Jára a Honzík: „Líbí se mi ten červený traktor a bagr a jezdím
s nima na koberci. Tamhle mám Páťu, někdy mě zlobí. S p.
uč. Janou hrajeme hry, s Kamčou pracováme. Už musím na
písek!“
Míša Kamenická: „Všechno se mi tam líbilo“, paní učitelky
jsem měla nejvíc ráda“.
Hezké a příjemné dny babího léta plné sluníčka přejí děti
a učitelky z mateřské školy.
z mateřské školy.
Za MŠ zapsala Jana Dvořáková

Kulturní komise

Příspěvek
AFK Ostřešany
Dobrý den Vážení spoluobčané
a sportovní příznivci,
fotbalový klub letos oslavil 90. výročí svého založení. Oslavy
proběhly v areálu AFK o víkendu 27. 06. - 29. 06. 2014.
V pátek 27. 06. od 17.30 hodin proběhla tréninková jednotka pro mužstvo dospělých pod vedením pana Borise Kočího,
který je asistentem trenéra pana Karla Jarolíma v FK Mladá
Boleslav. V sobotu 28.06. od 09.30 hodin se uskutečnil turnaj
starých gard. Zúčastnily se týmy SK Nemošice, SK Dřenice,
VTJ Racek Pardubice a naši borci AFK. Náš tým tento turnaj
vyhrál, když ve finále porazil mužstvo Dřenic 3:0. Polední
přestávku tohoto turnaje vyplnila naše přípravka U10, která
sehrála přátelský zápas proti SK Starý Máteřov. Naše fotbalové naděje AFK zvítězily naprosto přesvědčivě 14:0. Sobotní
program vyvrcholil taneční zábavou, kdy k tanci a poslechu
zahrála skupina Evergreen. V neděli 29. 06. se uskutečnila
na hřišti AFK slavnostní valná hromada, která se nesla v neformálním a oslaveneckém duchu. Oslavy 90.výročí založení
klubu vygradovaly přátelským fotbalovým utkáním mezi AFK
Ostřešany a prvoligovým FK Hradec Králové. Naši borci opět
přepsali statistiky,protože v pěkném duelu podlehli ligovému
týmu pouze 0:7 (poločas 0:2) . Tímto mačem jsme uzavřeli
důstojné oslavy výročí AFK. Jménem výboru AFK bych chtěl
tímto poděkovat Obecnímu úřadu Ostřešany a všem ostatním
členům a fanouškům AFK , kteří se podíleli na přípravách
a průběhu oslav .
Dále Vás musím seznámit s koncem soutěží fotbalové sezóny
2013-2014. A mužstvo dospělých bohužel sestupuje z okresního přeboru. V právě skončeném ročníku náš tým se místil
na posledním místě tabulky. Ze 30-ti utkání 6x zvítězil, 5x
remizoval a 19x prohrál. Za tuto bilanci získal 23 bodů při
skóre 31:76. Doufejme, že se nestává tradicí , že při takovýchto
oslavách výročí klubu A tým vždy sestoupí z okresního přeboru . Výbor a realizační tým bude dělat vše pro to , aby se do
Ostřešan vrátil okresní přebor. V sobotu 02.08. se zúčastnilo
mužstvo dospělých tradičního letního turnaje ve Dřenicích.
O víkendu 16. 08.-17. 08. již odstartoval nový ročník sezony
2014-2015 . A mužstvo hraje své zápasy ve III.třídě okresního
přeboru skupiny Holicko.
Přípravka U10 sehrála v jarní části sezony 2013-2014
6 zápasů.
Dětem patří poděkování za jejich výkony a je škoda , že se musí
současný tým kvůli věkovým kategoriím rozdělit. Starší část hráčů, ročníky nar. 2002-3 (5 dětí), bude kopat soutěž mladších
žáků ve společném týmu mládeže Mikulovice/Ostřešany. AFK
ani Mikulovice jsme totiž neměli dostatečný počet fotbalistů
v této věkové kategorii na vlastní tým. Naši hráči zůstávají
členy AFK , ale budou hrát a trénovat v Mikulovicích. Druhá,
mladší část dětí bude hrát přípravku U8 ( tzn.děti do 8 let)
pod názvem AFK Ostřešany na našem domácím hřišti. Soutěže
těchto kategorií byly zahájeny o víkendu 6. a 7. září.
Za AFK Ostřešany
Kamil Bobek
sekretář AFK Ostřešany

I v letošním roce členky kulturní komise navštěvují naše občany, kteří
v tomto roce slaví svá životní jubilea.
Dne 30.4.2014 se na hřišti AFK Ostřešany konal čarodějnický rej. Tuto
akci pro Vás společně s Obecním úřadem Ostřešany připravil klub AFK
Ostřešany. Chtěla bych poděkovat klubu AFK Ostřešany za připravené
občerstvení pro děti v podobě buřtů, které si děti samy opékaly na
ohništi. Ani dospělí nebyli ochuzeni a mohli si za malý peníz opéci
buřtíka. Čekání na zapálení ohně jsme si společně s čarodějnicemi,
čaroději a dětmi krátili hrami. Každé dítě bylo odměněno malou sladkostí od Obecního úřadu Ostřešany a AFK Ostřešany. Byly vyhlášeny i
nejkrásnější čarodějnice. I letos nám bylo počasí nakloněno, pro naše
slavnostní lety a pálení ohně - jasno a bezvětří.
Dne 18.5.2014 se na Obecním úřadě v Ostřešanech konalo slavnostní
vítání občánků, kdy pan starosta vítal samé chlapce. Děti z Mateřské
školy v Ostřešanech pod vedením vedoucí učitelky paní Jany Dvořákové přivítaly malé občánky pásmem písniček a básniček. Malí občánci
obdrželi od Obecního úřadu v Ostřešanech zlatý přívěšek s měsíčním
znamením a pamětní listinu. Maminky dostaly od pana starosty růži.
Všem malým občánkům přejeme hodně zdraví a radosti v životě.
Dne 21.6.2014 se konal na hřišti AFK Ostřešany „Dětský den“.
Chtěla bych poděkovat všem sponzorům za jejich příspěvky na ceny
pro děti. Poděkování patří sponzorům: Jozefu Koprivňanskému,
Mojmíru Šašmovi, Miroslavu Pechmannovi, Janu Strouhovi, Lukáši
Houdkovi, Kamilu Bobkovi, klubu AFK Ostřešany, Jiřímu Dvořákovi –
Restaurace Dvořák, Zdeňku Jiroutovi, firmě DEKTRADE, firmě Ing.
Jaroslava Macenauera, firmě Eligo a.s. Ostřešany, firmě ABTEC a Obci
Ostřešany. Další poděkování patří všem, kteří se starali o hladký průběh
dětského dne. Děkuji panu starostovi Josefu Vodrážkovi, Štěpánce
Levinské, Natálii Levinské, Jaroslavě Hlaváčkové, Silvii Havlíčkové,
Haně Frankové, Jitce Bajerové, Věře Dolečkové, Leoně Pechmannové,
Petře Keřkové , Aleši Hlaváčkovi, Víťovi Hlaváčkovi, Kroupové Daně,
členům Sboru dobrovolných hasičů, členům Mysliveckého sdružení
v Ostřešanech, manželům Kulhavým, Pavlu Lírovi , Jiřímu Štikovi,
Leontýnce Pluhařové, zaměstnancům Obecního úřadu a klubu AFK
Ostřešany za zajištění občerstvení.
Na posvícenskou neděli pro Vás připravujeme II. sportovní odpoledne
v Ostřešanech.

Za kulturní komisi, Bobková Jitka

Sdružení rybářů
v Ostřešanech
Letošní rok Sdružení rybářů v Ostřešanech zahájilo březnovou výroční
členskou schůzí. V dubnu jsme měli brigádu na úklid okolí rybníků.
Od dubna se účastníme závodů čtyřčlenných družstev v rybolovu. Na
konci května jsme posekali trávu v celém areálu rybníků. 7. června
jsme uspořádali „DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY“, kterých se aktivně
zúčastnilo 21 dětí. Počasí nám přálo, ale ryby moc nebraly, děti
nachytaly jen 15 ryb. Po dětských závodech jsme měli akci „NOČNÍ
CHYTÁNÍ“, kdy jsme si mohli vyzkoušet, jak berou ryby v noci. Od
začátku června docházelo k úhynu kaprů z důvodu nemoci, která
se jmenuje „JARNÍ VIREMIE KAPRŮ“. Koncem června jsme začali
na rybnících aplikovat enzymy, které mají za úkol rozložit organické
usazeniny na dně rybníků. V září budeme opět pořádat rybářské závody, které se budou konat 13.9.2014 od 7 hodin. Ostřešaňáci, máte
jedinečnou možnost přijít si zachytat o posvícení!

Josef Havlíček
za Sdružení rybářů v Ostřešanech

Chtěli jsme Vás seznámit s již započatými akcemi, ale i s těmi které se připravují.
Doufáme, že při realizaci staveb najdeme u Vás pochopení.
Čekáme na Vaše náměty a připomínky, za které předem děkujeme.
Ostřešanský zpravodaj pro Vás připravili: J. Bobková, Mgr. J. Vodrážka, grafická stránka Jitka Ročeňová

