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Vážení spoluobčané,

polovina roku bude brzy za námi, děti se těší na prázdniny a dospělí na dovolené.
Ve zpravodaji vás seznamujeme s akcemi dokončenými,
aktuálními a plánovanými. Dlouhodobě řešíme problematiku cyklostezky, v následujících dnech se na vás
obrátíme s anketou. Vzhledem k finanční náročnosti
akce chceme znát váš názor, nechceme budovat stezku
za každou cenu. Věřím, že společně najdeme smysluplné řešení a proto vás žádám o aktivní přístup k anketě,
o vyjádření vašich názorů.
V letošním roce proběhnout v naší obci další úpravy
místních komunikací, žádám vás touto cestou o trpělivost
při nezbytných dopravních omezeních.
Přeji vám příjemné prožití letních měsíců a šťastný
návrat z dovolené.
Josef Vodrážka, starosta

CYKLOSTEZKA

Po geodetickém zaměření nově navrhnuté trasy se objevil další
problém, který se týká získání dotace. Dotační program připouští
u cyklostezek max. sklon 8 stupňů, geodetické zaměření ukázalo, že v nejprudším kopci je 11 st. Proto bylo navrženo projektantem řešení tohoto sklonu a to vybudováním „serpentin“,
ovšem s nutností jít do soukromých pozemků. Navíc serpentiny
by zkomplikovaly a prodražily realizaci stavby. Opakovaně se
setkáváme s návrhy vést stezku po opravených polních cestách.
Dotace jsou ale pouze na nové cyklostezky s provozem pěších
a cyklistů, nikoliv na komunikace se smíšeným provozem cyklistů
a motorových vozidel . Na základě těchto všech podkladů byla
členy zastupitelstva jednohlasně zrušena tato trasa cyklostezky a
cyklotrasy. V současné době ve spolupráci s projektantem zvažujeme novou variantu cyklostezky.

PENZION PRO SENIORY
Pro stavbu je vydáno stavební povolení. Vzhledem k tomu,
že rozpočet stavby se pohybuje cca kolem 15 milionů korun,
bylo zastupitelstvem rozhodnuto, že obec prozatím nebude
žádat o dotaci na tuto stavbu. Výše případné dotace činí pouze
600 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku (v objektu celkem
8 bytových jednotek). Zbytek financí by musela hradit obec.

OBECNÍ KAPLE

Naše obec obdržela dotaci z projektu „Obnova venkova – úprava
veřejného prostranství - u kaple v obci“. Obec získala dotaci z projektu – „ Obnova venkova – úprava veřejného
prostranství – u kaple
v obci“ ve výši 380 tis.
Kč. Spoluúčast obce
na tomto projektu bude
ve výši 30 % . Projekt
bude obsahovat úpravy komunikací v okolí
kapličky, přístupový
chodník do kapličky,
mobiliář, sadové úpravy
a osvětlení. V současné
době se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby.

SBĚRNÝ DVŮR

Od března tohoto roku je sběrný dvůr pro skládku biologického odpadu opět otevřen a to ve středu od 14:00 hodin
do 18:00 hodin. V sobotu od 13:00 hodin do 15:00 hodin.

KULTURNÍ KOMISE

Členky kulturní komise i v průběhu tohoto roku navštěvují občany,
kteří slaví životní jubileum. 30. dubna se konalo pálení čarodějnic
na hřišti AFK Ostřešany. Klub AFK Ostřešany zajistil pro všechny
přítomné občerstvení. Děti si mohly opéct párek na připraveném
ohništi. Za to patří AFK poděkování. Vzhledem k tomu, že nám
počasí přálo, zúčastnilo se této akce velký počet dětí, ale i dospělých. Dne 26. května se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního
úřadu další „Vítání našich malých občánků“. S krátkým pásmem
vystoupily děti z Mateřské školky v Ostřešanech pod vedením
vedoucí učitelky paní Jany Dvořákové. Maminky obdržely od pana
starosty obce květinu a malí občánci na památku zlatý přívěšek
se znamením a pamětní listinu. Protože se nám blíží dlouho očekávané prázdniny a před prázdninami mají svůj svátek všechny
děti, bude pořádat kulturní komise Obecního úřadu společně
s dobrovolnými složkami v obci dětský den dne 16.6.2012 od
15:00 hodin na hřišti AFK Ostřešany. Doufáme, že nám počasí
vyjde, a všichni si tento den užijeme. I v druhé polovině tohoto
roku plánujeme spoustu akcí, se kterými vás seznámíme v dalším
vydání zpravodaje.
Za kulturní komisi
Bobková Jitka

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

4. května letošního roku proběhlo veřejné projednávání tohoto
územního plánu, což je poslední fáze tvorby územního plánu.
Veřejné projednávání vypsal odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic.V současné době probíhá zpracování
připomínek podaných během veřejného projednávání tohoto
nového územního plánu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení rodiče, milí spoluobčané, kluci a holky.
V podstatě to bylo včera, kdy jsme se poprvé oficiálně setkali na
zahájení školního roku 2011/2012, a již se pomalu chystáme ve
škole psát závěrečné vysvědčení, a co nevidět se naši žáci dočkají pomyslného posledního zazvonění a … hurá na prázdniny.
Ano, čas utíkal a utíká až příliš rychle. Do tohoto školního roku
jsme vstupovali s celou řadou plánů a vizí nové
tváře naší školy. Uvědomujeme si, že ne všechny
a ne vše se podařilo naplnit, zároveň ale můžeme
konstatovat, že v naprosté většině prostoru života
školy došlo k posunu vpřed. Z vlastní dlouholeté
praxe pak jen mohu znovu potvrdit, že proměna
školy, její modernizace a dosažení vize není a ani
nemůže být záležitostí jednoho školního roku,
že to je proces postupný, a že za sebe a všechny
zaměstnance školy mohu slíbit maximální úsilí
k jejímu naplnění.
Než provedu stručné shrnutí a stručný výtah akcí
a událostí z tohoto roku, dovolím si vás seznámit
s výsledky právě ukončené celostátní akce plošného testování žáků pátých ročníků. To probíhalo
od 21. 5. do 8. 6. na všech základních školách
v ČR. Na jednu stranu přineslo školám značné
komplikace, na stranu druhou díky masovému
záběru a maximálnímu počtu testovaných žáků
i dobré srovnání našich páťáků s ostatními.
Nejdříve začnu těmi komplikacemi, protože se
touto cestou chceme omluvit za jisté narušení
školního režimu. Celý projekt se navíc kryl s naší,
již předem plánovanou, školou v přírodě. Rychlejší
a plynulejší testování nám neumožňovalo technické vybavení naší
školy, testování zvládaly pouze dva počítače, to zaprvé, a zadruhé i technické problémy systému v počátku testování. Samotné
testování jsme pak ukončili ve středu 6. 6. Žáci pátého ročníku
absolvovali test z matematiky, českého jazyka a angličtiny. Výsledkem je pak procentuální vyjádření úspěšnosti řešení testů
v porovnání s celkovou procentuální úspěšností řešení v celé ČR.
Myslíme si, že se za výsledky našich páťáků nemusíme stydět,
a že pro rodiče a širokou veřejnost budou důkazem, že vzdělávání
na naší škole, potažmo - vzdělávání na škole formátu málotřídní
školy, je rovnocenné se vzděláváním na škole plně organizované.
Nyní uvedu porovnání celkové úspěšnosti našich páťáků a celo-

státního průměru. V českém jazyce náš průměr v základní části
78% ku 63%, těžší části 80% ku 70%. V anglickém jazyce náš
průměr v základní části 88% ku 60%, těžší části 63% ku 43%.
V matematice pak náš průměr 63% ku 60% a 43% ku 61%. Na
podrobnou analýzu výsledků zde není prostor, mohu jen konstatovat, že páťáci zvládli setkání s novým typem testování a s novým
typem testovacích úloh, to platí hlavně pro matematiku, se ctí

a úspěšně, a že se v celkové úspěšnosti pohybují slušně nad
celostátním průměrem. Nám kantorům pak tyto výsledky ukazují
další cestu ke zlepšování výsledků našeho vzdělávání dětí navštěvujících ZŠ Ostřešany.
Nyní ještě krátce připomenu akce, které proběhly v letošním roce.
Z kulturních akcí to bylo šest divadelních představení, jednou
návštěva koncertu v Sukově síni Domu hudby, dvakrát absolvování
výtvarné dílny v Galerii u Jonáše, účast v krajské výtvarné soutěži
s ekologickou tematikou a umístění Honzy Maliňáka na druhém
místě, účast a vystoupení žáků při vítání občánků a na setkání
seniorů a v neposlední řadě velký Vánoční jarmark u školy. Z naučných akci jmenujme exkurzi do ostřešanských sadů, besedu
s policií a dvě besedy s panem Radkem Vodrážkou. Z dalších dále
Drakiádu, sběr papíru, představení preventivního
programu Zdravé zuby, z větších akcí pak spaní ve
škole – Den zavřených dveří s táborákem, plavecký
výcvik a v závěru školního roku pětidenní školu
v přírodě na Mýtinách v Harrachově v Krkonoších
(a Jizerských horách).
Za důležité považuji i zmínit úspěšné získání dotace z programu „Šablony“. Díky tomuto programu již
máme ve třídách nové interaktivní tabule a v současné době se realizují dodávky zbylé techniky a
vybavení. Zároveň po celý školní rok probíhá úzká
spolupráce s obecním úřadem a panem starostou
ve věci postupné rekonstrukce školy, za niž chci
touto cestou velice poděkovat. Během prázdnin
by mělo dojít k dalším výrazným úpravám školy.
Závěrem vám všem chci popřát jménem celé školy
spokojené a klidné prožití léta a prázdnin, poděkovat vám za vaši přízeň a svůj příspěvek zakončím
již tradiční prosbou – pokud budete mít cokoli na
srdci, stavte se, zavolejte, napište.
Za ZŠ a MŠ Ostřešany
Mgr. Jan Václavík, 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 rodičům, babičkám
i prababičkám, 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.
Tradiční dopolední akce s MŠ Nemošice - „VYNÁŠENÍ PANÍ ZIMY
A VÍTÁNÍ JARA“. Formou vycházky do přírody jsme se rozloučili se
zimou, hodili jsme „Morenu“ do říčky Chrudimky a přivítali jaro.
Nechyběla ani velká jarní hra v parku „Hledáme zatoulaná
velikonoční vajíčka“ a „Čarodějnický den“ se spoustou soutěží
a opékáním buřtíků ve strašidelném kotli.
Od 30.května se starší děti účastní plaveckého výcviku v Chrudimi.
Pomocí vhodných her se hravou formou pozvolna učí základům
plavání, vyzkouší skluzavky, tobogán a zaplavou si
ve velkém bazénu.
Pro maminky a ostatní příbuzné jsme tradičně připravili jarní
besídku s pásmem básní, písní, tanečků, s ukázkou angličtiny
a hrou na flétnu.
26. května se některé děti zúčastnily místní kulturní akce „Vítání občánků“, obohatily kulturní program a navodily slavnostní
atmosféru.
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: zábavné představení karlovarského hudebního divadla
„O Balynce“, divadelní představení „O Lesněnce“, „Ententýky“,výukové programy v EKOCENTRU „PALETA“ na Olšinkách, půldenní
výlet na konci školního roku na zámek do Častolovic, lehkoatletické
závody mezi MŠ Ostřešany a Nemošice.
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.
Hezké a příjemné prázdniny plné sluníčka přejí děti a učitelky
z mateřské školy.
Za MŠ zapsala Jana Dvořáková

OBECNÍ DŮM
Dokončení projektové dokumentace bylo odloženo z důvodu
zpracování studie na přestavbu ZŠ a MŠ v Ostřešanech projektantem.
V současné době je před dokončením projektová dokumentace pro
stavební řízení a pro realizaci stavby - dostavby Obecního domu
- sálu pro využití jako společenské a sportovní centrum obce.
Bude požádáno o vydání stavebního povolení. Realizace stavby
a její dokončení bude závislé na výši finančních prostředků
obce, popřípadě na možnosti získání dotace.

PŘÍSPĚVEK
AFK OSTŘEŠANY
Vážení spoluobčané a sportovní příznivci,
dovolte mi, abych vás ve stručnosti informoval o dění v AFK
Ostřešany od začátku tohoto roku.
V lednu ,, A“ mužstvo začalo s hrubou fyzickou přípravou.
Začátkem února vstoupilo „A“ mužstvo do tradičního Dřenického zimního poháru, který skončil v polovině března.
Náš tým v něm obsadil 5. místo po následujících výsledcích
– Křičeň : AFK 4:2 ( Hodás, Ledvinka), AFK : Dříteč 1:0
(Novák), AFK: AFK SKP Pardubice 4:2 (Šimek, Paštyka,
Drábek T., Hodás), Tuněchody: AFK 3:0. V zápase o umístění hráli naši borci proti SK -1.FC Mikulovice. Zápas skončil
1:1 (Drbohlav), o vítězství tak rozhodly pokutové kopy, na
které jsme vyhráli 3:2 (rozhodl Bobek). 11. února se konala
v Restauraci Dvořák valná hromada AFK, kde byli členové
a příznivci klubu seznámeni s činností AFK. 3. března,
taktéž v Restauraci Dvořák proběhl za velké účasti členů a
příznivců fotbalového klubu ples AFK. V sobotu 28. dubna
provedl klub AFK sběr železného šrotu v obci. Výbor AFK
by chtěl poděkovat touto cestou všem spoluobčanům za
připravený kovový odpad. 30. dubna se konalo v areálu AFK
pod patronátem kulturní komise Obecního úřadu v Ostřešanech tradiční pálení ćarodějnic. Této akce se zúčastnilo
velké množství dětí, rodičů a občanů naší obce. V sobotu
16. června se taktéž v areálu AFK uskuteční dětský den.
A nyní zase zpět k fotbalu. 24. března začala jarní část
okresního přeboru. Naše mužstvo dospělých si vede se
střídavými úspěchy a fanouškům moc vítězných utkání nenabídlo. Přesto nemusíme mít strach ze sestupu z okresního
přeboru. Všichni věříme, že výkony a výsledky týmu budou
lepší. Chtěli bychom poděkovat fanouškům za podporu při
utkáních a poprosit je o trpělivost, než se forma našeho
mužstva opět zlepší. Své soutěže v okresním přeboru hrají
mladší žáci a přípravka do 8-mi let. Mladším žákům se
moc v utkáních nedaří. Je to způsobeno úzkým kádrem
mužstva. Děti, které mají zájem hrát fotbal prostě nejsou.
To přípravce do 8-mi let se daří. Z dosavadních 7 utkání si
připsali 5x výhru a 2 porážky. Jsme rádi, že tyto malé děti
fotbal baví a že i s rodiči rádi tráví spokojené chvíle v areálu
AFK nebo společně zajíždí na hřiště soupeřů. Výbor AFK by
chtěl poděkovat starostovi obce panu Mgr. Josefu Vodrážkovi
a všem zaměstnancům obce za pomoc s údržbou areálu
AFK a za rozhlasové hlášení.
Za výbor AFK Ostřešany
Sekretář AFK
Kamil Bobek

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ
ŠKOLA V OSTŘEŠANECH
V současné době probíhá generální oprava hodin na objektu školy.
V rámci opravy bude provedeno vyčištění stroje, výměna ciferníků,
instalace vnitřního osvětlení ciferníků, oprava natahování hodin.
Tuto opravu provádí pan Ing. Hněvsa, který provádí i opravy hodin
na Zelené bráně v Pardubicích.
V současné době je zpracována studie koncepce na dispoziční
změny v objektu ZŠ a MŠ v Ostřešanech. Jedná se o vybudování
nového sociálního zařízení pro děti a personál, šaten, družiny. Je
zpracována projektová dokumentace na změnu účelu užívání služebního bytu pro potřeby Mateřské školy v Ostřešanech, z důvodu
navýšení počtu dětí v MŠ o 7 dětí, na počet 35. Stavební úpravy se
budou provádět během měsíce června a během letních prázdnin.

SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ
V OSTŘEŠANECH
Ani v zimních měsících “Kačák“ nezahálel. Po delší době se
utvořil hladký led, který nezapadal hned sněhem, takže se
dalo na něm tři týdny krásně bruslit. I když byl led velmi silný,
tak rybám vůbec neublížil. V měsíci březnu se konala výroční
členská schůze, které se zúčastnilo 37 členů.
Na konci března se konala jarní úklidová brigáda, na které se
hlavně upravovaly břehy 4. rybníku. Tento rybník se potom
začal napouštět. V dubnu se konal výlov 1. a 2. rybníka. 1.5.
začala naše rybářská sezóna.
Dne 19. 5. se konaly dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo 23 dětí. Počasí nám přálo, sluníčko pálilo, ale bohužel
ryby moc nebraly.
O víkendu 23 - 24. 6. si opět členové zachytají přes celou noc.
Přijďte nás povzbudit a popovídat si.
Josef Havlíček
za Sdružení rybářů v Ostřešanech

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Již letos během měsíce března byla realizována oprava chodníku –
III. etapa ve směru na Dražkovice. V měsíci dubnu a květnu byla provedena oprava komunikace v ulici od Hlaváčkových, kolem Jožáků až
k Havligerovým, vč. opravy chodníku. Jak jsme Vás informovali bylo
oddělením speciálního stavebního úřadu odboru dopravy Magistrátu
města Pardubic vydáno stavební povolení na chodníky a zastávky
U hřiště. V současné době se připravují podklady k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele této stavby. Realizace stavby konec
roku 2012. Bude podána žádost o vydání stavebního povolení na
chodník ve směru z Ostřešan ke kostelu v Mikulovicích. Naše obec
získala dotaci od Krajského úřadu v Pardubicích z programu Obnova
venkova na opravu komunikace „Na obci“. Pro ulici Družstevní je
zpracována projektová dokumentace na výměnu stávající dešťové
kanalizace a tím i spojená protipovodňová opatření v této lokalitě.
Služby města Pardubic provedly vyčištění této komunikace a byla
provedena následná oprava výtluků v komunikaci. Konečná oprava
komunikace bude provedena až po výměně dešťové kanalizace.

LOKALITA PRO VÝSTAVBU
RODINNÝCH DOMŮ V OBCI BRD 2
V prosinci roku 2011 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby - zasíťování lokality, vč. komunikace a veřejného osvětlení BRD
II. Po vyhodnocení nabídek bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto
o zrušení výběrového řízení a vypsání nového. Nejnižší nabídka dodavatele činila 12.900.000,-- Kč. V měsíci dubnu 2012 proběhlo
nové výběrové řízení, při kterém byla vybrána komisí firma Miros
dopravní stavby, a.s. Pardubice s nabídkou ve výši 7.500.000,-- Kč.
V současné době se připravuje smlouva pro realizaci stavby.

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 připravují: Mgr. J. Vodrážka, p. J. Bobková, po grafické stránce p. J. Ročeňová

