Ostřešanský
zpravodaj
Vážení spoluobčané,

polovina roku bude za námi, děti mají zasloužené prázdniny
a s rodiči si užívají dovolené.
V prvním pololetí se nám neplánovaně protáhla stavební akce
u kaple, ukázalo se, že nejlacinější firma nemusí být vždy
ta nejlepší. Pro splnění dotačních podmínek bylo třeba začít
stavbu v loňském roce - mnozí z vás nevěřícně kroutili hlavou,
navíc jsme nechtěli přerušit tradici adventních koncertů, proto
se budoval provizorní chodník. Věřím, že další etapa se obejde
bez větších komplikací.
Akce naplánované na druhé pololetí jsou popsány v jednotlivých
bodech , navíc je v letošním roce třeba opravit havarijní povrch
komunikace v Doležalově ulici.
Příjemnou zprávou letošního léta je informace, že s konečnou
platností nám bude přiznána dotace na zateplení školy z „Programu Zelená úsporám“. Předpokládaná částka je 2,6 mil. Kč
s termínem realizace do října 2014.
Přeji vám příjemné prožití letních dnů a šťastný návrat z dovolené.				
Josef Vodrážka, starosta
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Obecní kaple

Byla dokončena první část úprav veřejného prostranství u kaple
v obci. Na tuto stavbu naše obec obdržela dotaci z projektu
„Obnova venkova – úprava veřejného prostranství – u kaple
v obci“ ve výši 380 tis. Kč. Byla provedena úprava komunikací v okolí kapličky, přístupový chodník do kapličky, osvětlení
kaple. Ještě v tomto roce bychom chtěli začít s terénními úpravami, které budou obsahovat osázení dřevin a keřů dle návrhu
Ing. arch. Terezy Šmídové. I na tuto část budeme čerpat dotaci
z Programu obnovy venkova ve výši 50 tis. Kč.

Obecní dům

Na dostavbu kulturního domu je vydáno pravomocné
stavební povolení. Chtěli bychom, aby tato stavba již
co nejdříve začala plnit svou funkci a to společenskou,
ale i sportovní. Stavba bude realizována po etapách dle
finančních možností obce nebo případné dotace.

Územní plán obce

Během letošního dubna proběhlo další veřejné projednávání
nového územního plánu, které vypsal odbor hlavního architekta
Magistrátu města Pardubic. Nový územní plán by měl platit
na podzim tohoto roku.

Místní komunikace

Během prázdnin bude realizována stavba chodníku
a zastávky u hřiště. Na základě výběrového řízení tuto
stavbu bude provádět firma Chládek - Tintěra a.s.
Doplňuje se projektová dokumentace na chodník ve
směru z Ostřešan ke kostelu v Mikulovicích. I na tuto
akci bychom chtěli čerpat dotaci. V obci budou osazeny
informační měřiče rychlosti na začátku obce a to od
Nemošic, Dražkovic a Tuněchod. Požádali jsme Policii
ČR o častější dohled na dodržování rychlosti vozidel
projíždějících obcí. Stále jednáme o omezení průjezdu
obcí pro kamiony. V současné době je dokončena první
etapa opravy komunikace „Na obci“. Zde budeme letos
pokračovat další etapou, na kterou máme přidělěnu dotaci 100 tis. Kč na opravu komunikace, terénní úpravy
a osazení mobiliáře. Další dotaci ve výši 400 tis. Kč
budeme čerpat v letošním nebo příštím roce na úpravu
okolí školy dle postupu prací na ostatních stavbách.

Akce pro děti na hřišti AFK Ostřešany

Cyklostezka

Po předchozích neúspěšných variantách se jeví jako
realizovatelná trasa cyklostezky po levé straně ve směru
na Nemošice mezi silnicí a horkovodem, končila by
na úrovni truhlářství Fanda. Záměr je projednán s Policií
ČR a je objednán projekt.

Lokalita pro výstavbu
rodinných domů v obci BRD 2
Je již dokončeno zasíťování lokality, vč. komunikace a veřejného
osvětlení BRD II. Tato stavba byla financována z rozpočtu obce
a z finančních prostředků od kupujících, nebylo třeba si pro
tuto stavbu brát úvěr. V současné době jsou prodány 3 parcely,
jedna je zamluvena a na prodej je ještě 5 parcel.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vysvědčení za školní rok 2012/2013 bylo rozdáno, tolik toužebně
vyhlížené letní prázdniny začaly … inu, vhodná chvilka pro pár
řádek zhodnocení uplynulého a nastínění chystaného. Letošní
školní rok ukončilo úspěšně všech 32 žáků, pět páťáků se s námi
rozloučilo již navždy a budou pokračovat ve studiích na druhém
stupni na ZŠ Staňkova a ZŠ Benešova. Jejich místa zaplní noví
prvňáčci. S nimi se přivítáme 2. září 2013 při slavnostním zahájení
nového školního roku 2013/2014. Bude jich sedm.
Nyní ale krátce zpět do uplynulého školního roku. V 1. a 2. ročníku
byla třídní učitelkou paní Mgr. Dana Kramerová, v 3. až 5. ročníku
byl třídním učitelem ředitel školy Mgr. Jan Václavík. Hodiny výchov učila v obou třídách paní Mgr. Martina Mošnerová. Ve školní
družině pracovala slečna Mgr. Kamila Lýrová a paní Mgr. Martina
Mošnerová. V tomto obsazení bude probíhat i nastávající školní rok.
Celé období školního roku 2012/2013 bylo protkáno celou řadou
akcí ať již interního charakteru (návštěvy galerií, exkurze, koncerty,
divadla, …), tak veřejného (Den seniorů, Adventní jarmark, …).
Zveřejnit zde přesný soupis akcí nepovažuji za nutné. Každopádně
chceme a budeme v jejich pestré nabídce pokračovat a chceme
ji, samozřejmě, i zlepšovat a rozšiřovat. Základním pravidlem však
i nadále zůstává, že každá akce musí vhodně doplňovat učivo,
rozšiřovat žákům jejich obzory a poznání, motivovat, být přínosem.
Jako bonus k tomuto tématu připojuji závěrem ukázky slohových
prací našich žáků.
Trochu více se hodlám rozepsat ve věci vyhodnocení dotazníkové
ankety, v které se mohli všichni rodiče vyjádřit přímo a adresně
k jednotlivým okruhům každodenního života naší školy. Dotazník
byl koncipován jako zjednodušená swot analýza, to znamená,
že u jednotlivých oblastí naší školy bylo možno popsat slabé, silné
a očekávané stránky (přání). Přímo a konkrétně. Po delší době
se nám vrátilo 10 vyplněných dotazníků, tedy zhruba jedna třetina
možných. Stručně vypíši jednotlivé výsledky daných okruhů a hned
je opatřím stručným komentářem. Tedy -

1) Prostředí školy (třídy, chodby, hygienické zázemí,
jídelna, zahrada, úklid, …)

Kladně bylo hodnoceno čisté a hezké prostředí, prostornost,
pěkná zahrada, hezké třídy, prostředí bylo u všech hodnoceno
jako vyhovující. Záporně je vnímán stav šatny a jídelny. Zde
se s názory rodičů plně ztotožňuji, o problematice jsem již několikrát na rodičovských schůzkách hovořil, s vedením obce tuto problematiku řešíme a hned 2. září budete mít možnost se seznámit
a ohodnotit přijatá řešení. Doufám, že k všeobecné spokojenosti,
i když k úplnému odbourání nevhodného křížení tras různých
částí provozu školy z daných prostorových dispozic školy zatím
nedojde. Další výtkou byla absence zvonění. Ve formátu málotřídní
školy je běžnou praxí, že se
„nezvoní“. Jelikož se ale toto
volání po zvonění ze strany
rodičů opakuje, hodlám od
letošního září přijat vhodné
opatření a budeme zvonit.
Dále se mezi zápory objevuje úklid, stav hygienického
zázemí a zastaralé vybavení.
Tyto problémy budou řešeny postupně v návaznosti
s postupnou rekonstrukcí
a modernizací školy, kontrolu potom více zaměřím
na úklid školy. V přáních
dominovalo volání po šatně
a novém sportovním vybavení
na zahradě. V současné době
se zpracovává studie školní
zahrady a školního parku,
kde se tato problematika řeší.

2) Oblast výuky, vzdělávání

V kladech byly uváděny spokojenost, individuální přístup a nové
pomůcky. V záporech se objevil pozdrav na začátku vyučování
(zde trochu nevím), nedostatečné opakování látky a volání po
větší přísnosti. Co se přísnosti a vyžadování plnění zadaných
a daných povinností týče, je nutná součinnost školy a rodiny.
Nemám rád přísnost pro přísnost. Nejdůležitější je budování
kladného vztahu žáka ke škole a ke vzdělávání a budování návyků odpovědnosti, poctivosti, kolektivního vědomí, samostatnosti
a snahy plnit zadané úkoly dobře a plně. Věc opakování je složitá
a souvisí i s předcházejícím. Za sebe i za kolegyně mohu napsat,
že se snažíme vše řádně procvičit, zopakovat – jsme však vázáni
učebním plánem a opakování nemůže být nekonečné a nesmí se
dít na úkor nové látky, nového učiva. V přáních se objevilo opět
zvonění, přání více důrazu na pečlivost a dokončení prací, měl
bych se více věnovat výuce a méně předělávání školy a objevila
se i otázka 3 ročníků v jedné třídě. Věřte, učím na málotřídních
školách již dvacet let a žáci, děti spojením více ročníků do jedné
třídy biti opravdu nejsou a je jim věnována daleko větší individuální
pozornost než v přeplněných třídách plně organizovaných škol.
A k tomu předělávání – všichni, myslím, cítíme a vidíme, že se
naše škola musí posunout kupředu. Proto i tento dotazník. Tomuto
se ale musí věnovat dosti času a energie, myšlenek, a jak jsem
již několikrát vás rodiče žádal, vydržte, pochopte, pomozte, je to
běh na delší trať, je značně závislý na finančních možnostech,
ale vyplatí se a přinese ovoce.

3) Domácí příprava, hodnocení

Zde došlo k zajímavému křížení a střetu názorů. V kladech
se objevuje vhodná délka domácí přípravy, množství úkolů „akorát“, možnost kontrolovat sešity a látku, v záporech pak málo
úkolů, nepravidelnost úkolů a nutnost spolehnout se na děti. Zde
je asi myšleno, jestli domácí úkol je či není. Ale i toto je v podstatě
součástí domácího úkolu – zaznamenat si a doručit informaci.
Vést děti k tomu, že se něco tak nepopulárně „musí“. Souvisí
to i s přáním více přísnosti. Považuji za rozumné, aby se četnost
úkolů řídila průběhem a stavem probírané látky, opakování, aby
reagovala na plán práce a činnosti. Každopádně budeme na vaše
připomínky reagovat.

4) Školní družina

V názorech na činnost školní družiny převládají kladná hodnocení
aktivit. V záporech jasně dominuje nedostatečný prostor a s tím
i související nepořádek a problémy s šatnou. Přijatá opatření by
mala toto odstranit. V přáních se opět objevuje volání po větších
prostorách a šatně. Problematický je odpolední provoz družiny. Zde

je nutno vycházet z formátu naší školy, z počtu žáků a zaměstnanců
a s tím souvisejícím financováním provozu školy.

5) Volnočasové aktivity a akce školy

Mezi klady se objevuje spokojenost s četností kroužků a akcí,
s jejich pestrostí, s možností využít školní zahradu. V záporech
se objevila pouze nespokojenost s četností kroužků a v přání pak
volání po více školních akcí, větším počtu kroužků a celodenním
výletu. V novém školním roce se pokusíme „rozjet“ spolupráci
s organizací Kroužky a uspokojit tak vaši poptávku. V září na toto
téma proběhne společná schůzka.

6) Stravování dětí

Oblíbené a tolik diskutované téma. Zde učiním pouze výčet jednotlivých poznámek s krátkým komentářem. V červnu byly zveřejněny výsledky průzkumu stavu stravování našich dětí, mládeže
s tím závěrem, že v naprosté většině jsou v současné době školní
jídelny jediným a posledním místem, kde se mají děti možnost
setkat se správně strukturovanou a vhodnou stravou. Jelikož se ve
škole denně s dětmi stravuji, mohu opět jen napsat, že se u nás
vaří velice chutně a zdravě. Ono to občasné „nucení“ není než
jen snaha, aby žák to či ono ochutnal, zjistil, že se po brokolici
či kukuřici opravdu neotráví, a i snaha, aby se žáci prostě najedli.
V jídelnách totiž velice funguje davová psychóza – páťák prohlásí,
že to je hnusné (napsáno mírně), a naprostá většina přísedících
jídlo odmítá okamžitě jíst. Již ale k vašim vyjádřením. V kladech
nalezneme spokojenost se stravou, složením a pestrostí stravy,
s dohledem učitelky, v záporech pak nucení do dojídání (vítězí
polévky), malé prostory a přenášení talířů (od září dojde k zlepšení situace), a že ne všem chutná. Přáním jsou větší prostory
a chutnější strava.

7) Komunikace

Zde již jen krátce kladně je hodnocena možnost komunikovat se
školou kdykoli, v záporech se objevují zbytečně dlouhé rodičovské
schůzky a vesnické drby mimo školu, přáním je nástěnka s informacemi. Máme pro vás již dvě nové připravené a budou od září
umístěny u vchodové branky do areálu školy. Zlepšit hodlám také
fungování školního webu. „Lístečkový“ systém informování ale
dál zachováme. A schůzky zkrátím.
Tolik k uskutečněné dotazníkové anketě. Závěrem vám všem chci
za celou naši školu popřát krásné a klidné prožití letních měsíců,
ať již na dovolené či v zaměstnání, slíbit, že se budeme v novém
školním roce snažit dát a odvést maximum, že i nadále jsme otevřeni vzájemné komunikaci, a že si velice ceníme jakékoli pomoci
a spolupráce ze strany vás rodičů. Tímto chci poděkovat i obci za
vydatnou podporu a spolupráci.
Mgr. Jan Václavík, ředitel školy

Škola v přírodě
Sraz byl v 07:45. Potom jsme naložili kufry a jeli jsme. Když jsme
dojeli, tak jsme si řekli pokoje a na těch pokojích jsme si vybalili
a rozdělili jsme se do družstev. Potom jsme se šli kouknout na lípu
starou 600 let. Potom jsme šli zpátky na večeři a spát. Když jsme se
probudili, tak jsme šli na snídani a do lesa. Tam jsme stavěli rozhledny z
přírodnin. Přišli jsme na oběd, dali si chvilku klid a šli jsme na autobus,
který nás odvezl do Nasavrk do Keltského muzea. V muzeu byly zajímavé věci a viděli jsme i film o Keltech. Potom jsme nestihli autobus,
a tak jsme šli do restaurace, kde nám všem pan ředitel koupil kofolu.
A potom jsme zpívali s myslivcem, dojeli jsme na večeři a šli jsme
spát. Ve středu jsme šli do sklárny na vánoční ozdoby, tam jsme si
koupily něco. Šli jsme zpátky na oběd a zase chvilku klid. Potom jsme
se šli projít a zastavili jsme se u Chrudimky. A potom jsme šli na večeři
a byly nějaké hry a potom večerka ve 21:00. Ráno ve čtvrtek jsme šli
do pralesa Polom. Byla tam jedle stará 220 let. Po návratu byla soutěž
v lese a šli jsme na hřiště. A zase spát. Balili jsme a uklízeli pokoj,
po balení a uklízení jsme šli na hřiště a na procházku a potom jsme
odjeli. Byla to dobrá škola v přírodě.

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 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 mateřské škole patří velikonoční oslava
v parku „Hledáme velikonoční králíčky“, jarní putování k řece
Chrudimce „VYNÁŠENÍ PANÍ ZIMY A VÍTÁNÍ JARA“, „Čarodějnické dopoledne“ se spoustou soutěží a opékáním buřtíků
ve strašidelném kotli, BESÍDKA KE DNI MATEK, zábavné dopoledne
„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“, veřejná vystoupení v rámci místních
zvyklostí a tradic a mnoho dalšího.
Od 30. května se starší děti zúčastnily plaveckého výcviku
v Chrudimi. Pomocí vhodných her se hravou formou pozvolna
učily základům plavání, vyzkoušely skluzavky, tobogán a zaplavaly
si ve velkém bazénu.
23. 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 pohádky
„Jak na obra“a „Královna barev“ sklidily veliký úspěch. Dále
také s výbornou loutkoherečkou Jarmilkou Vlčkovou, známou
z „Rodinných pout“, která pro děti zahrála pohádku „O statečné
Hildě a pyšném Hakonovi“, zábavné představení v Nemošicích
s pasováním předškoláků „Já jsem muzikant“a půldenní výlet
na konci školního roku na statek „Apolenka“.
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 nejvíc v naší školce“
Nikolka: „můžeme si ve školce hrát se svými kamarády, já si
ráda hraju s Deniskou, protože jsme největší kamarádky. Paní
učitelky jsou hodný, starají se o nás, moc nám nerozkazujou
jako doma rodiče. Paní Papíková nám dá ráda jídlo a je moc
šikovná, protože má hodně talířů na ruce, když roznáší. Paní
Zelená nás zase obléká.
Jára: „mamí Zelená je hodná“.
Mareček: „Paní učitelko mám vás moc rád a přijdete ke mně
někdy na návštěvu? Dáte si s mojí mamkou kafe.
Deniska: „Ve školce mě baví jak jsme venku, jak si hrajeme,
jak cvičíme v tělocvičně. Paní učitelky se o nás starají, že nám
všechno řeknou, jak se má co dělat
Míša: „Líbí se mi ve školce všechny hračky, ráda si hraju
s Natálkou a Terezkou. V tělocvičně cvičíme s paní učitelkou
Péťou a paní učitelka Jana je ráda, když mě každý den vidí.“
Hezké a příjemné prázdniny plné sluníčka přejí děti a učitelky
z mateřské školy.
Za MŠ zapsala Jana Dvořáková

Kulturní komise

Členky kulturní komise i v průběhu letošního roku navštěvují naše
občany, kteří slaví významná životní jubilea.
Dne 30.4.2013 proběhlo na hřišti AFK Ostřešany pálení čarodějnic. Společně s Obecním úřadem tuto akci pořádal klub AFK,
který pro děti připravil malé občerstvení a to v podobě opékání
buřtů. Občerstvení bylo připravené jak pro malé, tak i pro dospělé.
Letos nám počasí přálo. Všechny děti obdržely malou sladkost
a po setmění bylo pro všechny účastníky čarodějnického sletu
připravené velké překvapení, v podobě čarodějnického ohňostroje.
Dne 22.6.2013 se konal na hřišti AFK Ostřešany „Dětský den“.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům: p. Jozefovi
Koprivňanskému, Mojmíru Šašmovi, Petru Jelínkovi, Miroslavu
Pechmannovi, Janu Strouhovi, Lukáši Houdkovi, Kamilu Bobkovi,
kavárně Jokafé, klubu AFK Ostřešany, Obecnímu úřadu Ostřešany,
za finanční příspěvky. Velké poděkování patří paní Dvořákové Boženě za upečení výborných koláčů , ale i všem, kteří se podíleli na
přípravě a samotném průběhu dětského dne. Velký dík patří – panu
starostovi Josefu Vodrážkovi, Pavle Nekutové, Štěpánce Levinské,
Natálii Levinské, Jaroslavě Hlaváčkové, Silvii Havlíčkové, Haně
Frankové, Josefu Havlíčkovi, Kateřině Bobkové, Kamilovi Bobkovi,
Andree Kolmanové, Hrašové Lucii, Špalkové Lucii, Miroslavu a
Renatě Pechmannovým, Sdružení dobrovolných hasičů v Ostřešanech, Sdružení rybářů v Ostřešanech, Mysliveckému sdružení
Ostřešany, AFK Ostřešany. Oddílu AFK Ostřešany patří dík i za zajištění občerstvení. Pro nás byla největší odměnou velká účast dětí
- bylo rozdáno 100 tašek a 20 plyšáků pro nejmenší. Největší odměnou je radost dětí a jejich smích. Dne 23.6.2013 se konalo na
Obecním úřadě v Ostřešanech slavnostní vítání občánků obce. Děti
z Mateřské školy přivítaly malé občánky básničkami a písničkami.
Malí občánci obdrželi od pana starosty zlatý přívěšek a pamětní
listinu. Maminky dostaly od pana starosty růži jako poděkování.
Přejeme všem hodně zdraví a štěstí. I na druhou polovinu tohoto
roku připravujeme akce, o kterých Vás budeme včas informovat.
Chtěli bychom připravit sportovní odpoledne pro rodiny, výstavu
výrobků občanů,slavnostní posezení seniorů, společně s Vámi
zahájit advent, zpíváni v kapli a další akce.
Přeji Vám prosluněné dny o prázdninách a dovolených, hodně
nových zážitků, šťastné návraty domů a na setkání s Vámi se těší
Za kulturní komisi, Bobková Jitka

Sdružení rybářů
v Ostřešanech
Sdružení rybářů v Ostřešanech se zúčastnilo od dubna do června
soutěže čtyřčlenných družstev v rybolovu, pořádaných okolními
vesnickými sdruženími. A jak se nám vedlo v 8. ročníku Vesnické ligy? Na domácí vodě jsme byli druzí, v Dřenicích třetí a pak
následovala série vítězství v Medlešicích, Drozdicích a v Mikulovicích. Závěrečný závod byl na Fričáku, kde jsme všechno měli
pod kontrolou a druhé místo nám stačilo k celkovému vítězství.
22. června jsme uspořádali chytání pro děti. V ranních hodinách
nám počasí moc nepřálo, přesto dorazilo 20 dětí. Dohromady
ulovily 26 ryb. Všechny děti si odnesly nějakou cenu.
Tento den se ještě konalo noční chytání pro všechny členy sdružení. Celou noc však vydrželo chytat pouze několik rybářů.
Dne 7. září 2013 budeme pořádat tradiční posvícenské rybářské
závody. Všichni jste srdečně zváni.
Josef Havlíček
za Sdružení rybářů v Ostřešanech

Příspěvek
AFK Ostřešany
Dobrý den Vážení spoluobčané
a sportovní příznivci.
Dovolte mi,abych Vás informoval o dění ve fotbalovém
klubu AFK. Tým dospělých skončil v okresním přeboru
v sezoně 2012/2013 na slušném 12. místě ze 16-ti
účastníků.Nastřed tabulky nám scházely pouhé 2 body.
Naše skóre bylo 40:50 při zisku 35 bodů. Nejlepším
střelcem byl Lukáš Drbohlav se 13 vstřelenými góly. Jarní část sezony se našemu týmu moc nepovedla. Získali
jsme v ní pouhých 12 bodů oproti podzimním 23 bodům.
Mužstvo má velké problémy v útočné fázi. Schází nám
typický kanonýr.V jarních zápasech nám často chyběl
L. Drbohlav a bylo to znát.V jarní části soutěže na naše
výkony měla také vliv zranění hráčů. Další nám často
chyběli z důvodů pracovních povinností.Proto se tým ke
konci soutěže lepil, jak se dalo.Tyto problémy, jak jistě
víte,vyvrcholily zápasem v Mněticích. I z těchto důvodů
pracuje výbor na posílení kádru. Příchody 2 hráčů jsou
na dobré cestě.Přes problémy, o kterých jsem zmínil, si
myslíme, že AFK v okresním přeboru ostudu neudělalo
a v některých utkáních jsme předvedli velmi kvalitní výkony. Pro zajímavost uvádím,že na AFK Ostřešany se přišlo
podívat za celou soutěž (doma i venku) 2 435 diváků.
Z toho na domácí zápasy 1 423 diváci.V obou případech
je to v okresním přeboru nejvíce. I to je vizitka toho, že
AFK má dobrý tým.
Co se týká našich mladých nadějí-přípravky do 10-ti let,
tak ti sehrály v okresním přeboru 9 mistrovských utkání.
Přípravce se v nich podařilo zvítězit pouze jednou a to
v sousedském derby v Mikulovicích. Některé zápasy byly
vyrovnané, ale v některých nás soupeř jasně přehrál.
Vždy záleží na tom, jak se v týmu sejdou věkové ročníky.
V současné době si děti užívají prázdniny.Trénovat začnou
v druhé polovině srpna a soutěž jim začíná v první polovině
září. Mužstvo dospělých začalo přípravu na novou sezonu
poslední týden v červenci. V sobotu 3.srpna se zúčastní
letního turnaje ve Dřenicích (první zápas od 9.00.hod.
s domácími). O týden později se už rozeběhne kolotoč
mistrovských zápasů sezony 2013/2014.V neděli 11.srpna od 17:00 hodin nastoupí AFK Ostřešany na domácím
pažitu v sousedském derby proti 1.FC-SK Mikulovice.
Rozpisy zápasů obou týmů AFK budou k dostání až
v prvním srpnovém týdnu v Jednotě, v restauraci Dvořák
a v kavárně Jokafe. Momentálně nemám rozpisy ještě
zpracované,protože některé týmy ještě nedodaly takzvané
hlášenky o svých utkáních. Věříme, že se týmům AFK bude
v nadcházející sezoně dařit a že Vy fanoušci a přátelé
ostřešanského fotbalu budete spokojeni a s radostí budete
navštěvovat areál AFK Ostřešany.Za fotbalový výbor AFK
Vám přeji příjemné prožití dovolených a prázdnin.
Kamil Bobek, sekretář AFK Ostřešany

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

