OST¤E·ANSK¯ ZPRAVODAJ
PROSINEC - 2006

Vážení spoluobčané,
na začátek tohoto zpravodaje bych Vám chtěl jménem svým
a jménem všech zastupitelů poděkovat za důvěru, kterou
jste nám dali při komunálních volbách a chtěli bychom společnými silami s vámi přispět k rozvoji obce. Věřím, že svými náměty i připomínkami nám s tím pomůžete.
Na úvod bych vás chtěl seznámit s akcemi, které probíhají
nebo nás čekají.
V současné době se dokončuje první polovina stavby „autobusové zastávky a chodníky v centru obce“, na jaře bude
dílo završeno částí od restaurace Dvořák ke křižovatce stejnou zastávkou formou „zálivu“, zámkovou dlažbou a přechody pro chodce.
Byly osazeny nové informační tabule a výlepová plocha v
parku naproti „Restauraci Dvořák“.
Na základě připomínek občanů obec podala návrh na zvýšení počtu spojů a úpravu jízdního řádu MHD - linky č. 10.
O výsledku jednání budete informováni.
Byl proveden nátěr lavic v kapličce proti dřevokaznému hmyzu a oprava malby v prostoru pod okny . Kolem kapličky
bude vybudován okapový chodníček, který zamezí pronikání vlhkosti do budovy. Na příští rok navrhla stavební komise opravu fasády této stavby a opravu, příp. výměnu
dešťových svodů.
Hledáme odborníka, který by dokázal posoudit technický
stav hodin na kapli a základní škole a navrhl opatření potřebná ke zdárnému chodu obou strojů.
V současné době projednáváme finanční náklady na zřízení sběrného dvora v ohradě za obecním úřadem. Dvůr by
sloužil k ukládání odpadu ze zahrad, neboť několikrát ročně přistavované velkoobjemové kontejnery nemají dostatečnou kapacitu. Plánujeme umístění kontejnerů na papír,

množství vytříděného odpadu se v obecním rozpočtu příznivě projevuje na příspěvku od společnosti Eko-kom.
Situace ohledně splaškové kanalizace v obci je v současné
době ve fázi druhého kola výběrového řízení. Budoucí investor celého projektu „ Labe-Loučná“ firma Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. první kolo výběrového řízení zrušila. Termín budování a cena realizace projektu proto dosud
nejsou zřejmé.
Jedním z úkolů, kterých jsem si vědom, je i oprava značení
názvů ulic v obci. Právě jsou firmou Správa a údržba silnic
umisťovány dopravní značky hlavní silnice, značky dej přednost a stop u výjezdů z místních komunikacích bude umisťovat na svoje náklady obec.

Předvánoční atmosféru (až na to počasí) zpříjemňuje i krásný osvětlený smrk v parku.
Strom věnoval obci
vážený pan Ing. Vlastimil Kulhavý – děkujeme !

P¤EJI VÁM KLIDN¯ ADVENTNÍ âAS,
P¤ÍJEMNÉ PROÎITÍ VÁNOâNÍCH SVÁTKÒ
A PEVNÉ ZDRAVÍ V ROCE 2007.
MGR. JOSEF VODRÁÎKA

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OSTŘEŠANY,
které se bude konat v pondělí dne 18. 12. 2006 v 19,00 hod.
v RESTAURACI DVOŘÁK s následujícím programem:
1. úvod, zahájení
2. zprávy z rady obce a staveb. komise
3. změny v rozpočtu 2006
4. rozpočet na rok 2007
5. volba člena Školské rady
6. splašková kanalizace – účast zástupce firmy
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
7. cyklostezka Ostřešany – Nemošice
8. různé – jízdní řád MHD, sběrný dvůr,
lokalita bývalé cihelny
9. závěr

PARKOVÁNÍ VOZIDEL
Touto cestou bych chtěl požádat občany, kteří bydlí u hlavní komunikace směr Tuněchody, aby auta nenechávali zaparkovaná na chodníku. Zabraňují tím průchodu a riskují
zdraví chodců, kteří musí tato vozidla obcházet přes komunikaci. V případě opětovného porušování bude toto
řešeno přestupkovou komisí.

CYKLOSTEZKA
Ve stádiu projednávání je vybudování cyklostezky do Nemošic. Povede napravo od silnice na Nemošice. Vedle silnice bude
malý příkop, pruh zeleně a poté osvětlená cyklostezka, podobně jako z Nemošic k nemocnici, kde ovšem není zmiňovaný příkop. Akce je plánována ve spolupráci s Úřadem městského
obvodu Pardubice IV, na katastru Nemošic za truhlárnou Fanda
odbočí stezka na zatrubněném příkopu na komunikaci souběžnou s hlavní silnicí (ul. 28.října) a ulicí Mnětickou se k silnici
vrátí u restaurace U Mandysů. Projektová dokumentace je
k nahlédnutí na obecním úřadě. Doufáme, že jednání s vlastníky dotčených pozemků zdárně proběhnou a budeme moci žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení.
Pod tělesem stezky je naplánováno umístění přivaděče splaškové kanalizace do Nemošic.
Správa a údržba komunikací plánuje v příštím roce provést
opravu výše zmíněné silnice, původně se hovořilo o rekonstrukci, Krajský úřad jako majitel komunikace však nemá dostatek
finančních prostředků.

NÁVRH ZNAKU A VLAJKY OBCE
Na začátku měsíce října vybrali zastupitelé návrh znaku a vlajky obce
č.24, symboly budou po schválení
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky předány
obci k užívání.

AFK OSTŘEŠANY
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás seznámit s činností AFK Ostřešany za rok 2006.
Zimní příprava některých mužstev AFK Ostřešany začala začátkem ledna 2006. A tým využil pro zimní sezónu hřiště. Od 4.2.2006 začal Dřenický turnaj, kde se naše družstvo umístilo celkově na 3 místě. Mládežnická družstva využívala tělocvičnu v Pardubicích – Polabinách
a hřiště před mistrovskou soutěží, sehrála několik přátelských utkání. Dne 26.3.2006 začala mistrovská utkání A týmu, který se celkově
umístil na 5 místě (13 výher, 6 remíz, 7 proher), skóre 44:30 – 45
bodů. Dne 2.4.2006 začala mistrovská utkání dorostu v okresním přeboru Holicko - celkově se umístil na 4 místě ( 9 výher, 0 remíza, 7
proher), skóre 36:35 – 27 bodů.Starší žáci v okresním přeboru starších žáků Holicko obsadili 2 místo ( 12 výher, 1 remíza, 5 proher), skóre 54:30 – 37 bodů , elévové v okresní minikopané – sehráli 8 zápasů
se střídavými výsledky , tabulka však nebyla vydána.. Na závěr sezóny mužstva sehrála doma několik turnajů s těmito výsledky: A tým
2místo, dorost 1 místo, st. žáci 1 místo, elévové 4 místo. Během jara
proběhly 3 brigády na hřišti, proběhl sběr starého železa, zástupci
z řad fotbalistů pomáhali na Dětském dni.
Během prázdnin se konal Dřenický turnaj , kde A tým skončil na
4. místě. Mládežnická mužstva sehrála několik přátelských zápasů.
Na posvícení bylo sehráno utkání žen a dívek.
Podzimní mistrovská utkání A týmu začala 13.8.2006.
Po skončení podzimní části se umístila naše mužstva takto:
A tým na 7. místě ( 5 výher, 4 remízy, 4 prohry) skóre 24:16 – 19
bodů; . • Dorost na 9. místě ( 3 výhry, 1 remíza, 6 proher) skóre 20:30
– 10bodů; • Starší žáci na 3. místě( 4 výhry, 2 remízy, 1 prohra),
skóre 21:7 – 14 bodů; • Mladší žáci na 7. místě ( 3 výhry, 0 remíza, 6
proher), skóre 13:33 – 6 bodů.
Stará garda se zúčastnila několika turnajů: Turnaj Mildy Langra – 2.
místo • Turnaj ve Starých Čivicích – 3. místo • Turnaj Parama – 3.
místo • Turnaj v Nemošicích – 2. místo
Všech 5 družstev dobře reprezentovalo AFK i obec Ostřešany. Všem
velké díky a doufáme , že přízeň fanoušku ostřešanského fotbalu nám
zůstane. Zároveň bych chtěl jménem výboru AFK a hráčů popřát všem
občanům hezké prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí po
celý rok 2007.
Předseda AFK Ostřešany Jiří Fejfárek

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na školní rok 2006/2007 bylo zapsáno 28 dětí, z toho 8 dětí
předškolních, 8 dětí 4-5 letých a 12 dětí 3-4 letých. Pracujeme
podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Rok v MŠ“
Zaměřujeme se na roční období, slavnosti a události, které jsou
v naší mateřské škole tradicí. Děti mohou dle zájmu navštěvovat výtvarný kroužek, hru na flétnu a nově kroužek angličtiny.
Ráda bych vás prostřednictvím zpravodaje seznámila s naplánovanými akcemi, které jsme pro naše nejmenší připravily.
Podzimní období bylo plné zajímavých kulturních akcí, vycházek do přírody a mimo jiné i příprav na besídku pro místní důchodce. „Pohádkový les“ - vycházka do přírody motivovaná pohádkou „O Budulínkovi“. „Hledáme podzimní světýlko“ - podzimní hra v parku s plněním úkolů týkajících se přírody.
Návštěva ekocentra „Paleta „ s názvem „Lesní kouzla“ a „Bylinky“. Děti měly také možnost vidět několik divadelních představení a kreslené pásmo pohádek v kině Sírius.
Potěšil nás velký zájem rodičů a prarodičů při společné akci
„Nejzajímavější výrobek z podzimních plodů“.
… a už nám opět nastal předvánoční čas. Velkým očekáváním
je každoročně mikulášská a vánoční nadílka a vánoční koncert
pro veřejnost. Společně zdobíme a vytváříme vánoční svícny,
adventní kalendáře ,,velký vánoční strom, pod kterým se skrývají dárečky s tajným přáním dětí. Všichni, i ti nejmenší, se předhánějí ve slepování vánočních řetězů z barevného papíru. Již
tradičně popisuji velmi pěknou spolupráci s mysliveckých sdružením Ostřešany a jejich dlouholetým členem panem Vlastíkem Kubíkem. Zimní období je ve znamení péče o zvířátka a
ptáky v lese, zdobíme stromky v nedalekém lesíku, krmíme lesní zvěř, pozorujeme stopy zvířat. Těšíme se, že i nadále budeme trávit s panem Kubíkem příjemné chvíle v přírodě.
Jana Dvořáková, vedoucí učitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve školním roce 2006/07 je škola opět dvoutřídní. V 1. třídě je
14 žáků (7+7 v prvním a druhém ročníku), ve 2. třídě je 13 žáků
(6+7 ve čtvrtém a pátém ročníku), celkem 27 žáků na škole.
Jedno oddělení školní družiny má 25 žáků.
Na škole nabízíme 5 kroužků pod vedením učitelů. Momentálně probíhá v rámci TV plavecký výcvik dětí v Plavecké škole Pardubice. Účastní se 22 žáků školy.
Od 1. 9. 2006 došlo celostátně k rozšíření hodin cizího jazyka.
Konkrétně se nově vyučuje cizí jazyk od 3. ročníku v počtu
3 hodin týdně / na škole ale momentálně 3. ročník není/ a ve
4. a 5. ročníku byla výuka rozšířena o 1 hodinu na 4 hodiny
týdně. Na místní škole vyučujeme anglický jazyk.
Děti absolvovaly vystoupení pro důchodce a nyní se intenzivně připravují na vánoční zpívání na schodech, na které zveme
všechny zájemce. Vystoupení bude v posledním týdnu před vánocemi, upřesnění termínu sledujte na obvyklých místech.
V minulém období došlo k některým úpravám na škole. Plnili
jsme hlavně hygienické požadavky, vyplývající ze zákonů.
Ke všem umyvadlům na záchodech byla zavedena teplá voda
a byly zařízeny úklidové místnosti na poschodích.
Další úprava se týkala rozšíření záchodů a umyvadel v MŠ. Byla
opravena střecha a části okapů, chodby školy jsou obloženy
palubkami. Formální, ale důležitou změnou je nový název školy. Od 6. 3. 2006 se naše škola jmenuje Základní škola a Mateřská škola Ostřešany, okres Pardubice.
Mgr. Petr Pavelka, ředitel ZŠ

KULTURNÍ OKÉNKO

Osobně mě velmi potěšila hojná účast a dobrá nálada na
besedě pro důchodce pořádané Obecním úřadem dne
2. 12. t.r. Děkuji touto cestou dětem a pedagogům mateřské a základní školy za velmi zdařilé vystoupení, které
pro naše spoluobčany důchodového věku připravily.
Poděkování patří i členům Sboru dobrovolných hasičů,
kteří v neděli 3. 12. uspořádali pro děti mikulášskou nadílku.

Každou středu od 16.00 do 18.00 hodin je
v budově obecního úřadu otevřena knihovna
pod vzorným vedením paní Ilony Petrákové.

Fotky z akce jsou umístěny na webových stránkách obce Ostřešany - www.ostresany.cz ve složce fotogalerie.

Rádi uvítáme Va‰e vûcné pﬁíspûvky do Zpravodaje formou ústní, písemnou nebo prostﬁednictvím elektronické
po‰ty na adresu: obec.ostresany@seznam.cz

