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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním spojené bilancování.
Letošní rok byl bohatý na události, hlavní akcí v naší obci byla
stavba kanalizace, která byla završena prosincovou kolaudací.
Chtěl bych vám poděkovat za trpělivost při řešení problémů,
které se během stavby vyskytly. Při akci tak velkého rozsahu se
problémy vyskytnou vždy, ale v rámci celého projektu Labe-Loučná stavba v Ostřešanech patřila k těm nejméně problémovým.
Dokončena je i přestavba „kulturáku“, stěhování úřadu je vzhledem k porušené statice budovy neodkladné. V nových prostorách
budou vytvořeny podmínky pro pořádání výstav, vítání občánků
atd. Dále zde bude umístěno kontaktní místo CZECH POINTU,
kde bude možno získat výpisy z katastru nemovitostí, živnostenského a obchodního rejstříku, rejstříku trestů a bodového
hodnocení řidiče.
V provozu je sběrný dvůr na biologický odpad. Věřím, že v této
souvislosti odpadnou problémy vyvolané pálením listí a trávy.
Po dokončené kanalizaci začala oprava místních komunikací,
která by při dostatku financí měla v příštím roce pokračovat.
Celková finanční situace obce je navzdory probíhající recesi
zatím dobrá, přes dokončené nákladné akce jsme bez dluhů
a můžeme plánovat činnost na další rok.
Chci znovu oslovit „problematické“ majitele pozemků pro cyklostezku, projednávali jsme možnost přesunutí trasy cyklostezky
na druhou stranu silnice za horkovod, kde je příznivější situace
ohledně pozemků. Nutnost dvakrát přejít nebo podejít horkovod
je ovšem finančně velice náročná a celou stavbu by neúnosně
prodražila.
V sobotu se uskutečnil v obecní kapli 2. Vánoční koncert, akce
se přes silný mráz vydařila a navodila příjemnou vánoční atmosféru.
Přeji vám příjemné a poklidné prožití nadcházejících svátků
vánočních a dětem hodně dárků pod stromečkem. Děkuji pracovníkům obecního úřadu, členům kulturní a stavební komise
a zastupitelům obce za práci vykonanou pro naši obec v tomto
roce. Se všemi se těším na spolupráci v roce 2010.
V novém roce vám přeji především pevné zdraví a spokojenost
v osobním životě.
Váš Josef Vodrážka, starosta

AFK
Umístění celků po podzimní části sezóny 2009-2010 :
A tým – III. třída Holicko, trenér František Horák, vedoucí
mužstva Marcela Horáková, 1.místo
Dorost – okresní přebor Holicko, trenéři Jiří Havelka a Vlastimil Mrázek,1. místo
Starší žáci – okresní přebor, trenéři Josef Havlíček a Petr
Holub, 1. místo
Elévové –pod vedením Pavla Hodáse 9. místo v A skupině
okresního přeboru
Stará garda – vedoucí Jiří Čermák a Aleš Stoupa, 2. místo
na turnaji v Čivicích, 3. místo na turnaji v Ostřešanech
ZRTV - pod vedením Jany Voráčové cvičí 1x týdně v tělocvičně ZŠ

OBECNÍ (KULTURNÍ) DŮM

Termín kolaudace je stanoven na 7. ledna 2010,
pokud bude vše v pořádku, plánujeme na sobotu 6.
února 2010 od 14,00 do 17,00 hod.
slavnostní otevření s již přesídleným OÚ,
knihovnou a ordinací lékařek.

SBĚRNÝ DvŮR
Sběrný dvůr na biologický odpad – od 28. listopadu byl otevřen
ST 14-18 a SO 8-11 hod. Pravidelný provoz jsme z klimatických
důvodů ukončíli 19.12., v zimním období bude otevřen na základě domluvy. Ukládat lze odděleně zeleň ze zahrad a větve.

SpLAŠKOvÁ KANALIZACE
Připojování jednotlivých nemovitostí probíhalo díky příznivému
počasí až do minulého týdne. K dnešnímu dni nemáme evidováno cca 50 přihlášek, někteří majitelé mají přihlášku odevzdanou
přímo na VaK, tento údaj se dozvídáme se spožděním. Otázku
případného vyplácení příspěvku v příštím roce řeší zastupitelstvo obce. Kolaudační řízení proběhlo 4.12. t.r., bylo konstatováno, že celá technologie funguje bez zjevných nedostatků.
Závady byly zaznamenány hlavně při spouštění, během provozu
jsou zaznamenány tři závady, většinou šlo o uvíznuté předměty
v mechanismu čerpadla (hadr apod.) Funkčnost je potěšitelná,
méně potěšitelná je skutečnost, že VaK zvýšil cenu vodného
a stočného pro rok 2010 celkem o 3,26 Kč.

EvA FILEMONOvÁ

Velice činorodá malířka a sochařka paní Eva Filemonová
měla v letošním roce celkově šestou výstavu v Brně v termínu 19. 6. - 8. 10. 2009 v galerii 8A. Na webové adrese
www.8a.cz je k nahlédnutí zajímavá fotogalerie z této
výstavy.
Další výstava probíhala souběžně ve Filharmonii Hradec
Králové v termínu 4. 9. -20. 10. 2009.
Paní Eva Filemonová se narodila v Ostřešanech, dům č.p. 11
po návratu do obce v roce 1982 rekonstruovala a vyzdobila
vlastními sgrafity, freskami, sochami z pískovce i dřeva,
obrazy a dalšími uměleckými díly.
A dobrá zpráva na konec - do nové budovy Obecního úřadu
přislíbila paní Filemonová zapůjčit ukázku své převážně
surrealistické tvorby.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Do naší mateřské školy bylo zapsáno na tento školní rok 28 dětí,
z toho 13 dětí předškolních, 4 děti 4-5leté a 11 dětí nejmladších.
Třída je smíšená, věkové rozmezí je od 3 – 7 let.
Od 1. 9. 2007 pracujeme podle vlastního „ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU“ s názvem „ROK V MŠ“.
Ráda bych Vás prostřednictvím zpravodaje seznámila se vším,
co jsme v naší MŠ prožili v podzimním období:
ÚČAST DĚTÍ NA TRADIČNÍM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V 1.
TŘÍDĚ ZŠ. 3. září jsme pro děti připravili hru „NA POUTNÍKY“.
Společně jsme putovali k místní kapličce, kde děti poznávaly
lidové tradice.
CELOROČNÍ CYKLUS EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V EKOCENTRU „PALETA“. Na 11. září jsme vybrali pro děti dva programy s názvem
„BAREVNÝ PODZIM“ s pečením brambor a „ODPADY“.
„PODZIMNÍ POHÁDKOVÝ LES“ – vycházka do přírody motivovaná
pohádkou „O Budulínkovi“ ve spolupráci s MS Ostřešany a jejím
dlouholetým členem panem Kubíkem.
„HLEDÁME PODZIMNÍ SVĚTÝLKO“ – zábavná hra v parku s plněním úkolů, týkajících se přírody a s hledáním pokladu. Na tuto
podzimní hru jsme pozvali děti z MŠ Nemošice.
EXKURZE DO MÍSTNÍCH SADŮ A AKVÁRIA
„DRAKIÁDA“ – návštěva u našich kamarádů v MŠ Nemošice,
prohlídka zařízení, tvořivé hry a společné pouštění draků
na školní zahradě. SPOLEČNÉ TVOŘENÍ „KOUZELNÉHO STROMU“
VE SPOLUPRÁCI S RODIČI
Rodiče měli velikou fantazii a spoustu nápadů při vytváření
originálních kouzelných stromečků.
Do tvoření se zapojili snad všichni a tím se nám šatna v MŠ proměnila v jedno veliké podzimní království. Touto formou bychom
rodičům velmi rádi poděkovali za vynikající spolupráci s MŠ.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – 23.9. „Příběhy krejčíka Honzy“ – humorný příběh o cestě do Záplatovic – KD DUKLA, hrála divadelní
společnost „SECY MUSICALL“z Nymburka
29.9. „KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ“ v tělocvičně ZŠ
21.10. v DDM „DELTA“ v Pardubicích „Pohádky z kufru pana
Pohádky“. Herec a pohádkář Jan Havel vyprávěl a hrál pohádku
se zajímavými dřevěnými loutkami.
26.10. návštěva VČD v Pardubicích společně s dětmi ze ZŠ
s názvem „OBUŠKU Z PYTLE VEN“.
Děti mohou dle zájmu navštěvovat tyto kroužky:
hra na flétnu • výtvarný • anglický-zajišťuje středisko jazykového
vzdělávání „KLUB POLABINY IV“, Mozartova.
Po dohodě s logopedickou asistentkou ze ZŠ a rodiči je možná
individuální logopedická péče.
Touto cestou bych chtěla poděkovat firmě „MIROS“, která nám
poskytla zdarma písek pro děti na pískoviště a dopravu zajistila
též ve formě sponzorského daru.
V současné době si této pomoci velice považujeme.
Za MŠ zapsala Dvořáková Jana

Školní rok 2009/2010 byl zahájen v budově školy 1. září za přítomnosti dětí, rodičů i některých prarodičů prvňáčků, pana
starosty obce, učitelů školy a dětí z MŠ.
Ve školním roce 2009/10 je škola opět dvoutřídní. V 1.třídě je 9
žáků / 4 + 5 v prvním a druhém ročníku / , ve 2. třídě je 21 žáků
/ 9 + 5 + 7 ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku/, celkem 30 žáků
na škole. Jedno oddělení školní družiny má 25 žáků.
Na škole nabízíme 4 kroužky pod vedením učitelů.
Podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který navazuje
na celostátní Rámcový vzdělávací program se letos budou učit
v prvním, druhém a ve třetím ročníku. Čtvrtý a pátý ročník se
učí ještě podle celostátního programu Základní škola, který je
postupně obohacován novými prvky a metodami podle RVP.
V období prázdnin a během září byl upravován příjem internetu
a jeho rozšíření celkem na 9 stanovišť, 4 v 1. třídě, 4. v počítačové učebně a centrální příjem ve sborovně školy. Školní vyučovací
programy mohou žáci a učitelé využívat na 10-ti PC.
Od 24. 11. probíhá plavecký výcvik pro 4. a 5. ročník, tentokrát
v bazénu v Chrudimi ( v Pardubicích se bude od 1. 1. 2010 bazén
opravovat ).
Vánoční vystoupení na schodech školy plánujeme na úterý
22. 12. 2009 v 17,00 hod.
Petr Pavelka, ředitel školy

VÁNOČNÍ KONCERT

Spalovna
Spalovna, která se nachází v obci Rybitví již pět let nefunguje z důvodu překračování emisních limitů. Před třemi
lety spalovnu koupila česko-rakouská firma AVE CZ odpadové hospodářství. Po modernizaci za několik set milionů
korun by spalovna mohla ročně odstranit až 20 000 tun
nebezpečných odpadů. Ministerstvo životního prostředí
dvakrát vrátilo k přepracování posudek vlivu spalovny
na životní prostředí (EIA), napotřetí zpracovatel posudku
uvedl, že považuje za akceptovatelnou roční kapacitu
12 000 tun za rok, což znamená ročně 4500 provozních hodin. Protestní petici podepsalo rekordních více než 47 000
lidí. Dne 9. prosince 2009 se od 17:30 hod. konalo veřejné
projednávání tohoto záměru v ČEZ Aréně v Pardubicích.
Všichni zástupci státní správy i samosprávy obcí, města
i kraje se vyjádřili proti záměru, rovněž naprostá většina
vystoupení veřejnosti vyjadřovala zásadní nesouhlas se
záměrem. Toto veřejné projednání je ze zákona posledním
krokem, který ministerstvo potřebuje učinit, aby mohlo
vydat stanovisko.
Stanovisko ministerstva je odborným podkladem pro navazující řízení, v nichž se bude rozhodovat o uskutečnění
záměru, například pro územní a stavební povolení. Ostře
se proti spalovně postavila radnice Pardubice, Chrudim,
Hradec Králové, Lázně Bohdaneč, ale i menší obce v okolí
plánovaného zařízení, nesouhlasí ani Pardubický kraj.  Konečný verdikt padne v druhé polovině ledna.

Rádi uvítáme Vaše věcné příspěvky
do Zpravodaje formou ústní, písemnou
nebo prostřednictvím
elektronické pošty na adresu:
obec.ostresany@seznam.cz

