Ostřešanský
zpravodaj
Vážení spoluobčané,

další rok utekl jako voda a můžeme ho krátce zhodnotit.
Důležitou investicí je bez úvěru dokončené zasíťovaní lokality
BRD 2, kde se navzdory ekonomické situaci daří prodej pozemků a začíná se zde stavět. Úprava okolí kaple se protáhla,
ale nakonec se vše podařilo dořešit včetně dotace ze SZIF.
Zastávka u hřiště funguje ke spokojenosti občanů této části
obce a to je podstatné.
Po loňské rekonstrukci veřejného osvětlení v Doležalově ulici se místní obyvatelé zaslouženě dočkali nového
živičného povrchu komunikace. O plánovaných akcích
na příští rok se dočtete v dalších článcích zpravodaje.
Stále více se ukazuje, jak je pro chod obce důležitá spolupráce mezi úřadem a dobrovolnými složkami v obci, zdaleka ne všude to takto funguje. Všechny složky v naší obci,
ať jsou to sportovci, hasiči, rybáři a myslivci se aktivně podílí
na společenském dění, za což jim patří poděkování. Zároveň
děkuji pracovníkům obecního úřadu a zastupitelům obce
za práci vykonanou pro naši obec v roce 2013. Zvláštní poděkování patří dámám z kulturní komise za obětavou a časově
náročnou práci. Se všemi se těším na spolupráci v roce 2014.
Přeji vám pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce
především pevné zdraví a spokojenost v osobním životě.
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Obecní kaple
Na jaře roku 2014 budeme pokračovat s terénními úpravami
v okolí Obecní kaple. Jedná se odvodnění terénu, vysázení
dřevin a keřů, osazení nášlapů, dokončení zpevněné plochy
u přístupového chodníku a osazení mobiliáře.

Josef Vodrážka, starosta

Místní komunikace
V listopadu byla provedena oprava komunikace v ulici Doležalova. Chodníky budou řešeny na jaře roku 2014. Zároveň
s opravou komunikace bylo provedeno odvodnění komunikace.
Byla zahájena druhá etapa opravy komunikace „Na obci“.

Obecní dům

V současné době je podána žádost o dotaci na dostavbu kulturního domu. O úspěšnosti přidělení dotace se
dozvíme v IQ. 2014.

Územní plán obce

Nový územní plán obce je v platnosti od října letošního roku.

Druhá etapa obsahuje odvodnění prostranství částečně do
dešťové kanalizace a částečně do vsakovací jímky. Obrubníky
a povrch komunikace bude dokončeno na jaře roku 2014,
až klimatické podmínky dovolí. Ve věci chodníku ve směru
z Ostřešan ke kostelu v Mikulovicích budeme v lednu 2014
podávat žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci.
Od 1.11.2013 je v provozu zastávka MHD „U hřiště“. Z důvodu
častých dopravních nehod na křižovatce ve směru od Nemošic
na Chrudim a z Dražkovic na Tuněchody podala naše obec
žádost o zvýraznění dopravního značení u křižovatky na odbor
dopravy Magistrátu města Pardubic. V současné době je již
reflexní svislé dopravní značení osazeno. Doufáme, že tímto
opatřením se zvýší bezpečnost na tomto úseku. Stále jednáme o omezení průjezdu kamionové dopravy obcí a realizaci
opravy hlavních komunikací v obci.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení spoluobčané, milí rodiče, žáci,
opět a tradičně přišly Vánoce a s nimi neodvratný konec roku
2013. Již dávno se pohybujeme v čase science fiction našeho
mládí. Neměnným a trvalým však zůstává úkolem vychovávat
a vzdělávat naše děti, naše žáky. Ten úkol je společný a těžký. Zdá
se nám, že s přibývajícím letopočtem, i čím dál tím těžší. Je však
na nás všech vytvářet a nabízet našim dětem svět hodný hodnotného života. Je věcí nás učitelů napomoci dětem v tomto světě
žít a dál ho rozvíjet. Proto bych rád hned v úvodu mého krátkého
příspěvku popřál všem pod stromeček a do dalšího roku 2014 jen
to dobré, co v nás lidech je. A jistě štěstí a zdraví.
Ve škole máme za sebou první čtyři měsíce školního roku
2013/2014. Vedle, jak jinak, učení jsme se snažili žákům nabídnout formou exkurzí, návštěv výstav, představení a dalších akcí
i něco navíc, něco, co obohatí jejich osobnost, jejich poznání světa.
V tomto budeme samozřejmě a doufáme, že i k vaší spokojenosti,
pokračovat. Opět zde připomínám, že jsme kdykoli připraveni
vyslechnout vaše názory a připomínky.
Rád bych tímto poděkoval obci Ostřešany, panu starostovi, obecní
radě a obecnímu zastupitelstvu za vzornou podporu školy. Uvědomme si, že bytí takové školy, jako je naše, záleží jen a jen na
vůli a podpoře obce.
Chci i velice poděkovat dalším podporovatelům a sponzorům naší
školy, protože jejich pomoc je v této době velmi vzácná a důležitá.
Pro nás kantory i povzbudivá, protože vidíme, že není školství zas
tak lhostejnou oblastí. Kde jsou ty časy, kdy bylo školství a vzdělání
prioritou. (Alespoň při těch volbách.) Jmenovitě za celou školu
děkuji panu Koprivňanskému a firmě Stafi, panu Pechmannovi,
manželům Krejčokovým, paní Maliňákové a panu Felcmanovi,
panu Hofkovi, manželům Hlaváčkovým a paní Kubíkové.
Dík samozřejmě patří vám všem rodičům za všechnu tu drobnou
pomoc během roku, bez které by mnohé akce nedopadly tak, jak
chceme.
A v neposlední řadě děkuji za práci i všem zaměstnancům školy.
Tak ještě jednou – šťastné a veselé a úspěšný rok 2014!
Za ZŠ a MŠ Ostřešany
Mgr. Jan Václavík, ředitel školy

Základní a Mateřská
škola v Ostřešanech
Obec Ostřešany 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. Zateplení bude realizováno během letních
prázdnin roku 2014. V plánu je i výměna zdravotechniky v budově školy. V současné době se připravují podklady pro výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Z důvodu vichřice 29.7. a 4.8.2013
byla provedena oprava poškozené střechy na budově ZŠ a MŠ za
cenu 122 245,- Kč (cena bez DPH). Celá částka byla uhrazena
pojišťovnou z pojištění objektu. Zároveň byla provedena oprava
oplechování objektu vč. věže hodin za cenu 28 978,- Kč (cena
bez DPH). Obec obdržela dotaci z SZIF na úpravu okolí školy ve
výši 435 000,- Kč. Tato úprava bude realizována po zateplení
budovy v roce 2014.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
……a už tu opět máme předvánoční čas.
Až zazvoní zvoneček
rozsvítí se stromeček.
Dárky leží dokola
maminka nás zavolá:
„Pojďte děti honem sem
dneska máme Štědrý den!“

Cinkylinky, zvonek zvoní
ve vaně se kapr honí,
zmrzla voda v potoce.
Cinkylinky, cinkylinky
za dveřmi jsou vánoce. Jupí!

Nejen pro dospělé, ale i pro děti je to období velkých příprav.
19. listopadu jsme se společně s dětmi z MŠ Nemošice vydali na
předvánoční výlet do „Betléma“ v Třebechovicích.Pro ty nejmenší
to byl první společný výlet „do daleka“.
23. listopadu jsme se pásmem říkadel, písní a tanečků pomalu
rozloučili s podzimem na tradiční „BESEDĚ S DŮCHODCI“
v místním pohostinství.
21.11. a 3.12. k nám zavítala dvě divadélka z Prahy s vánočním
námětem „Slyšte, slyšte pastuškové“ a „Rybářův štědrý večer“.
6.prosince jsme s napětím očekávali příchod čerta a Mikuláše
v naší školce. Po chvilce za oknem zazvonil zvoneček a na
děti čekaly sladké dobroty. Mikuláškovi a čertíkům jsme
společně zazpívaly několik legračních čertovských písniček.
Předvánoční tvořivé kouzlení, do kterého se zapojují i ti nejmenší,
jsme začali tvořením vlastních betlémků, adventním kalendářem
s překvapením, vánočními andílky a kapříky.
Nejvíce času jsme však věnovali přípravě vánočního jarmarku v obci,
který proběhl v sobotu před první adventní nedělí. Touto cestou bych
chtěla poděkovat paní Petře Kubíkové, paní Hriňové, paní Milatové
a manželům Sládkovým za pomoc s vytvářením vánočních výrobků.
19. prosince jsme s dětmi odjeli objednaným autobusem
do VČD v Pardubicích na pohádkový muzikál „Ferda Mravenec“,
kterou nám zahrálo „Docela velké divadlo“ z Litvínova.
Děti si odnášely z představení spoustu hezkých zážitků.
Velkým očekáváním byla vánoční nadílka u rozzářeného stromečku.
20.12. jsme se společně sešli v obecní kapličce, kde se uskutečnil
již tradiční vánoční koncert.
Pro všechny „lidičky“ z obce zde zazněly z úst našich nejmenších
básně a vánoční koledy. Všichni jsme se na chvíli ocitli v krásné
předvánoční atmosféře.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nám během
školního roku jakýmkoliv způsobem pomohli a dále těm, kteří se
aktivně zapojovali do chodu a veškerých činností v MŠ.
Velmi oceňujeme pomoc od rodičů, kteří se v průběhu roku aktivně
výraznou měrou finančně spolupodíleli na zlepšení prostředí
v mateřské škole a na různých akcích pro děti.
Za vánoční sponzorský příspěvek patří veliké poděkování manželům
Krejčokovým, Hájkovým, paní Maliňákové a panu Felcmanovi.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A VŠE HEZKÉ DO NOVÉHO ROKU 2014
PŘEJÍ DĚTI A KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY.
Za MŠ zapsala Dvořáková Jana

Cyklostezka
Na základě výsledku jednání s vlastníky dotčených pozemků
se zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí,
stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci stavby.

Sdružení rybářů
v Ostřešanech
O posvícení jsme uspořádali rybářské závody, kterých se zúčastnilo 57 závodníků. Rybáři celkem ulovili 65 ryb. Vítězem
se opět stal pan Pešek z Chrudimska, který získal 410 bodů.
Nejúspěšnějším rybářem z Ostřešan byl Pavel Buchtele, který skončil na 8. místě. Po závodech bylo možné vyhrát kapra
v tombole. O posvícenském víkendu si mohl každý, kdo měl
zájem zachytat. Jelikož nám počasí přálo po celý víkend, tak se
přišlo podívat dost lidí. V sobotu 2. 11. 2013 jsme měli výlov
třetího rybníku, kde jsme přepočítali ryby a rozdělili je do dalších
rybníků. Vyměnili jsme prkna ve stavidle a rybník jsme znovu
napustili. Dne 22. 11. 2013 se konala členská schůze v restauraci Dvořák,kde jsme zhodnotili činnost rybářského sdružení.

Přátelské setkání seniorů

Josef Havlíček
za Sdružení rybářů v Ostřešanech

Sbor dobrovolných
hasičů v Ostřešanech
Z rozpočtu Pardubického kraje obdrželi hasiči v Ostřešanech účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně na výdaje jednotky
obce pro rok 2013 za odstraňování následků povodně v červnu
2013 ve výši 164 063,- Kč. Bylo zakoupeno čerpadlo, hadice,
zásahové oblečení, obuv atd. Další dotací z rozpočtu Pardubického kraje pro hasiče bylo 100 000,- Kč na pořízení vozidla. Bylo
zakoupeno vozidlo Ford Transit za cenu 177 000,- Kč. Velice
děkujeme členům jednotky za pomoc při červnové velké vodě,
zasahovali pánové Petr Gabriel, Daniel Fülle st., Tomáš Beran,
Ondřej Kušička a Ondřej Němec.

Kulturní komise
Členky kulturní komise i v průběhu letošního roku navštěvovaly
naše občany, kteří slaví významná životní jubilea. Dne 31.
srpna se konal na hřišti AFK Ostřešany I. ročník Sportovního
odpoledne. Celkem se zúčastnilo 7 družstev. Všichni společnými silami soutěžili v 7-mi disciplinách. Všem bych chtěla
moc poděkovat za odvahu a sportovní nadšení, se kterým se
pouštěli do disciplin. Poděkování patří i všem organizátorům
akce. Všechna družstva byla odměněna. Věříme, že jsme společně prožili krásné chvíle a opět se sejdeme při II. ročníku
v roce 2014.
Dne 23.11.2013 se konalo „Přátelské setkání seniorů „v Restauraci Dvořák. Všechny přítomné přivítal starosta obce Mgr.
Josef Vodrážka. Pod vedením paní učitelky Jany Dvořákové
předvedly děti Mateřské školy své pásmo písniček, básníček a
tanců. Doprovázel je pan Mgr. Petr Pavelka. Děti z Mateřské
školy si pro seniory připravily i malé perníkové dárečky. I žáci
Základní školy si pod vedením pana ředitele Mgr. Jana Václavíka
připravili své pásmo písní. Pro seniory bylo připraveno malé
občerstvení. Agrospol Hostovice darovalo jablíčka. K poslechu
a k tanci hrál pan Houdek z Jezbořic. Poděkování patří i paní
Boženě Dvořákové za pomoc s organizováním této akce. Pro
setkání příští rok připravujeme menší změnu.
Dne 24.11.2013 se konalo na Obecním úřadě v Ostřešanech
slavnostní vítání občánků naší obce. Děti z Mateřské školy
v Ostřešanech pod vedením paní učitelky Jany Dvořákové si
pro tuto slavnostní chvíli připravily krátké pásmo. Malí občánci
obdrželi od pana starosty zlatý přívěšek a pamětní listinu, maminky obdržely jako poděkování růži. Všem malým občánkům
přejeme hodně zdraví a štěstí a rodičům hodně radosti.
Od 23.11.2013 do 30.11.2013 se konala ve vestibulu Obecního úřadu v Ostřešanech výstava ručních prací. Chtěla bych
poděkovat panu Ivanovi a Víťovi Hlaváčkovým č.p. 294, paní
Věře Füllové a Kristýně Erosové č.p. 249, paní Lence Hlaváčkové č.p. 170, paní Věře Fullové č.p. 249, paní Marcele
Kaumannové č.p. 303, paní Marcele Kulhavé č.p. 351, paní
Yvetě Dorazilové č.p. 80, paní Renatě Lazaridisové č.p. 44,
sl. Janě Křemenákové č.p. 272, paní Milušce Zelinkové
č.p. 160, paní Aleně Prachařové č.p. 236, paní Dočekalové
a slečnám Terezce Milatové a Laurince Fejfárkové za zapůjčení
výrobků. Těší nás, že o tuto výstavu byl velký zájem. Shlédlo
ji celkem 361 občanů. Dne 30.11.2013 se konal jarmark
vánočních výrobků dětí Mateřské školy a žáků Základní školy
v Ostřešanech. Děti Mateřské školy a žáci Základní školy
v Ostřešanech k navození adventu zazpívali vánoční koledy.
Po slavnostním rozsvícení stromu se nad parkem rozzářil
slavnostní ohňostroj.
Dne 20.12.2013 se v Obecní kapli v Ostřešanech konalo vánoční zpívání za účasti dětí z MŠ, ZŠ a zpěváků Pardubické
Scholy.
Členům kulturní komise - panu Mgr. Josefu Vodrážkovi,
paní Silvii Havlíčkové, paní Štěpánce Levinské a paní Jaroslavě Hlaváčkové bych chtěla poděkovat za jejich nasazení
při přípravě a pořádání všech akcí a za jejich obětavost.
Chtěla bych Vám všem popřát krásné a veselé svátky vánoční,
hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2014.
Za kulturní komisi
Bobková Jitka

Příspěvek
AFK Ostřešany
Vážení spoluobčané
a příznivci Ostřešanského fotbalu.
Dovolte mi, abych Vás informoval o dění v AFK Ostřešany. Podzimní sezóna skončila a při pohledu na tabulku
Okresního přeboru musí být fanouškům AFK smutno.
Náš tým se krčí na předposledním – 15-tém místě v tabulce. Pouhé tři podzimní vítězství, dvě remízy a deset
porážek při skóre 14:41 přineslo na účet AFK nuzných
11 bodů.Fotbalové výkony v sezóně plně korespondovaly
s dosaženými výsledky. To znamená, nic moc. Přístup
k tréninkům (docházka) a k zápasům (neplnění taktických
úkolů, bojovnost, týmový duch) byl až na pár výjimek žalostný. Hodně nás mrzí přístup některých našich mladých
odchovanců, na nichž chtěli trenéři hru týmu stavět. Jako
polehčující okolnost k výkonům mužstva bych rád uvedl,
že se sestava neustále točila. Důvody neúčasti hráčů
na zápasech byly zranění, nemoci, pracovní povinnosti
a disciplinární tresty. Trenéři museli leckdy sestavu doslova lepit. Věříme, že se hráči přes zimní přestávku vzchopí
a náležitě se připraví na jarní záchranářské boje. Byla by
ostuda, kdyby v roce , kdy AFK oslaví 90-ti leté výročí
svého vzniku „A“ mužstvo sestoupilo z Okresního přeboru.
Zimní příprava začíná „A“ mužstvu hned po Novém roce.
Od 1. února 2014 se AFK účastní tradičního Dřenického
zimního poháru – AUTOHYBEŠ CUP 2014. Všechny
zápasy se odehrají na umělé trávě v areálu na Hůrkách.
15. února 2014 od 14 hodin se koná Valná hromada AFK
Ostřešany. V pátek 28. února 2014 od 19 hodin pořádá
AFK tradiční sportovní ples. Obě tyto akce proběhnou
v Restauraci Dvořák a všechny Vás na ně srdečně zveme.
Rád bych se ještě zmínil o naší přípravce do 10-ti let.
V podzimní části Okresního přeboru sehráli kluci a dívky
šest mistrovských utkání. Za tři vítězství, jednu remízu
a dvě porážky jim patří poděkování. Přípravka se v roce
2014 bude jedenkrát týdně scházet v Sokolovně v Tuněchodech. V únoru ji čeká halový turnaj v Moravanech. Jarní
část sezóny začíná „A“ mužstvu 16. března a přípravce
v druhé polovině dubna. Na závěr mi dovolte, abych Vám
všem občanům, příznivcům a sponzorům popřál krásné
prožití svátků vánočních a v roce 2014 hodně zdraví
a spokojenosti.
Kamil Bobek, sekretář AFK Ostřešany

Lokalita pro výstavbu
rodinných domů v obci BRD 2
V současné době jsou prodány 4 parcely, 2 parcely jsou zamluvené,
3 jsou stále na prodej.

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

