OSTŘEŠANSKÝ
ZPRAVODAJ
Vážení a milí spoluobčané,
nejdříve bych Vám chtěl poděkovat za účast na
podzimních volbách do obecního zastupitelstva Obce
Ostřešany. Jsem rád, že jsem získal důvěru svých kolegů
zastupitelů a byl jsem zvolen starostou naší obce.
Společně bychom chtěli navázat na svoji práci v minulých
volebních obdobích, zvelebovat vzhled naší obce a
dokončit rozestavěné stavby. Naším velkým přáním je
vybudování cyklostezky z Ostřešan do Nemošic. Budeme
se snažit o získání dotací, bez kterých bychom některé
stavby nemohli realizovat.
Vážím si velmi dobré spolupráce s dobrovolnými složkami
v naší obci, se sportovci, hasiči, rybáři a myslivci, kteří se
aktivně podílí na společenském dění. Děkuji také
pracovníkům obecního úřadu a zastupitelům obce za práci
vykonanou pro naši obec v roce 2014. Dámy z kulturní
komise si zaslouží zvláštní poděkování za obětavou a
časově náročnou práci. Se všemi se těším na spolupráci
v roce 2015.
Přeji Vám pohodové prožití vánočních svátků a v novém
roce především pevné zdraví.
Váš Josef Vodrážka, starosta

Komunální volby 2014
Zvolení zastupitelé obce Ostřešany - Mgr. Vodrážka Josef,
MUDr. Dvořáková Naděžda, Ing. Hrdlička Pavel, Beran
Ivan, Hoferica Miroslav, Drábek Oldřich, Ing. Kolman
Bohuslav, Bobková Jitka, Havlíčková Silva, Bobek Kamil,
Koprivňanský Jozef, Ing. Houdek Lukáš, Strouha Jan,
Zelinka Oldřich, Pajtina Ladislav.
Na základě ustavující schůze nově zvoleného
zastupitelstva byl zvolen starostou obce Mgr. Josef
Vodrážka, místostarostou paní Jitka Bobková, členem
rady obce pan Ing. Pavel Hrdlička, Ivan Beran a Miroslav
Hoferica. Do finančního výboru byli zvoleni – předseda
pan Jozef Koprivňanský, členové Ing. Lukáš Houdek,
Oldřich Zelinka. Do kontrolního výboru byli zvoleni –
předseda pan Oldřich Drábek, členové Jan Strouha a Ing.
Bohuslav Kolman.
V případě připomínek, námětů a požadavků jsou členové
zastupitelstva připraveni Vám naslouchat a veškeré tyto
Vaše podněty řešit.

Příspěvek AFK Ostřešany
Vážení spoluobčané a sportovní příznivci,
dovolte mi, abych vás informoval o podzimní části
fotbalové sezóny v AFK Ostřešany. Začneme týmem
dospělých. Mužstvo přivedl do bojů ve III. třídě Holicko
nový trenér pan Jan Gruber. S ním přišlo do mužstva i
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několik posil ze sousedních Mnětic. Úvod podzimní
sezóny byl rozpačitý, pak však bylo vidět, že si mužstvo
sedá a stmeluje se. Závěr sezóny už byl perfektní.
Mužstvo se už v posledních zápasech prezentovalo jako
skutečný tým. Nevyvarovalo se sice špatných začátků
utkání, ale způsob, jakým dokázalo zápasy otáčet, byl
impozantní. Na výkonech hráčů se odrážel i slušný přístup
a docházka k tréninkům. Z hráčů vyloženě nikdo
nezklamal. Je potřeba poděkovat hráčům z lavičky za to,
že byli vždy stoprocentně připraveni nahradit fotbalisty ze
základu. Ze zápasů se mužstvu asi vyloženě nepovedl
zápas v Dražkovicích. Nejlepší výkony hráči naopak
předvedli na Torpédu a ve Chvojenci. „A“ mužstvo po
podzimní části vede tabulku se ziskem 33 bodů. Před
druhým Chvojencem má náskok 2 body, třetí Moravany
ztrácí bodů 5. Ze 13-ti zápasů jsme 11x vyhráli, 2x jsme
odešli poraženi, skóre 49:16. Úžasná je bilance domácích
utkání: 6 zápasů = 6 výher, při skóre 30:1. Je potřeba
poděkovat všem fanouškům AFK za jejich podporu a to i
na venkovních utkáních. Tam to často při hojné účasti
našich fanoušků vypadalo, jako když hrajeme doma.
Nejlepší střelci týmu byli: Lukáš Moravec 14 branek,
Martin Závorka 8 branek, Lukáš Drbohlav 7 branek.
A nyní o mužstvu mladších žáků Mikulovice/Ostřešany.
Tento sloučený tým si vedl v Okresním přeboru skupiny
Holicko celkem slušně. Mužstvo se dávalo dohromady za
pochodu. Kluci se neznali a nevěděli, co mají od druhého
očekávat. Je proto potřeba naše ostřešanské hráče tohoto
týmu pochválit a vyzdvihnout je, protože patřili
jednoznačně k nejlepším. V tabulce tomuto mužstvu patří
4 příčka z 9-ti získanými body. Ze šesti zápasů 3x zvítězili
a 3x prohráli při skóre 15:17. Ostřešanské mladé pušky
vstřelily plné dvě třetiny branek svého týmu. Matyáš
Bobek se trefil 7x, Lukas Lazaridis 2x, Vašík Nekut 1x.
Musíme poděkovat mikulovickým trenérům p. Papouškovi
a p. Karlíkovi za bezvadné vedení těchto mladých nadějí.
Přípravka do 8-mi let nastupovala ke svým zápasům
v Okresním přeboru ve skupině Holicko. Sehrála 6 utkání
z toho 3x vítězné, 1x remizovala a 2x prohrála. Skóre
z jejich utkání je trochu divoké (hokejové), ale naprosto
vyrovnané 62: 62. O vstřelené branky se podělili - Filip
Hamarič 31x, Jan Němeček 12x, Martin Nekut 11x, Nikos
Lazaridis 7x, Filip Sládek 1x. Jsme rádi, že se nám tento
tým podařilo dát dohromady a kluci si svůj pobyt na hřišti
užívají.
Zimní přípravu na novou sezónu začíná „A“ tým hned po
Novém roce. Od 7. února 2015 se mužstvo zúčastní
tradičního Dřenického turnaje AutoHybeš Cup 2015.
Turnaj se opět hraje na umělé trávě na Pamaku Na
Hůrkách. Kromě našeho týmu se účastní mužstva – SK
Dřenice, Sokol Rohoznice, Sokol Roveň, Sokol
Chvojenec, SK Rozhovice.
Jarní část mistrovské sezóny „A“ mužstvu začíná
22.3.2015. Na svém domácím hřišti přivítá od 15:00 hodin

svého úhlavního rivala v boji o postup do Okresního
přeboru Sokol Chvojenec. Mladším žákům začne zimní
příprava v průběhu ledna 2015, kdy budou dojíždět na
tréninkové dávky do sportovní haly v Pardubicích. Jarní
část sezóny jim začíná 18. 4.2015. S naší přípravkou
bychom rádi od konce ledna 1x týdně docházeli do naší
školy. V místní tělocvičně ZŠ bychom s dětmi zlepšovali
jejich pohybové vlastnosti. Sezóna jim taktéž začíná
18.4.2015.
Dále se zmíním, co čeká členy AFK a fotbalové příznivce
po Novém roce. Valná hromada klubu se uskuteční
v sobotu 14.2.2015 od 14:00 hodin v Restauraci Dvořák.
Tradiční ples AFK se bude konat taktéž tradičně „ u
babči“ a to v pátek 20.3.2015 od 20:00 hodin. Lístky na
ples AFK je potřeba telefonicky rezervovat u prezidenta p.
Františka Horáka na telefonním čísle 602454739.
Výbor AFK děkuje vedení obce, obecním zaměstnancům,
všem svým sponzorům a všem příznivcům a fanouškům
AFK za vaši přízeň, podporu a pomoc v roce 2014. Věříme
a doufáme, že nám svou náklonnost projevíte i v roce
následujícím a naše společná snaha se přetaví v postup
„A“ týmu zpět do Okresního přeboru. Dále bych chtěl
poděkovat všem členům AFK za vzornou reprezentaci
Obce Ostřešany.
Touto cestou bych Vám chtěl jménem výboru AFK
Ostřešany popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
úspěchů v roce 2015.
Za AFK Ostřešany, Kamil Bobek, sekretář

Obecní kaple
Provedení odvodnění terénu v okolí kaple a dokončení
terénních úprav bylo přesunuto na příští rok. Důvodem
jsou již započaté stavby, na které naše obec získala
dotace. Opět se pokusíme získat pro dokončení této
stavby dotaci.

Základní a Mateřská škola
V současné době byla přerušena stavba „ Zateplení ZŠ a
MŠ Ostřešany“z důvodu nestálých klimatických
podmínek, na kterou naše obec získala dotaci z programu
„Zelená úsporám“ v oblasti podpory realizace úspor
energie v budovách veřejného sektoru. Je hotové
zateplení a fasáda na hlavní budově a je provedeno
zateplení spojovacího krčku z hlavní budovy do objektu
bývalého služebního bytu. Dokončení stavby se plánuje
v první polovině roku 2015. V tomto termínu bychom chtěli
realizovat i výměnu střešní krytiny. V současné době je
dokončena stavba – „Úpravy okolí školy“, na kterou
obdržela Obec Ostřešany dotaci ze Státního
zemědělského intervenčního fondu. V příštím roce bude
realizováno veřejné osvětlení k 8-mi řadovkám, oprava
křížku Pod lipami a okolí památníku padlých.

Obecní dům
Během zimy chceme připravit podklady pro vypsání
výběrového řízení na zhotovitele stavby. V příštím roce
bychom chtěli zahájit dostavbu tohoto objektu (dříve
kultrurní dům) s termínem dokončení v roce 2016.
Projektová dokumentace je připravena tak, aby objekt by l
víceúčelový – pro kulturu a sport.

Místní komunikace
Z důvodu častých dopravních nehod na křižovatce v obci
zpracoval ateliér Malých okružních křižovatek Ing. Petra
Novotného se sídlem v Pardubicích dva návrhy na řešení
dopravní obslužnosti u této křižovatky. Vzhledem k tomu,
že by se jednalo o velký zásah do této části obce, bude
před křižovatkou ve všech směrech osazeno dopravní
zařízení na snížení rychlosti a budou zde osazena
světelná výstražná zařízení. Stále vedeme jednání
s vlastníkem komunikace III. tř. ve věci opravy komunikace
ve směru Dražkovice – Tuněchody. Dle sdělení vlastníka
komunikace je vše závislé na finančních prostředcích.
V příštím roce bychom chtěli pokračovat v opravě
komunikací v obci. V současné době je nejhorší stav
komunikace u příjezdu do Družstevní ulice a v Družstevní
ulice I . V části komunikace Družstevní II se jedná
s dodavatelem tlakové kanalizace firmou Metrostav o
opravě propadlých „oken“ po napojení přilehlých objektů.
Obecní úřad Ostřešany z důvodu stížností občanů na
parkování vozidel na přilehlých chodnících ke
komunikacím III. třídy, požádá Městskou Policii
Pardubice o kontrolu a pokutování za parkování na
chodnících a na zelených plochách u těchto
komunikací III. třídy v katastru obce.

Lokalita BRD 2
V současné době jsou již prodány všechny parcely.
Získané finanční prostředky budou rozděleny na dostavbu
kulturního domu, vybudování cyklostezky a výměnu
střechy ZŠ Ostřešany.

Cyklostezka
Proběhlo úspěšné jednání se statutárním městem
Pardubice o spolufinancování této stavby. Do 9.1.2015 je
termín k podání žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní
infrastruktury. Těší nás, že k realizaci této stavby jsme o
kousek blíže. Připravujeme podklady pro jednání
s vlastníky pozemků pro cyklostezku OstřešanyOstřešánky.

Sběrný dvůr
Od 1.12.2014 je sběrný dvůr pro odpad ze zahrad
uzavřen. O zahájení jeho provozu v roce 2015 Vás
budeme informovat. Již v příštím roce by tento dvůr měl
sloužit jako smíšený.

Myslivecký spolek
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím ostřešanského
zpravodaje stručně informoval o činnosti Mysliveckého
sdružení Ostřešany. Historie myslivosti se v naší obci
začala psát v roce 1947, kdy byla založena Lovecká
společnost. Tento spolek působí v naší obci dodnes jako
Myslivecké sdružení Ostřešany. MS Ostřešany hospodaří
na honitbě pronajaté od Honebního společenstva o
celkové výměře 1386 ha, ačkoliv vlivem budování nových
infrastruktur reálná rozloha honitby neustále klesá.
Posláním Mysliveckého sdružení je zejména systematická
celoroční péče o volně žijící zvěř a přírodu. V období

nouze pravidelně plní všech 16 členů zásypy kvalitním
krmivem, ať už jadrným, dužnatým případně též senem.
Během zimních měsíců tak členové vyexpedují ze skladu
MS více jak 25 q jadrného krmiva. Cílem je ulehčit zvěři
hledání potravy v období nouze a tím minimalizovat škody
na zemědělských plodinách.
Plán chovu a lovu zvěře je každoročně tvořen na základě
jejího jarního sčítání, je schvalován majitelem honitby a
předán na Odbor životního prostředí Magistrátu města
Pardubic. Na jeho základě pak provádí Myslivecké
sdružení odlov zvěře drobné a spárkaté. Zvěř drobná je
obvykle lovena během tří podzimních honů. Odlov srnčí
zvěře probíhá podle přísných pravidel stanovených
zákonem, tzv. lovem samostatným. Členové MS také tlumí
odstřelem zákonem povolenou zvěř „nejen“ myslivosti
škodící (kuny, lišky), kde oba tito zástupci mohou být
přenašeči zvlášť závažných onemocnění přenositelných
na člověka, nebo též na domácí zvířata (psy, kočky).
Členové MS se též aktivně zapojují do společenského
života v obci. Myslivecké sdružení pravidelně provozuje
při dětském dni vzduchovkovou střelnici. V rámci
Mateřské školy byl založen Kroužek přátel přírody, který
svými akcemi seznamuje naše nejmenší, alespoň se
základy péče o volně žijící zvěř. Tuto u dětí velmi
oblíbenou činnost vykonával po dlouhá léta člen MS pan
Vlastimil Kubík se svojí manželkou. Prostřednictvím pana
Marka Černocha v této tradici i nadále Myslivecké
sdružení pokračuje. V lednu 2015 bude v Restauraci
Dvořák uspořádán myslivecký večer. Cílem pořadatelů
bude navázat na úspěšný loňský ročník, kdy se více jak
75 účastníků velmi dobře bavilo, nejen živou hudbou a
bohatou tombolou, ale též doprovodným programem.
Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za čas
strávený nad tímto příspěvkem. Rád bych Vám za
Myslivecké sdružení Ostřešany popřál klidné prožití
vánočních svátků a do nadcházejícího roku pevné zdraví
a plno osobní a rodinné spokojenosti.
Aleš Imramovský, Jednatel MS

Sdružení rybářů v Ostřešanech
O posvícení jsme uspořádali rybářské závody, kterých se
zúčastnilo 58 závodníků. Rybáři ulovili celkem 38 ryb.
Vítězem se stal pan Jiří Vagnknecht , který získal 360
bodů. Nejúspěšnějším rybářem z Ostřešan byl Miloš
Ledvinka ml., který skončil na 5. místě. Po závodech bylo
možné vyhrát v tombole kapra nebo amura. V sobotu 25.
10. 2014 jsme měli výlov prvního, druhého rybníku a
odstranili jsme okřehek ze třetího rybníku. Oba rybníky
přes zimu zůstanou prázdné. Dne 28. 11. 2014 se konala
členská schůze v restauraci Dvořák, kde jsme zhodnotili
činnost rybářského sdružení.
Josef Havlíček, Za Sdružení rybářů v Ostřešanech

Kulturní komise
I v letošním roce členky kulturní komise navštěvují naše
občany, kteří v tomto roce slaví svá životní jubilea.
Dne 14.9.2014 se konalo II. sportovní odpoledne na hřišti
AFK Ostřešany. Do soutěže se přihlásili tatínkové,
maminky, malé děti, ale i starší sourozenci. Všichni přišli
na hřiště s odhodláním zasoutěžit si a strávit příjemné
odpoledne. Celkem se zúčastnilo 6 čtyřčlenných družstev.

Za svoji bojovnost byli všichni členové družstev odměněni
sladkostmi, ale i hračkami.
Dne 22.11.2014 se v restauraci Dvořák konalo „Přátelské
setkání seniorů obce Ostřešany“. Po úvodním slově pana
starosty obce děti z Mateřské školy v Ostřešanech pod
vedením vedoucí učitelky paní Jany Dvořákové předvedly
krásné pásmo písní a básniček. O hudební doprovod se
postaral pan Mgr. Petr Pavelka. Děti z mateřské školy si
připravily pro všechny seniory i malý dáreček. Žáci
Základní školy v Ostřešanech pod vedením pana ředitele
Mgr. Jana Václavíka a paní učitelky Mgr. Dany Kramerové
představili své pásmo písní.
Pro všechny seniory bylo připraveno malé občerstvení,
jablíčka daroval Agrospol Hostovice. K poslechu a k tanci
hrála skupina Evergreen. Jako překvapení bylo připraveno
vystoupení čtyř tanečních párů z tanečního centra Lípa
pod vedením Lucie Malé. Věříme, že se všem toto
přátelské setkání líbilo a v příštím roce se všichni ve zdraví
opět sejdeme.
Od soboty 22.11.2014 se konala výstava ručních prací
našich spoluobčanů ve vestibulu Obecního úřadu v
Ostřešanech. Všem, kteří zapůjčili své výrobky pro tuto
výstavu, bych chtěla touto cestou poděkovat.
Dne 18.12.2014 se konal v kapli „Hudební vánoční
koncert“. Na začátku navodili vánoční atmosféru žáci
Základní školy Ostřešany pod vedením pana ředitele Mgr.
Jana Václavíka a děti z Mateřské školy v Ostřešanech pod
vedením vedoucí učitelky Jany Dvořákové a hudebního
doprovodu pana Mgr. Petra Pavelky. Ve druhé části
koncertu nám přijela zazpívat pardubická Schola písně
s nejen vánoční tématikou, ale i písně rytmické, vokální a
samozřejmě i tradiční koledy. Na zahřátí bylo podáváno
teplé občerstvení.
Na závěr mého příspěvku bych chtěla poděkovat Obci
Ostřešany, pracovníkům Obecního úřadu v Ostřešanech,
všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům
Základní a Mateřské školy v Ostřešanech, dobrovolným
složkám v obci, ale i všem občanům, kteří se společně
s námi podílejí na přípravě a organizaci akcí. Těší nás, že
u Vás nacházíme pochopení a hlavně, že i v dnešní době
si najdete čas na zábavu a setkání. Hlavně bych chtěla
poděkovat všem členům kulturní komise panu starostovi
Mgr. J. Vodrážkovi, paní Š. Levinské, paní J. Hlaváčkové
a paní S. Havlíčkové za jejich obětavou a časově
náročnou práci v kulturní komisi. Chtěli bychom vás co
nejsrdečněji pozvat na akce, které pro vás v roce 2015
připravujeme.
Závěrem mi dovolte popřát vám pohodový advent, krásné
a veselé vánoční svátky plné klidu a lásky v kruhu vašich
nejbližších a do nového roku 2015 vám všem přeji hodně
štěstí, zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pracovním
životě. Na setkání s vámi se těší
Bobková Jitka, za kulturní komisi

MATEŘSKÁ ŠKOLA
……a už tu opět máme předvánoční čas.
„Vánoční zvoneček tiše zvoní
v pokoji jedlička lesem voní
zdobíme stromeček pro štědrý den
vítáme vánoce radostný sen“.

Nejen pro dospělé, ale i pro děti je to období velkých
příprav.

Tak tu a ještě bych chtěla Stelu v průhledný krabici, co má
křídla a ještě dva dárečky pro p. učitelky“.

26. listopadu jsme se společně s dětmi z MŠ Nemošice
vydali na předvánoční výlet na zámek Potštejn. Pro ty
nejmenší to byl první společný výlet „do daleka“.

Jára:“Já chci žlutej kombajn a modrýho tanka a budu
střílet hodně a rychle“.

22. listopadu jsme se pásmem říkadel, písní a tanečků
pomalu rozloučili s podzimem na tradiční „BESEDĚ
S DŮCHODCI“ v místním pohostinství.
3.11. a 10.12. k nám zavítala dvě divadélka s pohádkou
„Jejda strašidýlka“ a vánoční pásmo s koledami „Vánoce
s rolničkou“. Děti si odnášely z představení spoustu
hezkých zážitků.
5. 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 kouzlení, do kterého se zapojují i ti nejmenší,
jsme začali tvořením strašidelného čertovského pekla a
chlupatých čertíků, betlémků, vánočních stromků, andílků,
barevných řetězů, adventního kalendáře s překvapením
apod.
Nejvíce času jsme však věnovali přípravě vánočního
jarmarku v obci, který proběhl v sobotu před první adventní
nedělí. Touto cestou bych chtěla poděkovat rodičům za
pomoc s vytvářením vánočních výrobků.
Velkým očekáváním byla vánoční nadílka u rozzářeného
stromečku.
18.12. 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 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, Dvořákovým, Hájkovým, paní
Maliňákové a panu Felcmanovi.
A ještě něco úsměvného na závěr. Dětí jsme se zeptali, co
si přejí pod stromeček.
Honzíček:“Já chci teda kombajn a trubku, jak se do ní sype
obilí“.
Zdenda:“Malého tanka, aby vypadal jako doopravdickej,
pak malou pistolku do školky, né vlastně domů, já jsem to
řekl omylem“.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A VŠE HEZKÉ DO NOVÉHO ROKU 2015
PŘEJÍ DĚTI A KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY.
Za MŠ zapsala Dvořáková Jana

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Hodně zdraví, lásky, každodenní pohody …

Vážení spoluobčané, rodiče žactva našeho,
přijměte na samém sklonku roku 2014 naše přání zdraví,
lásky, štěstí, životní pohody a porozumění a to nejen
v hojném množství pod váš vánoční stromek, ale hlavně
do každého dne nového roku 2015. Přejme si, aby ten
nastávající rok byl rokem lepším, přejme si to a každý pro
to něco udělejme.
Děkuji jménem celé naší školy všem rodičům za vaši
celoroční spolupráci, děkuji obci za vydatnou podporu celé
základní škole a za vytváření hodnotného zázemí pro naši
práci a pro vzdělávání našich žáků. Všem zaměstnancům
školy pak děkuji za odvedenou práci a občas či stále
pevné nervy.
Školní rok se i letos rozeběhl svižným tempem a již tu
máme Vánoce. Za sebou máme necelé čtyři měsíce pilné
práce, učení a různých akcí. Samotná školní budova
prodělala za tento čas výraznou proměnu, omládla,
zkrásněla. Práce na zateplení školní budovy budou
pokračovat i na jaře 2015. S touto proměnou, a
v návaznosti na některé události, dojde i k určitým
organizačním změnám, o kterých jsem již informoval na
dvou rodičovských schůzkách. Mám na mysli hlavně
změnu režimu přístupu a vstupu do školní budovy. Změna
provozního řádu bude oznámena na školních vývěskách,
internetových stránkách a zašleme ji i písemně po našich
žácích.
Příští kalendářní rok je pro naši školu velice významný.
Budova školy totiž oslaví pěkně kulaté sté narozeniny.
K tomuto významnému výročí plánujeme na červen 2015
uskutečnění oslav 100 let školy v Ostřešanech. V rámci
příprav na tuto akci si vás dovoluji požádat o zapůjčení
starých školních fotografií a jiného materiálu, který se
vztahuje k naší škole. Velice předem děkuji.
Závěrem mého krátkého příspěvku ještě jednou vám
všem přeji pokojné vánoční svátky a do roku 2015 jen to
dobré.
Za Základní školu a Mateřskou školu Ostřešany
Mgr. Jan Václavík, ředitel školy

Natálka:“Znáte Šušu s prvním zoubkem a s kartáčkem?

Ostřešanský zpravodaj pro Vás připravili: J. Bobková, Mgr. J. Vodrážka,

