Ostřešanský
zpravodaj
Vážení spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané,
máme tři čtvrtiny roku za sebou a můžeme ho začít hodnotit.
Nejvýznamnější akcí první poloviny roku byla oslava 100 let
naší školy, vysoký počet návštěvníků z řad bývalých absolventů
školy jasně ukázal význam školy pro chod celé obce.
Akce proběhla důstojně, jen náhlá nepřízeň počasí ji předčasně
ukončila.
Důležitou investicí je cyklostezka, jsem rád, že se nám ji po
dlouholetém snažení podařilo vybudovat, věřím, že přispěje ke
zvýšení bezpečnosti na velmi frekventovaném úseku.
Dostavba multifunkčního sálu se pomalu chýlí ke konci, po
téměř třiceti letech budeme mít možnost toto společenské
centrum obce využívat. Těším se na společné setkání s Vámi
při slavnostním otevření 20. listopadu. V letošním roce ještě
proběhnou úpravy veřejných prostranství v okolí kaple a v parku
na obci, cílem je vytvořit v těchto místech dobré podmínky pro
trávení volného času občanů všech generací.

Přeji Vám příjemné podzimní dny a pevné zdraví.
				

Josef Vodrážka, starosta

Obecní kaple

Do konce tohoto roku budeme realizovat úpravy okolí kaple,
na kterou naše obec obdržela dotaci ve výši 100 000,- Kč
z Programu Obnovy venkova Pardubického kraje. Obec Ostřešany přispěla částkou 50 000,- Kč na opravu obecní kapličky
u hřbitova v Mikulovicích.

Obecní dům

Probíhající dostavba multifunkčního sálu Obecního domu,
který bude sloužit jako společenské a sportovní centrum byla
zahájena v měsíci červnu 2015 předáním objektu vítězi výběrového řízení firmě Marhold a.s. Pardubice. V současné době
probíhají v prostoru objektu dokončovací práce a realizuje se
opláštění objektu. Termín dokončení stavby je 31.10.2015.
Věříme, že všichni se přijdete společně podívat na slavnostní
otevření Obecního domu dne 20.11.2015. Celkové náklady
na dostavbu objektu činí 16 734 048,32 Kč. Na tuto stavbu
máme přislíbenu dotaci ve výši cca 2,3 mil. Kč na zateplení
objektu. Základní a Mateřská škola v Ostřešanech V příštím
roce bychom chtěli zrealizovat výměnu střešní krytiny na objektu ZŠ a MŠ v Ostřešanech, rekonstrukci sociálního zařízení
v mateřské škole a úpravu parku v areálu školy.

Základní a Mateřská
škola v Ostřešanech

V příštím roce bychom chtěli zrealizovat výměnu střešní krytiny
na objektu ZŠ a MŠ v Ostřešanech, rekonstrukci sociálního
zařízení v mateřské škole a úpravu parku v areálu školy.
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Místní komunikace
a veřejné prostranství

Na úpravu parku „Na obci“ jsme obdrželi dotaci ve výši
100 000,- Kč z Programu Obnovy venkova Pardubického kraje
a to na osazení parku mobiliářem (lavičky, herní prvky atd.).
Připravuje se technické řešení opravy komunikace v Družstevní
ulici vč. jejího odvodnění. Další investicí bude oprava točny
„Ostřešánky“. Jedním z míst, které by si zasloužilo úpravy
a regeneraci okolí, je požární nádrž u autobusové zastávky
„Ostřešany park“. Vzhledem k vysokým finančním nákladům
vynaloženým v tomto roce, se budeme snažit další investice
v naší obci realizovat tak, aby docházelo k postupnému zkrášlování vzhledu naší obce. Byla provedena oprava propadlých
„oken“ po napojení přilehlých objektů v ulici Družstevní II
dodavatelem stavby splaškové kanalizace.

Cyklostezka

Více jak po 15-letech se podařilo realizovat cyklostezku
z Ostřešan do Nemošic. Nová osvětlená cyklostezka z Ostřešan
do Nemošic je dlouhá 700 metrů . Slavnostně byla otevřena
v úterý 25. srpna 2015 za přítomnosti náměstka primátora
Města Pardubic pana Ing. Jiřího Rozinka, poslanců parlamentu Ing. Martina Kolovratníka a JUDr. Jana Chvojky, starosty
ÚMO IV pana Ing. Petra Heřmanského, starosty ÚMO V pana
Jiřího Rejdy DiS a dalších hostů Na projektu obce Ostřešany
za celkem 5,2 milionu korun, který uhradila z velké části
dotace SFDI, se finančně podílela i pardubická radnice. Nová
cyklostezka vede v katastru obce Ostřešany , ale i v katastru
Pardubic. Cestování po úzké a velmi frekventované silnici mezi
pardubickou místní částí Nemošice a obcí Ostřešany nebylo pro
kolaře bezpečně. Výstavba obousměrné asfaltové cyklostezky,
která vede k Nemošicím po levé straně od fotbalového hřiště
v Ostřešanech, trvala necelé dva měsíce - od počátku prázdnin
do první poloviny srpna. Původní záměr, vybudovat cyklostezku
po pravé straně od obce Ostřešan, komplikovala složitá jednání
s majiteli dotčených pozemků. Nakonec po úspěšných jednáních s vlastníky pozemků se podařilo zrealizovat cyklostezku
na druhé straně silnice vedle horkovodu a udělat ji užší, než
původně měla být. Tato cyklostezka, by se měla stát součástí
plánované trasy, která propojí východní část Pardubic s Chrudimí. Chtěli bychom Vás informovat ohledně šířky cyklostezky.
Ve stavebním řízení byl projekt projednán se všemi dotčenými
orgány státní správy – Policií ČR, odborem dopravy Magistrátu
města Pardubic, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje
a dalšími. Šířka stezky je dána umístěním mezi horkovodem
a silnicí, horkovod má ochranné pásmo a správce silnice (SÚS)
má v podmínkách odvodnění silnice do příkopu. Z tohoto důvodu je cyklostezky zúžena. Těší nás, že úsek mezi Pardubicemi
a Ostřešany už konečně nebude místem, jehož by se museli
cyklisté, bruslaři či koloběžkáři obávat.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola Vážení spoluobčané,
rodiče, žáci, přátelé školy …

… Vzpomínka na školní rok 2014/15
V páté třídě jsme hodně jezdili na různé výlety. Nejvíce se mi líbilo
v Šiklově Mlýně. Byly tam různé obchody, atrakce, zvířata a jezdila
tam kolem mašinka. A na konec tam bylo představení o divokém
západu a o tom, jak Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Potom jsme
dostali vstupenky na projížďku mašinkou. A pak jsme jeli domů.
Ještě před tím jsme byli na dopravním hřišti. Měli jsme si vzít
svoje helmy. Nejdříve nám pan policajt nám vysvětlil, jak se máme
chovat na silnici a co znamenají různé značky, a jak se podle nich
máme řídit.
Potom jsme dostali kola a mohli jsme jezdit na kole. Potom jsme
se rozloučili a jeli zpátky do školy.
Potom byly opravy školy. Škola byla nanovo přebarvena a třídy taky.
13. června bylo naší škole 100 let. Nacvičili jsme si vystoupení
starých říkanek a písniček. Rozdělili jsme se do skupinek a každý
jsme dostali ňáký říkanky, které jsme se měli naučit nazpaměť. 13.
června jsme se sešli u studny a tam jsme měli počkat, až školka
dokončí svoje vystoupení, ke kterému měli ještě tancování. Když
jsme skončili naše vystoupení, začala bouřka a hodně pršelo.
Chvilku jsme byli schovaný ve stanu, ale pak jsme šli do školy.
Když déšť ustal, jeli jsme domů.
Text anonyma z loňského 5. ročníku
… tak toto je vzpomínka loňského nepodepsaného páťáka. Ano,
loňský školní rok byl protkán celou řadou akcí, které měly za úkol
jediné – obohatit běžnou každodenní školní výuku a rozšířit našim
žákům obzor jejich poznání. V obdobném duchu bychom rádi prošli
i současným, ještě novým, školním rokem 2015/2016.
Letní prázdniny byly na rozdíl od těch třech předcházejících ve
znamení pracovně školního klidu. Zato celý školní rok 2014/2015
byl naplněn nepřehlédnutelným pracovním ruchem.
Postupně bylo provedeno zateplení celé školní budovy a škola
se oděla do nového barevného pláště, malířské práce probíhaly
i uvnitř školy a k drobným změnám vzhledu docházelo i v okolí
školy. V letošním školním roce bychom velice rádi realizovali
rekonstrukci sociálních zařízení v MŠ a na řadu musí přijít
i střecha školy.
Na první pohled jsou všechny výše uvedené kroky zřetelné a hlavní
dík zde patří hlavně panu starostovi a zastupitelstvu obce za tak
výraznou podporu.
Největší a nejvýraznější loňskou akcí byla bezesporu oslava letošních 100 let naší školní budovy. Kdo byl – viděl, kdo nebyl – neuvidí. Místo popisu chci velice a velice poděkovat všem, kteří se
na zdárném průběhu oslav (vyjma počasí …) podíleli. Maminkám,
babičkám, dětem, tatínkům, celé řadě ochotných pomocníků,
našim žákům a všem zaměstnancům naší školy, …
Aby toho nebylo málo, poslední školní týden jsme prožili na škole
v přírodě v Krkonoších. Bylo tam krásně, bylo tam fajn a všem
můžeme pobyt na Lesní boudě doporučit. Speciální poděkování
pak patří rodině Kovačíkových, která nám zabezpečila dopravu
zavazadel na a ze školy v přírodě. My jsme si užili cestování vlakem.
I v letošním školním roce samozřejmě vyrazíme na školu v přírodě.
Kam ještě není rozhodnuto, ale jistě někam blíž.
Do nového školního roku jsme vstoupili s drobnými „kosmetickými“ úpravami. Ve svých řadách jsme přivítali novou paní učitelku
Kateřinu Vanýskovou. Školní družina je otevřena do půl páté.
Přejme si, aby školní rok 2015/2016 byl rokem úspěšným, spokojeným, poučným a naučným a po všech stránkách zdařilým. Jistě,
každý den nám přináší dobré i nedobré, ale budu velice rád, když
si na jeho konci budeme moci říci: „Stálo to za to.“

Tak hodně štěstí a úspěchů ve škole, doma i ve vašem
zaměstnání přeje za celou školu - Jan Václavík, ředitel.
S přáním krásného babího léta

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola Prázdniny utekly jako voda, děti se vrátily se
spoustou prázdninových zážitků a začátek nového „školkového“
roku už je opět tu.
Do mateřské školy bylo na tento školní rok zapsáno 35 dětí, z toho
25 dětí 4-6letých a 10 dětí 3-4letých. Od roku 2012-2013 je
MŠ dvoutřídní. Děti mohou dle zájmu navštěvovat kroužek hry na
flétnu, výtvarný kroužek, pohybový a taneční kroužek, výuku anglického jazyka a nově „sportovní školičku“. Po dohodě s logopedickou
asistentkou na škole je možná individuální logopedická péče.
Konec školního roku byl spojen s řadou kulturních akcí, exkurzí,
poznávacích výletů a vycházek do přírody. Než se však o některých zmíním, ráda bych již po několikáté vyzdvihla velice dobrou
spolupráci mezi naší mateřskou školou a rodiči. Velkou událostí
po vánočních svátcích byl odpolední„MAŠKARNÍ KARNEVAL“.
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 školce patří velikonoční oslava v parku „Hledáme
velikonoční vajíčko“, jarní putování k řece Chrudimce „VYNÁŠENÍ PANÍ ZIMY A VÍTÁNÍ JARA“, „Čarodějnické dopoledne“
se spoustou soutěží a opékáním buřtíků ve strašidelném kotli,
slavnostní vystoupení k oslavě 100. výročí založení školy s krátkou
ukázkou pohybové výchovy, „HLEDÁME JARO“- pochod přírodou
po označené trase.
Velmi zdařilou akcí bylo „zábavné dopoledne ke dni dětí“ ve spolupráci s MS Ostřešany a jejím členem p. Černochem. Vypravili
jsme se k místním rybníkům, kde na děti čekalo opékání a zajímavé povídání o myslivosti s ukázkami trofejí a výcviku mysliveckého psa. Zmínit musím zajímavou dopolední exkurzi k hasičům
v Pardubicích, kde nás provázel p. Šmatera. Od 5.června se starší
děti zúčastnily plaveckého výcviku v Chrudimi. Pomocí vhodných
her se pozvolna učily základům plavání, vyzkoušely skluzavky,
tobogán a zaplavaly si ve velkém bazénu. 14. června 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 loutkoherečkou
p. Jarmilou Vlčkovou. Její pohádka „Šípková Růženka“ sklidila
veliký úspěch. Nově k nám zavítalo karlovarské divadélko „KAPSA“
s pohádkou „Zvířátka a loupežníci“, zábavné představení „Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen“ divadelní
společnosti „PERNŠTEJNI“ spojené s pasováním předškoláků
a další. Nevšedním zážitkem byl pro děti půldenní výlet do Slatiňan na zámek a do jeho okolí.
V naší MŠ již po mnoho let probíhal kurz tanečního mistra a choreografa p. Černého z taneční školy „BOHEMIA“ Chrast u Chrudimi.
Jeho krédem bylo rozvíjet hravou formou radost z pohybu, spojit
hudební a pohybový projev k maximální spokojenosti a zaujetí
všech dětí. Pan Černý nás bohužel navždy opustil. Budeme na
něj s láskou vzpomínat.
Na základě informace z televizního zpravodajství TV NOVA jsme
se s naší MŠ a ZŠ zapojili do sbírání víček od plastových lahví
pro 7-letého Ondru s těžkým postižením dětské mozkové obrny
z Ostrova na Jičínsku. Prosíme Vás, pomozte a také se zapojte.
Víčka budeme sbírat v průběhu celého roku, kontejner je umístěn
u vstupních dveří MŠ v přízemí budovy.
Překvapil nás velký zájem dětí, rodičů, prarodičů s jakou rychlostí
se do sběru zapojili a tímto jim patří veliké poděkování. I Vám
ostatním předem děkujeme za případnou spolupráci. 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. V dnešní době si toho moc vážíme.

Za MŠ zapsala Dvořáková Jana

Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní

Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále
jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické,
protože při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke zpracovateli. Při tomto
vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno
devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna
měla ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 –
30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě proto
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poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení
sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí
elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti
dodaným na všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10.
2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo
elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů
prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane
neodborným rozebráním odpad, musí se s ním také jako s odpadem nakládat.
Pro nás všechny to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.

Kulturní komise

Příspěvek
AFK Ostřešany
Dobrý den Vážení spoluobčané
a sportovní příznivci.

Dovolte mi, abych Vám poskytl informace o dění v AFK Ostřešany.
V loňské fotbalové sezoně 2014/2015 tým AFK zvítězil ve 3.třídě
Holicko. Na prvním místě získal 67 bodů za 22 vítězství,1 remízu
a 3 porážky při skóre 96:27.
Nejlepšími střelci mužstva byli Moravec Lukáš 21 branek, Závorka
Martin 14 branek a Fiala Marek 11 branek. A tým tak vybojoval
kýžený návrat do okresního přeboru.
Tým mladších žáků Mikulovice/Ostřešany obsadil v loňské sezoně
okresního přeboru Pardubice 4. příčku. Získal 19 bodů za 6 vítězství,1 remízu a 5 porážek při skóre 44:35. Nejlepším střelcem
celého týmu byl Matyáš Bobek se 14 brankami. Přípravka do 8-mi
let sehrála v jarní části okresního přeboru šest zápasů, z toho
byly 3 výhry a 3 prohry, při skóre 34:58. Nejlepšími střelci byli
Hamarič Filip 17 branek a Nekut Martin 13 branek.
Přípravu na novou sezonu okresního přeboru si A mužstvo zpestřilo
několika přátelskými zápasy.
Změny v kádru byli následující. Tým opustili dvě zahraniční akvizice. Joshua Reavenall-Nuete byl svým zaměstnavatelem přeložen
na pracoviště do Prahy. Jeho návrat není pravděpodobný, proto
jsme ho uvolnili na přestup do Partisanu Praha. Timothy Oluwadamire Bamigbade se vrátil zpět do Anglie.
Do týmu se vrátili z hostování Křivka Vlastimil, Vilím Jakub a Hodás
Petr. Dále přišel na hostování Doležal Pavel z Mnětic. Jinak zůstal
pohromadě stejný kádr jako v minulé sezoně. Jak jistě víte, zatím
se A týmu v nové sezoně daří.
Ze šesti zápasů má 5 výher a jednu porážku. Tým AFK zatím drží
první příčku v soutěži. Tým mladších žáků Mikulovice/Ostřešany
již také zahájil své mistrovské zápasy. Z Ostřešan nastupují v týmu
Bobek Matyáš, Lazaridis Lukas, Nekut Václav, Havlíček Tomáš a
Sládek David. Současně byl i uvolněn Matyáš Bobek na střídavý
start do krajské soutěže za SK Pardubičky.
AFK bohužel nemá v této sezoně družstvo přípravky. Loňské družstvo přípravky do 8-mi let se totiž z důvodu přesunu půlky týmu
do vyšší věkové kategorie rozpadlo. Nebylo proto v našich silách
sestavit ani jeden tým.
Po dohodě s 1.FC-SK Mikulovice jsme naše fotbalové naděje
zapůjčili na hostování do Mikulovic. Proto Vás prosím, jménem
AFK jestli máte doma malé fotbalisty ve věku 4-6 let, ozvěte se,
prosím, na telefon 739 488 329. Za výbor a klub AFK Ostřešany
Vám přeji krásný podzim v roce 2015.

Za AFK Ostřešany
Kamil Bobek
sekretář AFK Ostřešany

OBECNÍ ÚŘAD OSTŘEŠANY
připravuje výběrové řízení
na provozovatele multifunkčního sálu
a restaurace.
Pro bližší informace nás kontaktujte
osobně na úřadě
nebo na adrese obec@ostresany.cz.

Členky kulturní komise i v průběhu letošního roku navštěvují naše
občany, kteří slaví významná životní jubilea. Dne 30.4.2015
proběhlo na hřišti AFK Ostřešany pálení čarodějnic. Společně
s Obecním úřadem tuto akci pořádal klub AFK, který pro děti připravil jako každý rok malé občerstvení. Občerstvení bylo připravené
jak pro malé návštěvníky, tak i pro jejich doprovod. I letos nám
počasí přálo a akce se nám vydařila. Dne 14.6.2015 se konalo
vítání občánků. Děti z mateřské školky přivítaly děti a jejich rodiče
krátkým pásmem pod vedením vedoucí učitelky Jany Dvořákové.
Na památku děti obdržely zlatý přívěsek s měsíčním znamením
a pamětní listinu, maminky od pana starosty květinu. Přejeme
všem hodně zdraví a štěstí. Dne 20.6.2015 se konal na hřišti
AFK Ostřešany „Dětský den“. Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem sponzorům: p. Jozefovi Koprivňanskému, Mojmíru Šašmovi,
Miroslavu Pechmannovi, Janu Strouhovi, Lukáši Houdkovi, klubu
AFK Ostřešany, Obecnímu úřadu Ostřešany, Zdeňku Jiroutovi, firmě
Macenauer, firmě ELIGO za finanční příspěvky. Dále bych chtěla
poděkovat ČSOB Pojišťovně a Všeobecné zdravotní pojišťovně za
věcné dary. Poděkovat bych touto cestou chtěla všem, kteří se
podíleli na přípravě a samotném průběhu dětského dne. Velký
dík patří – panu starostovi Josefu Vodrážkovi, Petrovi a Štěpánce
Levinským, Natálii Levinské, Silvii Havlíčkové, Haně Frankové, Josefu Havlíčkovi ml., Lucii Kaplanové, Kateřině Bobkové, Kamilovi
Bobkovi, rodině Pechmanných ml., Michaele Frankové, Marcele
Kulhavé, Aleši a Víťovi Hlaváčkovým, Sdružení dobrovolných hasičů v Ostřešanech, Sdružení rybářů v Ostřešanech, Mysliveckému
sdružení Ostřešany, AFK Ostřešany. Oddílu AFK Ostřešany patří
dík i za zajištění občerstvení. Do konce tohoto roku připravujeme
Vítání občánků na 15.11.2015, slavnostní otevření Obecního
domu na 20.11.2015, výstavu ručních prací od 21.11.201529.11.2015, setkání seniorů naší obce již v novém Obecním
domě dne 21.11.2015, slavnostní rozsvěcení stromu na první
adventní víkend dne 28.11.2015. O přesných čase zahájení výše
uvedených akcí Vás budete včas informovat
Za kulturní komisi, Bobková Jitka

Sdružení rybářů
v Ostřešanech
Letošní rok Sdružení rybářů v Ostřešanech zahájilo v březnu brigádou na rybnících. Na konci března se konala výroční členská
schůze. Od dubna jsme se účastnili závodů čtyřčlenných družstev
v rybolovu. Letos se nám moc nedařilo. Skončili jsme na čtvrtém
místě. V neděli 31. května jsme uspořádali dětské rybářské závody, kterých se aktivně zúčastnilo 27 dětí. Počasí nám přálo,
ale ryby moc nebraly. Děti se i přesto bavily. V červnu jsme měli
brigádu na sekání trávy a akci „NOČNÍ CHYTÁNÍ“, kde jsme si
vyzkoušeli, jak berou ryby v noci. Začátkem června jsme začali na
rybnících aplikovat enzymy, které mají za úkol rozložit organické
usazeniny na dně rybníků. Letošní nebývalé sucho ryby přečkaly
bez problémů, i když průtok vody přes rybníky byl minimální. O
posvícenském víkendu jsme uspořádali rybářské závody, kterých
se zúčastnilo 69 závodníků. Rybáři celkem ulovili 51 ryb. Vítězem
se stal pan Jiří Kukla, který získal 195 bodů. Po závodech bylo
možné vyhrát kapra nebo amura v tombole.
Josef Havlíček
za Sdružení rybářů v Ostřešanech

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

