Kulturní komise

Členky kulturní komise i v druhé části tohoto roku navštěvují naše
občany, kteří slaví svá významná životní jubilea. Dne 21. 11.
2015 se již v nově otevřeném Obecním domě konalo pravidelné
„Přátelské setkání seniorů obce Ostřešany“. Velice nás překvapila
vysoká účast na tomto setkání, zúčastnilo se celkem 98 seniorů.
Po slavnostním zahájení setkání starostou obce Mgr. Josefem
Vodrážkou a předsedkyní kulturní komise Jitkou Bobkovou, děti
z Mateřské školy v Ostřešanech pod vedením vedoucí učitelky
paní Jany Dvořákové předvedly pásmo písní a básniček. O hudební
doprovod se postaral pan Mgr. Petr Pavelka. Jako každý rok si děti
z mateřské školy připravily pro všechny seniory malý dáreček. I žáci
Základní školy v Ostřešanech pod vedením pana ředitele Mgr. Jana
Václavíka a Mgr. Dany Kramerové si připravili pásmo písní. Pro
všechny seniory bylo připraveno malé občerstvení, výborné cukroví
napekla paní Ilona Pešková, jablíčka darovala firma Agrospol Hostovice. K poslechu a k tanci hrál dechový orchestr Pernštejnka pod
vedením pana Černého. Velice nás potěšilo i vystoupení tanečních
párů z tanečního centra Lípa pod vedením Lucie Malé. Těší nás
kladný ohlas na toto přátelské setkání a budeme velice rádi, když
se i v příštím roce opět ve zdraví sejdeme.
Od soboty 21.11. 2015 byla zahájena výstava spojená s prodejem
ručních prací našich občanů. Všem, kteří zapůjčili své výrobky,
moc děkujeme.
V neděli 22. 11. 2015 se konal „Den otevřených dveří“ v nově
otevřeném sále Obecního domu. Účast byla opět vysoká.
V sobotu 28. 11. 2015 se konalo slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. V sále Obecního domu v Ostřešanech se konal vánoční
jarmark, na který děti Základní a Mateřské školy v Ostřešanech
společně s učiteli vyrobily krásné výrobky pro blížící se vánoční
svátky. Pro navození slavnostní chvíle - adventu si žáci základní
školy pod vedením pana ředitele Mgr. Jana Václavíka připravili
krátké pásmo. Své pásmo předvedly i děti z mateřské školy pod
vedením vedoucí učitelky Jany Dvořákové a hudebního doprovodu Petry Marešové a Petry Petrové. Po slavnostním rozsvícení
vánočního stromu se na obloze rozzářil ohňostroj. Pro zahřátí
přítomných dospělých byly podávány teplé nápoje a pro děti čaj.
Sbor dobrovolných hasičů zajistil malé občerstvení na „tácek“.
I přes studený vítr se tento podvečer vydařil.
Dne 5.12.2015 Sbor dobrovolných hasičů z finančního příspěvku
Obce Ostřešany pořádal v obecním domě Mikulášskou nadílku.
Dne 5.12.2015 se v sále obecního domu konala Mikulášská zábava, kterou pořádala kulturní komise Obecního úřadu v Ostřešanech.
K poslechu a k tanci hrála skupina „Stará rašelina“. Zájem o tuto
zábavu nás velice potěšil.
Dne 22.12.2015 se bude konat v Obecní kapli tradiční „Vánoční
koncert „ od 17:00 hodin. Vystoupí zde děti z Mateřské školy
v Ostřešanech a žáci Základní školy v Ostřešanech. Dalším milým
hostem bude Veronika Němcová. Přijďte se podívat a společně
s námi navodit vánoční atmosféru. Na zahřátí budou podávány
teplé nápoje pro dospělé i děti.
Na závěr tohoto příspěvku bych chtěla poděkovat všem lidem,
kterým patří poděkování za pomoc při organizaci, přípravě
a samotném průběhu akcí. Některé okamžiky byly opravdu
vyčerpávající, ať se jednalo o přípravu akcí, úklidy (po slavnostním otevření obecního domu atd.), ale hlavně samotný průběh akcí. V dnešní době lidí, kteří obětují své volno
a hlavně svůj čas pro dobrou věc, je velice málo. Proto jim za
to patří mé velké poděkování. Děkuji velice Štěpánce a Petru Levinským, Silvii a Josefu Havlíčkovým, Josefu Havlíčkovi
ml., Lucii Kaplanové, Jarušce Hlaváčkové, Kamilu Bobkovi
za pomoc při všech akcích. Mirku Hofericovi a Nadě Dvořákové
za pomoc při obsluze při setkání seniorů. Honzovi a Monice
Němečkovým při Mikulášské zábavě. Poděkovat bych chtěla za
pomoc a podporu pracovníkům Obecního úřadu Ostřešany panu
starostovi Josefu Vodrážkovi a paní Petře Bokové. Když má člověk
kolem sebe takové lidi, je radost něco organizovat. Proto Vám ještě
jednou moc a moc děkuji.

Všem občanům přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví
a štěstí v roce 2016.

Za kulturní komisi
Bobková Jitka

Obecní dům

Dne 20. 11. 2015 byl po 29 letech stavby otevřen Obecní
dům v Ostřešanech. Slavnostní otevření moderovala herečka
Mahulena Bočanová společně s hercem Davidem Gránským.
Pěknou atmosféru tohoto významného dne pro naši obec umocnilo vystoupení umělců: Kate Mátl, Petra Kutheila, Michaely
Sejnové, Václava Upíra Krejčího, zpěváků ze známého muzikálu
„Děti ráje“ v čele s Bořkem Slezáčkem a dalších. Velice nás
potěšila hojná účast občanů všech věkových kategorií na tomto
historicky důležitém dni. Pohoštění zajistila Hotelová škola
Bohemia z Chrudimi.

Sdružení rybářů
v Ostřešanech

Dne 17. 10. jsme uskutečnili výlov třetího rybníku. Ryby byly
rozděleny do ostatních rybníků a třetí rybník zůstane přes celou
zimu bez vody.
Dne 27. 11. 2015 se konala členská schůze v Restauraci Dvořák,
kde jsme zhodnotili činnost rybářského spolku.
Rád bych Vám za Rybářský spolek popřál klidné prožití vánočních svátků a v novém roce především pevné zdraví
a spokojenost v osobním životě.

Za sdružení rybářů v Ostřešanech
Josef Havlíček

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

Ostřešanský
zpravodaj
Vážení a milí spoluobčané,

letošní rok byl pro naši obec úspěšný, po školní oslavě
a zprovoznění cyklostezky bylo důležitou akcí listopadové
otevření multifunkčního sálu. Jsem rád, že se po letech
podařilo tuto stavbu dokončit, nyní řešíme smysluplné
využití sálu. Proto se Vás začátkem ledna dotážeme
anketou na Vaše přání a názory, nikdy jsme takové
zařízení v obci neměli a proto nás zajímají Vaše přání
ve věci diskutovaného otevření stálé restaurace a využívání sálu. V letošním roce zastupitelstvo stanoví finanční
podmínky pro využívání sálu složkami v obci, sportovními a komerčními akcemi, soukromými oslavami atd.
Po roce provozu vyhodnotíme ekonomiku provozu sálu
a podmínky případně upravíme .
Velmi dobrý pocit mám ze spolupráce s dobrovolnými
složkami v naší obci, se sportovci, hasiči, rybáři a myslivci, bez složek si neumím společenské dění v naší obci
představit. Pracovníkům obecního úřadu a zastupitelům
obce děkuji za práci vykonanou pro naši obec v roce
2015. Dámy z kulturní komise za podpory jejich rodin si
zaslouží srdečné poděkování za obětavou a časově náročnou práci. Se všemi se těším na spolupráci v roce 2016.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém
roce především pevné zdraví.
				

Josef Vodrážka
starosta

Příspěvek
AFK Ostřešany
Dobrý den, vážení spoluobčané,
dovolte mi pár slov o AFK Ostřešany. Podzimní část okresního
přeboru skončila a AFK se pomalu připravuje na jarní část
fotbalové sezóny. Po podzimu figuruje „A“ tým na páté příčce
tabulky. Ze 13 -ti zápasů 7x vyhrál, 2x remizoval a 4x prohrál.
Získal 23 bodů při skóre 29:23. Nejlepším střelcem týmu je
Lukáš Moravec s 12 - ti góly. V novém roce začíná „A“ tým
zimní přípravu a od 31. 1. 2016 se zúčastní zimní ligy PAMAKO. Jeho soupeři ve skupině budou SK Dražkovice, Sparta
Dašice, Slavoj Choltice, Práchovice. Výbor AFK se bude snažit
udržet kádr pohromadě a vytvořit mužstvu kvalitní podmínky
k zimní přípravě.
Přeji Vám všem jménem AFK Ostřešany příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví.
Kamil Bobek
Sekretář AFK Ostřešany

PROSINEC / 2015

Myslivecký spolek
Ostřešany
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás prostřednictvím Ostřešanského zpravodaje stručně informoval o dění a činnosti MS Ostřešany.
Patrně nejzásadnější změnou, která je navázána na legislativní požadavky pro tzv. zapsané spolky, je změna názvu
z původního Mysliveckého sdružení na současný název
Myslivecký spolek Ostřešany. Vzhledem k historickým skutečnostem se jedná o návrat k původnímu názvu spolku.
Změna se nedotkla pouze názvu, ale i stanov spolku, které
budou nově registrovány u krajského soudu v Hradci Králové.
Vlastní myslivecká činnost zahrnovala mimo jiné zajištění
střelnice na dětském dnu, opravu mysliveckých zařízení
a zařízení pro přikrmování zvěře včetně slanisek. Klub přátel
přírody vede pan Marek Černoch. Pro děti místní mateřské
školky organizuje vycházky se zajímavým povídáním o přírodě,
které bývají zakončené opékáním špekáčků. V prosinci navštívil
MŠ sokolník pan Radek Smejkal, který dětem ukázal a v odborném výkladu představil orla bělohlavého (foto). V honitbě
Ostřešany se konaly také dva hony na drobnou zvěř. Abychom
mohli lovit, musíme o zvěř celoročně pečovat. Provozujeme
slaniska a především v zimním období zvěř přikrmujeme
a celoročně ji hájíme před škodnou zvěří. Minulou zimu jsme
do revíru odnosili více než 20 q obilí, kukuřice, zadiny...
MS Ostřešany uspořádá v pátek 22. ledna 2016 již třetí
Myslivecký večer s živou hudbou. Tentokrát se tato společenská událost bude konat v nově zrekonstruovaném
ostřešanském Obecním domě. Občerstvení a živá hudba je zajištěna. Předprodej vstupenek v ceně 120,- Kč
zajišťuje a veškeré informace o akci podá pan Roman
Jinoch (informace a rezervace na tel.: 606 647 245).
V únoru 2016 oslaví významné životní jubileum náš dlouholetý člen pan Ing. Josef Pavlík. K jeho 90. narozeninám mu
přejeme hodně zdraví!
Závěrem mi dovolte, abych Vám za Myslivecký spolek Ostřešany popřál příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
do nového roku 2016
Aleš Imramovský
Jednatel MS Ostřešany

