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Slovo starosty

Základní ‰kola

VáÏení spoluobãané,
dovolte mi popﬁát vám pevné zdraví a mnoho úspûchÛ v roce
2004.
Leto‰ní rok nezaãal pﬁíli‰ vesele, neboÈ do‰lo k úpravû cen
jízdného MHD pro dÛchodce a seniory, coÏ vyvolalo negativní reakce obãanÛ v˘‰e uvedené vûkové skupiny. Îádná z
dotãen˘ch obcí nebyla bohuÏel o tomto kroku pﬁedem informována. Na zaãátku bﬁezna probûhlo jednání, na kterém
do‰lo ke shodû ohlednû zmûn, které ov‰em podléhají schválení Pﬁedstavenstva Dopravního podniku a Rady mûsta Pardubic.
NavrÏené jízdné pro obãany s trval˘m pobytem mimo mûsto
Pardubice je shodné s jízdn˘m pro obãany s pobytem v Pardubicích :
• Do vûku 65 let - plné jízdné • pro vûk 65 -70 let - zlevnûné jízdné 6,- Kã • nad 70 let - zlevnûné jízdné 6,- Kã a
moÏnost zakoupení seniorského jízdného - 300,- Kã/rok.
Zmûny by mûly vejít v platnost od 1. ãervence 2004.
Jednání ohlednû spla‰kové kanalizace je ve fázi „Návrhu na
územní rozhodnutí “. Znamená to, Ïe se podaﬁilo shromáÏdit v‰echny potﬁebné podklady, a po úspû‰ném absolvování
v˘‰e uvedeného kroku nastanou konkrétní jednání ohlednû
získání pﬁíspûvku ze státního rozpoãtu.
V˘stavba ﬁadov˘ch domkÛ za ‰kolou nyní probíhá bez vût‰ích problémÛ. Podaﬁilo se totiÏ obsadit v‰ech 8 bytÛ a na
mûsíc ﬁíjen je plánována kolaudace.
Na leto‰ní rok je plánována dal‰í etapa tvorby územního plánu obce. Stejnû jako v roce minulém Ïádáme Pardubick˘
kraj o poskytnutí dotace. Dal‰í dotaci bych rád získal na
dokonãení stavby „Kulturního domu“ a zprovoznûní alespoÀ jeho pﬁední ãásti.
Mgr. Josef VodráÏka

Po prázdninovém malování ‰koly zaãal ‰kolní rok 2003 - 2004. ·kolu nav‰tûvuje 31 ÏákÛ - 1. roãník - 8, 2. roãník - 8 , 3. roãník - 7 , 4.
roãník - 8 ÏákÛ. V první tﬁídû je 1. a 2. roãník, ve druhé tﬁídû je 3. a 4.
roãník. V tomto ‰kolním roce nedo‰lo k personálním ani jin˘m dal‰ím zmûnám na ‰kole. V dne‰ní dobû mají Ïáci za sebou tradiãní
vystoupení pro dÛchodce a o Vánocích na schodech ‰koly. Od listopadu do konce ledna probûhl v rámci tûlesné v˘chovy plaveck˘ v˘cvik v bazénu v Pardubicích. Toho se úãastnilo 29 ÏákÛ.
První pololetí bylo ukonãeno ve ãtvrtek 29. 1. Tﬁicátého ledna následovaly jednodenní pololetní prázdniny. Jarní prázdniny letos probûhly na t˘den od 23. února. Zápis do 1. roãníku 2004 - 2005 se
konal ve ãtvrtek 22. 1. od 15 do 16 hodin ve ‰kole. Sbûr papíru
probíhal v polovinû února.
Petr Pavelka, ﬁeditel Z·

Zasedání zastupitelstva obce
se koná v pondûlí 29. 3. 2004 v 19 hod.
v restauraci Dvoﬁák v Ostﬁe‰anech
s tûmito hlavními body programu :
1. Informace z jednání rady, v˘borÛ a komisí.
2. Rozpoãet na rok 2004.
3. Îádost o pronájem nemovitosti ãp.152.

Mateﬁská ‰kola
Do na‰í mateﬁské ‰koly bylo zapsáno na tento ‰kolní rok 25 dûtí, z
toho 6 dûtí pﬁed‰kolních, 1 dítû 4-5ti leté, 18 dûtí 3-4 let˘ch. Ráda
bych Vás prostﬁednictvím zpravodaje seznámila s plánovan˘mi akcemi, které jsme pro na‰e nejmen‰í pﬁipravili:
CELOROâNÍ CYKLUS EKOLOGICKÉ V¯CHOVY V EKOCENTRU
"PALETA" NA OL·INKÁCH
BESEDA S DUCHODCI
MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA
VÁNOâNí ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH PRO VE¤EJNOST
DùTSK¯ MASOPUSTNÍ KARNEVAL
V¯LETY DO PARDUBIC - kino,divadlo,zámek,historická ãást
V¯LET DO LÁZNÍ BOHDANEâ
NÁV·TùVA MÍSTNÍ KNIHOVNY
BESÍDKA KE DNI MATEK
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE KE DNI DùTÍ - v okolí M·
POHÁDKOV¯ PARK - ve spolupráci s rodiãi
SPOLEâN¯ V¯LET RODIâU S DùTMI
PLAVECK¯ V¯CVIK
·KOLA V P¤ÍRODù - spoleãnû s Z·
SPOLEâNÉ AKCE S M· NEMO·ICE :
"PÍSKOV¯ HRAD"
"SNùHULÁKOVÁ ·KOLKA"
"DRAKIÁDA"
V¯LET NA KONCI ·KOLNÍHO ROKU
"LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY"
JiÏ tradiãnû popisuji velmi pûknou spolupráci s MS Ostﬁe‰any a jejím dlouholet˘m ãlenem panem Kubíkem. Do pﬁírody chodíme v kaÏdém roãním období. Na podzim jsme uskuteãnili vycházku s názvem "PODZIMNÍ POHÁDKOV¯ LES ". Dûti bûhem cesty plnily rÛzné
úkoly, t˘kající se znalostí o pﬁírodû. Vycházka byla motivována pohádkou "O BUDULÍNKOVI". Zimní období bylo ve znamení péãe o
zvíﬁata a ptáky v lese, zdobili jsme stromky v nedalekém lesíku,
krmili lesní zvûﬁ a ptáky, také jsme pozorovali stopy zvíﬁat.
Konec roku je vûnován akci plné her a soutûÏí " ROZLOUâENÍ S P¤ED·KOLÁKY " spojené s opékáním. Touto cestou bychom chtûli podûkovat panu Kubíkovi za jeho dlouholetou spolupráci s na‰í M·.
Tû‰íme se, Ïe s ním budeme i nadále trávit dal‰í pﬁíjemné chvíle v
pﬁírodû.
Na závûr bych se zmínila o zápisu do M·. Zápis probíhá v mûsíci
bﬁeznu a dubnu. Pﬁihlá‰ky si mohou rodiãe vyzvednout v M· a
odevzdat nejpozdûji do konce dubna.
Jana Dvoﬁáková, vedoucí uãitelka M·

Krásné narozeniny
Blahopﬁejeme V‰em, kdo oslavili
a oslaví v˘znamné Ïivotní jubileum
leden
váÏen˘ pan Hlaváãek Václav ãp.234
váÏená paní Bláhová Marie ãp. 56
únor
váÏená paní KaÀková Emílie ãp.140
váÏená paní Radou‰ová Franti‰ka ãp.72
váÏen˘ panVodráÏka Josef ãp.13
váÏen˘ pan Francl Antonín ãp.157
váÏen˘ pan Ry‰av˘ Milan ãp.267
bﬁezen
váÏená paní Drábková Marie ãp.192

Kultura
V listopadu probûhlo v restauraci paní Dvoﬁákové posezení
s dÛchodci. Velice mile nás pﬁekvapila hojná úãast na‰ich
nejstar‰ích, kteﬁí se setkali a snad i v˘bornû pobavili. Dûti z
M· a Z· pod vedením sv˘ch uãitelÛ pﬁedvedly skvûlé vystoupení, k tomu paní Dvoﬁáková v‰em pﬁipravila drobné
obãerstvení. Hudba, která celé pûkné odpoledne doplÀovala, byla pﬁipravena panem Hrdliãkou.
V prosinci se mohly dûti také trochu bát na Mikulá‰ské nadílce, tradiãnû ji uspoﬁádal Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ. A
pﬁed vánoci byli v‰ichni obãané pozváni do budovi Z· na
mal˘ vánoãní koncert.
Moc v‰em za pﬁípravu men‰ích kulturních akcí dûkujeme.

V‰em pﬁejeme stálé zdraví !
Zpráva o ãinnosti AFK
V roce 1924 se nad‰enci sportu a kopané scházejí v
kovárnû ãp. 126 ( tehdy byl majitelem Eduard ·tûpánek ), aby zaloÏili sportovní klub AFK Ostﬁe‰any (
dle tehdej‰í módy Atleticko Fotbalová Klub). Základající a pozdûji i hráãi ko-pané byli : Dane‰ âenûk,
Dohnal Franti‰ek, Eis Jaroslav, Hanzl Václav, Jelínek
âenûk, Jelínek Josef, Krulík Ota, Jelínek Antonín, Kﬁivka Josef, Kysela Ladislav, Pejcha Jan, Pejcha Franti‰ek, Prachaﬁ Josef, Sikáãek Ladislav, ·tûpánek Franti‰ek, ·tûpánek Miroslav, Valach Josef, Valenta Franti‰ek, Zavﬁel Václav, Îák Vincenc. První zápas byl sehrán v ãervenci, na strni‰ti, na pozemku pana Kabrhela poblíÏ cihelny. Prozatím byly postaveny branky, v˘stroj byla rÛznû vypÛjãována, pﬁeváÏnû z Nemo‰ic.
V leto‰ním roce oslavíme jiÏ 80-té v˘roãí zaloÏení na‰eho klubu. U pﬁíleÏitosti tohoto v˘roãí 5. ãervna sehrajeme zápas s t˘mem RadioÏurnálu Praha ( v t˘mu
hraje ﬁada znám˘ch hercÛ ). V jarních mûsících nás
ãeká oprava stﬁechy star˘ch kabin, obnova laviãek,
nátûry a dal‰í údrÏbové práce. V zimním období trénuje mládeÏ i dospûlí v sále kulturního domu.
Jiﬁí Fejfárek, pﬁedseda klubu

Probíhající práce v oblasti b˘valé cihelny. Podaﬁilo se vyjednat bezplatné uloÏení nabouraného materiálu.

Rádi uvítáme Va‰e vûcné pﬁíspûvky do Zpravodaje formou ústní, písemnou
nebo prostﬁednictvím elektronické po‰ty na adresu obec.ostresany@seznam.cz.

