OST¤E·ANSK¯ ZPRAVODAJ
BŘEZEN / 2008

Vážení spoluobčané,
jsem rád, že vás mohu pozdravit poprvé v tomto kalendářním roce.
Minulý týden sice začalo kalendářní jaro, ale poletující vločky venku za oknem spíše připomínají zimu.
Letošní rok se po pracovní stránce rozběhl velice rychle, v současné době se projednávají jednotlivé kanalizační přípojky. Projektant tento týden dokončí návštěvy rodinných domů, vlastníci jsou
postupně zváni na obecní úřad ke schválení řešení domovních přípojek. Po jejich odsouhlasení dojde k projednání na stavebním
úřadě a poté bude moci započít vlastní stavba. Podle předběžných
odhadů by stavba mohla začít v polovině letošního roku, o průběhu jednání budete včas informováni.
Je hotova nová stavební projektová dokumentace a požární zpráva na „Kulturní dům - administrativní část“ podle zákona č. 183/
2006 Sb., Probíhá zpracování projektové dokumentace jednotlivých profesí, tj. vodovod, kanalizace, ÚT, plynovodní přípojka, elektroinstalace. Na základě těchto dokumentací budou provedeny
potřebné vnitřní stavební úpravy a budeme moci požádat o povolení užívání administrativní části budovy.
Ohledně cyklostezky mám příznivou zprávu. Po dlouhých průtazích došlo k dohodě se skupinou vlastníků pozemků a po obdržení písemných souhlasů budeme moci podat žádost o územní rozhodnutí.
Ke schválení je připravena veřejnoprávní smlouva s Městskou policií Pardubice zaměřená na kontrolu rychlosti a zajištění pořádku
v obci, neustále totiž dochází k poškozování obecního majetku –
majetku nás všech.
Při kolaudaci stavby rekonstrukce nízkého napětí v obci jsme do
protokolu uvedli nedostatky ze strany zhotovitele – jedná se hlavně o opravu obecních chodníků. Do 30. 4. mají být všechny nedostatky odstraněny. Pokud někteří z vás ještě nenahlásili případné
závady na soukromých pozemcích a nemovitostech na obecní úřad,
učiňte tak neprodleně.
K poškození majetku obecního i soukromého došlo v sobotu
1. března, kdy se přes naši obec přehnala vichřice Ema. Přes značné materiální škody naštěstí nedošlo k újmám na zdraví občanů.
Poděkování patří všem občanům, kteří se podíleli na odstraňování škod na hřišti AFK a členům Sboru dobrovolných hasičů Ostřešany. Ti nejprve zprůjezdnili silnice směrem na Tuněchody a Nemošice a poté pomáhali likvidovat další následky vichřice.

Mgr. Josef Vodrážka
starosta

AFK OSTŘEŠANY
Během zimní přípravy všech mužstev AFK Ostřešany se
„A“ mužstvo zúčastnilo tradičního Dřenického zimního
poháru. Ve kvalitně obsazeném poháru naše mužstvo
skončilo na 8. místě.
Mistrovská utkání – Jaro 2008 :
„A“ mužstvo dospělých začíná mistrovská utkání na
domácím hřišti dne 30. 3. od 15:00 hod.
Dorostu začínají mistrovská utkání dne 29.3. od 10:00
hod.
Mladší žáci začínají mistrovská utkání dne 13. 4. od
14:30 hod.
Věříme, že příznivci fotbalu budou celou jarní sezónu
naše mužstva podporovat a věříme, že „A“ mužstvu se
podaří postup do vyšší skupiny. Ostatní termíny zápasů všech mužstev budou vyvěšeny na desce AFK Ostřešany – naproti Restauraci Dvořák.

Jiří Fejfárek
předseda AFK Ostřešany

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Obce, které se koná v pondělí dne 31. 3. 08
v Restauraci DVOŘÁK od 19.oo hod.
Program:1) Úvod, zahájení
2) Zprávy ze zasedání rady,výborů a komisí
3) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2007
4) Úpravy rozpočtu 2008
5) Splašková kanalizace
6) Různé
7) Závěr

SBĚRNÝ DVŮR
Je vypracován projekt (na webových stránkách obce v aktualitách), po
obdržení všech vyjádření do 15. 4. 2008 podání žádostí na stavební úřad:
- žádost o umístění stavby nebo zařízení
- žádost o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
- žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
(stavební úřad vydá rozhodnutí do 2 měsíců od podání žádosti)
- do cca 15. 6. 2008 (vydání územního rozhodnutí) – do té doby postupné vypracování žádosti pro čerpání dotací z Operačního programu životního prostředí v programu BENE-FILL
- vypracování požadovaných studií (analýzu potenciálu produkce odpadu ve spádovém území realizovaného opatření, rozvahu s uvedením
zdrojů využívaných/odstraňovaných odpadů),
- po vypsání výzvy k předložení žádostí – podání žádosti pro čerpání
dotací z Operačního programu životního prostředí,
- po akceptaci žádosti (do měsíce od ukončení výzvy k podání žádostí)
– vypsání výběrového řízení na dodavatele

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Informace pro občany bydlící v úseku od prodejny Jednota
směrem k Tuněchodům až k areálu Agrospolu. Na obecním
úřadě jsou k odsouhlasení situace domovních přípojek
splaškové kanalizace přijďte ve STŘEDU 2.dubna mezi 1618 hod., jiné termíny po domluvě na tel. č. 466 304 921
nebo na e-mailové adrese: obec.ostresany@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V tomto zpravodaji bych se chtěla zmínit o velice dobré spolupráci
mezi rodiči a naší MŠ.
Velkou událostí po vánočních svátcích byl „MAŠKARNÍ KARNEVAL“.
Maminky a babičky ochotně vypomohly s přípravou občerstvení, ostatní rodiče nakoupili odměny, které byly využity při soutěžích a při vyhodnocení masek. Děti pozvaly své nejbližší z rodiny a také pana Kubíka, který byl porotcem při vyhlašování masek. Nebylo to vůbec jednoduché. Jedna maska byla hezčí než druhá a tak se pan porotce rozhodl odměnit každého. Program zpestřil pan Černý, mistr taneční školy
„BOHEMIA“ Chrast s hodinovým programem pro děti plným písniček
a legrace.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě. S karnevalem bylo sice spoustu
starostí a práce, ale zároveň velkou odměnou pro nás byla radost
a spokojenost těch nejmenších. Dospělí se alespoň na chvilku odreagovali od svých každodenních starostí a zpříjemnili si jedno docela
obyčejné odpoledne.
A co nás ještě čeká do konce školního roku?
Od 27. května se předškoláci zúčastní plaveckého výcviku v Chrudimi. Děti se naučí hravou formou základům plavání a otužování.
Čeká nás spousta kulturních akcí, z mnoha vybírám alespoň některé:
představení s Michalem Nesvadbou s názvem „MICHAL JE PAJDULÁK“,
loutkoherecké představení s p. Vlčkovou „O POPELCE“,
proslulé hudební „DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU“ s pohádkou „KRÁLOVNA
BAREV“atd. Také se moc těšíme na půldenní výlet do Lázní Bohdaneč,
tradiční rozloučení s předškoláky spojené s opékáním a lehkoatletické závody mezi okolními MŠ.
30. května pojedeme s dětmi na zajímavý výlet na Kunětickou horu,
kde nás čeká prohlídka hradu s oživlými postavami, kterou bude moderovat Marek Dobrodinský pod názvem „POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY“. Na závěr bych se ráda zmínila o zápisu dětí do MŠ, který proběhne od 28.–30.dubna 2008. Přihlášky si mohou rodiče vyzvednout
v kanceláři MŠ. Podrobnější informace rodiče získají přímo u vedoucí
učitelky.

Dvořáková Jana

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Poslední informace o naší škole se týkala příprav na Zpívání na schodech o Vánocích 2007. Vystoupení se konalo 20.12.2007 a návštěvníků bylo dost.
24.1.2008 se konal zápis do 1. ročníku. Zúčastnilo se 5 dětí. Je to
opět méně, několik dětí se odstěhovalo a tři nastupují do škol v Pardubicích.
V pololetí prospělo všech 25 žáků s vyznamenáním.
V lednu byl také ukončen plavecký výcvik žáků, většina žáků školy
udělala velký pokrok . Výcviku se zúčastnilo 17 žáků školy. Účast na
jednotlivých hodinách byla letos ovlivněna nemocností dětí. Zvláště
v prvním a druhém týdnu v lednu chybělo i více než polovina žáků
školy. Děti měly hlavně chřipku, angínu a celkové nachlazení.
29.2. pořádala školní družina velký dětský karneval. Některé masky
byly velmi podařené a nápadité, byly odměněny, stejně jako ostatní.
Bohaté občerstvení a veselá nálada provázely karneval po celé odpoledne.
Vichřice Emma v sobotu 1.3. poškodila také objekt školy. Ve střeše
školy vytvořila 5 „ oken „ a shodila část hlavního hřebene budovy. Za
školou se zlomila jedna borovice a ulomená větev akátu poškodila
střechu přístřešku MŠ za školou. Dnes 19.3. jsou všechny škody opraveny.
Poděkování patří okamžitému zásahu místních hasičů, kteří odstranili dřevo, pracovní četě obecního úřadu, která pomohla s úklidem větví a zbytků spadlé krytiny a v neposlední řadě starostovi obce, který
práce v obci koordinoval a řídil. V pondělí po vichřici se podařilo zajistit firmu, která provedla opravy. Škoda není zatím vyčíslená, budovu
školy má obec pojištěnou.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
OSTŘEŠANY
Vážení občané, členové Mysliveckého sdružení Ostřešany vás
srdečně zdraví. Mají pro vás následující sdělení:
V poslední době myslivci dospívají k názoru, že mnohé věci
s negativním dopadem na přírodu a vše živé v ní mají na svědomí lidé. Ovšem ne ti slušní, jichž je naštěstí většina. Prohřešky mají na svědomí jen lidé neznalí, nezodpovědní, zlomyslní a co je vůbec nejhorší i ti, kteří se nerozpakují přivlastnit si věci, které jim nepatří.
Několik příkladů pro ilustraci nechápejte jen jako nějaké mentorování:
• Volně pobíhající psi a kočky v honitbě jsou velice nebezpečnými predátory, což si jejich majitelé vůbec neuvědomují.
• Po silnicích probíhajících územím honitby jezdí automobily,
které nemají v pořádku předepsané osvětlení. Tyto „jednooké“ dopravní prostředky jsou v noci velice nebezpečné všem
účastníkům dopravy i volně se pohybujícím zvířatům – ježkům,
krtkům, křečkům, bažantům, zajícům, zvěři srnčí aj. Pro zvěř
jsou, samozřejmě, nebezpečná i vozidla řádně osvětlená, pokud jsou řízená řidiči nerespektujícími její přítomnost. Kolize
se srnším znamená v tom lepším případě poškození vozidla,
v tom horším reálné riziko havárie.
• Myslivci se neobejdou v revíru bez zásypů, žebříků, jesliček
a kazatelen. Na co asi myslí jedinci, kteří tato zařízení svévolně poškozují?
• V zimním období, v době, kdy zvěř strádá, myslivci pravidelně
doplňují do zásypů obilí, které konzumuje nejen myslivecky obhospodařovaná zvěř, ale také ptactvo, které u nás zůstává i v zimě. Co si myslet o člověku, který přijede s autem až k zásypu,
obilí naloží a odjede? A další příklad nenechavce: ten si po obhlídce nově opravené kazatelny dojde domů pro nářadí, kterým
potom bez problémů po návratu k uváděnému typu mysliveckého zařízení odmontuje všechny panty od dvířek…
Vážení občané, pokud jste vydrželi číst naše sdělění až do této
chvíle, jistě splní svůj účel, a to už proto, že se i nad jejím obsahem zamyslíte a vyvodíte pro sebe a své okolí příslušné závěry.
Za toto všechno vám ostřešanští myslivci srdečně děkují!

Likvidace škod po vichřici se zúčastnili členové SDH:
p. Zdeněk Spudil, Petr Budínský, Zdeněk Ročeň, Marian
Sýkora, Miloš Dospiva, Radek Pištínek, Ondřej Kušička
a Jiří Dvořák

Petr Pavelka, ředitel školy

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

