OSTŘEŠANSKÝ
ZPRAVODAJ
VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
za necelý měsíc budeme v polovině roku a dětem
začnou prázdniny.
V těchto dnech připravujeme připomínky k projektu
stavby ţeleznice, tzv. „ Ostřešanské spojky“, investiční
záměr a hlavně navrhované technické řešení není
pro naší obec přijatelné. Tento názor nesdílíme sami,
v reakci na námi zveřejněné informace v médiích
se ozývají obyvatelé okolních obcí a městských částí,
kteří by byli stavbou dotčeni, a budou také zasílat
své připomínky.
Zároveň připravujeme úpravy veřejných prostranství
a rekonstrukci místní komunikace ul. Druţstevní,
chystáme i rekonstrukci záchodů v mateřské škole.
Děkuji touto cestou dámám z kulturní komise,
které.ukončily svou dlouholetou činnost, za obětavou
a časově náročnou práci. Jedná se o paní Jitku
Bobkovou, Štěpánku Levinskou a Silvii Havlíčkovou.
V tradičně výborné spolupráci s dobrovolnými sloţkami
v naší obci, se sportovci, hasiči, rybáři a myslivci,
připravuje obecní úřad a kulturní komise v novém
sloţení dětský den, bude 10. června v tradiční čas.
Novými členkami kulturní komise jsou Lenka Holubová,
Martina Hrdličková, Kamila Rychterová a Lenka Růtová.
V komisi nadále působí i paní Jaroslava Hlaváčková.
Přeji Vám příjemné proţití léta, příjemnou dovolenou
a dětem bezva prázdniny.
Váš Josef Vodrážka, starosta
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budou dokončeny terénní úpravy okolí kaple, tzv. III.
etapa.
Na základě nabídek oslovených firem bylo provedeno
odstranění poţární nádrţe, vč. úpravy okolí. Oprava
chodníku, odstranění stávajícího zábradlí a úprava
terénu včetně parkovacích míst bude dokončeno
v letošním roce.
Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky,
Resslova 1229/2a 500 02 Hradec Králové zahájilo
zjišťovací řízení - Posuzování vlivů na ţivotní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů ve věci výstavby
"Ostřešanské spojky". Záměr oznamovatele Správy
ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Dláţděná
1003/7, 110 00 Praha 1 byl podroben zjišťovacímu
řízení. Dotčené subjekty se tak mohly k této stavbě
vyjádřit.
Obec Ostřešany ve svém vyjádření vznesla připomínky
proti tomuto záměru, hlavně v oblasti vlivu záměru
na ţivotní prostředí. Ve svém vyjádření Obec Ostřešany
formulovala připomínky a poţadavky respektující stupeň
přípravy záměru. Na základě těchto připomínek Obec
Ostřešany
obdrţela
závěr
zjišťovacího
řízení
od Ministerstva ţivotního prostředí České republiky,
Resslova 1229/2a 500 02 Hradec Králové, kde se uvádí,
ţe záměr bude dále zkoumat. V současné době probíhá
posouzení vlivu na ţivotní prostředí, tzv. velká EIA,
v této věci budeme svolávat mimořádné zastupitelstvo
dne 7.6., podklady k vyjádření připravujeme.

INFORMACE O OBCI
Je připravena
projektová dokumentace na opravu
a odvodnění komunikací - příjezdová komunikace,
komunikace Druţstevní I. a Druţstevní II. V první
polovině
června
proběhne
výběrové
řízení
na dodavatele těchto prací. Výběrové řízení na
rekonstrukci veřejného osvětlení v této lokalitě vyhrála
firma ELPO, s.r.o. Dvakačovice, práce začnou
po vytyčení inţenýrských sítí. Je schválen a probíhá
odkup
části
pozemků
od
majitelů
přilehlých
pozemků
zasahujících do prostoru plánované
komunikace. Jedná se o poslední dosud neopravenou
komunikaci v obci a děkujeme občanům zde bydlícím
za trpělivost.
Na podzim roku 2016 bylo provedeno odvodnění terénu
v okolí kaple s výborným výsledkem, v letošním roce

SPOLEK RYBÁŘŮ V OSTŘEŠANECH
Loňský rok Spolek rybářů v Ostřešanech zahájil opět
březnovou výroční členskou schůzí. V dubnu jsme měli
brigádu na úklid okolí rybníků, výlov I. a II. rybníku.
Od dubna jsme se účastnili závodů čtyřčlenných
druţstev v rybolovu. Po 6 závodech jsme se umístili na
krásném 3. místě. Začátkem června jsme posekali trávu
v celém areálu rybníků. 18. června jsme uspořádali
dětské rybářské závody, kterých se aktivně zúčastnilo
19 dětí. Po dětských závodech jsme měli akci „NOČNÍ
CHYTÁNÍ“, kdy jsme si mohli vyzkoušet, jak berou ryby
v noci. Celý rok nás trápil malý průtok vody.
Na posvícení se konali rybářské závody, kterých se
zúčastnilo celkem 50 soutěţících. Celkem ulovili 120
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ryb. V říjnu jsme poprvé v historii pořádali Společenský
večer v Obecním domě, kde nám hrála skupina
Evergreen. Začátkem listopadu jsme měli výlov, kde
bylo moţné si vyzvednout vyhrané ryby na zábavě.
Úplně poslední akcí byla členská schůze, na které jsme
zhodnotili hospodářský rok.
Josef Havlíček, hospodář

AFK OSTŘEŠANY
Dobrý den, váţení spoluobčané a sportovní příznivci.
Dovolte mi, abych Vás informoval o dění a činnosti
ve fotbalovém spolku AFK Ostřešany.
Ve fotbalovém ročníku 2015/2016, který skončil
v červnu, se "A" tým umístil v okresním přeboru
na pěkném 6. místě se ziskem 39 bodů. Muţstvo
mladších ţáků Mikulovice/Ostřešany se umístilo
v okresním přeboru na výborném 3. místě, kdyţ ze 16
zápasů získalo 32 bodů. Tolik k sezoně minulé.
Přes prázdniny došlo ve fotbalové asociaci ke změně
přestupního řádu. Jednou ze změn je ukončení moţnosti
hostování hráčů. Jsou moţné pouze přestupy. Některé
se souhlasem mateřského klubu, některé jsou moţné
i bez souhlasu. Dále se změnilo (zvýšilo) tabulkové
odstupné za hráče. Toto vše pro AFK znamenalo
zvýšení finanční zátěţe pro klub. AFK by proto touto
cestou rádo poděkovalo Obecnímu úřadu Ostřešany
a všem sponzorům, kteří pomohli klubu navýšit rozpočet
na sezónu a tak pokrýt zvýšené náklady vzniklé novým
přestupním řádem. Před začátkem nového soutěţního
ročníku 2016/2017 "A" tým AFK posílili fotbalisté Jan
Šoupal, Lukáš Dont a Ondřej Šotola.
První polovina podzimní části sezony 2016/2017 se "A"
muţstvu povedla na výbornou. Z prvních 6-ti utkání 5x
výhra a domácí remíza v derby s Mikulovicemi. Pak
přišla sprcha v domácím utkání s Rosicemi 1:7. Po
tomto zápase muţstvo trochu znejistělo a další výsledky
byly jak se říká: "Jak na houpačce". Závěr podzimu byl
opět na výbornou. Po domácí výhře nad Přelovicemi 3:1
přišla venkovní remíza 0:0 v silných Moravanech.
Na závěr domácí derby s Nemošicemi, které skončilo
výhrou v poměru 7:2. "A" muţstvo tak přezimovalo po
podzimní části v okresním přeboru na vynikajícím
2.místě , se ziskem 24 bodů (7x výhra, 3x remíza, 3x
prohra), skóre 33:24. Nejlepším kanonýrem po této části
byl Lukáš Moravec, který zatíţil konta soupeřů 13-ti góly.
Starší ţáci Mikulovice/Ostřešany přezimovali v tabulce
okresního přeboru na 5 místě. V 8-mi soutěţních
zápasech nasbírali za 3 výhry, 5 poráţek a 1 výhru na
penalty 10 bodů.
"A" muţstvo začalo zimní přípravu v lednu - ve druhém
týdnu. K přípravě je vyuţíván téţ sál Obecního domu
Ostřešany. Od 11. února 2017 se účastní Zimní ligy
Pamako, kde v krajské skupině změří síly s muţstvy z
Rosic, Starého Máteřova, Starého Hradiště a Albrechtic.
Rozpis zápasů zimní ligy byl vyvěšen ve výčepu
Obecního domu Ostřešany a umístěn na webových
stránkách obce.

KULTURNÍ KOMISE
Členky kulturní komise i roce 2016 navštěvovaly naše
občany, kteří slavili svá významná ţivotní jubilea.
Dne 30.4.2016 proběhlo na hřišti AFK Ostřešany pálení
čarodějnic. Společně s Obecním úřadem Ostřešany
tuto akci pořádal klub AFK, který dětem připravil zdarma
občerstvení - pití a párek. Párek si děti mohly opéci
na připraveném ohni. Ani jejich doprovod nebyl ošizen.
Doprovod si mohl koupit za pár peněz párek
nebo
klobásu.
Ceny
za
nejlepší
čarodějnici
nebo čaroděje připravila Obec Ostřešany. Této akce
se zúčastnilo 90 dětí.
Dne 21.5.2016 se konala v Obecním domě Ostřešany
výstava bonsaí a sukulentů. Krásně vytvarované rostliny
zde vystavoval pan Martin Hodás, Ivan Hlaváček, Aleš
Hlaváček.
Dne 22.5.2016 se konalo vítání občánků. Děti
z mateřské školky přivítaly děti a jejich rodiče krátkým
pásmem pod vedením vedoucí učitelky paní Jany
Dvořákové. Na památku děti obdrţely zlatý přívěsek
s měsíčním znamením a pamětní listinu, maminky
od pana starosty květinu. Přejeme všem hodně zdraví,
štěstí a radosti.
Dne 11.6.2016 se konal na hřišti AFK Ostřešany „Dětský
den“, kterého se zúčastnilo 140 dětí (vč. těch
nejmenších). :-) Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem sponzorům: p. Jozefovi Koprivňanskému, Mojmíru
Šašmovi, Miroslavu Pechmannovi, Janu Strouhovi,
Lukáši Houdkovi, klubu AFK Ostřešany, Zdeňku
Jiroutovi, firmě Macenauer, firmě ELIGO, firmě AB-Tec
a firmě RECOSA za finanční příspěvky. Poděkovat bych
touto cestou chtěla i všem, kteří se podíleli na přípravě
a samotném průběhu dětského dne. Poděkování patří
i dobrovolným sloţkám v obci - Spolku dobrovolných
hasičů v Ostřešanech, Spolku rybářů v Ostřešanech,
Mysliveckému spolku Ostřešany, AFK Ostřešany. Oddílu
AFK Ostřešany patří dík i za zajištění občerstvení.
Během dětského dne proběhla autogramiáda hokejistů
HC Dynama Pardubice - Petra Sýkory a Petra Čáslavy.
Poděkování patří i Záchranné sluţbě Pardubického
kraje, která umoţnila všem prohlídku vozidla záchranné
sluţby a odpovídala na dotazy dětí a dospělých. Všichni
měli moţnost si vyzkoušet na figuríně základy první
pomoci - umělé dýchání a masáţ srdce. Největším
překvapením bylo přistání vojenského vrtulníku typu Mil
Mi-2 T Hoplite (vyroben v roce 1985) na fotbalovém
hřišti a jeho prohlídka. Počasí nám přálo a všichni jsme
si tento den uţili.
Dne 12.11.2016 se konalo pravidelné „Přátelské setkání
seniorů obce Ostřešany“ . Po slavnostním zahájení
starostou obce Mgr. Josefem Vodráţkou 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.
I ţáci Základní školy v Ostřešanech pod vedením pana
ředitele Mgr. Jana Václavíka a paní Mgr. Dany
Kramerové si připravili pásmo písní. Pro všechny
seniory bylo připraveno malé občerstvení, výborné
cukroví vyrobila paní Ilona Pešková, jablíčka daroval
Agrospol Hostovice. K poslechu a k tanci hrál dechový
orchestr Pernštejnka. Těší nás kladný ohlas na toto
přátelské setkání.

Kamil Bobek, sekretář AFK Ostřešany
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Dne 13.11.2016 se konalo podzimní vítání občánků.
Děti z mateřské školky přivítaly děti a jejich rodiče
krátkým pásmem pod vedením vedoucí učitelky paní
Jany Dvořákové. Na památku děti obdrţely zlatý
přívěsek s měsíčním znamením a pamětní listinu,
maminky od pana starosty květinu. Přejeme všem hodně
zdraví, štěstí a radosti.
Od soboty 21.11.2016 se konala výstava spojená
s prodejem ručních prací našich občanů. Všem, kteří
zapůjčili svoje výrobky moc děkujeme.
V sobotu 26.11.2016 se konalo slavnostní rozsvícení
vánočního
stromu.
V sále
Obecního
domu
v Ostřešanech se konal vánoční jarmark, na který si
děti Základní a Mateřské školy v Ostřešanech společně
s učiteli vyrobili krásné výrobky pro blíţící se vánoční
svátky. Pro navození slavnostní chvíle - adventu si ţáci
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 pana
Mgr. Petra Pavelky. Po slavnostním rozsvícení
vánočního
stromu
se
nad
stromem
rozzářil
ohňostroj. Pro zahřátí přítomných dospělých byly
prodávány teplé nápoje a pro děti čaj. Spolek
dobrovolných hasičů zajistil malé občerstvení na tácek.
I přes chladnější počasí se toto pozdní odpoledne
vydařilo.
Dne 3.12.2016 Spolek dobrovolných hasičů Ostřešany
za
finančního
příspěvku
Obce
Ostřešany
pořádal v obecním domě Mikulášskou nadílku.

Dne 14.12.2016 se konal v Obecní kapli tradiční
„Vánoční koncert". Vystoupily zde děti z Mateřské školy
v Ostřešanech a ţáci Základní školy v Ostřešanech.
Dalším milých hostem byla Veronika Němcová, která
svým profesionálním přednesem navodila vánoční
atmosféru. Na zahřátí byl podáván grog, punč, svařák
a čaj.
Dále bych touto cestou chtěla poděkovat dvěma jiţ
bývalým členkám kulturní komise a to paní Štěpánce
Levinské za její devítiletou obětavou práci v kulturní
komisi ( působila do listopadu 2016) a paní Silvii
Havlíčkové, která tuto obětavou činnost vykonávala šest
let.
Na závěr tohoto příspěvku za kulturní komisi se s Vámi
loučím i já, protoţe jsem taktéţ ukončila po devíti letech
svoji činnost v kulturní komisi. S paní Silvií

Havlíčkovou jsme ukončily svoji činnost po poslední
naplánované akci v roce 2016.
Na závěr mého posledního příspěvku bych Vám všem
chtěla poděkovat za pomoc při pořádání kulturních akcí,
všem sponzorům za finanční příspěvky.
Bobková Jitka za kulturní komisi

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Do mateřské školy bylo na tento školní rok zapsáno 35
dětí, z toho 20 dětí 4-6letých a 15 dětí 3-4letých.
Od roku 2012 - 2013 je MŠ dvoutřídní s kapacitou 35
dětí.
Děti mohou dle zájmu navštěvovat krouţek hry na flétnu,
výtvarný a taneční krouţek, výuku anglického jazyka
a druhým rokem „sportovní školičku“. Po dohodě
s logopedickou asistentkou na škole je moţná
individuální logopedická péče.
Prostřednictvím místního zpravodaje bych Vás ráda
seznámila s nově vytvořenými projekty, na které se nyní
v mateřské škole zaměřujeme.
Pracujeme
podle
ŠKOLNÍHO
VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU s názvem „ROK V MŠ“.
Mezi dlouhodobé cíle našeho vzdělávání patří
EKOLOGIE - jako důleţitá součást dnešního ţivota.
Celoročně spolupracujeme s EKOCENTREM „PALETA“,
kde jsou programy zaměřeny na práci s proţitkem,
fantazií a smyslovým vnímáním. Další spolupráci
rozvíjíme s MS Ostřešany a jejím členem p. Černochem.
K základnímu vzdělání dětí patří také povědomí
o zvycích a obyčejích našeho lidu. Jsou plné lidového
moudra a pokory k ţivotu a přírodě. Na toto téma jsme
vypracovali celoroční projekt „LIDOVÉ TRADICE V MŠ“,
ve kterém děti poznávají zvyky, zvyklosti a obyčeje jak
běţné v našem prostředí, tak i méně známé. Vše
rozvíjíme hravou a zábavnou formou prostřednictvím
proţitku, smyslového vnímání a praktických zkušeností.
Akce vhodně vybíráme podle věkové skladby a počtu
dětí ve třídě, náročnosti, časových podmínek,
obměňujeme je tak, aby děti zaţily kaţdý rok něco
nového a pro ně zajímavého. V rámci těchto společných
akcí prohlubujeme vzájemné vztahy mezi učitelkou
a dětmi, rodiči a okolními mateřskými školami.
Jednou z velmi oblíbených akcí je maškarní karneval ve
spolupráci s rodiči. Uskutečnil se 2. března 2017 od 15
hodin v místním kulturním domě. Malé i dospělé čekalo
spousta zábavy a soutěţí, nechyběly drobné odměny
pro nejmenší a zajištěné občerstvení. Program zpestřila
také paní Martina Nováková z taneční školy „Besta“
Chrudim a děti z MŠ s krátkým tanečním vystoupením.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům,
prarodičům i ostatním, kteří se opět zapojili do velkých
karnevalových příprav.
A co nás ještě čekalo v zimním období?
17.2. zábavné představení v tělocvičně „Jak čerti Jelito a
Kopyto vařili vtipnou kaši“ divadelní společnosti
„PERNŠTEJNI“.
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Od 20.2. proběhl měsíční kurz „Bejby taneční“ taneční
školy „BESTA“ Chrudim pro děti z MŠ. U dětí se rozvíjí
pohybové dovednosti, správné drţení těla, koordinace,
rytmické a hudební cítění.
Na závěr bych se ještě ráda zmínila o oslavách
narozenin dětí v naší mateřské škole. Korunka na hlavě
oslavence, blahopřání a slavnostní atmosféra, to vše
patří k oslavě. Děti se tak učí rozdávat radost tomu
druhému. Oslavenec odchází domů nejen s dárečkem,
ale i s pěkným záţitkem z příjemně proţitého dne ve
školce.
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/2018 proběhl ve
dnech 9. a 10. května.
Zapsala Dvořáková Jana

Z NAŠÍ ŠKOLY
Do konce školního roku nám sice ještě zbývá jeden
měsíc práce i zábavy, kaţdopádně jiţ můţeme
konstatovat, ţe školní rok 2016/2017 utekl rychleji neţ
voda, a ţe se můţeme poohlédnout, jaký byl.
Vstoupili jsme do něj s obměnou v pedagogickém sboru.
Na částečný úvazek k nám nastoupila paní učitelka
Zvěřinová, kterou po jejím úrazu nahradila slečna
učitelka Flamíková. Ta před pár dny úspěšně dokončila
studium na hradecké univerzitě. Jelikoţ však od září
nastupuje na místo učitelky do Pardubic, probíhají
v těchto dnech pohovory se zájemci na její místo. Děti
se tak mohou po prázdninách těšit na novou paní
učitelku.
Vedle samotné školní práce jsme i nadále setrvávali
a setrváváme ve snaze nabídnout našim ţáků něco
navíc, ve snaze seznamovat je s okolním světem. Sem
patří návštěva představení, pravidelná účast a návštěva
galerií, muzea a s nimi spojených dílen, návštěva
archivu, exkurze do Prahy a s ţáky se i zapojujeme
do výtvarných soutěţí. V Pardubických střípcích získala
například Lenka Korbelová oceněné pěkné čtvrté místo.
Škodou je, ţe u valné části ţáků je největším
problémem nechuť něco dokázat, vytvořit. Na konci
listopadu jsme začali tradičně dojíţdět na plavecký
výcvik do Pardubic. Jsme rádi, ţe s početnějším stavem
ţáků. V březnu jsme spolu s mikulovickou školou
uspořádali v místním Obecním domě jiţ V. společný
ples, který byl v počtu účastníků zatím nejúspěšnější.
Uspořádali jsme další sběrovou akci starého papíru,
v dubnu oslavili dvoudenním projektem Den Země.
V červnu nás čekají poslední dvě velké akce. Ze čtvrtka
8. 6. na pátek 9. 6. si naši ţáci uţijí oblíbené Spaní
ve škole a 19. 6. vyráţíme na další školu v přírodě.

Tentokráte na chatu Juráška v Olešnici v Orlických
horách. Vracíme se v pátek 23. 6.
Jako nabídku na příští školní rok zde uvedu náš záměr
uspořádat v součinnosti s mikulovickou školou zimní
lyţařský týdenní zájezd opět na výše uvedenou chatu,
která disponuje kvalitním zázemím pro lyţování.
V nejbliţší době rodiče ţáků obdrţí dotazník na zjištění
zájmu.
Je pravdou, ţe jako nit se celým obdobím vine řešení
problémů spojených s chováním, prací a projevy ţáků.
V návaznosti na toto byly uskutečněny i mimořádné
schůzky a vedena jednání s rodiči. Jak jsme jiţ rodiče
informovali na rodičovských schůzkách, tento trend je
celoplošný a i nadále se jím budeme zabývat.
Za pár dnů si naši ţáci odnesou domů, nyní pozor, ne
výpis, ale jiţ opravdové vysvědčení za 2. pololetí
školního roku 2016/2017. Je to taková velká oficiální
„výplata“ ţákům za jejich práci a výsledky. A je pravdou,
ţe jsou zde i započítány výsledky práce domácí. Ta totiţ
je a bude, v přiměřené míře, vţdy nedílnou součástí
vzdělávání našich ţáků. Ať jsou ţáky naší školy či ţáky
druhého, třetího stupně.
Vyuţiji i této příleţitosti k přání spokojených
a prosluněných letních prázdnin našim ţákům, které by
se měly stát i časem poznání a poznávání, a našim
páťákům pak jménem celé školy úspěšný přestup na
druhý stupeň ZŠ a mnoho štěstí a úspěchů na cestě
ţivotem a vzdělávání. Ono to totiţ bez toho učení
a učení se nepůjde.
Ţáci pátého ročníku se v květnu zúčastnili celoplošného
testování ţáků. Testování proběhlo na naší škole
z předmětů matematika, angličtina a okruhu Člověk
a jeho svět, tedy vlastivěda a přírodověda. Předběţné
výsledky jsou pro naše páťáky a naši školu příznivé.
Uvádím zde poměr úspěšnosti našich ţáků ku
úspěšnosti celkové v ČR v procentech: matematika 67%
/ 60%, angličtina 90% / 79 %, Člověk a jeho svět 74% /
65%. Pro všechny mohou být tyto výsledky důkazem, ţe
vzdělávání v málotřídní škole, jako je naše, je
plnohodnotné a zcela se vyrovná vzdělávání ţáků na
školách plně organizovaných.
Závěrem bych rád jménem školy poděkoval všem
za spolupráci, opětovně uvedl, ţe jsme otevřeni
vyslechnout vaše názory, připomínky, ţe chceme, aby
se případné problémy řešily konstruktivně a v zájmu
vašich dětí - našich ţáků. Chci zde téţ poděkovat
a do dalších let popřát jen to dobré slečně učitelce
Flamíkové a paní kuchařce Šedové, která odchází
do zaslouţeného důchodu. V příštím školním roce bude
na naše ţáky tedy čekat i nová paní kuchařka. Během
prázdnin pak proběhne rekonstrukce kuchyně a dalších
prostor.
Za celou školu a všechny zaměstnance s přáním
pohodového léta
Mgr. Jan Václavík, ředitel školy

Ostřešanský zpravodaj vychází za účelem informování občanů o aktuálním dění v obci.
Čekáme na Vaše náměty a připomínky, za které předem děkujeme.
Zpravodaj pro Vás připravil Obecní úřad Ostřešany ve spolupráci s kulturní komisí.
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