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ZPRAVODAJ
ŘÍJEN / 2017
Vážení a milí spoluobčané,
volby do poslanecké sněmovny jsou za námi a jsem
zvědav, jak budou probíhat jednání o sestavení nové
vlády.
My u nás v obci máme jiné starosti. Probíhají práce
v Družstevní ulici, přes počáteční pomalé tempo
se práce rozeběhly. Obec zadala část prací nad rámec
projektové dokumentace a stavbu tím o několik dní
pozdržela. Žádám občany zde bydlící o trpělivost,
snažíme se, aby dílo bylo dokončeno za ještě
příznivých klimatických podmínek a zároveň
v požadované kvalitě.
V letošním roce nás čeká další etapa úpravy parku
kolem obecní kaple, bude zde osazen další mobiliář,
vybudován nový chodník a upravena a vysazena zeleň.
Do konce října bude instalována nová čekárna
na zastávce Ostřešany-park.
V období prázdnin byla provedena rekonstrukce
sociálního zázemí v mateřské škole, děti mají
k dispozici „zbrusu“ nové zázemí.
Ve spolupráci s jednotkou hasičů jsme podali žádost
o dotaci na opravu a zateplení hasičské zbrojnice, akce
by měla proběhnout v příštím roce. Zároveň v příštím
roce plánujeme dokončení úprav parku „na obci“
a prostranství kolem bývalé požární nádrže.
Z komunikací nám zbývá opravit tu u školy
a ul. Slezákovu, během zimy zajistíme přípravu
projektové dokumentace.
Nejasná je zatím situace ve věci „Ostřešanské spojky“,
během října se máme dozvědět jak dopadla revize
záměru původní trasy, tzv. „jesenčanské spojky“.
Pevné zdraví Vám přeje Josef Vodrážka

KULTURNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané,
tak jako roky minulé i letos členové kulturní komise
ve spolupráci s obecním úřadem navštěvují občany
Ostřešan, kteří slaví významná životní jubilea.
Děkujeme za přijetí a za příjemné chvíle strávené
ve vaší společnosti a do dalších let přejeme především
spoustu zdraví a radosti.

Jak mnozí postřehli, v kulturní komisi se objevily nové
tváře. Doufáme, že úspěšně navážeme na vámi
oblíbené akce, které každoročně probíhají a těší
se velké oblibě a uskutečníme i akce, které budou nové
a zpestří život v naší obci. Dovolte nyní malé ohlédnutí
za již proběhlými událostmi.
V březnu tohoto roku nás svou přednáškou s názvem
Cesta pěšky z Ostřešan do Benátek potěšila slečna
Barbora Navrátilová. Ta zdolala cestu dlouhou 859 km
společně se svým bratrem z domu jejich rodičů
v Ostřešanech. Vyprávění doplnila o fotografie
mapující celou cestu. O 14 dní později jsme si mohli
poslechnout poutavé vyprávění Island očima průvodce.
Zkušený průvodce a náš spoluobčan pan Novák zná
tuto zemi velmi dobře a díky tomu mohl kousek
Islandu přinést až k nám. I zde nechyběly krásné
fotografie přibližující tento krásný kus světa.
V březnu se též uskutečnil výlet na výstavu Zemědělec
2017. Přistavený autobus nás odvezl do Lysé
nad Labem. Tam jsme již mohli obdivovat velké
množství rostlin, různých výrobků či zemědělské
techniky a mnozí z nás si i něco na svou zahrádku
přivezli. Doufáme, že se Vám tento výlet líbil a příští
rok se třeba setkáme na dalším.
V květnu jsme mezi nás přivítali nové občánky
Ostřešan. Maminky si odnesly květinu a děti dárek
od obecního úřadu v podobě krásného přívěšku. Vítání
nám přednesem básní zpříjemnily děti z mateřské
školky pod vedením paní učitelky Jany Dvořákové.
Pro naše děti jsme již tradičně připravili dětský den
plný zábavy a her. Počasí nám přálo a téměř 140 dětí
si užilo krásné odpoledne. Děti nadšeně plnily úkoly
a zábavu si užily napřiklad i na skákacím hradě, který
jim byl k dispozici. I letos nechyběl vrtulník.
Tímto bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu
Ostřešany a všem spolkům, kteří svou pomocí zajistily,
aby se vše vydařilo. Pomocnou ruku podali nejen
myslivci, fotbalisté, rybáři, hasiči, airsoft klub, military
klub, ale také spousta dalších lidí pomáhajících
s disciplínami a organizací. Vám všem patří veliké díky
za to, že jste nám nabídli svou pomocnou ruku
a pomohli nám zorganizovat příjemné odpoledne.
Děkujeme ČSOB pojišťovně a Všeobecné zdravotní
pojišťovně za věcné dary a policii České republiky
za zapůjčení vozidla k prohlídce. Poděkování patří dále
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panu Raušerovi za zapůjčení své - dětmi velmi
oblíbené atrakce, námi nazvané Kulička cestou
necestou a paní Kulhavé za krásné bludiště. Děkujeme
též panu Buderovi. Ten nás navštívil i se svým
krahujcem a dětem poutavě povídal o životě těchto
krásných dravců. Nemalé poděkování směřujeme
i všem našim sponzorům, kteří svými dary dětský den
podporují: Recosa Pardubice, Oldřiška Krejčoková,
Rossimoto, Ing. Jaroslav Macenauer, Stafi finalizace
staveb, Miroslav Pechmann, Elektro Šako, Eligo,
Lenka Houdková, Dagmar Jiroutová a JS Trans. Velmi
si vážíme Vaší pomoci.
Dne 10. záři se v naší kapličce uskutečnila každoroční
posvícenská mše svatá. Tu sloužil otec Onřej Špinler.
Navštívilo ji přes 45 lidí, a tak bylo v kapličce plno.
V půli září jsme se společně s dětmi a jejich rodiči sešli
v areálu ZŠ a rozloučili se s létem, které je už
nenávratně pryč. Děti si pohrály, u táboráku jsme
si opekli buřty a za doprovodu kytar zazpívali krásné
písničky. Počasí nám bohužel moc nepřálo. Věříme
však, že příští rok nám to vynahradí.
V pátek 13. října jsme ve spoluprácí s obecním úřadem
a dobrovolníky z naší obce připravili 1. strašidelnou
stezku odvahy. V areálu zahrady základní školy na dětí
čekala strašidla a pohádkové postavy. Děti měly za
úkol strašidla najít, projít celou stezku a získat značky
na kartičku. Odměnou jim byl diplom odvahy a něco
na zub. Po celou dobu se podávaly teplé nápoje. Počasí
nám velmi přálo a přispělo k vysoké účasti.

a přispět tak dětem na výlety, které s nimi paní učitelky
z mateřské školy podnikají. Vaše výrobky na výstavu
ručních prací je možné nosit na obecní úřad již nyní.
Děkujeme za zapůjčení.
Den poté, tedy v neděli 3. prosince pořádá sdružení
dobrovolných hasičů mikulášskou nadílku. Pro děti
bude připraven zábavný program a na závěr přijde
i Mikuláš. Bavit se budou jistě jak děti, tak dospělí.
27. listopadu od 18ti hodin se můžete těšit na další
přednášku od pana Nováka. Tentokrát nám představí
krásné Grónsko. Ani nyní nebudou chybět poutavé
fotografie. Přednáška se bude konat tradičně v zasedací
místnosti obecního úřadu.
V prosinci bude u nás zahájena plesová sezóna
historicky 1. plesem Obecního domu. Konkrétně
to bude 8. prosince. K tanci a poslechu bude hrát
oblíbená kapela Bylo nás 5 a chybět nebude zábavná
kulturní vložka a tombola. Lístky můžete zakoupit
od 1. listopadu na obecním úřadě. Těšíme se na Vaši
účast.
Těsně před Štědrým dnem Vás zveme na vánoční
koncert do naší krásné kapličky. Přijďte si ve středu
20. prosince odpočinout od vánočního shonu
a zaposlouchejte se do krásné hudby v podání
Veroniky Němcové s doprovodem a našich dětí
ze školky a školy. Na závěr si zazpíváme koledu
společně.
Přejeme příjemné podzimní dny a těšíme se na setkání
při nadcházejících událostech.
Kulturní komise obce Ostřešany
Pro lepší přehled o plánovaných akcích doporučujeme
sledovat internetové stránky obce

www.ostresany.cz
nebo facebook obce a Obecního domu
https://www.facebook.com/obecostresany/

AFK
Plánované akce
V úterý 7. listopadu se uskuteční v místním Obecním
domě první divadelní představení. Pardubické Divadlo
Tří uvede komedii s názvem Queensland.
18. listopadu od 14ti hodin se těšíme na setkání
seniorů, kde nám děti z mateřské a základní školy
zazpívají pěkné písničky a následně nám zahraje
k poslechu i tanci kapela. Občerstvení zajištěno.
Dne 2. prosince se můžete těšit na rozsvícení
vánočního stromu. I letos bude součástí velmi oblíbená
výstava ručních prací a jarmark s výrobky žáků
mateřské a základní školy. Ty si budete moci zakoupit

Dobrý den,
Vážení spoluobčané a sportovní příznivci. Dovolte mi,
abych Vás seznámil s děním v našem fotbalovém
klubu.
Před začátkem letních prázdnin skončil fotbalový
ročník 2016/2017. Mužstvo dospělých se umístilo
v Okresním přeboru na výborném třetím místě, když
získalo 39 bodů při skóre 49:48.
Společné družstvo mládeže Mikulovice / Ostřešany
v Okresním přeboru starších žáků obsadilo páté místo
při zisku 19 bodů a skóre 35:33.
Před začátkem nového ročníku získal tým mužů dvě
posily – Tadeáše Vojíře a Zdeňka Skokana. Mužstvo
naopak opustil brankář Michal Jahelka.
V srpnu začal nový fotbalový ročník 2017/2018.
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Mužstvo dospělých AFK je v Okresním přeboru zatím
po osmi odehraných kolech na výborném druhém místě
– 20 bodů a skóre 25:11.
Společné družstvo mládeže Mikulovice/Ostřešany
přihlásilo z důvodů věkového složení mužstva 1. třídu
Krajské soutěže staršího dorostu (mladší dorost krajská
soutěž nemá, okres nemá vůbec žádnou dorosteneckou
soutěž). Je to pro naše borce těžké, protože některým
je 14 let a nastupují proti 18-ti letým. Po zatím
odehraných osmi kolech jsou na posledním čtrnáctém
místě – 1 bod skóre 4:29.
Za toto družstvo mládeže nastupují za AFK- Václav
Nekut, Lukas Lazaridis, Tomáš Havlíček a David
Sládek.
Matyáš
Bobek
působí
v SK
Pardubičky,
kde v Krajském přeboru starších žáků patří k lídrům
mužstva. To samé platí pro Martina Havelku, který
nastupuje v Pardubičkách za mužstvo staršího dorostu
v Krajském přeboru. Další naši hráči nastupují
v soutěži přípravek v sousedních Mikulovicích.
Stará garda AFK se v září zúčastnila dvou fotbalových
turnajů. V Nemošicích vyhrála Memoriál Jardy
Horkého a na Posvícenském turnaji starých gard
v Ostřešanech skončila na třetím místě.
Fotbalový klub AFK také pořádal Posvícenskou zábavu
v Obecním domě, kterou si její účastníci i přes nízkou
účast velice užili a pochvalovali.
Příspěvek do zpravodaje zpracoval
Ostřešany sekretář klubu Kamil Bobek.

za AFK

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prázdniny utekly jako voda, děti se vrátily se spoustou
hezkých zážitků a začátek nového „školkového“ roku
už je opět tu.
Do mateřské školy bylo na tento školní rok zapsáno
celkem 36 dětí, z toho 24 dětí 4-6letých a 12 dětí
3-4letých. Od roku 2012-2013 je MŠ dvoutřídní.
Děti mohou dle zájmu navštěvovat kroužek hry
na flétnu, výtvarný kroužek, taneční kroužek a výuku
anglického jazyka, kterou zajišťuje středisko
jazykového vzdělávání „Klub Polabiny IV“,
Mozartova Pardubice. V současné době probíhá
kroužek „Sportovní školičky“, kde je v tomto věku
kladen především důraz na všeobecný pohybový
rozvoj dítěte.
Po dohodě s logopedickou asistentkou na škole
je možná individuální logopedická péče.
Ráda bych Vás prostřednictvím zpravodaje seznámila
s již proběhlými, ale také naplánovanými podzimními
akcemi, které jsme pro naše nejmenší připravili.
Na začátku září jsme se s dětmi vydali
na přírodovědnou vycházku s názvem „POHÁDKOVÝ
LES“. Po cestě jsme pozorovali podzimní přírodu,
poznávali ekosystémy, stromy, keře a jejich plody, hráli
smyslové hry na procvičení zraku, sluchu, hmatu,
stavěli chýši pro lišku a liščata a nakonec si zahráli

pohádku „O Budulínkovi“.
Na 19. září jsme již tradičně naplánovali dopolední
výlet do Licibořic u Nasavrk na náš oblíbený
„Babiččin dvoreček“ a „Dědečkovu obůrku“. Děti si
prohlédly statek, hospodářství a přilehlou oboru
se zvířátky, které často znají už jen z obrázků, poté
zvířátka krmily suchým pečivem, které jsme pro ně
dovezli. Letošní novinkou byl výběh bažantů, kteří nás
okouzlili svou pestrou krásou. Prošli jsme koňské
stáje, zblízka si prohlédli divočáky a ztišili se při
pozorování daňků, muflonů a jejich mláďat.
V rámci exkurze jsme měli opět možnost navštívit
ostřešanské sady a akvárium.
Další akce byla „HLEDÁME DÝŇOVÉ SVĚTÝLKO“
- zábavná hra v parku splněním úkolů, týkajících
se podzimní přírody. Na konci čekal děti sladký
poklad.
11.10. pohádka „Domku, domku, domečku“.
24.10. netradiční program pro děti v MŠ Nemošice
„BUBENICKÁ DÍLNA“ - hra na recyklované
materiály pomocí paliček.
A co nás ještě čeká?
„DRAKIÁDA“ - návštěva našich kamarádů
v Nemošicích, společné pouštění dráčků na školní
zahradě.
16.11. hudební pohádka v Nemošicích „Jak šli
muzikanti do světa“.
24.11. pohádka v Nemošicích „Čert a Káča“
6.12. od 7,45 hod. „VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ“
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.
Za MŠ zapsala Dvořáková Jana

SDH OSTŘEŠANY
Jako již každý rok, zahájil sbor dobrovolných hasičů
svoji činnost lednovou výroční valnou hromadou.
V dubnu byla uspořádána zábava s kapelou Regent.
Účast na zábavě byla vskutku hojná a takový zájem nás
mile překvapil. Rovněž v dubnu vykonávali členové
jednotky dohled nad „pálením čarodějnic“ v areálu
AFK, kam jsme se znovu podívali v červnu v rámci
dětského dne. Jednotka SDH v srpnu vyjížděla
k požáru pole pod rybníky, kde po odjezdu
profesionálních jednotek převzala dohled nad místem
události.
14. října se konalo s ostatními sbory našeho okrsku
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(Blato, Jezbořice, Starý Mateřov, Staré Jesenčany,
Dubany, Třebosice a Čepí) cvičení na dálkovou
dopravu vody. Toto cvičení proběhlo na území naší
obce naposledy v roce 2012. Tehdy byla jako zdroj
vody využita dnes již neexistující požární nádrž
a družstva jednotlivých obcí se řadila podél
komunikace směrem na obec Tuněchody až k areálu
bývalého JZD.
Letošní cvičení se se svolením
zástupců Agrospolu uskutečnilo právě v areálu
bývalého JZD a místní komunikace tedy nebyly
dotčeny.
Dne 3. prosince pořádáme již tradiční Mikulášskou
nadílku pro děti. Ta proběhne v Obecním době.
Za SDH Ostřešany Petr Gabriel

Základní škola
Školní park se oděl do podzimního hávu a ze školního
roku 2017/2018 je již odkrojeno jeden a půl měsíce.
Společně jsme jej zahájili v pondělí 4. září.
Do školních lavic letos usedlo 33 žáků v pěti ročnících.
V prvním a druhém ročníku je třídní učitelkou paní
Mgr. Dana Kramerová, v třetím až pátém ročníku
ředitel školy Mgr. Jan Václavík a v obou třídách
zároveň vyučuje nová posila našeho sboru paní učitelka
Mgr. Lucie Odvárková. Ta nastoupila po slečně učitelce
Mgr. Evě Flamíkové. K personální změně došlo
i v školní kuchyni. Novou hlavní paní kuchařkou
po paní Šedové, která odešla do důchodu, je paní Ivana
Chvojková. Oběma přejeme, ať se jim u nás líbí.
Vychovatelkou ve školní družině je i nadále paní Mgr.
Martina Mošnerová a ve funkci asistenta pedagoga
třetím rokem paní Petra Kubíková.
Do nového školního roku vstoupila naše škola
po rekonstrukci sociálního zázemí mateřské školy,
které si to již nutně zasluhovalo, a po úpravách školní
kuchyně, kdy bylo nutné provést stavební změny
a změny v jejím vybavení a uspořádání tak, aby
vyhovovala platné legislativě. Zde je potřeba
poděkovat našemu zřizovateli obci Ostřešany a panu
starostovi za podporu a realizaci těchto úprav.
I v letošním školním roce hodláme pokračovat v naší
práci započatým směrem. Tedy prioritou vlastního
učení a vzdělávání dle školního vzdělávacího
programu, dále průběžným vkládáním rozšiřujících
činností a akcí, které obohacují naše žáky, dále dle
možností
poskytnutí
nabídky
našim
žákům
ke smysluplnému využití volného času a v neposlední
řadě i tradičním vstupem naší školy do života obce.

Takto již naši žáci za měsíc a půl navštívili
Východočeské
muzeum
v Pardubicích,
shlédli
divadelní představení, absolvovali exkurzi hospodářství
a v nejbližší době je čeká exkurze a program
ve Východočeské galerii a druhá návštěva muzea.
Z plánovaných akcí pak jmenujme vystoupení na Dni
seniorů 18. listopadu., Adventní jarmark 2. prosince,
začátek plaveckého výcviku 8. prosince, příští rok pak
týdenní lyžařský pobyt v Olešnici v Orlických horách,
návštěva
představení
Východočeské
komorní
filharmonie a samozřejmě tradiční škola v přírodě.
Průběžně bude program doplňován o další akce
kulturní i vzdělávací.
Z volnočasových aktivit nabízíme prostřednictvím
Kroužků.cz kroužek sportovní a počítačový. Sami pak
zajišťujeme kroužek angličtiny a nyní nově keramická
odpoledne a v plánu je i odpoledne deskových her.
Jak je patrné, nemusíme se za naši činnost stydět.
Je třeba si uvědomit, že z hlediska personálního
disponujeme oproti městským školám nepatrným
počtem zaměstnanců a pedagogů. A na základě
zpětných vazeb se v žádném případě nemusíme stydět
ani za naše absolventy, kteří se letos velice úspěšně
včlenili do svých nových působišť na druhém stupni
v pardubických školách.
Jak jsem již psal v posledním příspěvku, loňský pátý
ročník dosáhl v plošném testování nadprůměrných
a kvalitních výsledků. Pro nás kantory je toto odměnou
za snahu a práci a pro rodiče signálem a potvrzením
toho, že naše škola dává žákům naprosto plnohodnotné
vzdělání, a že obavy typu, že nebude umět či že se jim
nedostane všeho podstatného a důležitého, jsou liché.
Právě naopak. Jak se nám zpětně dostává i školní klima
a prostředí školy je nadstandartní. Zároveň je ale
potřeba říci a zdůraznit, že bez snahy a přičinění
samotných žáků a potažmo i rodičů, takovýchto
výsledků dosáhnout nelze.
Závěrem bych ještě velice rád touto cestou popřál
našim žákům a zaměstnancům úspěšný a pohodový
školní rok, obci Ostřešany a jejímu vedení poděkoval
za podporu a tradičně také vzkázal a požádal – kdykoli
se na nás můžete obrátit se svými problémy, názory
i otázkami. Prosíme pokud možno vždy co nejrychleji
a přímo. Bez komunikace, vzájemné podpory a snahy
to ve škole nelze. Vždyť společným cílem a zájmem
jsou naši žáci, vaše děti, naše budoucnost. A všichni si
přejeme, aby byla co nejlepší.
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 děkujeme.
Zpravodaj pro Vás připravil obecní úřad Ostřešany ve spolupráci s kulturní komisí.
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