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Vážení spoluobčané,
rád Vás opět zdravím v prvním letošním čísle našeho
Zpravodaje. Ručičky hodinek máme posunuty,
kalendářní jaro je tady a teď už se jen těšíme
na slunečné počasí.
A co nás čeká v letošním roce?
V ulici Družstevní dobudujeme retardéry a zpevněné
plochy u některých rodinných domů. Navzdory
loňským komplikacím je výsledek prací velice
pěkný a slouží místním obyvatelům, včetně těch
nejmenších. U obecní kaple budou instalovány ještě
2 lampy veřejného osvětlení. Nyní vybíráme jejich
vhodné provedení. Předběžně máme přidělen
souhlas s dotací na úpravu okolí bývalé požární
nádrže. Projekt je připraven a budeme vybírat
zhotovitele. Projektová dokumentace na opravu ulic
u školy a Slezákova je z větší části hotova,
následovat bude seznámení majitelů dotčených
nemovitostí se záměrem a podání žádosti o vyjádření
správců sítí.
Žádost o dotaci na opravu a zateplení hasičské
zbrojnice prošla závěrečnou kontrolou řídícího
orgánu bez závad, budeme připravovat výběrové
řízení na dodavatele prací.
Společně s paní projektantkou se od začátku roku
věnujeme přípravám na rozšíření kapacity mateřské
školky. Obec chce rodičům vyjít vstříc a vytvořit
takové podmínky, aby všechny děti mohly
navštěvovat mateřskou a základní školu přímo
v obci.
Ještě poznámka k článku o „Ostřešanské spojce“ nesouhlas
obce
s navrhovaným
technickým
provedením se na některých místech setkal
s pramalým „nadšením“, nicméně budeme dál hájit
zájmy občanů naší obce.
V jiné části zpravodaje Vás žádáme o ohleduplnost
při venčení pejsků. Zároveň Vás chci požádat
o ohleduplnost při parkování, zejména rozšířeném
parkování na chodnících. Maminky s kočárky
a dětmi, starší spoluobčané, pracovníci obce
při údržbě chodníků, ti všichni se musí vyhýbat
parkujícím autům, a přitom vstoupit či vjet
do silnice. Osobně jsem požádal dotčené řidiče

a situace se částečně zlepšila, dalším krokem bude
požádat policii o spolupráci a řidiče postihovat.
Krásné jarní dny plné sluníčka a pevné zdraví
Vám přeje Josef Vodrážka, Váš starosta.

KULTURNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané,
dovolte ohlédnutí za proběhlými událostmi.
I na podzim jsme pokračovali ve spolupráci
s obecním úřadem v gratulacích našim jubilantům.
V úterý 7. listopadu zavítalo do Obecního domu
první divadelní představení. Divadlo tří nám zahrálo
vtipnou komedii Queensland. Účast diváku byla
nad naše očekávání a mile nás potěšily rekace
na tuto kulturní akci.
Dne 18. listopadu se konalo tradiční setkání seniorů.
K tanci a poslechu zahrála skupina Pardubická
šestka. Celé setkání probíhalo v příjemné náladě
a věříme, že pro Vás bylo příjemným zpestřením
před nadcházejícími svátky.
V pondělí 27. listopadu jsme si mohli poslechnout
další přednášku pana Nováka. Tentokrát byla
o Grónsku. Potěšila nás velká účast posluchačů.
2. prosince jsme společně rozsvítili vánoční strom.
Děti ze základní a mateřské školy nám se svými
pedagogy zazpívaly písně se zimní a vánoční
tématikou. V Obecním domě zároveň probíhal
jarmark výrobků dětí, které jsme si mohli zakoupit.
I letos nechyběly horké nápoje pro zahřátí, které
byly podávány ve venkovním stánku. Naši hasiči
se postarali o občerstvení. Po rozsvícení následoval
krásný ohňostroj, který celou akci zakončil. Celý
týden před rozsvícením stromu probíhala výstava
ručních prácí. Jsme rádi, že i tento rok jste nám
zapůjčili krásné výrobky a napomohli tak tuto
výstavu uskutečnit. Výstava je velmi oblíbená a
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každým rokem přibývá výrobků ke shlédnutí.
Na první adventní neděli 3. prosince si Sdružení
dobrovolných hasičů připravilo mikulášskou
nadílku. Na úvod mohly děti shlédnout divadelní
pohádkové představení a po něm přišel už samotný
Mikuláš s čerty a andělem. Dětem rozdal balíčky
a ty na oplátku slíbily, že budou celý rok hodné.
V pátek 8. prosince se konal 1. ples Obecního domu
Ostřešany. K tanci a poslechu hrála kapela Bylo nás
5. Příjemným zpestřením byl fotokoutek, ve kterém
jsme se mohli vyfotit a odnést si fotografii
na památku. Doufáme, že jste si ples užili.
Poslední akcí loňského roku byl již 10. adventní
koncert v ostřešanské kapličce. Děti z MŠ a ZŠ
Ostřešany zazpívaly na úvod krásné koledy. Poté
vystoupila se svými písněmi členka hudebního
souboru ReBelcanto Veronika Němcová. Děti
se mohly podívat na dřevěný betlém a na zahřátí
byly podávány horké nápoje.
I v roce 2018 pokračujeme v kulturních akcích.
První událostí byla přednáška ostřešanského rodáka
a zkušeného paleontologa Mgr. Radka Vodrážky,
Ph.D. Ten si pro nás připravil velmi zajímavou
přednášku s názvem Tajemství Antarktidy. Jako
vědec tento nehostinný kontinent několikrát navštívil
a mohl nám tak přiblížit, za jakých podmínek tam
pracují a co konkrétně zkoumají.
Ve čtvrtek 8. března jsme shlédli druhé divadelní
představení Divadla Tří s názvem Úředničunina s
prasklou hřídelí u sifonu. Velká účast nás těší a rádi
budeme v této nové tradici pokračovat.
Tento rok připravujeme další akce pro děti a dospělé
a věříme, že si každý najde to své. V květnu zveme
děti všech věkových kategorií na šipkovanou.
O přesném termínu budete informováni. 9. června
se koná tradiční dětský den. Přípravy jsou již
v plném proudu. Rádi bychom Vás touto cestou
poprosili o pomocnou ruku. Pokud je mezi Vámi
někdo, kdo by rád pomohl při organizaci dětských
akcí, budeme rádi, pokud se připojíte. Jedná se
především o obsazení stanovišt na dětském dni
a šipkované, kterou bychom rádi dětem připravili.
Stejně tak rádi přivítáme jakékoliv strašidlo, které by
přišlo postrašit na podzimní strašidelnou stezku.
Na konci léta bychom se společně s dětmi rádi
rozloučili s létem. Opečeme si buřty a za doprovodu
kytary si i něco zazpíváme. Snad nám tentokrát
počasí bude přát o něco více než loňský rok.
Pro dospělé budou připraveny další přednášky
a společenské akce. O přesných termínech budeme
průběžně informovat.
Děkujeme všem, kteří svou pomocí či sponzorskými
dary pomohli proběhlé akce uspořádat. Obzvláště
pak akce pro děti, které jsou časově i organizačně
náročnější. Vážíme si každé pomoci, kterou jste nám
nabídli.

Nyní nám dovolte popřát Vám krásné jarní dny
a spoustu sluníčka.

Kulturní komise obce Ostřešany

AFK OSTŘEŠANY
Dobrý den vážení spoluobčané a příznivci AFK.
Dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti AFK
Ostřešany. „A“ tým vstoupil v srpnu do podzimní
části nové sezony 2017/2018 Okresního přeboru.
Celý podzim odehráli na velice dobré úrovni, a proto
jim v tabulce patří pěkné čtvrté místo s minimálním
odstupem na druhou příčku.
Ze třinácti podzimních zápasů 8x vyhráli, 2x
remizovali a zaznamenali pouze 3 porážky. Získali
celkem 26 bodů, při skóre 33:24. Ostřešanským
kanonýrem a zároveň nejlepším střelcem Okresního
přeboru je Lukáš Moravec, který vstřelil 18 branek.
Tadeáš Vojíř se trefil 9x a Petr Hošek 3x. Ve velmi
vyrovnané soutěži si naši hráči vedli na podzim
velice dobře. Pouze mužstvo Libišan je na prvním
místě suverénní. Věříme, že tým AFK bude
předvádět i na jaře kvalitní výkony, a že Vás svou
hrou bude nadále bavit.
Naše mladé naděje ve společném družstvu staršího
dorostu Mikulovice/Ostřešany se statečně perou se
staršími hráči ostatních mužstev. Po podzimu jim
patří v tabulce 12 příčka. Ze třinácti zápasů 1x
vyhráli za 3 body a 12x prohráli. Další dva body si
připsali za dva remízové zápasy, které následně
prohráli na pokutové kopy. Celkem tedy získali 5
bodů při skóre 8:52. Naši mladíci v této Krajské
soutěži staršího dorostu zatím sbírají hlavně
zkušenosti.
„A“ tým zahájil se začátkem nového roku přípravu
na jarní sezonu tréninky v hale a venku. Dále
odehrál na umělé trávě na PAMAKU Dřenický
zimní pohár. V tabulce skupiny“B“ se umístil
na třetím místě po výsledcích – AFK : Zaječice 2:2
– branky L. Moravec 2x; AFK : Hrochův Týnec 3:7
– branky D. Paštyka, P. Hošek, P. Ledvinka; AFK :
Rohoznice 3:2 – branky L. Moravec 2x a Tadeáš
Vojíř.
Zápasy o umístění – AFK : Míčov 16:2 – branky L.
Moravec 5x, T. Vojíř 4x, L. Drbohlav 2x, P.
Ledvinka 2x, O. Dufek, J.Vilím a J.Bystroň. Další
zápas AFK : SK Dřenice 8:0 – branky L. Moravec
4x, M. Moravec 2x, T. Vojíř 2x. V turnaji jsme tak
obsadili konečné 5-té místo. Velká pochvala patří
Lukáši Moravcovi, který konta soupeřů zatížil 13-ti
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góly.
Další přípravná utkání se konala v neděli 4.3. 2018
od 14:30 hodin na PAMAKU - AFK : SK
Tuněchody. V neděli 11.3.2018 od 15:00 hodin
AFK : SK Pardubičky dorost . V neděli 18.3. 2018
od 15:00 hodin
Miřetice : AFK – hřiště
v Miřeticích.
Dále už nám začala jarní část Okresního přeboru,
kdy v neděli 25.3.2018 od 15:00 hodin přivítal „A“
tým na svém hřišti vedoucí mužstvo Okresního
přeboru Libišany, po výborném výkonu a výsledku
4:1 body zůstaly doma.
Tištěné rozpisy k utkání mužstev AFK jsou
k dispozici
v restauraci
v Obecním
domě
a v samoobsluze COOP v Ostřešanech.
Z dalších aktivit spolku fotbalistů musím zmínit
sportovní ples „AFK“, který se konal 24.2.2018
v sále Obecního domu v Ostřešanech. K tanci
a poslechu hrála výborná hudební skupina
„CHORUS“. Zaplněný sál se velice dobře bavil.
Jakož již tradičně byl ples zajištěn kvalitní obsluhou,
která poskytovala zúčastněným servis s výborným
pitím, jídlem a tombolou. S plesem AFK tak
panovala všeobecná spokojenost.
V sobotu 10.3.2018 od 15:30 hodin proběhla v sále
Obecního domu v Ostřešanech Výroční členská
schůze AFK Ostřešany.
Z budoucích společenských akcí musím zmínit
přípravu pálení čarodějnic a přípravu dětského dne.
O časech a termínech těchto akcí budete
informováni pomocí plakátů a hlášení v rozhlase.

Příspěvek do zpravodaje zpracoval za AFK
Ostřešany sekretář klubu Kamil Bobek.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok se nám přehoupnul do druhé poloviny
a nás čeká spousta dalších školkových aktivit
a zajímavých akcí, které vhodně vybíráme podle
věkové skladby a počtu dětí ve třídě, náročnosti
a časových podmínek. Obměňujeme je tak, aby děti
zažily každý rok něco nového a pro ně zajímavého.
V rámci těchto společných akcí prohlubujeme
vzájemné vztahy mezi učitelkou a dětmi, rodiči
a okolními mateřskými školami.
K základnímu vzdělání dětí patří také povědomí
o zvycích a obyčejích našeho lidu. Jsou plné
lidového moudra a pokory k životu a přírodě.
Na toto téma jsme vypracovali celoroční projekt
„LIDOVÉ TRADICE V MŠ“, ve kterém děti

poznávají zvyky, zvyklosti a obyčeje jak běžné
v našem prostředí, tak i méně známé. Vše rozvíjíme
hravou a zábavnou formou prostřednictvím prožitku,
smyslového vnímání a praktických zkušeností.
Jednou z velmi oblíbených tradičních veselic je
velký maškarní karneval, který každoročně probíhá
ve spolupráci s rodiči. Uskutečnil se 5. března 2018
od 15 hodin v místním kulturním domě. Na děti
čekala spousta zábavy a soutěží, dospělí se alespoň
na chvilku odreaguvali od svých každodenních
starostí a zpříjemnili si jedno docela všední
odpoledne.
Program zpestřila 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. V dnešní
uspěchané době si této nezištné pomoci obzvlášť
velmi ceníme.
Zpětně bych chtěla poděkovat manželům
Kovačíkovým, Vačkářovým a firmě „Šako“
za finanční příspěvek před vánočními svátky, který
potěšil v podobě krásných dárečků pod stromečkem
naše nejmenší.
Do konce školního roku nás ještě čeká spousta akcí,
z mnoha vybírám alespoň některé:
Od začátku ledna probíhá taneční kroužek „BESTA“
Chrudim pod vedením paní Martiny Novákové.
U dětí se rozvíjí pohybové dovednosti, koordinace,
rytmické a hudební cítění a v neposlední řadě radost
z pohybu.
Velmi pozitivní zkušenost máme s divadelními
společnostmi „Pernštejni“, „Divadýlko z pytlíčku“,
s loutkoherečkou p. Jarmilou Vlčkovou a s p. Margit
Vinklárkovou. Její celoroční pohádkový cyklus
„Pohádky
víly
srdíčkové“
směřuje
vždy
k aktuálnímu ročnímu období, je plný písniček,
loutek a živého vystupování.
Muzikoterapie s názvem „Malá hvězda“ je hudebně
relaxační program s tibetskými mísami, který působí
blahodárně na všechny složky lidské bytosti,
uvolňuje emoční a fyzické napětí a podporuje
samoozdravné procesy v našem těle.
Čeká nás tradiční výtvarná dílna v MŠ s výtvarnicí
Petrou Třískovou - malování a zdobení dřevěných
bločků.
Další z řady oblíbených tradic bude jarní putování
„VYNÁŠENÍ PANÍ ZIMY A VÍTÁNÍ JARA“.
Děti společně s p. učitelkou vytvořily zimní
královnu „Morenu“, která sice stále vládne, ale brzy
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se vydá na dalekou cestu po řece Chrudimce.
Mezi další jarní tradice patří velikonoční oslava
v parku „HLEDÁME VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“

zábava a následující víkend bude opět výlov dalšího
rybníku.
Za Spolek rybářů v Ostřešanech

a „ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE“ se spoustou
soutěží a opékání buřtíků ve strašidelném kotli.

Josef Havlíček, hospodář

Konec školního roku je ve znamení poznávacích
výletů, exkurzí a přírodovědných vycházek.
Plánujeme také dopolední exkurzi
a do hvězdárny v Pardubicích.

k hasičům

Také nás čeká přírodovědná vycházka ve spolupráci
s MS Ostřešany a jejím členem p. Černochem.
Vypravíme se k místním rybníkům, kde bude na děti
čekat opékání a zajímavé povídání o myslivosti
s ukázkami trofejí a výcviku loveckého psa.
Na 1.června připravujeme velkou
„Zahradní
slavnost“ spojenou s kulturním vystoupením dětí,
s pohádkou divadelní společnosti „Pernštejni“
„Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů
a princezen“ a se slavnostním pasováním
předškoláků.
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2018/2019 proběhne
9. a 10. května v době od 8,00 - 15,00 hodin.
Přihlášky je možné vyzvednout v kanceláři MŠ.
S případnými dotazy se mohou rodiče obrátit
na vedoucí učitelku osobně nebo na telefonním čísle
466 303 050, 734155750.

Za MŠ zapsala Dvořáková Jana

RYBÁŘI
V loňském roce Spolek rybářů v Ostřešanech mimo
brigád při údržbě areálu rybníků pořádal také dětské
rybářské závody, kde se zúčastnilo 30 dětí. Poté jsme
měli "NOČNÍ CHYTÁNÍ". Na posvícení se konaly
rybářské závody, na které dorazilo 52 soutěžících.
V listopadu jsme pořádali Společenský večer
v Obecním domě, kde nám hrála skupina Evergreen.
Při závodech týmů s názvem "VESNICKÁ LIGA"
se nám moc nedařilo, skončili jsme na 5. místě.
V letošním roce máme v plánu opět úklid okolí
rybníků, 23.6. uspořádáme dětské rybářské závody
a po jejich skončení bude následovat naše akce
"NOČNÍ CHYTÁNÍ".
Na posvícení se budou konat rybářské závody,
27.10. počítáme s výlovem, na 3.11. je plánovaná

PROSBA OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
dovolte nám touto cestou apelovat na Vás ohledně
uklízení psích exkrementů. V rámci obce je
umístěno několik odpadkových košů s pytlíky
určenými na to, co zřejmě část z obyvatel považuje
za zbytečné. Bohužel je u nás na denním pořádku,
že na chodnících a dalších veřejných prostranstvích
(např. cesta kolem rybníků, okolí kapličky, pomníku,
dětské hřiště) vídáme neuklizené psí výkaly.
Uvědomte si, že po chodnících chodí krom
dospělých i malé děti, které lehce přehlédnou, kam
šlapou. Prostředí, ve kterém žijeme, si utváříme jen
my sami. Zkusme být k sobě navzájem trochu
ohleduplnějsí a začít třeba právě u úklidu toho, co
po sobě zanechal Váš čtyřnohý miláček. Každý, kdo
psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, se
navíc dopouští přestupku proti veřejnému pořádku.
Je zde samozřejmě spousta pejskařů, kteří poctivě
po svém pejskovi uklízí. Těm patří poděkování,
že jim není lhostejné, jak to u nás v obci vypadá.
Když mohou oni, zkuste to také. Pokud je místo,
kde byste rádi koš s pytlíky nově umístili, neváhejte
kontaktovat obecní úřad.
Děkujeme

Z NAŠÍ ŠKOLY
Slovy známé písně „čas letí jako bláznivý“ a
nepřibrzdí jej ani stoleté zdi naší školní budovy. Do
školního parku se začalo pomalu vkrádat jaro, což je
samozřejmě dobře, a bude tak dobré přinést pár
informací a postřehů z naší školy.
Nejdříve se ohlédněme za akcemi, které naše škola
pořádala, a kterých se zúčastnila. V listopadu to bylo
tradiční vystoupení na oslavě Dne seniorů,
následoval další Adventní jarmark a vánoční Zpívání
v kapli. Tyto akce jsou pro školu velmi časově
náročné, ať již přípravou samotných vystoupení
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nebo přípravou výrobků, a tak nás mrzel poměrně
malý zájem o tyto výrobky. Po Vánočních
prázdninách se ve dnech 21. až 26. ledna konal první
lyžařský zimní pobyt našich žáků na horách
v Olešnici v Orlických horách na chatě Juráška.
Proběhl bez problémů a k plné spokojenosti všech
zúčastněných. Doufejme, že se příští rok, kdy se do
Olešnice vydáme podruhé, přihlásí ještě více
ostřešanských žáků.
Výpis z pololetního vysvědčení jsme dětem rozdali
v rámci
návštěvy
Východočeského
muzea
v Pardubicích v renesančním historickém sále dne
31.1. V únoru jsme shlédli divadelní představení O
líné Liduně a březnu jsme vyrazili do Pardubic do
Sukova sálu Domu hudby na program Komorní
filharmonie Pardubice. Na konci února jsme také
ukončili letošní plavecký výcvik. Poslední velkou
akcí školy byl VI. společný ples naší a mikulovické
školy. Letos s malou účastí tanečníků z Ostřešan.
Byl to velmi příjemný ples okořeněný vystoupením
taneční skupiny Innkeepers (irské tance). Je nám to
opravdu velice líto. Vždyť výtěžek jak z plesové
tomboly, tak z jarmarku, slouží na úhradu dopravy
žáků školu v přírodě a další akce. Práce do těchto
akcí vložená se vrací našim žákům.
Pohlédneme-li vpřed, směrem ke konci tohoto
školního roku, čeká naše žáky tradiční škola
v přírodě. Letos opět zavítáme do malebného údolí u
Ústí nad Orlicí a to ve druhém červnovém týdnu.
Včas budeme podrobněji informovat.
Nyní alespoň krátce k vnitřnímu školnímu životu.
Na konci února nás na tři roky opustila paní učitelka
Lucie Odvárková, která nastoupila na mateřskou
dovolenou. Přejeme jí i miminku pevné zdraví a
plno rodinné pohody. Na její místo byla přijata paní
učitelka Marie Dostálová.
Letošní rok nás provází několik problémů, které,
bohužel, výrazněji ovlivňují samotnou školní práci.
Prvním je vysoká míra absence žáků. Ta je
zapříčiněna hlavně častou a dlouhodobou
nemocností dětí. Podepsala se na ní opakující se vlna
chřipkových a jiných onemocnění. Ano, tato oblast
se těžce ovlivňuje, bacil si nevybírá, co lze ale
ovlivnit je plnění a doplnění si učiva. Obzvláště
poté, kdy jej žákům rozesíláme pomocí e-mailů.
Neprovedení zaslané práce výrazně zpomaluje celý
výukový proces a zpomaluje se tím i postup učební
látkou daných ročníků. Pro zbývající období
školního roku vás proto, milí rodičové, prosíme
o minimalizaci absence žáků a důsledným
doplňováním učiva v případě nemoci.
Dalším a často a průběžně řešeným problémem je
příliš časté (u některých žáků pravidelné)
zapomínání a neplnění zadaných úkolů a školních
povinností. Jak jsme již psali, velikou radost nám
udělali loňští páťáci, kteří se velice dobře uvedli

a zapsali ve svém novém působišti na druhém stupni
ZŠ v Pardubicích. Rádi bychom v šíření tohoto
dobrého jména naší školy pokračovali, ale jednou
z nutných podmínek je i poctivé plnění zadaných
úkolů a povinností a zodpovědný přístup k nim.
To se loňskému pátému ročníku povedlo. Zde je
nutná spolupráce vás rodičů a náš svědomitý přístup
k práci. Bez kružítka to ale vážně nejde ..
Třetí problematickou oblastí je oblast sociálních
vztahů a chování žáků mezi sebou navzájem. Každý
rok se od 1. září snažíme žákům vštěpovat základní
pravidla slušného a kamarádského soužití ve škole
i ve společnosti. Bohužel se stále častěji setkáváme
s nedobrými modely chování a vztahů. Na tuto, tolik
důležitou oblast, se zaměříme. Například formou
výchovných programů pro žáky.
Závěrem bych rád za naši školu poděkoval za stále
vstřícný přístup obecnímu úřadu a panu starostovi.
Abychom uspokojili poptávku po umístění do naší
mateřské školy, rozhodla se obec pro rozšíření její
kapacity tak, aby se pokryl zájem rodičů již
od příštího školního roku. Dále děkujeme všem
rodičům, kteří se nějakým způsobem zapojili
do školního života, děkujeme i všem dárcům
do plesové tomboly a osobně děkuji i všem
zaměstnancům školy za jejich práci. Zápis do naší
základní školy se uskuteční 3. dubna 2018 od 14 do
17 hodin v učebně I. třídy. Zápis do mateřské školy
pak 9. a 10. května 2018 od 8 do 15 hodin. Těšíme
se na vás.
S přáním krásného jara Mgr. Jan Václavík,
ředitel školy.

KNIHOVNA V OSTŘEŠANECH
instituce, která poskytuje své služby čtenářům zcela
zdarma, Vás zve k návštěvě!
Knihovna je umístěna v budově obecního domu
a půjčuje knihy dospělým i dětem každou středu
od 16ti do 18ti hodin. Těšíme se, že rozšíříte řady
našich spokojených čtenářů.
Na Vaši návštěvu se těší
Jaroslava Hlaváčková, knihovnice
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OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
Vážení spoluobčané,
od soboty 31. března 2018 bude opět otevřen sběrný
dvůr. Provozní doba je do odvolání stanovena takto:
STŘEDA 14-18 HODIN
SOBOTA 13 – 15 HODIN

OSTŘEŠANSKÁ SPOJKA
Vážení spoluobčané, mnoho z Vás se vloni
zúčastnilo informační schůzky v sále obecního
úřadu, kde jsme prezentovali projektovou přípravu
projektu „Ostřešanské spojky“. Při prezentaci,
doplněné aktuálními informacemi od pana poslance
Kolovratníka, jste se mohli seznámit se záměrem
tohoto zásadního zásahu do okolní krajiny kolem
naší obce. Každý z Vás nemá možnost a čas sledovat
aktuální dění, proto bych Vás chtěl touto cestou
seznámit s tím, co proběhlo od té doby a v jakém
stavu se záměr aktuálně nachází.
V průběhu jara 2017 proběhla oponentura „Velké
EIA“ (studie dopadů na životní prostředí), v které
bylo nejen ze strany naší obce, či našeho spolku
vyjádřeno k předloženému projektu negativní
stanovisko. Ministerstvo životního prostředí
rozhodlo o přepracování a doplnění předloženého
záměru dle vznesených připomínek a přibližně od
června 2017 jsme vyčkávali na opravenou verzi.
Protože se na úředních deskách (zde se vyvěšují
záměry k posouzení) dlouho nic nedělo, navštívili
jsme v říjnu pana poslance Kolovratníka v jeho
kanceláři s dotazy na aktuální stav. Výsledkem byl
příslib, že zjistí aktuální informace.
Daný příslib byl bezezbytku splněn a na počátku
prosince jsme obdrželi následující informace:
Práce na přepracování dokumentace „Velké EIA“
pro „Ostřešanskou spojku“ jsou zastaveny.

Centrální komise Ministerstva dopravy rozhodla,
že provede revizi všech původních alternativních
návrhů.
Na přelomu roku proběhlo výběrové řízení
na dodavatele nové studie možných alternativ řešení
(včetně stávající navržené trasy „Ostřešanské
spojky“).
V rámci studie alternativ bude zřejmě oslovena
i armáda, zda má z důvodu letiště výhrady k tzv.
„Jesenčanské spojce“ (jedna z řešených alternativ).
Studie alternativ by měla být hotova někdy
v březnu/dubnu 2018.
Poté dojde k dalšímu ekonomickému posouzení
předkládaných variant a výběru řešení, které by se
dále rozpracovalo pro nové posouzení dopadů
na životní prostředí.
Stávající projekt „Ostřešanské spojky“ vychází
pod akceptovatelnou mírou rentability.
Dále pan Kolovratník potvrdil, že bude hledat jiné
vyhovující řešení, např. využití možné trasy tzv.
„Jesenčanské spojky“, samozřejmě za předpokladu,
že zde projektanti nenarazí na zásadní technické
problémy a řešení musí splňovat i dostatečnou
rentabilitu.
V tomto okamžiku tedy musíme vyčkat na závěry
vzniklé ze studie posuzování různých alternativ
vedení trati do Chrudimi, které budou známy
přibližně v dubnu tohoto roku.
Poté bychom Vám, ve spolupráci s panem starostou,
rádi nabídli další setkání v sále obecního domu, a to
i za účasti pana poslance Kolovratíka, který by
občanům o projektu poskytl aktuální informace, tzv.
z první ruky.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se o toto
téma zajímáte, a zejména těm, kteří nejsou
motivováni jen bezprostředním dopadem stavby na
jejich vlastní bydlení, ale zajímá je především veliký
zásah projektu do krajiny, který by, v případě
realizace „Ostřešanské spojky“, zcela změnil krajinu
na západ od naší obce.
Martin Havelka, předseda výboru
Spolek pro ochranu přírody a krajiny Ostřešany

Ostřešanský zpravodaj vychází za účelem informování občanů o aktuálním dědí 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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