Ostřešanský
zpravodaj

Říjen 2018

Vážení spoluobčané,
nejdříve bych Vám chtěl poděkovat za účast na volbách
do obecního zastupitelstva Obce Ostřešany a za
projevenou důvěru. Výsledky voleb najdete uvnitř
zpravodaje.
S novým volebním obdobím přichází chvíle na
hodnocení minulého období. Největší radost mám ze
splnění dlouholetých plánů a zároveň slibů, konkrétně
dobudování „kulturáku“ a výstavby cyklostezky.
Důležitým počinem pro obec jsou také investice do
budovy školy, zateplení, rekonstrukce sociálních
zařízení a zvyšování kapacity mateřské školy.
Podařilo se opravit další místní komunikace, nejvíce
„prokoukla“ lokalita Družstevní. Úprava veřejných
prostranství probíhá dlouhodobě, nejdále jsme v okolí
obecní kaple.
Touto cestou chci poděkovat všem dobrovolným
složkám v obci za výbornou spolupráci při zajišťování
společných akcí ve volebním období 2014-2018.
Děkuji zastupitelům za práci vykonanou pro naši obec
v uplynulých čtyřech letech, zaměstnancům obecního
úřadu a dámám z kulturní komise.

Josef Vodrážka, Váš starosta

SDH OSTŘEŠANY
K 30.9. t.r. byly dokončeny stavební úpravy naší
hasičské zbrojnice, proběhla oprava střechy, zateplení
celého pláště budovy (střecha a boky) včetně omítnutí
boků, okapový chodník, výměna luxfer za plastová
okna a výměna vrat. Potěšující je, že díky úspěšné
žádosti o dotaci v Integrovaném regionálním programu
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je obci přiznána dotace ve výši 95 % z uznatelných
nákladů, tj. 949.873,65 Kč. Celkové náklady projektu
jsou 1,1 mil Kč včetně DPH.

Za SDH Ostřešany Petr Gabriel

KULTURNÍ KOMISE
Léto je za námi, podzim klepe na dveře a my
příchazíme s ohlednutím za uplynulými měsíci.
Členové kulturní komise tradičně gratulují jubilantům
naší obce. Přání probíhá od 65. roku.
V květnu jsme společně s panem starostou přivítali
sedm nových občánků Ostřešan. Všem dětem přejeme
pevné zdraví a rodičům mnoho sil, trpělivosti a
krásných chvil po boku jejich nejmilejších.

V květnu jsme společně také zavzpomínali na naše
dětská léta a připravili jsme všem dobře známou
šipkovanou. Počasí nám ne úplně přálo. Kolem se
honily mraky a hrozilo, že do cíle nedojdeme s úplně
suchou botou. Vše nakonec dobře dopadlo a téměř 60
dětí si odneslo diplom za svou šikovnost. Po cestě
plnily úkoly jako poznávání zvířat, rostlin, luštění
tajenky atd. Cestou se také mohly seznámit s naším
novým obyvatelem – vodníkem Vendou. Ale nebojte
se, Venda je dobrák od kosti a hlídá nám tu kapříky ve
všech rybnících.
Na 9. června jsme se moc těšili. Že nevíte proč? No
přece tu byl den dětí! A tentokrát ve stylu piráti a
námořníci. Účast byla byla veliká a nepřekazila ji ani
krátká bouřka, která se přehnala. Malí návštěvníci
statečně a odhodlaně plnily úkoly, které jsme si pro ně
připravili. Mohli jsme si prohlédnout vozy záchranných
složek, děti se zabavily na skákacím hradě, ochutnaly
poctivou domácí zmrzlinu a po osvěžení v podobě

krátkého deště přistál malými i velkými očekávaný
vrtulník. Moc děkujeme všem sponzorům, bez kterých
by dětský den nebylo možné uskutečnit v takovém
rozsahu. Naše poděkování patří všem dobrovolníkům,
kteří nabídli pomocnou ruku s přípravou i organizací.
Jako každý rok i letos nám pomáhali dobrovolné
spolky obce jako hasiči, fotbalisté, myslivci, rybáři,
airsoft klub či military klub. Novinkou mezi
disciplínami byly překážky Amazon race. Za ty
děkujeme Tomášovi a Zbyňkovi Sekerovým, panu
Raušerovi pak za zapůjčení toulavé kuličky a paní
Kulhavé s rodinou za přípravu bludiště a malířce
Aničce za malování na obličej.

Pátek 7. prosinec je dnem, kdy si zaplesáme. Od 19ti
hodin se koná 2. ples Obecního domu. Nebude chybět
hudba, občerstvéní, tombola a kulturní zpestření.
Lístky budou v prodeji od 1. listopadu na obecním
úřadě.
Poslední akcí roku 2018 bude koncert v místní
kapličce. Ten je naplánován na středu 19. prosince.
Nebude chybět něco teplého na zahřátí a něco sladkého
na zub.
V jednání je momentálně divadelní představení. O
přesném termínu budete informováni.
Děkujeme za Vaši účast a pomoc na akcích, které by
bez Vás nebylo možno uskutečnit. Těšíme se, že se
budeme všichni společně potkávat a radovat se z
příjemně strávených chvil. Vážíme si dobrých vztahů v
náší obci a doufáme, že to tak bude i dobudoucna. A i
když má každý z nás někdy horší den, nezapomínejme
se usmívat. Na světě jsme jen jednou a jak se říká – nic
není tak zlé, jak to na první pohled vypadá.
Zahrádkářům přejeme, ať jim jdou podzimní práce od
ruky, dětem co nejméně nemocí a všem dohromady
krásný podzim plný barev.
Členové kulturní komise Martina, Lenka, Kamila,
Jaruška, Oldřiška, Zdenda a Pepa.

Kulturní komise obce Ostřešany

Šipkovaná
První akcí podzimu je strašidelná stezka, kterou
pořádáme pro děti z Ostřešan. Ta je naplánována na
sobotu 13. října.
10. listopadu se už moc těšíme na tradiční posezení u
muziky v rámci setkání seniorů. Začátek je ve 14
hodin.
Hned den poté přivítáme početnou skupinu našich nově
narozených spoluobčánků.
V týdnu od 26. listopadu do 1. prosince si můžeme
prohlédnout výrobky na výstavě ručních prací. Tímto
prosíme všechny, kdo jsou ochotni své výrobky na
výstavu zapůjčit, aby tak učinili v rozmezí 19.-23.
listopadu. Výrobky se nosí na obecní úřad. Moc Vám
děkujeme.
Prosincem začíná tolik očekávaný předvánoční čas.
Proto i my v sobotu 1. prosince rozsvítíme vánoční
strom. Chybět nebude jarmark výrobků dětí ze ZŠ a
MŠ Ostřešany. Hned den poté, tedy v neděli 2. prosince
si pro místní děti připravili naši hasiči mikulášskou
nadílku. Předtím, než přijde Mikuláš s čerty a andílkem
nám šikovní ochotníci zahrají tématickou pohádku o
čertíkovi, který se učil číst, psát a počítat.
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AFK OSTŘEŠANY
Vážení spoluobčané a příznivci AFK,
Dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti AFK
Ostřešany.
V dubnu letošního roku pořádalo AFK na hřišti
„Pálení čarodějnic", kde zúčastněné děti dostaly
zdarma párek a pití. Překvapila nás velká účast dětí,
ale i dospělých. Chtěl bych poděkovat i zaměstnancům
obecního úřadu za pomoc se stavěním hranice.
V červnu proběhl v areálu AFK „Dětský den", kde jsme
zajistili občerstvení.
A teď už k fotbalu.
Nejdříve se ohlédneme za koncem sezóny 2017/2018.
Mužstvo dospělých obsadilo v konečné tabulce
Okresního přeboru krásné 3. místo, když do posledního
kola bojovalo o stříbrnou příčku. Společné mužstvo
mládeže Mikulovice/Ostřešany v Krajské soutěži
dorostu skončilo bohužel na posledním místě tabulky.

Během letní pauzy kádr dospělých opustili tito hráči:
Tadeáš Vojíř - SK Rosice nad Labem, Lukáš Moravec
– Sokol Mnětice, Ondřej Dufek ukončil kariéru, Tomáš
Hájek – Sokol Mnětice. Do kádru přišli: Adam Zelinka
– Staré Hradiště, Daniel Jeníček – SK Rváčov, Filip
Krigovský – nový člen a Jaroslav Vohradník – Lány na
Důlku.
V letní přípravě na novou sezónu sehrál „A" tým tyto
přípravné zápasy:
SK Tuněchody : AFK Ostřešany

V letošním školním roce bylo zapsáno 52 dětí, z toho
32 dětí 4-6letých a 20 dětí 3-4letých. Vzhledem
k velkému počtu žádostí o přijetí do MŠ došlo
rozhodnutím zřizovatele k rekonstrukci půdních prostor
a vytvoření dalšího oddělení. V současné době v levém
křídle budovy probíhají rozsáhlé stavební úpravy. Děti
využívají prozatím dočasně bývalou tělocvičnu, která
byla přizpůsobena nejmladším dětem a standardně
vybavena (dřevěné obložení, nábytek, koberec, herní
prvky….). Z důvodu rozšíření kapacity byla přijata do
MŠ v pořadí již čtvrtá p. učitelka Kateřina Poláková.
Touto cestou bych chtěla poděkovat rodičům, kteří nám
vyšli vstříc v této nelehké situaci na začátku školního
roku a přizpůsobili se současným možnostem MŠ.

AFK Ostřešany : Titanic Srch
Tatran Miřetice : AFK Ostřešany
AFK Ostřešany : SK Pardubičky „B"
V polovině srpna začal nový soutěžní ročník
2018/2019. Týmu AFK se zatím v podzimní části
vůbec nedaří. Po 7-mi odehraných kolech se tým krčí
na předposledním místě tabulky se ziskem pouhých 4
bodů. Útěchou může být, že spodek tabulky je bodově
velice vyrovnaný a předváděné výkony nejsou až tak
zlé. Pevně doufáme, že se mužstvo probudí a budeme
tabulkou stoupat výš. Společnému týmu dorostu
Mikulovice/Ostřešany patří v Krajské soutěži po 7-mi
odehraných kolech 8. místo. V Mikulovicích působí i
další fotbalové naděje z Ostřešan. Spolupráce při
výchově mladých fotbalistů s funkcionáři 1. FC-SK
Mikulovice je výborná a chci jim touto cestou
poděkovat.
Na konci prázdnin začaly tréninkové jednotky i naší
fotbalové přípravce pod vedením pana Lukáše Kremy.
V doprovodu rodičů se schází na trénincích 12 – 14
dětí, což je fajn. Těší nás, že náplň těchto lekcí děti
baví. Musím proto panu Lukáši Kremovi a všem, kteří
vypomáhají, poděkovat za jejich přístup a odvedenou
práci.
Na závěr bych ještě zmínil, že výbor AFK pracuje na
přípravách plesu AFK, který proběhne v únoru 2019 a
výroční členské schůzi v březnu roku 2019.

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prázdniny utekly jako mávnutím proutku a děti se nám
opět vrátily do naší školky.
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A nyní něco málo z aktuálního dění v naší školičce.
Naši nejmenší 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. Lektorka Milena Dobrovolná je zároveň
členkou VČD v Pardubicích, její způsob práce je pro
děti pestrý a zajímavý, dokáže využít svého hereckého
a pěveckého talentu a její hodiny angličtiny jsou pro
děti velkým přínosem.
V současné době probíhá oblíbený 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.
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“. I po týdenním pobytu v MŠ
se nám podařilo zapojit i ty nejmenší dětičky.
Na 12. 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. 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.
A co nás ještě čeká v podzimním období?
Zábavná hra v parku s plněním úkolů, týkajících se
podzimní přírody „Hledáme dýňové světýlko“, na
konci bude čekat na děti sladký poklad.

„DRAKIÁDA“ - návštěva u našich kamarádů
v Nemošicích, společné pouštění dráčků .
11.10. pohádka „Děda Listnáč a skřítek Kvítek“
22.10. hudební pořad „Zpívající koťata“
12.11. pohádka „Strach má velké oči“
13.11. pohádka „Jak se anděl potkal s čertem“
5.12. v 8,00 hod. „VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ“

Na posvícení jsme jako obvykle uspořádali rybářské
závody, kterých se zúčastnilo 67 soutěžících. Rybáři
celkem ulovili 142 ryb nad 20 cm. Vítězem se stal pan
Rajsigl z Pardubic, který nalovil 445 cm a jako výhru si
odnesl pohár a mikrovlnou troubu. Nejúspěšnějším
rybářem z Ostřešan byl Aleš Hlaváček, který skončil ve
druhé desítce. Po závodech bylo možno vyhrát kapra v
tombole. O posvícenském víkendu si mohl každý, kdo
měl zájem zachytat. Jelikož počasí přálo po celý
víkend, tak na rybníky dorazilo docela dost lidí.
Dne 17.11.2018 se bude konat členská schůze v
Obecním domě v Ostřešanech.
Nakonec bychom Vás chtěli pozvat na "Společenský
večer", který se bude konat dne 3.listopadu.2018 od
19:30 hodin v Obecním domě, k tanci bude hrát
skupina "Evergreen" a lístky si můžete zakoupit na
telefonním čísle 604383273.
Josef Havlíček, hospodář

Babičky a dědečkové!
Naši nejmenší už pilně nacvičují a moc se na Vás těší
na tradičním setkání v Obecním domě, které proběhne
10. listopadu od 14 hodin.
Pokračujeme také ve 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 opět sbírat
v průběhu celého roku, kontejner je umístěn u
vstupních dveří MŠ v přízemí budovy.
Předem děkujeme za případnou pomoc.

Za MŠ zapsala Dvořáková Jana

RYBÁŘI
Vážení spoluobčané,
máme za sebou velice teplé a suché léto. Naše ryby
však toto pro ně nepříznivé počasí s naší pomocí docela
dobře zvládly.
V červnu jsme pořádali dětské rybářské závody, kde se
zúčastnilo 20 dětí a ulovily 46 ryb. Po té jsme měli
"NOČNÍ CHYTÁNÍ".
Od dubna do června opět probíhala "Vesnická liga",
soutěž v lovu ryb mezi vesnicemi, kde jsme skončili na
krásném 2. místě.
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MYSLIVCI
V obci máme myslivecký spolek…
V loňském roce oslavil už 70 let svého trvání. Je
uživatelem honitby, jejímž držitelem je Honební
společenstvo vzniklé na základě zákona o myslivosti
v roce 1992. Ve společenstvu jsou aktivní myslivci,
kteří jsou zárukou, že zájmy těchto dvou subjektů jsou
totožné, tj. péče o přírodní prostředí a odpovídající
zazvěření. Ta spočívá v budování zásypů pro
přikrmování
zvěře,
v prevenci
parazitálních
onemocnění
podáváním
medikovaných
směsí,
předkládání soli, ve stavění posedů a kazatelen pro
pozorování zvěře a také v jejich využívání při odlovu
stanovených druhů. V posledních letech také
v umisťování pachových zradidel, která chrání zvěř
před střetem s motorovými vozidly.
Život společnosti se v poslední době dramaticky mění.
Veřejnost nemá často k myslivosti vztah, nezná ji, ani
její principy a informace čerpá pouze z médií. Ta
zpravidla sídlí ve velkých městech a jejich pohled na
myslivost je deformován sentimentálním pohledem
městského člověka na přírodu, kterou sice miluje, ale o
jejich zákonitostech nemá většinou valné povědomí.
Na silnicích procházejících honitbou se neustále
zintenzivňuje doprava. Její hustota s dopadem na zvěř
znamená, že část rozlohy honební plochy produkuje
zvěř jen pro ztráty na silnicích. Setkáváme se také
s neukázněnými motoristy brázdícími volný terén,
někdy dokonce v noci s rozsvícenými světly i

pomocnými světlomety. V honitbě se pohybují i
pytlačící psi a kočky, jejichž majitelé si vůbec
neuvědomují jejich negativní roli v přírodě.
Po roce 1990 došlo v našem kraji k výrazným změnám
v charakteru zemědělské výroby, zejména k omezení
chovu dobytka. To má za následek, že plochy zelené
píce prakticky neexistují. V nebývalé míře jsou
pěstovány tzv. energetické plodiny – kukuřice pro
výrobu ekolihu a řepka do motorové nafty. Pěstování
cukrové a krmné řepy bylo prakticky zastaveno.
Není proto pochyb, že tyto a další civilizační vlivy
negativně ovlivňují upřímné snahy myslivců o řádné
myslivecké hospodaření a dosažení rovnováhy mezi
přírodním prostředím a volně žijící zvěří.

Za myslivecký spolek MUDr. Otakar Štěpánek

rozvrhu hodin pro ZŠ. Pevně doufáme, že se nám
podaří co nejdříve situaci vyřešit.
Pro letošní rok máme opět naplánovánu celou řadu
akcí, kterými chceme obohatit a zpříjemnit našim
žákům školní rok. Vedle tématických exkurzí a akcí,
návštěv hudebních a divadelních představení,
plánujeme podruhé zimní lyžařský pobyt v Olešnici
v Orlických horách na chatě Juráška ve dnech 21. – 25.
1. 2019, VI. školní ples v pátek 15. 2. 2019 a ve dnech
10. – 14. 6. 2019 tradiční školu v přírodě, tentokrát
v penzionu Pastviny u Pastvinské přehrady. Ještě 30.
11. 2018 začínáme s plaveckým výcvikem a v sobotu 1.
12. 2018 pro vás opět přichystáme tradiční adventní
jarmark.
Nyní ale stojíme stále na začátku dlouhého období
pilné práce a společného života ve škole i obci. Přeji
všem našim žákům, dětem, rodičům, celé obci úspěšný
a pohodový školní rok, pokud možno bez problémů a
škrábanců.
S přáním krásného podzimu Mgr. Jan Václavík,
ředitel školy.

Z NAŠÍ ŠKOLY
Vážení spoluobčané, přátelé školy.
Letošní školní rok 2018/2019 jsme společně zahájili 3.
září 2018 v počtu 33 žáků ZŠ. Tedy ve shodném, jako
v loňském školním roce. Máme radost z šesti prvňáčků
a přejeme jim úspěšnou a spokojenou cestu životem
školáka. Nepůjde to samo, holt škola je škola, je
potřeba i pomoc a podpora vás rodičů. Za nás učitele
naší školy mohu ale slíbit maximum pro toto úspěšné a
spokojené absolvování naší školy. To samé samozřejmě
platí i pro ostatní žáky vyšších ročníků – „staré
mazáky“.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Volby do obecních zastupitelstev se konaly 5. a 6. října
2018.

Zvolení zastupitelé obce Ostřešany podle
počtu hlasů:

Jak bylo a je stále patrno, školní rok 2018/2019 jsme
zahájili i z části v provizorních podmínkách. Aby byla
naše mateřská škola schopna pokrýt zájem rodičů o
umístění dětí do MŠ, přistoupila obec Ostřešany
k rozsáhlé přestavbě objektu bývalého ředitelského
domku. V podkroví přibude nová krásná herna se
sociálním zázemím, rekonstruují se i spodní prostory
školky, byl proveden nový rozvod vytápění,
elektroinstalace, ze zahrady pak bude zbudováno nové
schodiště a výtah. Děkujeme obci za tak výraznou
podporu místní ZŠ a MŠ.

Mgr. Vodrážka Josef (449 hlasů)

V souvislosti s tím bylo prozatímně do tělocvičny
umístěno druhé oddělení MŠ a tělesná výchova je
vyučována v obecním domě na sále. Toto a skutečnost,
že stále řešíme personální problém, nejsou učitelé pro
1. stupeň ZŠ, způsobilo letošní menší roztříštěnost

Bc. Martin Ročeň (365)
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Hoferica Miroslav (411)
Ing. Hrdlička Pavel (403)
MUDr. Dvořáková Naděžda (384)
Drábek Oldřich (374)
Mauer Aleš (374)
Ing. Lukáš Hemerka (372)
Bobek Kamil (368)
Ing. Houdek Lukáš (363)
Koprivňanský Jozef (354)
Havlíčková Silvie (350)

Ing. Jiří Dvořák (343)

Přišel podzim do zahrady

Strouha Jan (144)

Přišel podzim do zahrady,

Zelinka Oldřich (116)

všechny barvy namíchá,
s každým lístkem ví si rady,

Ustavující jednání zastupitelstva proběhne koncem
října případně začátkem listopadu dle termínu
definitivního vyhlášení platnosti voleb.

barvy na něj nadýchá.
Konec léta je tu, děti,
podzimní už přišel čas,

Děkujeme všem občanům, kteří se voleb zúčastnili.

listí k zemi s větrem letí,
plno zlata je tu zas.

Akce podzima / zima 2018
Vážení spoluobčané, pro lepší přehlednost pro Vás máme seznam akcí pořádaných kulturní komisí
do konce roku 2018.

13.10.2018

Strašidelná stezka odvahy – akce určená všem odvážným dětem z Ostřešan

27.10.2018

100 let republiky - zasazení lípy v Ostřešanech a Ostřešánkách

10.11.2018

Beseda s důchodci – tradiční posezení s muzikou určené pro všechny dříve
narozené

11.11.2018

Vítání občánků

26.11. - 1.12.2018

Výstava ručních prací ( prosíme spoluobčany o zapůjčení výrobků)

1.12.2018

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

7.12.2018

Ples obecního domu

19.12.2018

Vánoční koncert v místní kapličce
Těšíme se na Vaši účast.

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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