ZPRAVODAJ
obce Ostřešany

duben 2019

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v prvním letošním čísle našeho
Zpravodaje. Ručičky hodinek máme opět posunuty,
kalendářní jaro je tady, a nyní se jen těšíme, až začne
konečně pršet 😊.
Jsem rád, že se dětem líbí v naší rozšířené školce, že naše
hasičárna má nový „kabát“ a členové naší jednotky JPO3
mají lepší podmínky pro svoji dobrovolnou činnost. Zbývá
zde dořešit topení. Při realizaci obou akcí jsme čerpali
dotaci z Místní akční skupiny Železnohorský region – IROP
(Integrovaný regionální operační program), spolupráce
při administraci projektů byla výborná a pracovníkům
kanceláře MAS ŽR v Heřmanově Městci paní Ing. Petře
Sotonové a panu Bc. Martinu Písařovi náleží velké uznání
a poděkování.

postup bude směřovat k tzv. Jesenčanské variantě. To je
rozumné řešení, určitě ekonomičtější, než rušit stávající
trať a za miliardy budovat trať novou.
V loňském roce jsme Vás žádali o ohleduplnost při
venčení pejsků (úklid exkrementů). Zároveň jsme Vás
žádali o ohleduplnost při parkování, zejména rozšířeném
parkování na chodnících. V současné době jednáme
s Policií ČR a Městskou policií Pardubice o zahájení kontrol
parkování, někteří řidiči stále porušují pravidla silničního
provozu. K podobnému kroku budeme muset přistoupit
i v problematice venčení pejsků.
Přeji Vám krásné jarní dny, životní pohodu a hlavně pevné
zdraví.
Josef Vodrážka, Váš Starosta

AFK OSTŘEŠANY
Vážení spoluobčané a příznivci AFK,

Začátkem letošního roku jsme podali žádosti o dotaci na
opravu místní komunikace Slezákova ul., na rozšíření
herních a workoutových prvků (Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR) a na opravu kulturních památek (Pardubický
kraj). Dále plánujeme úpravu povrchu asfaltového hřiště
v areálu AFK, dobudování veřejného osvětlení v ulici za
školou, u kaple a v místě bývalé požární nádrže a
rekonstrukci osvětlení v ul. Slezákově. Čeká nás osazení
čekárny na zastávce u hřiště, tím by se měly zlepšit
podmínky pro cestující. V domku č.p. 150 u bývalé cihelny
připravujeme stavební úpravy, aby zde od podzimu 2019
měli zázemí členové mysliveckého sdružení. Dlouhodobě
plánujeme také odbahnění rybníků. Tedy sečteno a
podtrženo, práce máme před sebou dost a pevně věřím,
že za podpory zastupitelů a Vaší, vše zvládneme a naše
obec se bude dále rozvíjet.
Ve věci Ostřešanské spojky jsme obdrželi zprávu, že
příprava stavby ve stávající podobě byla ukončena. Další

dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti AFK
Ostřešany.
Podzimní část okresního přeboru se našemu mužstvu
moc nevydařila. Všichni jsme asi čekali lepší výsledky i
předvedenou hru. Pochválit můžeme hráče pouze za
konec podzimu. V posledních kolech tým zabral a
kvalitními výkony si vylepšil postavení v tabulce. I přesto
ale mužstvu AFK patří po podzimní části v tabulce až
7. příčka se získanými 18 body a skóre 34:24. Nejlepším
střelcem našeho mužstva byl Jaroslav Vohradník s 12
vstřelenými brankami. V soutěži okresního přeboru
střelců mu patří průběžná 2. příčka.
Náš tým dorostenců – Mikulovice/Ostřešany obsadil po
podzimní části krajské soutěže staršího dorostu v tabulce
8. místo se ziskem 16 bodů a skóre 35:31. Mezi nejlepší
hráče tohoto týmu patří Tomáš Havlíček a Lukas Lazaridis.
Dále ještě musím zmínit dva naše hráče Martina Havelku
a Matyáše Bobka, kteří válejí v týmech dorostu FK
Pardubičky.
Přípravu na jarní část fotbalové sezony začalo naše
mužstvo krátkým lednovým soustředěním na běžkách.
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Dále tým využíval sál v Obecním domě k pohybovým
cvičením.
V přípravném období se mužstvo zúčastnilo Dřenického
zimního poháru. Ten probíhal od konce února do začátku
března a všechna utkání se odehrála na UMT Hůrka. Naše
mužstvo zvítězilo ve všech utkáních ve skupině a
postoupilo rovnou do finále. V něm bohužel prohrálo a
obsadilo tak celkovou druhou příčku v tomto turnaji.

úřadu za podporu činnosti našeho spolku a popřál Vám
všem do celého roku 2019 hodně zdraví a spokojenosti.
Příspěvek do zpravodaje zpracoval sekretář AFK
Ostřešany Kamil Bobek.

Myslivecký spolek

Zápasy ve skupině – AFK : Bořice 3:0, Dřenice 7:6, Zaječice
11:0, Mnětice 10:1.

Zima pomalu končí a končí i období nouze, kdy členové
Mysliveckého spolku Ostřešany a myslivci obecně ukončí
přikrmování spárkaté (srnčí) a drobné zvěře. Přikrmování
má pozitivní vliv na zdravotní stav zvěře, její kondici a je s
ním spojeno i snižování škod způsobených zvěří. V letošní
zimě bylo při pravidelném krmení rozneseno do zásypů
a krmelců cca 3,5 t zadiny a více než 1,2 t ovsa a ječmene.
Dále pak bylo podle potřeby předkládáno seno jako tzv.
objemové krmivo, ale i třeba jablka a mrkev a krmná nebo
cukrová řepa jako krmivo dužnaté. Velký důraz je též
kladen na překládání soli, případně minerálních doplňků.
Na jaře však starost o zvěř nekončí. Velmi důležité je
vyčištění zásypů a jejich dezinfekce. Pokračuje
i předkládání soli ve snaze zajistit zvěři příjem minerálních
prvků, které v přírodě jen obtížně získá z potravy. V této
části roku zvěř ve zvýšené míře migruje, přičemž
překračuje komunikace a bohužel, nejen v tomto období,
dochází ke střetům s motorovými vozidly. Zde se MS
Ostřešany snaží působit preventivně a na méně
přehledná místa s častými kolizemi rozmisťuje tzv.
pachové ohradníky, které odrazují zvěř od vstupu na
vozovku. Tak je tomu např. v nemošickém lese nebo
v lokalitě pod Pardubičkami (viz. ukázka fotografii).

Finále – AFK : Hrochův Týnec 4:8
Dále sehrál náš tým v sobotu 9.3. přípravný duel na hřišti
FC Titanic Srch, kde z domácími remizoval 2:2.
Výbor společně s vedením mužstva se snaží tým doplnit a
posílit o nové hráče. V současné době papírově
dotahujeme příchody čtyř hráčů – Tadeáš Vojíř (Rosice
n/L), Jan Hellinger, Daniel Musil a Filip Caha (všichni FK
Pardubice). Tito hráči se již zúčastňovali přípravných
zápasů AFK.
První mistrovský zápas jarní sezóny se konal na domácím
hřišti. V neděli 24.3. se utkali AFK Ostřešany a TJ Sokol
Rohoznice.
V sobotu 9.3. proběhla v sále Obecního domu Výroční
členská schůze AFK Ostřešany. Výbor a trenéři zde
seznámili členy, sponzory a hosty s prací výboru, chodem
a výsledky klubu za rok 2018.
V sobotu 9.3. se v Obecním domě konal Sportovní ples
AFK Ostřešany. K tanci a poslechu hrála všem
zúčastněným skupina Chorus. K výborné zábavě všech
zúčastněných přispěla bohatá tombola, výborné
občerstvení a příjemná obsluha. Chtěl bych proto touto
cestou poděkovat všem, kteří svou kvalitní a nezištnou
prací přispěli ke zdaru tohoto plesu.

Předjaří je období, kdy slunečné dny lákají k procházkám
v přírodě. Toto období je zároveň časem vrhu mláďat.

Dále bych ještě zmínil, že výbor AFK samozřejmě pracuje
na zdárném průběhu jarní části fotbalové sezony a na
přípravách akcí, které proběhnou v areálu AFK v první
polovině tohoto roku – pálení čarodějnic a Dětský den.

U zajíců probíhá od ledna do letních měsíců, u srnčí zvěře
přibližně od poloviny května do konce června.
K bezproblémovému životu mláďat mohou přispět
všichni. A to tím, že budou k procházkám využívat pouze
cesty a své čtyřnohé miláčky budou mít na vodítku.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem
spoluobčanům, členům a sponzorům AFK a Obecnímu
2

OSTŘEŠANSKÝ ZPRAVODAJ
Dodržování takto jednoduchých pravidel pomůže
zachovat současné stavy tohoto přírodního bohatství,
jakým bezpochyby volně žijící zvěř je.

jde, myslím, o hodnotný sportovní zážitek. Pak čeká zápis
dětí do MŠ ve dnech 6. – 7. května a divadelní představení
s ekologickou tematikou. I v letošním školním roce
vyrazíme v červnu na tradiční školu v přírodě. Tentokráte
zavítáme do oblasti, kde jsme ještě nebyli, a to do
Orlických hor do Pastvin do stejnojmenného penzionu.
Žáci tak budou mít možnost poznat další kout našeho
krásného kraje. Škola v přírodě se koná od 10. do 14.
června a bližší informace budou včas sděleny.
Během letních prázdnin plánujeme úpravu posledních
nerekonstruovaných prostor ve škole – školního
kabinetu, sborovny. I zde je třeba po desítkách let
zasáhnout a vytvořit vhodné a důstojné pracovní zázemí
našim učitelům.
Samotným závěrem chci jménem školy poděkovat panu
starostovi Josefu Vodrážkovi a celému obecnímu
zastupitelstvu za jejich podporu naší škole a poděkování
patří i všem rodičům a přátelům školy za vzájemnou
spolupráci. Celé obci pak přejeme krásné jaro bez
problémů.

Aleš Imramovský a Vladislav Valenta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Druhé pololetí školního roku 2018/2019 je v plném
proudu, příroda nám začíná vonět po jaru, a tak nastal
vhodný okamžik se poohlédnout časem zpět i vpřed
životem naší základní školy.
První významnou akcí v roce 2019 byl druhý výjezd žáků
naší školy do Olešnice v Orlických horách na zimní
lyžařský týdenní pobyt na chatě Juráška.

Mgr. Jan Václavík, ředitel školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
„Toto nádherné roční období nepřichází naráz a často si s
námi hraje na schovávanou. Sluníčko má sice ještě
chladné paprsky, ale my cítíme, že jaro už je ve vzduchu.
A když potom nastane, je den ze dne krásnější. Jaro je
kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev.
Jarní slunce budí všechno ze zimního spánku svým
polibkem jako princ Šípkovou Růženku.“

Opět jsme jeli společně se ZŠ v Mikulovicích a opět se
pobyt vydařil. Kdo jel, užil si krásné pravé horské zimy
s kupami sněhu a ideálními podmínkami pro lyžování.
Příští rok se na Jurášku chystáme opět. Doufáme, že
s početnějším zastoupením našich žáků.
Druhou akcí, tentokráte určenou dospělým, byl sedmý
společný ples naší a mikulovické školy, který se uskutečnil
15. února v místním Obecním domě. Opět se, jak se říká,
povedl a je jen velikou škodou, že účast ostřešanských
tanečníků byla opět malá. Ples je totiž důležitým zdrojem
prostředků na úhradu nákladů spojených s akcemi školy
pro žáky a veškerý výtěžek je použit k těmto účelům. I zde
doufejme ve větší účast příští rok.
K menším školním akcím, které se již uskutečnily, patřil
tradiční karneval školní družiny, divadelní představení
pro mladší žáky a divadelní představení v angličtině pro
žáky starší, naučný program o našich dravcích a tradiční
sběr starého papíru. Ve čtvrtek 4. 4. se konal zápis do 1.
třídy. Dne 9. dubna pak čtvrtletní rodičovská schůzka. To
jsou akce „úřední“.
Pro naše žáky ale samozřejmě chystáme i akce doplňkové
a zábavné. Hned v sobotu 13. dubna se naše škola
zúčastnila pardubického Lidového běhu Vaňka Vaňhy,
který je součástí velké sportovní akce – Pardubický
půlmaraton 2019. Běhu jsme se již několikrát zúčastnili a

Tyto jarní měsíce jsou v naší školičce spojeny se spoustou
zajímavých akcí, poznávacích výletů a hlavně vycházek do
přírody. Vybírám jen některé, o kterých bych se ráda
zmínila. Mezi jarní tradice v naší školce patří velikonoční
oslava v parku „HLEDÁME VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“, jarní
putování k řece Chrudimce „VYNÁŠENÍ PANÍ ZIMY A
VÍTÁNÍ JARA“, „ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE“ plné
převleků a létajících košťátek se spoustou soutěží a
opékáním buřtíků ve strašidelném kotli.
Děti poznávají zvyky, zvyklosti a obyčeje jak běžné, tak i
méně známé. Vše rozvíjíme hravou a zábavnou formou
prostřednictvím prožitku, smyslového vnímání a
praktických zkušeností. Děti seznamujeme s lidovými
tradicemi a zapojujeme do tvořivých činností, malujeme
vyfouklá vajíčka, zdobíme velikonoční košíčky, vytváříme
čarodějnice a zimní královnu „Morenu“, kterou jsme
hodili do Chrudimky a tak se rozloučili se zimou.
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A co nás ještě čeká do konce školního roku?
- Tradiční výtvarná dílna v MŠ s výtvarnicí Petrou
Třískovou - „Malování obrázků“.
- Dopolední exkurze k hasičům a do hvězdárny v
Pardubicích, na zámek a jeho okolí.
- „Hledáme jaro“- pochod přírodou po označené trase s
plněním úkolů týkajících se přírody.
- Přírodovědná vycházka ve spolupráci s MS Ostřešany a
jejím členem p. Černochem - tradiční opékání a zajímavé
povídání o myslivosti s ukázkami trofejí a výcviku
loveckého psa.
- 3. června připravujeme pro rodiče a blízké příbuzné - „Jarní posezení“ v kulturním domě spojené s
vystoupením dětí, dále pak s pohádkou pražské divadelní
společnosti „Divadýlko z pytlíčku“ a se slavnostním
pasováním předškoláků. Každá maminka dostane od své
ratolesti vlastnoručně namalovaný obrázek.
- Školní výlet do MINIZOO Častolovice.
- Divadelní představení: „Míša, Máša a velikonoce“, „Tři
čuníci a ostrov pokladů“- „Pohádky víly srdíčkové“,
„Hrátky s odpadky“, „O drakovi a čtyřech princeznách“„Divadýlko z pytlíčku“, „O statečném kapitánu
Ploutvičkovi“- Pernštejni.

KULTURNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané,
dovolte nám krátké ohlédnutí za již proběhlými akcemi.
V říjnu roku 2018 jsme uspořádali druhou strašidelnou
stezku odvahy. Účast dětí opět překonala naše očekávání.
Děti za svou statečnost obdržely diplom a malou
odměnu.

Strašení

Začátkem listopadu se konalo již tradiční setkání seniorů.
Nově nám zahrála kapela Šeucouská muzika, která sklidila
velký potlesk.

I v tomto školním roce budeme jezdit s předškoláky na
plavecký výcvik do Chrudimi. Pomocí vhodných her se
děti hravou formou pozvolna učí základům plavání a
mohou si také vyzkoušet skluzavky i tobogán. Ti
nejodvážnější si zkusí zaplavat i ve velkém bazénu. Za
absolvování výcviku dostanou „mokré vysvědčení“ a
medaili.
Ještě bych se ráda vrátila k oblíbeným tradičním akcím ve
spolupráci s rodiči „Vánoční jarmark“ a „Maškarní
karneval“. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
rodičům, prarodičům i ostatním, kteří se zapojili do
předvánočních a karnevalových příprav. V dnešní
uspěchané době si této nezištné pomoci obzvlášť velmi
ceníme.
Zpětně bych chtěla poděkovat manželům Kovačíkovým,
Vačkářovým a Krejčokovým za finanční příspěvek před
vánočními svátky, který potěšil v podobě krásných
dárečků pod stromečkem naše nejmenší.

Setkání seniorů

Hned den poté jsme přivítali naše nové občánky. A že jich
letos bylo! Z důvodu velkého počtu miminek jsme se
rozhodli s ohledem na pohodlí rodičů i miminek rozdělit
vítání občánků na dvě skupiny. A abychom Vám konečně
odtajnili to velké číslo, tak na podzim roku 2018 jsme
přivítali celkem 12 miminek! Věříme, že rodičům budou
dělat jen samou radost.
V prosinci jsme pak společně rozsvítili ostřešanský
vánoční strom. I letos bylo rozsvícení obohaceno o
vystoupení žáku MŠ a ZŠ Ostřešany, jarmark výrobků,
které vytvořily děti ze školy i školky a výstavu ručních
prací našich spoluobčanů. Již tradičně jste si mohli
zakoupit teplé nápoje a naši hasiči se postarali o drobné
občerstvení. I letos nechyběl krásný ohňostroj,
tentokráte doplněn o hudební doprovod.

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020 proběhne ve
dnech 6. a 7. 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,
734 155 750.

Za MŠ Dvořáková Jana
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Hned druhý den SDH Ostřešany připravilo Mikulášskou
nadílku. Nechybělo dětské divadelní představení, po
kterém následovala samotná nadílka.

Čím více dobrovolníků, tím více stanovišť můžeme pro
děti připravit.
Děkujeme všem, kteří nám v loňském i letošním roce
pomáhají. Zároveň děkujeme všem, kteří navštíví naše
akce. Jsme rádi, že se Vám líbí, odnášíte si z nich příjemný
zážitek.
Krásné jaro přejí členové kulturní komise.

RYBÁŘI
Vážení spoluobčané,
letošní rok jsme zahájili výroční členskou schůzí, která se
konala 23. 3. 2019, kde jsme si připomněli 50. výročí
založení našeho spolku.
6. 4. začal 14. ročník "Vesnická ligy", což jsou závody
družstev v rybolovu. První závod se uskutečnil na našem
rybníku a skončili jsme na 5. místě.
V dubnu budeme mít opět brigádu na úklid areálu rybníků
po zimě. Rybářskou sezónu na našich rybnících zahájíme
poslední víkend v dubnu. 1.6. budeme pořádat dětské
rybářské závody a po jejich skončení bude následovat
akce "noční chytání" pro naše členy.
Na posvícení, tj. 7. září 2019, se budou konat rybářské
závody.
Za Spolek rybářů v Ostřešanech

O týden později se konal v pořadí druhý ples obecního
domu, který připravují členové kulturní komise ve
spolupráci s Obecním úřadem. Velký zájem nás mile
překvapil. Účastnící si i letos odnesli na památku jako
dárek fotografii z velmi oblíbeného foto koutku. Dobré
jídlo a pití bylo samozřejmostí a o hudbu k tanci se i letos
postarala kapela Bylo nás 5. Třešničkami na dortu bylo
taneční vystoupení a hlavní tombola.
Ani v roce 2018 nechyběl vánoční koncert v naší krásné
kapličce. Během koncertu jsme se mohli zahřát teplými
nápoji a na závěr jsme si společně zazpívali tradiční
českou koledu a zapálili prskavky, což se líbilo hlavně
našim dětem.
První letošní akcí, kterou kulturní komise pořádala, bylo
březnové divadelní představení našeho oblíbeného sboru
Divadla Tří. I tentokrát si pro nás připravili komedii,
kterou jsme si náramně užili a od srdce se zasmáli.

Josef Havlíček, hospodář
PAMÁTNÝ BUK

V květnu připravujeme pro děti šipkovanou. I letos se
mohou těšit na vodníka Vendu a diplom za šikovnost.

Když jsem v roce 2003 hledal v okolí Pardubic vhodný
stavební pozemek, poptal jsem se také u Lukáše Houdka,
svého kamaráda a spolužáka ze střední školy. Tehdy mi
řekl, že by o něčem věděl, ale prý jen v případě „nejvyšší
nouze“… Ze zvědavosti jsem se jel podívat a tehdy jsem
poprvé uviděl nejkrásnější buk ve svém životě!
Impozantní solitér, který díky kvalitní půdě, množství
podzemní vody a dostatku slunečního světla narostl do
úctyhodných rozměrů: obvod kmene přes 7 m, výška cca
25 m, průměr koruny téměř 30 m. Pozemek se však díky
němu stal téměř neprodejným. Každý zájemce přede
mnou ho chtěl totiž skácet, protože z něj prý musí být na
podzim moc listí, zabírá moc místa, moc stíní a podobné
hlouposti. To však naštěstí nebylo možné, protože se buk
těšil památkové ochraně.

První letošní vítání občánků se uskuteční 26. května.
V sobotu 6. června se mohou děti těšit na dětský den.
S ohledem na náročnost přípravy a organizace dětského
dne budeme rádi, pokud se rozhodnete podat nám
pomocnou ruku.

Nechápu, kdo by chtěl pokácet tak nádherný rodový
strom, který sázel ostřešanský rodák, dobrý a významný
hospodář pan Čeněk Kabrhel, strom, který byl kdysi
součástí velmi pěkného a upraveného parku, strom, před
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kterým se každý, kdo má rád přírodu a život, musel
v tichém obdivu zastavit a pokorně mu vzdát svůj hold…

Kácení tak obrovského stromu komerční firmou by bylo
velmi nákladné, a tak jsme nakonec byli rádi, že tuto
náročnou a nebezpečnou práci zvládli profesionální hasiči
z HZS Pardubického kraje, pro které to bylo zároveň
vynikající cvičení v této rizikové činnosti.

Okamžitě jsem se do něj zamiloval a věřil, že jednou, po
náročné úpravě jeho zanedbaného okolí, dáme vyniknout
jeho mohutnosti, kráse, jeho majestátnosti a umožníme
tak i ostatním návštěvníkům, aby se z něj mohli těšit.
Věděl jsem, že buk je ještě relativně „mladý“, byl zasazen
teprve v roce 1914 nebo 1916 a věřil jsem tedy, že nás
přežije a jednou bude poskytovat svůj stín i našim dětem
a vnoučatům.
Jaký byl však můj úlek, když jsme na podzim roku 2016
s mojí ženou zjistili, že jsou jeho kořeny napadeny
agresivní dřevokaznou houbou, vějířovcem obrovským.
Ten totiž zahubil neméně krásný červenolistý buk, který
stál v parku u jižního průčelí státního zámku Slatiňany.
Okamžitě jsem se obrátil na arboristy, vysoké školy a
výzkumná pracoviště u nás i v zahraničí, abych zjistil, jaká
existuje proti této agresivní houbě obrana. Ze všech míst
jsem však bohužel dostal úplně stejnou odpověď:
„Plodnice houby, tedy její nadzemní část, se vytváří až
v době, kdy je houba dostatečně silná a připravená
k rozmnožování. V době, kdy už je kořenová část stromu
masivně napadená a v žádném případě se nedá
zachránit…“ Nechtěli jsme to vzdát, zjišťoval jsem, jak
s houbou bojovali ve Slatiňanech, ale bylo to marné,
šance na záchranu neexistovala. V té době jsem také
zjistil, že náš buk je pravděpodobně největším jedincem
svého druhu v České republice, tedy opravdovým králem.
Bohužel, králem, který neodvratně umírá…

V dobách, kdy nám dával největší radost

Když odejde někdo blízký, vždy to velmi bolí. Ať už je to
člověk, zvíře nebo třeba strom… Bolest však nakonec
pomine a zůstanou vzpomínky, protože takový už je život.
My však nechceme pouze vzpomínat. Díky našemu buku
jsme se ještě více naučili vážit si přírody a všeho, co nám
dává. Nemůžeme si však jenom brát, musíme jí to dobré
i vracet. Nahradit tak obrovský a mohutný strom jiným
stromem není možné, a proto jsme se rozhodli, že na jeho
místě vybudujeme permakulturní zahradu, tzv. „jedlý
les“, který bude poskytovat radost a útočiště nejenom
nám, ale i našim dravcům, spoustě dalších živočichů a
také všem, kteří se budou o tomto úžasném a k přírodě
šetrném způsobu hospodaření chtít dozvědět něco
bližšího.

Pocit smutku po nějaké době vystřídaly obavy a pocit
zodpovědnosti. Napadení vějířovcem se totiž projevuje
tak, že není, až na plodnice, vlastně vůbec vidět, díky
postupnému zničení kořenů však destabilizuje korunu, a
ta může kdykoliv spadnout. Bez předchozího varování a
bez zjevné příčiny!
Požádali jsme tedy Magistrát města Pardubice o zrušení
památkové ochrany a ten nám, po provedení místních
šetření, vyhověl. Následně jsme od pana starosty, Mgr.
Vodrážky, obdrželi i nezbytné povolení ke skácení buku.

Král červených buků tak sice padl, ale zároveň tím daroval
život svým následovníkům! Děkujeme mu za to a budeme
se snažit, aby se jim u nás dobře žilo.
Michael Budera, č. p. 360, Ostřešany

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

Obecní úřad Ostřešany, Ostřešany 202, 530 02 Pardubice
Úřední hodiny: PO 09:00 - 13:00, ST 16:00 - 18:00
e-mail: obec@ostresany.cz, tel.: 466 304 921
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