ZPRAVODAJ
obce Ostřešany

listopad 2019

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v druhém letošním čísle našeho
Zpravodaje. Ručičky hodinek máme zpět na zimním čase,
v minulých týdnech jsme si asi naposledy v letošním roce
užívali prodloužené babí léto s krásnými barvami podzimu
a nyní po ochlazení budeme společně čekat na první sníh.
V průběhu roku bylo dokončeno veřejné osvětlení v ulici
za školou, u kaple a v místě bývalé požární nádrže.
V letních měsících byl opraven křížek pod lipami za
finančního přispění Pardubického kraje, o posvícení byl
křížek vysvěcen a není bez zajímavosti, že do jeho základů
jsme umístili vzkaz budoucím generacím.

podání žádosti o územní rozhodnutí na vybudování
splaškové kanalizace do Ostřešánek.
Zastupitelstvem obce byla určena výběrová komise na
výběr zhotovitele na opravu střechy základní školy
s předpokládaným termínem realizace v letních měsících
příštího roku. Zároveň připravujeme žádost o dotaci na
odbahnění rybníků. Na základě konstruktivního jednání
s hejtmanem Pardubického kraje panem Martinem
Netolickým a Správou a údržbou Pardubického kraje
probíhá příprava projektové dokumentace na vybudování
světelné signalizace (semaforů) na naší nebezpečné
křižovatce, realizace je plánována na příští rok.
V průběhu října se v médiích objevil článek o Ostřešanské
spojce, autorem byla Správa železniční a dopravní cesty,
k nám žádné oficiální informace nedoputovaly, bližší
informace najdete na našich webových stránkách.
Úkolů máme dost a pevně věřím, že společnými silami
budeme přispívat k rozvoji naší obce.
Přeji Vám malebné podzimní dny, životní pohodu a pevné
zdraví.
Josef Vodrážka, Váš starosta

KULTURNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané,
A přátelé, kdo jste si všiml, jak prokoukla střecha naší
kapličky?
Osazení čekárny na zastávce u hřiště zkomplikovala
nedávná změna majitele pozemku, nyní je vše na dobré
cestě a osazení čekárny proběhne. Se žádostmi o dotace
na opravu místní komunikace Slezákova ul. a na rozšíření
herních a workoutových prvků jsme letos úspěšní nebyli
a budeme se snažit uspět v příštím roce. Na rozšíření
počtu herních prvků a oplocení hřiště Na obci jsme tedy
letos využili dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje, doplnění a oplocení plánujeme i
v parku u kapličky. Oplocení dětských hřišť se jeví jako
jediná účinná obrana proti některým bezohledným
majitelům našich čtyřnohých miláčků.
Za finančního přispění Pardubického kraje bude
v letošním roce dokončena projektová dokumentace pro

podzim zbarvil listy stromů do krásných barev a ukázal,
kdo teď vládne.
Dovolte nám malé ohlédnutí za již proběhlými akcemi a
událostmi letošního roku.
Na jaře jsme uspořádali pro děti druhou šipkovanou.
Bohužel příroda je neoblomná a počasí jsme ovlivnit
nedokázali, byť bychom velmi rádi. I letos nás potrápil
déšť. Přesto se však našli odvážlivci, které ani špatné
počasí nezastavilo a s holínkami na nohou a schováni pod
pláštěnkou vyrazili směr dobrodružství.
V červnu jsme za velké pomoci sponzorů, místních spolků
a dobrovolníků uspořádali dětský den. Ten navštívilo
opravdu velké množství dětí. Letošní rok jsme ho ladili na
téma rytířů a šermířů. Jsme rádi za nadšení, které rodiče
i děti vkládají do různých témat a někteří z nich přijdou
v kostýmu také. Pro děti byly připraveny různé hry,
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skákací hrad, výborná zmrzlina a sladký balíček s hračkou
za jejich šikovnost. Našim cílem je, aby si děti celý den
užily, pobavily se, pohrály si, získaly nové zážitky a
odcházely domů spokojené. A to bez ohledu, jakou
odměnu na konci dostanou. A myslíme, že se nám to daří.
I letos jsme si celý den moc užili a už se těšíme na rok
další, kdy společně uspořádáme další dětský den. Ještě
jednou tedy děkujeme všem sponzorům za jejich finanční
příspěvky, díky kterým můžeme dětem připravit tento
hezký den. Velké díky i Vám dobrovolníkům, kteří jste
přiložili ruku k dílu a pomohli nám na stanovištích a
s přípravou disciplín.
V neděli 8. září jsme se s některými obyvateli Ostřešan
sešli na tradiční posvícenské mši v místní kapličce.
V říjnu jsme společně s dětmi i rodiči zdolali již třetí
stezku odvahy. Nebojsů a hrdinů bylo i letos požehnaně.
Děti – některé samotné, některé za pomoci rodičů –
absolvovaly stezku plnou strašidel. Za svou statečnost si
vysloužily diplom a malou sladkou odměnu. I v rámci této
akce musíme poděkovat těm, kteří za námi přišli a nabídli
pomocnou ruku. Vaší pomoci si velmi vážíme.

V sobotu 30. listopadu se společně sejdeme na rozsvícení
vánočního stromu. Ani letos nebude chybět drobné
občerstvení a ohňostroj. Těšíme se na všechny, kteří
s námi přijdou přivítat adventní čas a s horkým nápojem
v rukou si třeba i vymění pár hezkých slov.
Pro ty, kteří rádi tancují, máme dobrou zprávu. Ani letos
nebude chybět Obecní ples, který pořádá kulturní komise
ve spolupráci s Obecním úřadem Ostřešany. Termín byl
stanoven na pátek 6. prosince. Lístky si už nyní můžete
kupovat na OÚ. Fotokoutek, taneční skupina, bohatá
tombola, výborné občerstvení a další. Na to vše se
můžete těšit i letos.

Strašidelná stezka odvahy

Mikuláš s čerty a andělem přijdou zkontrolovat hříchy
našich dětí v neděli 8. prosince do Obecního domu. I letos
je pro děti připravená pohádka. Zároveň si tímto
dovolíme požádat dospělý doprovod dětí, aby nám
během představení pomohl udržet klid. Chápeme, že i my
dospělí se rádi vidíme a máme si toho spoustu co říct.
Nekažme však dětem představení hlasitým hovorem a
nenarušujme divadélku jejich představení.
Poslední kulturní akcí v letošním roce bude Vánoční
koncert v naší krásné kapličce. Děti z mateřské a základní
školy v Ostřešanech nám zazpívají tématické písničky a
nad hrnkem teplého punče si můžeme popovídat, jak se
těšíme na Štědrý den. A kdy že to bude? V úterý 17.
prosince od 17ti hodin.

V sobotu 9. listopadu jsme se sešli na tradičním setkání
seniorů. K poslechu nám hrála kapela JG DIX. Potěšili nás
děti z mateřské školy svým představení a nechybělo i
pohoštění.
Hned druhý den, v neděli 10. listopadu jsme přivítali naše
malé občánky.
Zkrátka nepřijdou ani milovníci kultury. Do konce roku
nás čeká divadelní představení pražského divadla Artur.
Zahrají nám v úterý 26.11.2019 od 19ti hodin představení
s názvem Svaté neřesti. Věříme, že i tentokrát se
společně nasmějeme a zpestříme si podzimní dny. Lístky
jsou k dispozici na OÚ. Cena lístku je 200 Kč.
Poslední listopadový týden patří příznivcům ručních
prací. Tradiční výstava proběhne ve dnech 25.-30.
listopadu. Za zapůjčení výrobků předem děkujeme.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň, slova podpory i pomocnou
ruku. Každého pomocníka vítáme
Pokud máte chuť se
zapojit, budeme rádi, když nám dáte vědět např. na email
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kultura@ostresany.cz nebo nás jen tak oslovíte.
Obzvláště v dnešní době je krásné vidět, že lidé dokážou
stále stát při sobě a nezištně pomoci druhým. Těšíme se,
že i v příštím roce se s Vámi budeme setkávat na různých
akcích a zpestříme si některé dny v naší krásné obci.

V současné době čítá předpřípravka 23 fotbalistů a
fotbalistek z toho už 15 zaregistrovaných na FAČR za AFK.
Tyto mladé naděje mají za sebou už první vynikající
úspěch. A to na turnaji mladých předpřípravek, který se
konal v Sezemicích v sobotu 21.09. 2019, kde náš tým
zvítězil. Turnaje se zúčastnila mužstva – Sezemic, AFK,
Rovně a Nemošic. Více příspěvek trenéra Lukáše Kremy.
Před novou sezonou posílil mužstvo dospělých Jan
Zelenka, který přišel ze sousedních Nemošic a je
kmenovým hráčem FK Pardubice. V srpnu začal nový
ročník fotbalových soutěží ročníku 2019/2020.
V současné době se mužstvo AFK nachází na druhém
místě v tabulce Okresního přeboru.
Druhý zářijový víkend patřil jako již tradičně
Ostřešanskému posvícení. V sobotu sedmého září po
obědě začal v areálu AFK Posvícenský turnaj starých gard.
Zúčastnily se týmy AFK, Nemošic a Mikulovic. Škoda, že
kvůli nedostatku hráčů tým Nemošic po prvním zápase
z turnaje odstoupil. Vítězem se stali plejeři z Mikulovic.
Naši borci obsadili druhé místo.
V podvečer pokračovala zábava v areálu AFK posezením
a tancem, ke kterému zahrál a zazpíval pan Kudláček
z kapely Evergreen. I přes chladné počasí se návštěvníci
výborně bavili a užili si posvícenskou veselici.
V neděli nastoupil A tým AFK k posvícenskému derby
proti mužstvu Mikulovic. Tento mač jasně opanovali naši
borci a zvítězili 6:2.
V pondělí se měl jako již tradičně uskutečnit zápas
svobodní versus ženatí. Bohužel se sešlo jen několik
diváků a hráčů obou týmů, kteří si alespoň zahráli
zkrácenou verzi utkání. Bohužel zájem ať už hráčů i diváků
o tuto tradici upadá takovým způsobem, že uvažujeme o
tom, zda ji dál v budoucnu opakovat.
Děkujeme všem, kteří nás navštěvují v našem areálu a
fandí našim týmům.

Nyní nám už nezbývá než Vám popřát krásné svátky
v kruhu Vašich nejbližších. Radujte se z maličkostí a těšte
se s námi na příchod nového roku, ve kterém každého
z nás čekají nové výzvy. Ať se Vám i Vašim blízkým v roce
2020 daří.
Krásný podzim i nadcházející čas vánoční přejí členové
kulturní komise.

AFK OSTŘEŠANY
Vážení spoluobčané a příznivci AFK,
dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti AFK
Ostřešany.
Jarní část sezony 2018/2019 se mužstvu AFK vydařila
mnohem lépe než ta podzimní. Po podzimu přezimoval
náš tým až na sedmém místě tabulky. V jarní části nasadili
naši borci ke stíhací jízdě vzhůru k vedoucím příčkám
Okresního přeboru. Na jeho konci patřilo mužstvu AFK
konečné druhé místo v tabulce s devíti bodovým
náskokem na třetí mužstvo. Jediným týmem, na který
naši hráči nestačili byl FC Titanic Srch, který nakonec
postoupil do krajských soutěží. Naši fotbalisté na druhém
místě získali 49 bodů při skóre 77:41, když 15x zvítězili,4x
remizovali a 7x odešli poražení. Za výkony v jarní části je
potřeba hráčům poděkovat.
Tým společného družstva mládeže Mikulovice/Ostřešany
se v Krajské soutěži dorostu umístil v tabulce na
konečném sedmém místě se ziskem 28 bodů.
Hned po ukončení jarní části sezony proběhly v areálu
AFK práce na zkvalitnění hrací plochy – trávníku.
Za přispění dotace od Krajského úřadu Pardubice
z dotačního Programu C1 : Podpora výstavby,
rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení
investičního movitého majetku sportovních zařízení a
organizací, se uskutečnily práce – Regenerace trávníku
fotbalového hřiště AFK Ostřešany z.s.
Na tuto akci přispěl i Obecní úřad Ostřešany. Oběma
subjektům AFK Ostřešany z.s. děkuje.
Práce na regeneraci travnaté plochy provedla firma
Certus spedition s.r.o.
Dále proběhl na hřišti AFK nábor do týmu předpřípravky,
o kterou se výborným způsobem starají trenéři Krema
Lukáš, Vodrážka Josef a Hanuš Filip.

Příspěvek do zpravodaje zpracoval sekretář AFK
Ostřešany Kamil Bobek.
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Přípravka AFK

Ostřešan. Potom následovala akce pro členy "Noční
chytání", na kterou moc členů letos nedorazilo. :-(
Na letošní pouť jsme zařadili novou akci "Závody dvojic v
lovu kaprů", které se účastnilo 20 dvojic. Celkem se
nachytalo 52 kaprů a vítězem se stala dvojice Jiří Čermák
a Lukáš Koreček.
Opět jsme se zúčastnili závodů "Vesnická Liga", na
kterých jsme obsadili krásné třetí místo.
Týden před posvícením nám byla zavedena na rybník
elektrická přípojka, tímto děkujeme Obecnímu úřadu a
firmě Elektro ŠAKO 2000 s.r.o.
Na posvícení jsme jako obvykle uspořádali rybářské
závody. Bohužel nám počasí moc nepřálo, a tak
dorazilo jenom 36 závodníků. Rybáři celkem ulovili 66 ryb
nad 25 cm. Vítězem se stal pan Kůrka z Pardubic, který
nalovil 408 cm a jako výhru si odnesl pohár a další cenu.
Na druhém místě se umístil člen našeho spolku pan
Vlastimil Kulhavý, který nachytal celkem 395 cm. Po
závodech bylo možno vyhrát kapra v tombole. O
posvícenském víkendu si mohl každý, kdo měl zájem
zachytat.
Na poslední říjnovou sobotu tj. 26. 10. 2019 připadl výlov
III. rybníka.
V listopadu se bude konat členská schůze v Obecním
domě v Ostřešanech.

Zdá se, že ostřešanský sport na té nejnižší věkové úrovni
začíná rozkvétat a jednou z možností, jak do něj zapojit
děti předškolního a ranně školního věku je přivést je mezi
své vrstevníky do fotbalového klubu AFK. Motivací jim
může být třeba poslední úspěch našich malých borců na
fotbalovém turnaji přípravek v Sezemicích. Uskutečnil se
v sobotu 21. 9. 2019 na hřišti místního fotbalového klubu
a velký dík patří sezemickým nadšencům za perfektní
organizaci turnaje s názvem O pohár starosty Sezemic.
Hrál se za účasti malých fotbalistů z Rovně, Nemošic,
Sezemic a přípravky AFK Ostřešany. Za krásného, přímo
ideálního fotbalového počasí se hrálo systémem každý s
každým a naši fotbalisté předvedli týmového ducha a
především nadšení do hry. Byla radost sledovat, jak se
chce dvacet nadšených borců zapojit do hry a bojovat za
klubové barvy. Naše přípravka postupně porazila stejně
staré fotbalisty z domácích Sezemic 7:2, přehrála
Nemošice 6:0 a nakonec si v boji o první místo poradila s
Rovní a vyhrála 11:1. Poděkování patří i rodičům, kteří
vydrželi nápor nervů během celého turnaje a
povzbuzovali své ratolesti a celý tým. Skvělou atmosféru
podtrhlo vyhlášení vítězů a předání medailí a poháru. Ten
bude vystaven v klubové šatně a budiž povzbuzením pro
naše malé fotbalisty pro další fotbalové krůčky a
symbolem úspěchu pro celý ostřešanský sport!
Za trenéry fotbalové přípravky AFK Ostřešany zpracoval
příspěvek trenér Lukáš Krema

Nakonec bychom Vás chtěli pozvat na zábavu, který se
bude konat dne 16.11.2019 od 19:30 hodin v Obecním
domě, k tanci bude hrát skupina "Evergreen" a lístky si
můžete zakoupit na tel. 604383273.
Josef Havlíček, hospodář

RYBÁŘI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vážení spoluobčané,

Vážení rodiče, přátelé školy!

dovolte mi, abych Vás informoval o akcích rybářského
spolku v Ostřešanech.
V červnu jsme pořádali dětské rybářské závody, na které
dorazilo 27 dětí. Vítězem se stal Pavel Erös z

Za sebou máme začátek školního roku 2019/2020, do
kterého přeji vám, našim žákům i všem zaměstnancům
školy plno úspěchů, osobní pohody a hlavně dostatek
pevného zdraví a ještě pevnějších nervů.
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V tomto školním roce došlo v našem pedagogickém
sboru k rozšíření o novou asistentku pedagoga v I. třídě
paní L. Oberreiterovou. Ta od 1. září zastává i funkci
vedoucí školní jídelny. V školní kuchyni pak od stejného
data pracuje jako kuchařka paní Z. Křičenská. Třídní
učitelkou I. třídy (1. a 2. ročník) je paní učitelka Mgr. D.
Kramerová, třídním učitelem II. třídy (3., 4. a 5. ročník) je
ředitel školy Mgr. J. Václavík, dále zde učí paní učitelka
Mgr. V. Baranová a ve školní družině je vychovatelkou
paní Mgr. M. Mošnerová. Své dotazy, podněty a
připomínky směřujte, prosíme, přímo na kompetentní
zaměstnance školy či na ředitele školy. Včasná a
pravidelná komunikace je základem dobré spolupráce
mezi školou a rodiči. Počátkem října se konala první
rodičovská schůzka.
Jako každý rok se budeme snažit, aby se našim žáků vedle
kvalitní péče o vzdělání a výchovu dostávalo i něco navíc,
něco co jim rozšíří jejich životní obzory. Ať už to budou
různé programy, návštěvy různých institucí či rozličné
akce. První nabídkou bylo pořádání zájmových kroužků
přímo u nás ve škole v odpoledních hodinách. Z důvodu
velice nízkého zájmu budou otevřeny pouze dva. Jsou jimi
naše kroužky Angličtiny, keramiky a deskových her.
Z hlediska organizace letošního školního roku jsou pak
důležité čerstvé informace o našich třech akcích. V lednu
se od 12. do 17. 1. uskuteční náš čtvrtý lyžařský týdenní
pobyt na chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách.
Přihlášky již byly žákům rozdány. Další významnou akcí je
VIII. Společný ples naší a mikulovické školy, který se
uskuteční v místním Obecním domě dne 13. 3. 2020, a na
který vás již dnes co nejsrdečněji zveme. Doufáme
v hojnou účast ostřešanských. Třetím důležitým
termínem je konání školy v přírodě. Tentokráte
navštívíme Vysočinu a pojedeme do Daňkovic u
Sněžného, kde budeme ubytováni v Selském dvoře.
V nejbližší době se setkáme na tradičním Dni seniorů,
Adventním jarmarku a Zpívání v kapli. Přesné termíny
konání budou vždy včas oznámeny a my dopředu
děkujeme za podporu naší školy.
Během letošních letních prázdnin došlo k úpravám školní
sborovny. Učitelům tak bylo konečně dopřáno důstojné
pracovní zázemí. Upozorňujeme na ohraničení školy
výstražnými páskami z důvodu možného pádu částí
střešních tašek. V příštím roce je obcí plánována rozsáhlá
rekonstrukce školní střechy. Tímto i děkujeme obecnímu
úřadu za podporu školy.
Závěrem vám všem ještě jednou přeji vše dobré a do
podzimních dnů plno pohody. Žactvu pak úspěšný školní
rok a zaměstnancům školy spokojenou práci v naší
ostřešanské škole.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prázdniny utekly jako voda, děti se vrátily se spoustou
hezkých zážitků.
Do mateřské školy bylo na tento školní rok zapsáno 54 dětí,
z toho 17 dětí předškolních, 19 dětí 4-5letých a 18 dětí
3-4letých. Od ledna 2019 je MŠ rozdělena do tří tříd se 4
učitelkami.
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, o kterou je v letošním roce
velký zájem.
„Podzim má své půvaby. Přináší spoustu nádherných barev
v přírodě, na stromech dozrává ovoce a také je čas sbírání
kaštanů, žaludů a bukvic. Podzimní vítr láká k pouštění
draků“.
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 jsme si zahráli pohádku „O Budulínkovi“.
12. září jsme navštívili „Pohádkovou zahradu“, kde děti
poznávaly spoustu zvířátek a mláďat, které si mohly
pohladit a samy nakrmit.
Podzim se nám nahlásí:
Nesu chladné počasí!
Ranní mlhy, kapky deště,
chcete k tomu vítr ještě?
Namaluji listy stromům,
pak je sfouknu na zem k domům,
udělám z nich nakonec
pěkný pestrý koberec.

Na 24. září jsme již tradičně naplánovali dopolední výlet do
Licibořic u Nasavrk na náš oblíbený „Babiččin dvoreček“ a
„Dědečkovu obůrku“. Děti si prohlédly statek, hospodářství

Srdečně Mgr. Jan Václavík, ředitel školy
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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. Velké poděkování patří manželům
Novotným, kteří nám výlet zaplatili. V rámci exkurze jsme
měli opět možnost navštívit ostřešanské sady a akvárium.
26.9. VČD v Pardubicích, divadelní představení „Naše
písnička aneb postavím si domeček“
15.10. pohádka „ Drak, co na kytaru hrál“ – „Pohádky víly
srdíčkové“
21.10. pohádka „Jak vodník Bublina pořádal v rybníčku
soutěž ve zpěvu“- „Pernštejni“.
A co nás ještě čeká?
„HLEDÁME DÝŇOVÉ SVĚTÝLKO“ - hra v parku s plněním
úkolů, týkajících se podzimní přírody. Děti si společně
vytvoří dýňová strašidélka. Na konci hry bude čekat sladký
poklad. „DRAKIÁDA“ - návštěva u našich kamarádů
v Nemošicích, společné pouštění dráčků na šk. Zahradě.
28.11. v 8,00 hod. „VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ“
Nově pro starší oddělení „MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA“
– zábavné tvoření s legem „Stavitel města“, „Malý
architekt“, „Stavitel mostů“, „Stavitel věží“, Malý
zpracovatel odpadů“, „Malý archeolog“.
Na závěr bych se ještě ráda zmínila o oslavách narozenin
dětí v naší mateřské škole. Korunka na hlavě oslavence,
dáreček, blahopřání a slavnostní atmosféra, to vše patří
k oslavě. Děti se tak učí rozdávat radost tomu druhému.
Oslavenec odchází nejen s dárečkem, ale i s pěkným
zážitkem ze všedního dne.
Babičky a dědečkové! Naši nejmenší už pilně nacvičují a
moc se na Vás těší na tradičním setkání v Obecním domě,
které proběhne 9. listopadu.
Pokračujeme ve sbírání víček od plastových lahví pro Ondru
s těžkým postižením dětské mozkové obrny z Ostrova na
Jičínsku. Víčka budeme opět sbírat v průběhu celého
školního roku, kontejner je umístěn u vstupních dveří MŠ
v přízemí budovy.

Mimořádná zpráva
Vážení spoluobčané,
musíme Vás upozornit na nepříjemnou věc, která se stala
letos v srpnu na našich rybnících. Na přítoku do rybníka,
byla zjištěna přítomnost ropných látek. Tyto látky přitekly
z východní části naší obce. Tato událost byla šetřena
Hasičským záchranným sborem v Pardubicích. Hasiči
následně odstranili nejvíce znečištěný okřehek, který tyto
látky na sebe navázal. Podle odebraných vzorků se
jednalo o naftu.
Chtěli bychom Vám tímto připomenout, že většina
dešťové kanalizace z obce, je svedena do našich rybníků.
Tímto Vás žádáme, abyste nevylévali žádné chemikálie do
dešťové kanalizace.
Za Spolek rybářů v Ostřešanech Josef Havlíček, hospodář

Za MŠ Dvořáková Jana

Josef Vodrážka, starosta

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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