ZPRAVODAJ
obce Ostřešany
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvním letošním
vydání našeho obecního zpravodaje. Vlivem šíření nákazy
Covid-19 jsme se rozhodli posečkat s jeho vydáním do
doby, než se situace alespoň částečně stabilizuje.
Zdraví všech občanů a včetně našich seniorů je pro nás
nejvyšší prioritou. Proto jsme pro letošní rok byli nuceni
zrušit společenské akce jako „pálení čarodějnic“ a „dětský
den“. Pozastaveno bylo také gratulování jubilantům
pracovníky obecního úřadu.
Omezení provozu obecního úřadu jsme využili k úklidu,
natírání okenních parapetů a sloupů, k výmalbě vnitřních
prostor úřadu. Nový kabát dostala také obecní knihovna.
Přijměte tímto naše srdečné pozvání k její návštěvě.
Pro zlepšení informovanosti obyvatel obce jsme pořídili
nový rozhlasový systém, který umožňuje přehrání hlášení
i na webových stránkách obce.
V jarním období jsme se dozvěděli, že příprava
Ostřešanské spojky je definitivně zastavena, vzhledem k
rozvoji obce a plánované bytové výstavbě je to pro nás
důležitá a velmi pozitivní zpráva.
K dopravě se váže i další informace. Rada obce rozhodla
o zakoupení dvou kusů radarů na měření rychlosti obcí
projíždějících vozidel. Ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu by mělo přispět také obnovení vodorovného
dopravního značení na křižovatce směrů Dražkovice x
Nemošice.
Projektová dokumentace na odkanalizování Ostřešánek je
připravena, jednání s vlastníky pozemků bohužel
přibrzdila nedávná bezpečnostní opatření a omezení.
A nyní se dostáváme k pozitivním zprávám z tohoto
týdne. Loňské žádosti o dotace na opravu místní
komunikace Slezákova ul. a na rozšíření herních a
workoutových prvků budou díky navýšení alokace
pokryty dotací. Konkrétně na Slezákovu ul. částkou
3.450.000,- Kč, na herní prvky částkou 1.375.000,- Kč.

červen 2020

Poskytovatelem dotace je v obou případech Ministerstvo
pro místní rozvoj.
Příjemnou finanční injekcí je i grant získaný z prostředků
MAS Železnohorský region, z.s. ve výši 10.000,- Kč
určený na výsadbu zeleně v areálu rybníků. Tam v jarních
měsících proběhlo kácení suchých topolů a byl proveden
zdravotní řez stromů.
K naší škole se vedle informací o právě probíhající
rozsáhlé rekonstrukci váže ještě jedna důležitá skutečnost.
Není tajemstvím, že rada obce rozhodla o vyhlášení
konkursu na místo ředitele/ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Ostřešany. Výsledek konkurzního řízení
bude znám do konce tohoto měsíce. Jsme si plně vědomi
důležitosti provozu školy a školky s více než stoletou
tradicí pro občany naší obce. Mohu Vám proto slíbit, že
konkursní komise a následně obec jako zřizovatel,
přistoupí velice zodpovědně k volbě pracovníka na této
důležité pozici.
Přeji Vám všem pevné zdraví, pozitivní mysl a příjemné
léto.
Josef Vodrážka, Váš starosta

Další informace
Stavební úpravy v ZŠ a MŠ Ostřešany
Výběrové řízení na stavbu vyhrála firma Křenek
s.r.o. s cenou díla 4.552.666,- Kč včetně DPH. Předmětem
díla je výměna střešní krytiny včetně hodinové věže a
obnovy funkčnosti hodin, rekonstrukce topného systému,
výměna kotle včetně rozvodů do budovy školy. Práce byly
zahájeny v dubnu letošního roku.
Asi jste si všimli, že práce na střeše školy od konce května
nepokračují (v kotelně ano), důvodem je nově zjištěný
špatný technický stav věže a s tím spojené vícepráce. Po
demontáži hodin a ciferníků byla zpřístupněna i vrchní
polovina věže a ukázalo se, že předpoklad pouhého
posílení konstrukce s výměnou poškozených trámů není
reálný. První cenový návrh od zhotovitele (ze dne 22.5.),
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byl ve výši cca 988 tis. Kč (ceny bez DPH). K odborné
konzultaci jsme pozvali statika pana Ing. Radka Tesáka a
odborníka na dřevokazný hmyz pana Ing. Petra Rohlíčka.
Oba pánové potvrdili nutnost zbudování celé nové věžní
konstrukce a výměnu poškozených částí vazných trámů.
Následovala další jednání se zhotovitelem a výsledkem je
cena víceprací ve výši cca 821 tis. Kč. Můžeme s klidným
svědomím konstatovat, že jsme pro snížení ceny udělali
maximum. Rada doporučila schválit vícepráce v této
částce a pokračovat tak ve stavbě. Jednou z variant bylo i
přerušení stavby a vysoutěžení jiného dodavatele na
věžičku, což by byla komplikace při vyúčtování dotace.

stejný jako při mytí schodů, tj. ze shora dolů. Po
provedeném testu přístupnosti mechanizace je zřejmá
nutnost vybudování plnohodnotné příjezdové cesty.

A nyní odměna pro ty z vás, kteří jste dočetli až sem
…
máme přiklepnutou dotaci v plné výši, tzn. 4.350.000,Kč. Nejzazší termín ukončení prací je 31.8. 2020.
Odpadové hospodářství
Na sběrném dvoře proběhla bez zjištěných závad kontrola
provozu. Na druhou polovinu roku chystáme rozšíření
plochy dvora o 154 m2 směrem do obce.
Po vyhodnocení ankety týkající se možnosti pořízení
kompostérů zažádáme v případě zájmu ze strany občanů o
dotaci na pořízení kompostérů. Zájemci by kompostér
obdrželi zdarma. Náklady by byly pokryty takto: 85 %
z dotace a 15 % spoluúčast obce. Pokud se dotaci podaří
získat, zájemci o kompostér budou kontaktováni.
Začátkem června jsme plánovali spustit zkušební provoz
pytlového sběru separovaného odpadu, v první řadě
plastů. S ohledem na coronavirovou nákazu jsme byli
nuceni termín posunout. O zahájení a podmínkách
zkušebního provozu budete s předstihem informováni.

Kaple
Probíhají práce na dodání nového elektronického pohonu
hodin na obecní kapličce, včetně nového osvětlení. Bude
provedena kompletní repase systému odbíjení.
Zhotovitelem je firma Machač z Uničova. Dílo bude
dokončeno do poloviny července za cenu 117.000,- Kč
včetně DPH.

AFK Ostřešany
Vážení spoluobčané a příznivci AFK,

Projekt „SEMAFORY“

dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti AFK
Ostřešany.

Projektová dokumentace na osazení světelného
signalizačního zařízení na křižovatce směrů Nemošice x
Dražkovice je hotova. Je požádáno o stavební povolení.
Státní fond dopravní infrastruktury posunul termín
přijímání žádostí na leden 2021. Vyhodnocení díla a
čerpání obdržených dotací je plánováno na rok 2022.

Podzimní část sezony 2019/2020 se naším borcům
vydařila. Na konci podzimní části patřila mužstvu AFK
v tabulce Okresního přeboru 2.příčka. Na vedoucí Starý
Máteřov jsme ztráceli pouze 2 body.
Ze třinácti podzimních zápasů jsme získali za 9 vítězství,
2 porážky a 2 remízy celkem 29 bodů, při skóre 52:23.
S průměrem 4 vstřelených branek na zápas nastřílel náš
tým s přehledem nejvíce branek ze všech mužstev. Naši
nejlepší střelci – Jaroslav Vohradník 12x, Marek Fiala a
Tadeáš Vojíř 8x a Lukáš Drbohlav 6x.

Odbahnění rybníků
Hotovy jsou projekty na odbahnění všech čtyř rybníků.
Připravujeme žádost o dotaci na odbahnění, zpevnění
břehů a přítoku vrchní nádrže (číslo 1). Postup prací bude
2
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Společné družstvo dorostu Mikulovice/Ostřešany
obsadilo v podzimní tabulce Krajské soutěže pěkné 5.
místo.

Sdělení

V lednu 2020 začala našemu mužstvu zimní příprava. Na
konci měsíce (26.01.2020) vstoupil tým AFK jako již
tradičně do Dřenického zimního poháru, který se koná na
umělá trávě Pamako na Hůrkách.
Ve skupině B se naši borci utkali s těmito soupeři :
AFK : Hrochův Týnec 5:4, AFK : Sokol Prosetín 5:3,
AFK : SK Křižanovice 2:5, AFK : Sokol Moravany B 7:0.
Naši hráči tak vyhráli skupinu B.
V sobotu 29.února nastoupili ve finálovém utkání proti
FC Bukovka a zvítězili 3:1. Gratulace našim borcům.
Po vítězném finálovém utkání pořádalo AFK Ostřešany
v sobotu 29.02.2020 Sportovní ples. K tanci a poslechu
hrála skupina Chorus. Sál byl jako již tradičně zcela
zaplněn a hosté se skvěle bavili. Velká spokojenost byla
s nabídkou nápojů a jídla, s bohatou tombolou a
s příjemnou obsluhou výčepu a kuchyně. Tímto bych
velice rád poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se
postarali o zdárný průběh tohoto plesu. Dále bych chtěl
také poděkoval všem sponzorům, kteří poskytli ceny do
tomboly.
A pak to přišlo. Do ČR vstoupil COVID-19. FAČR
posléze zrušil celou jarní část sezony amatérských
fotbalových soutěží. Pro mužstvo AFK je to velká škoda,
protože byl na velmi dobré cestě bojovat o vítězství
v Okresním přeboru. Celá sezona byla ukončena po
podzimní části, tzn. že AFK Ostřešany skončily v tabulce
na 2. místě.
Dnes už je příprava fotbalových mužstev povolena, a
proto i tým AFK začal s přípravou na další sezonu, která
začne 22.8.2020. V sobotu 30.5.2020 sehrál tým AFK
první přípravný zápas na hřišti FC Nasavrky, kdy podlehl
3:7. Všechny tři branky střelil Jarda Vohradník. Od
6.6.2020 je tým AFK přihlášen do turnaje OFS o Pohár
Miroslava Antla. Ve skupině se mužstvo AFK utká
s týmy: Sokol Býšť, Sokol Dříteč, SK Nemošice a FK
Pardubičky B.
Fotbalový tým AFK posílil nový brankář Matěj
Zahradník, který je kmenovým hráčem FK Pardubice.
Další posily jsou v jednání. Naopak jsme dlouhodobě
přišli o nepříjemně zraněného Davida Paštyku. Celý tým
a výbor AFK mu přeje brzké uzdravení.

Tímto klub AFK Ostřešany, z.s. vyjadřuje poděkování
Krajskému úřadu Pardubice za výše uvedenou dotaci na
podporu činnosti mládežnických celků našeho klubu

Klub AFK Ostřešany obdržel od Krajského úřadu
Pardubice v rámci dotačního titulu z programu B1 :
Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže,
neinvestiční dotaci ve výši 10 000,- Kč, na zajištění
soutěží a pravidelných tréninků dětí a mládeže
fotbalového klubu.

Přípravka
Zprávy z fotbalové přípravky AFK Ostřešany
Svou další sezonu končí fotbalový potěr, tedy mladší
přípravka AFK Ostřešany a můžeme si říci, že již více než
dva roky strávené s těmito dětmi nebyly zbytečné. Během
tohoto období se zapsalo do naší soupisky téměř dvacet
pět dětí, kterým nevadí pohyb a mají radost se setkávat se
svými kamarády každé úterý a čtvrtek na fotbalovém
hřišti. Jsme rádi, že se děti na tréninky těší a díky patří také
rodičům, kteří je v jejich prvních fotbalových krůčcích
podporují.
V uplynulé sezoně jsme, kromě pro nás vítězného turnaje
v Sezemicích, sehráli také několik přátelských utkání se
stejně mladými fotbalisty z Tuněchod, Sezemic a
Nemošicemi a poznali radost dětí ze vstřelení každého
gólu, z vítězství i smutek z prohry. Emoce k fotbalu patří
a to je dobře. Není pro nás, trenéry, větší potěšení, než
krotit děti během zápasu, z nichž každé z nich chce
vtrhnout do zápasu a vstřelit gól.
Do nadcházející sezony je v plánu pokračovat
v zápasovém rytmu a hlavně motivovat děti k tomu, aby
se na tréninky a zápasy těšily. Není důležité, aby
v Ostřešanech vyrostli špičkoví sportovci, ale můžeme
jim dát základ k dalším sportovním aktivitám a možná
budou jednou na své první fotbalové krůčky
v Ostřešanech v dobrém vzpomínat.
Poděkování patří i dalším dvěma trenérům, bez kterých by
mladší přípravka nebyla, Filipovu Hanušovi a Pepovi
Vodrážkovi. Děkuji také výboru AFK Ostřešany za
podporu v našem úsilí. Těšíme se všichni na další sezonu
v našich ostřešanských barvách!
Trenér přípravky AFK Ostřešany Lukáš Krema,

Za AFK Ostřešany Kamil Bobek – sekretář
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práce hasičů. Pro jeho zvládnutí je nutné spojit rychlost a
obratnost. Kroužek bude určen pro děti ročníku 20102016.
V případě zájmu o kroužek mladých hasičů nás prosím
kontaktujte na e-mail sdhostresany@seznam.cz
s informací o věku dítěte, abychom dokázali
vyhodnotit zájem. Děkujeme.

Rybáři
Vážení spoluobčané,
letošní zima byla velice mírná. Za celé toto roční období
se jen na pár dní vytvořila tenká vrstva ledu, takže na
bruslení to letos nebylo.
I na náš spolek dopadla koronavirová krize a museli jsme
omezit plánované akce. Zatím nebylo možné uskutečnit
výroční členskou schůzi. Jarní brigáda na zvelebení okolí
rybníků proběhla později než v předešlých letech, a navíc
v omezeném počtu vybraných převážně mladších členů.
Letos jsme se zaměřili hlavně na odstranění náletových
dřevin ze břehů I. a II. rybníku. Oba tyto rybníky jsou od
podzimu vypuštěny a čekají na odbahnění, které snad
v nejbližší době bude schváleno. Rybářskou sezónu jsme
zahájili až koncem dubna. Tradiční Vesnická liga už byla,
sice se zpožděním, také zahájena. První kolo se konalo v
Drozdicích a skončili jsme na 3. místě. Další kola se
teprve budou konat. Výborová schůze se po zvážení
rozhodla dětské rybářské závody prozatím nepořádat.

Sdružení dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Ostřešanech má velkou
tradici a sahá až do roku 1881. SDH Ostřešany se podílí
na kulturních akcích (Mikulášská besídka, rozsvícení
vánočního stromu, zábavách, dětském dnu atd.), ale také
jsou nápomocni při řešení problémů v obci nebo
výjezdech profesionálních hasičských sborů. Členská
základna se shodla, že je třeba se věnovat výchově dětí a
mládeže. Po dlouhých diskuzích se našel dostatečný počet
hasičů ochotných založit a vést kroužek mladých hasičů.
Nyní potřebujeme ověřit a vyhodnotit, zda bude o kroužek
v Ostřešanech zájem.

Dětem přejeme krásné prázdniny a všem ostatním klidnou
dovolenou.
Za Rybářská spolek hospodář Havlíček Josef

Military klub

Co by se v kroužku dělo? Náplň kroužků "mladých
hasičů" je obsáhlá, ale můžeme si uvézt několik hlavních
cílů. Děti se jako mladí hasiči učí základům požární
ochrany (druhy hasebních látek, jak se používají a k čemu,
povely a signály, topografie, uzly apod.). Tyto základy by
v nich měly vypěstovat trvalé návyky k požární
bezpečnosti. Získané znalosti pak mohou šířit i na další
mládež. Mladí hasiči jsou také vedeni k poznávání a
ochraně přírody, k poznávání sebe sama, svých kamarádů
a získávání kamarádů nových. Nácviky a následnými
soutěžemi v požárním sportu (Plamen) si mladí hasiči také
postupně zvyšují svoji fyzickou a psychickou odolnost.
Požární sport spojuje atletiku s určitými prvky a úkony z

Slavnostní otevření Malého
Pozorovatelny Civilní obrany

muzea

ČSLA

–

V pátek 12. června 2020 byla po dlouhém úsilí za
přítomnosti náměstka hejtmana a zároveň patrona akce
Michala Kortyše a představitelů obce Ostřešany
slavnostně otevřena pozorovatelna Civilní obrany na
Mikulovickém kopci. O víkendu 13. – 14. června pak byla
zpřístupněna veřejnosti. Na návštěvníky čekal poutavý
výklad o historii objektu pozorovatelny a opevnění na
našem území. Mladší návštěvníci si mohli vyzkoušet
hledání min a seznámit se s polní kuchyní. V neděli nám
počasí bohužel nepřálo a akce musela být ukončena dříve.
4

OSTŘEŠANSKÝ ZPRAVODAJ
Děkujeme všem návštěvníkům za návštěvu a těšíme se na
další shledání.

Kulturní komise
Vážení spoluobčané,

Za Military klub Ostřešany Martina Hlaváčková

dovolte krátké ohlédnutí za kulturními událostmi, které
pro Vás pořádáme.
Ke konci roku 2019 jsme se společně setkali na již
tradičních akcích. V rámci setkání seniorů jsme se viděli
s našimi milými - dříve narozenými. Ti si poslechli pásmo
písní v podání dětí z mateřské školky a základní školy
Ostřešany a pobavili se za doprovodu kapely JG DIX.
Na výstavě ručních prací, která proběhla v listopadu, jsme
mohli shlédnout krásné výrobky a při následném
rozsvícení vánočního stromu přivítali nadcházející dobu
vánoční.
Na 3. plese obecního domu jsme si krásně zatančili. O
bohatou tombolu a výborné občerstvení nebyla ani letos
nouze.
Úplně poslední akcí byl vánoční koncert v kapličce.
Setkat se s Vámi na těchto akcích bylo pro nás velikým
potěšením. Děkujeme všem, kteří se v průběhu roku
nabídli a podali pomocnou ruku.

Military klub Ostřešany
vás srdečně zve na prodloužené otevření
pancéřových dveří na pozorovatelně civilní
obrany u Mikulovic.
Prohlídky, kompletně vybavené pozorovatelny,
budou probíhat s průvodcem. Ten vás seznámí
nejen s účelem pozorovatelny, ale i s úkoly
posádky v případě jaderného útoku.
Vzhledem k terénu doporučujeme
návštěvníkům pevnou obuv.
Prohlídky budou probíhat
v sobotu 4.7. od 09:00 do 18:00
v neděli 5.7. od 09:00 do 18:00
v pondělí 6.7. od 09:00 do 16:00

Letošní rok pořádání kulturních akcí bohužel moc nepřeje.
S ohledem na situaci jsme byli nuceni zrušit již
5
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naplánované divadelní představení, přednášku i tolik
oblíbený dětský den.

Pro rodiče jsou k dispozici informace a pokyny
k organizaci provozu, které jsou vyvěšeny na vstupních
dveřích MŠ a na webových stránkách školy.

V neděli 21. června 2020 jsme se však setkali s některými
z Vás na vítání občánků. S radostí a úsměvem na rtech
jsme přivítali 7 dětí. Děti z naší mateřské školky pod
vedením paní učitelky Jany Dvořákové zazpívali krásné
písničky. Rodičům ještě jednou gratulujeme a přejeme,
aby z dětí měli jen a jen radost a dětem, ať u svých rodičů
nacházejí vřelou náruč, do které se budou moci schoulit
vždy, když budou potřebovat.

Při prvním vstupu je zákonný zástupce povinen předložit
podepsané čestné prohlášení, které je nutnou podmínkou
při nástupu do MŠ.
Děti jsou rozděleny do dvou skupin mladších a starších
dětí, které se nesetkávají a nemíchají.
Vzhledem k nástupu školáků bylo pro rodiče školkových
dětí stanoveno časové rozmezí jejich příchodu a odchodu.

V září letošního roku nás čeká posvícení. A k posvícení
neodmyslitelně patří posvícenská mše, která se uskuteční
v neděli 13. září v 10:30 hodin a na níž jste srdečně zváni.

Musíme pochválit všechny rodiče, kteří stanovené
podmínky a pravidla respektují a dodržují.

Na sobotu 10. října 2020 máme naplánovanou
strašidelnou stezku odvahy. Strašidla – dobrovolníci –
budeme rádi za Vaši pomoc!

Konec školního roku je spojen s řadou kulturních akcí,
výletů a vycházek do přírody, které jsme museli v této
nelehké době zrušit. Co ale vynechat nemůžeme je
slavnostní „Rozloučení s předškoláky spojené s
pasováním“. Bude sice bez rodičů, ale za přítomnosti
zástupců OÚ.

S našimi milými seniory se setkáme za zvuku hudby a
veselého smíchu v sobotu 14. listopadu 2020.
Následně nás bude od 23. listopadu 2020 čekat výstava
ručních prací našich šikovných spoluobčanů, která bude
zakončena v sobotu 28. listopadu rozsvícením vánočního
stromu.

21. června se některé děti zúčastní místní kulturní akce
„Vítání občánků“ a svým vystoupením obohatí kulturní
program a navodí slavnostní atmosféru.

Úplně poslední akcí bude vánoční koncert v naší malé, ale
o to krásnější kapličce. Za tónů zpěvu našich nejmenších
muzikantů z mateřské a základní školy si popřejeme
krásné svátky.

Na závěr bych se ještě ráda vrátila k oblíbené a zároveň
poslední akci tohoto školního roku „Maškarní karneval“
ve spolupráci s rodiči a obecním úřadem. Touto cestou
bych chtěla poděkovat všem rodičům, prarodičům i
ostatním, kteří se zapojili do karnevalových příprav.
V dnešní uspěchané době si této nezištné pomoci obzvlášť
velmi ceníme.

V závěru bychom Vám rádi popřáli krásné léto plné
sluníčka, pevné zdraví a úsměv na rtech.

Za kulturní komisi Martina Hrdličková

Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří nám během
školního roku jakýmkoliv způsobem pomohli jak finančně,
tak formou brigád a rodičům, kteří se aktivně zapojovali
do chodu a veškerých činností v MŠ.

Mateřská škola

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021proběhnul ve
dnech 4. - 16. května. Bylo podáno 15 přihlášek a ke
spokojenosti rodičů byly všechny děti přijaty.

Na jaře se příroda probouzí ze zimního spánku a i děti ve
školce mají vždy hodně napilno. Letos to bohužel nevyšlo,
kvůli pandemii celá škola osiřela a až po dvouměsíčním
odloučení jsme se opět společně sešli.

Hezké a příjemné prázdniny plné sluníčka přejí děti a
učitelky z mateřské školy.

Školka funguje od 18. května v mimořádném režimu,
který potrvá do 3. července. Na něj bude navazovat
mimořádné otevření jednoho oddělení, které bude po celé
období července. Rodiče měli možnost své děti zapisovat
na jednotlivé týdny dle potřeby, v termínu do 9. června a
s kapacitou do 25 dětí. Provoz bude ve stejném časovém
rozpětí od 6,15 do 16,00 hodin.

Základní škola
Vážení rodiče, spoluobčané, milí žáci,
Je to v podstatě nedávno, co jsme všichni vítali nový rok
2020 s přáním, aby byl pokojný, šťastný a lepší než ten
odcházející. Nikdo z nás dozajista netušil, jak se
v podstatě ze dne na den, z hodiny na hodinu může a

Snažíme se v tomto maximálně uspokojit poptávku
v rámci našich provozních a zákonných možností.
6

OSTŘEŠANSKÝ ZPRAVODAJ
dokáže změnit náš každodenní život. Pandemie
koronaviru Covid – 19 a s ní spojená a přijatá opatření
napříč světem, společností, státy, městy, školami nás však
naprosto a zcela přesvědčila, že to možné je. A my nyní
vidíme, jak těžké se bude do stavu naší společnosti a
civilizace před 11. březnem vrátit.

1. Obecní úřad přistoupil k důležité a potřebné
rekonstrukci střechy školy a rekonstrukci školní kotelny.
Je to akce náročná finančně i organizačně a obecnímu
úřadu a obci za to patří dík a uznání. Péče o školu je ze
strany obce příkladná.
2. Během uzavření školy proběhly zápisy do ZŠ i MŠ.
Uskutečnily se ale jen formou podání přihlášek. Do školy
bylo zapsáno 6 nových žáků. Aby ale nezůstaly děti o
tento důležitý životní akt ochuzeny, uspořádáme pro ně
v předposledním červnovém týdnu doplňkový zápis.

V prvním letošním měsíci jsme ještě stihli uspořádat další
velice úspěšný lyžařský pobyt a výcvik na chatě Juráška
v Olešnici v Orlických horách. Byť s nízkou účastí našich
žáků. Škoda, doufejme, že příště. Další plánované akce
školy však již byly zrušeny. Základní škola byla uzavřena
od 12. března a mateřská škola od 16. března.
Postupně jsme byli nuceni přejít na alespoň částečnou
výuku pomocí digitálních technologií. Obrovský díl práce
pak připadnul na vás rodiče. Tímto vám všem, rodičům i
prarodičům, chci jménem pedagogů naší školy poděkovat
za spolupráci, dopomoc a podporu v těchto nelehkých
podmínkách. Snažili jsme se jít cestou pokud možno
zdravého rozumu. Tedy minimalizovat zátěž rodičů a
rodin a maximalizovat užitek a výsledek domácí práce
žáků. Tímto musí a chci poděkovat a složit poklonu svým
kolegyním, obzvláště paní učitelce Mgr. Daně
Kramerové, za výborné zvládnutí situace a odevzdanou
práci.
Nyní, do konce června, chceme s žáky, kteří pracují ve
skupinách, naplnit v co největší míře roční plán a náš
školní vzdělávací program. Obzvláště se nám jedná o naše
páťáky. Chceme, aby naši školu opustili co nejlépe
připraveni. A musím podotknout, že se opravdu snažili a
snaží.

3. Prosíme ty z vás, kteří si zakoupili vstupenky na školní
ples a ještě neobdrželi peníze zpět po jeho zrušení, abyste
se dostavili do ředitelny školy. Děkujeme.
4. Školní skupiny budou pracovat do 30. června 2020, kdy
žáci obdrží vysvědčení za druhé pololetí školního roku
2019/2020. Tento den bude škola otevřena pouze do 12
hodin, do případného oběda. Ředitelské volno ve dnech
29. a 30. června nebude.
5. Konečné vyúčtování plateb za MŠ, ŠD a obědy bude
provedeno počátkem července a přeplatky budou vráceny
na vaše účty.
Slova závěrem. Poslední týdny přinesly, bohužel, do naší
školy i jisté rozrušení a narušení tolik důležité celistvosti
a kontinuity. V tento moment mohu pouze oznámit a
konstatovat, že naši školu opouští po 26 letech paní
učitelka Mgr. Dana Kramerová. Pro naši školu to je velmi
citelná ztráta. Škola přichází o velmi zkušenou,
pracovitou, poctivou, erudovanou a obětavou učitelku.
S čistým svědomím mohu napsat, že jsem rád tomu, že
jsem ji mohl po stránce osobní, morální a pracovní poznat
a spolupracovat s ní. Doufejme, že se nám za ní podaří
sehnat obdobně nadšeného kantora, učitele. Já jen všem
vám a zaměstnancům školy již jen popřeji opravdu
pokojné prázdniny a opravdu dobrý a lepší zbytek roku
2020.

Nyní krátce, přehledně a bodově k probíhajícímu a
očekávanému.

S úctou Mgr. Jan Václavík.

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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