OST¤E·ANSK¯ ZPRAVODAJ
ČERVEN / 2008

Vážení spoluobčané,
od minulého vydání ostřešanského zpravodaje uběhly tři měsíce, ale za tuto dobu se podařilo realizovat některé akce popř.
některé akce po různých komplikacích dovést do příznivého
stavu. Ke stavbě tlakové kanalizace a domovních přípojek je
v tomto zpravodaji vyčleněna samostatná část.
Během těchto tří měsíců byl vybudován chodník od zastávky
MHD v obci a to v části Ostřešánky. V současné době stavební
komise vyhodnocuje nabídky výběrového řízení na zhotovitele stavby – dokončení „Kulturního zařízení – administrativní části“.
Ve věci cyklostezky dosud nemáme souhlasy všech majitelů
pozemků, žádost o územní rozhodnutí tudíž nemůžeme podat.
Byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s Městskou policií Pardubice, která je zaměřena na kontrolu rychlostí projíždějících
vozidel v obci, zajištění pořádku v obci, neoprávněného parkování vozidel na chodnících apod. Doufáme, že toto opatření zajistí bezpečnost občanů v obci a zamezí poškozování majetku obce. Tento a příští týden máme zapůjčen radar k měření rychlosti a počtu projíždějících vozidel.
Plánujeme rozvoj bydlení v lokalitě u silnice nad hřištěm, rozšíření obecního rozhlasu v problémových místech a opravu
památníku padlých hrdinů.
Přeji vám pěkné prázdniny a příjemně prožitou dovolenou.
Mgr. Josef Vodrážka
starosta

PŘIVADĚČ
NEMOŠICE - OSTŘEŠANY
ČERVENEC 2008
1. etapa
– hlavní silnice od hřiště směrem ke křižovatce včetně dvou
ulic naproti hřišti, ulice nad hřištěm, ulice u Gabrielů. Dále
nahoru ke křižovatce a celá západní část obce od křižovatky
směrem na Dražkovice, u dětského hřiště „na obci“ a celá
ulice Ročkova.
červenec - prosinec 2008
2. etapa
– od Hofericů a Urbánků směrem k Jednotě až k Tobiášům
v ulici Slezákově včetně uliček, ulice za kulturním domem,
ulice Bláhova, silnice od Mikulovic ke škole včetně ulic k Budínským, za školou k bytovkám,
říjen 2008 – březen 2009
3. etapa
– ulice Slezákova od Fialů k Jednotě a dále k Tuněchodům
zbývající východní část obce až k sadům, včetně ulic Doležalova, Družstevní atd.
březen – červen 2009

POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTŘEŠANY,
KTERÉ SE KONÁ V PONDĚLÍ DNE 30. 6. 08
V RESTAURACI DVOŘÁK OD 18,OO HOD.
Program:
1) Úvod, zahájení
2) Zprávy ze zasedání rady,výborů a komisí
3) Zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok
2007, úpravy rozpočtu 2008
4) Směny pozemků
5) Splašková kanalizace
6) Různé
7) Závěr

DĚTSKÝ DEN
VE VĚCI „ZAŘÍZENÍ KE SHROMAŽĎOVÁNÍ
BIOLOGICKÉHO ODPADU“
SE PŘEDPOKLÁDÁ NÁSLEDUJÍCÍ
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
- do 4. 7. 2008 vydání územního rozhodnutí
- do 31. 7. 2008 postupné vypracování žádosti pro
čerpání dotací z Operačního programu životního prostředí v programu BENE-FILL
- do 31. 7. 2008 vypracování požadovaných studií
(analýzu potenciálu produkce odpadu ve spádovém
území realizovaného opatření, rozvahu s uvedením
zdrojů využívaných/odstraňovaných odpadů),
- po vypsání výzvy k předložení žádostí (předpoklad
8.- 9. 2008) – podání žádosti pro čerpání dotací
z Operačního programu životního prostředí,
po akceptaci žádosti (do měsíce od ukončení výzvy
k podání žádostí) – vypsání výběrového řízení na dodavatele

KE KANALIZACI
Firma Vodovody a kanalizace a.s. Pardubice v rámci výstavby splaškové kanalizace „Labe-Loučná“ provede výstavbu tlakové splaškové kanalizace v naší obci. Zhotovitelem stavby bude firma IMOS
Restav s.r.o. ze Zlína.
Součástí této stavby je výstavba hlavního řadu a přečerpávacích
šachet pro jednotlivé nemovitosti. Na tuto akci firma Vodovody
a kanalizace a.s. Pardubice obdrží dotaci z Evropských fondů. Přečerpávací šachty, které budou umístěny z větší části na pozemcích přilehlých nemovitostí budou z těchto peněz plně hrazeny
a veškerá jejich údržba bude v režii VAK Pardubice. Stavba této
akce měla být zahájena v měsíci červnu, ale z důvodu projednávání záborů veřejných prostor a vytyčování stávajících tras inženýrských sítí se zahájení stavby posune o jeden měsíc, to je na měsíc
červenec.
Do současné doby někteří vlastníci nemovitostí neodeslali podepsané smlouvy na adresu společnosti V&N v.o.s., tř. Míru 90, 530
02 Pardubice a nepodepsali situační výkres s vyznačením domovní kanalizační přípojky včetně umístění přečerpávací šachty na
Obecním úřadě v Ostřešanech. Upozorňujeme občany, kteří tuto
dohodu neodeslali a nepodepsali situační výkres a mají zájem
o kanalizační přípojku, aby tak učinili co nejdříve, neboť v případě
nesplnění těchto smluvních vztahů ( odevzdání podepsané dohody a podepsání situace) nebude realizována pro jejich nemovitost
domovní přípojka včetně umístění přečerpávací šachty. Termín k
odeslání dohod a podepsání situačních výkresů je do 14. 7. 2008.
Po tomto termínu bude uzavřen a stanoven konečný seznam a
počet čerpacích šachet investorem, které se budou realizovat (z
důvodu čerpání dotace).
V případě pozdějšího zájmu o tuto přípojku s přečerpávající šachtou budou muset veškeré náklady sami hradit. Jedná se o investice za projektovou dokumentaci, stavební povolení včetně úhrady
přečerpávající šachty. V současné době je hodnota přečerpávací
stanice 55 tis. Kč. V rámci projektu výstavby je tato přečerpávající
šachta plně hrazena VAK Pardubice. Projektovou dokumentaci včetně projednání na stavebním úřadě zajišťuje v rámci této stavby a
hradí náklady s tím spojené Obecní úřad Ostřešany. V přiložené
tabulce najdete nabídku na zhotovení domovních přípojek od firmy IMOS
Kontakt na zástupce firmy IMOS : pan David Nedbálek, e-mail :
nedbalek@imos.cz , tel.: 606 720 863.
Na základě smluvního vztahu s obcí bude koordinátorem stavby
pan Josef Voltr, Dipl. Tech., e-mail : josef.voltr@atlas.cz , tel.: 777
141 700. Ten bude pomáhat s řešením domovních přípojek v rámci jednotlivých etap stavby.
Stavba samotná měla začínat koncem května,nabrala zpoždění,
které je patrné z přiloženého harmonogramu. Zpoždění je způsobeno nedořešenými majetko - právními vztahy. Podle posledních
informací stavba přivaděče začne do 10. července.
Stavba v obci je rozdělena do tří etap. Při zahájení jednotlivých
etap budou příslušní vlastníci nemovitostí pozváni ke schůzce se
zástupci dodavatele. Vlastníci staveb budou osobně nebo písemně včas informováni o zahájení stavby v „jejich“ ulici. To samé platí
i pro termín připojení domovní přípojky do šachty. Po usazení
a zprovoznění šachty bude každý vyzván k připojení, na to bude
dostatek času, minimálně měsíc. Zhotovitel v první fázi vybuduje
hlavní řády, následně pak vedlejší v jednotlivých ulicích.
Informace budou zveřejňovány na úřední desce a na webových
stránkách obce v odkazu „kanalizace“.
Stavba je velkého rozsahu a proto vás žádám o shovívavost a vstřícnost při její realizaci.

Tlaková kanalizace Ostřešany
– informace od firmy VAK Pardubice, a.s.
V obci Ostřešany vznikne v rámci realizace skupinového projektu Labe – Loučná systém tlakové kanalizace. Tato zajistí
odvádění splaškových vod od jednotlivých producentů do skupinové kanalizace Pardubice a dále na ČOV v Pardubicích. Pro-

voz tlakové kanalizace, čerpacích šachet včetně zajištění dodávek elektrické energie pro tyto šachty zajistí VAK Pardubice,
a.s..
K provozování uvádíme některé bližší informace:
1. Čerpací šachty včetně tlakových přípojek a napájecích elektrorozvodů jsou součástí systému tlakové kanalizace a ve vlastnictví VAK Pardubice, a.s..
2. Čerpací šachty budou umisťovány převážně na soukromých
pozemcích připojovaných nemovitostí. Jejich umístění musí
zajistit přístup a možnost příjezdu techniky provozovatele za
účelem pravidelné údržby a nezbytných havarijních zásahů. Z
těchto důvodů je nutné čerpací šachtu osadit na vhodném místě tak, aby nebyly při zásazích dotčeny a poškozeny zeleň a
majetek a současně se umožnilo gravitační připojení vnitřní
kanalizace na čerpací šachtu. Nejvhodnější je umístit šachtu
při hranici parcely.
3. Majitel nemovitosti musí zajistit přístup pracovníkům VAK
Pardubice, a.s. k provozovanému zařízení.
4. Vnitřní kanalizace nemovitosti bude po dokončení tlakového systému přepojena na čerpací šachtu úsekem gravitačního
potrubí. V rámci přepojování je nutné zajistit následující:
– z provozu vyřadit stávající septik nebo žumpu
– zabezpečit odpojení přítoků dešťových vod (střešní svody,
odvodnění dvorů, drenáže)
– propojení provést jako vodotěsné a podle schválené dokumentace.
5. Přepojení vnitřní kanalizace na čerpací šachtu řeší příslušná
dokumentace. Umístění čerpací šachty včetně způsobu propoje dohodne projektant s majitelem nemovitosti případně za
účasti zástupce obce tak, aby zařízení splňovalo popisované
záležitosti.
6. Základní zásady řešení projektu přepojení vnitřní kanalizace:
– minimální profil propoje DN 150 (potrubí 150 mm)
– minimální sklon propoje 2 % (2 cm na 1 m délky)
– v místech lomů propoje je nutné zřídit vstupy pro případ čištění (např. plastová šachta
DN 400)
– materiál propoje polypropylénové potrubí Ultrarib 2 nebo
podobný
– minimální krytí propoje 80 cm.
Potrubí bude ukládáno do pískového podsypu a obsypáno pískovým materiálem bez hrubých příměsí (zejména ostrých, kamenitých a těžko hutnitelných).
7. Odstraňování poruch – v případě zjištění poruchy čerpací
šachty (signalizováno trvale svítící červenou kontrolkou) odběratel zavolá v kteroukoliv dobu linku 466 310 357 – dispečink VAK Pardubice, a.s.. Pracovníci dispečinku dále podniknou nezbytné kroky k zajištění odstranění závady. Při nahlašování závady je nutné sdělit své jméno a číslo popisné. Při poruše čerpadla nebo přerušení dodávky el. proudu má čerpací šachta dostatečný objem, který pojme produkci odpadních vod po
dobu min. 24 a více hodin a zabrání zaplavování.
8. Funkce čerpací šachty – čerpací šachta je vybavena řídicí
automatikou. Plovákový systém automaticky spustí čerpadlo
po zaplnění stanoveného objemu čerpací šachty. Provozní stavy jsou signalizovány kontrolkami na rozvaděči. Žlutá kontrolka signalizuje, že je zařízení pod napětím. Červená kontrolka
signalizuje dosažení hladiny v čerpací šachtě, při které dojde
ke spuštění čerpadla. Po uvedení čerpadla do chodu červená
kontrolka za několik minut zhasne. V případě, že je čerpadlo v
poruše, červená kontrolka svítí trvale – nutné nahlásit poruchu. Tlaková přípojka bude uzavíratelná ventilem zákopové
soupravy umístěné zpravidla před místem napojení na řad tlakové kanalizace.
9. Provozovatel zařízení zajistí minimálně 1x ročně vyčištění
čerpací šachty tlakovou vodou a základní servis technologického vybavení.
10. Vypouštění odpadních vod do čerpací šachty – zásady –
tlaková kanalizace slouží k dopravě pouze splaškových vod.
Do čerpací šachty lze tedy vypouštět odpadní vody ze sociál-

ních zařízení (kuchyně, koupelny, prádelny, WC apod.).
11. Veřejná kanalizace je určena zejména k odvádění splaškových vod z domácností
a odpadních vod od jiných producentů, které svým charakterem odpovídají těmto
vodám. Odpadní vody, které vykazují nadměrné množství specifického znečištění se
před vypouštěním do veřejné kanalizace musí předčistit (např. kuchyňské provozy
restaurací a škol – lapač tuků).
Odpadní vody technologické a průmyslové povahy v zásadě nelze do systému tlakové kanalizace Ostřešany vypouštět (např. odpadní vody ze zpracování mléka, masa,
ovoce, zeleniny, pekáren, strojírenské a chemické výroby). Dále nelze vypouštět chladící, odkalovací, ředící odpadní vody a další zdroje, které by svým objemem omezovaly kapacitu tlakové kanalizace.

DĚTSKÝ DEN

Odpadní vody nesmí obsahovat látky, které nejsou odpadními vodami. Jedná se zejména o:
• hrubé nečistoty – např. štěrk, písek, střepy
• kovové předměty – např. žiletky, hřebíky, dráty
• pružné materiály – např. hadry, textil, punčochy, obvazy, střeva
• ostatní předměty – např. tuby, zubní kartáčky, klacky apod.
• rozpouštědla - např. ředidlo
• ropné látky – oleje, nafta
• žíraviny – louhy, kyseliny
• jedované, výbušné a hořlavé látky – např. benzín
• živočišné a rostlinné tuky v nadměrném množství – např. obsah fritovacích hrnců
• kejdu, silážní šťávy, hnojůvku
• jiné látky, které mohou po smísení s odpadní vodou působit jedovatě, výbušně
nebo hořlavě
• infekční látky a odpady.
V případě, že by docházelo k opakovaným závadám na čerpadle a technologii šachty
způsobeným nedodržováním uvedených zásad, budou na majiteli připojené nemovitosti požadovány úhrady nákladů spojených s odstraněním těchto havárií.

VAK Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
V Pardubicích: červen 2008

V říjnu loňského roku byla radou Obecního úřadu Ostřešany ustanovena kulturní komise. Na první schůzce bylo
schváleno, že členové komise budou za
Obecní úřad blahopřát starším občanům k jejich jubileu. Ženám od 60 let a
mužům od 65 let. Jubilanti, které jsme
doposud navštívili, byli mile překvapeni a tato činnost se setkala s kladnou
odezvou. Pan Příborský zaslal na Obecní úřad děkovný dopis, za který jsme
velmi vděčni.
Dne 31. 5. byl Obecním úřadem a Kulturní komisí uspořádán na fotbalovém
hřišti dětský den, kterého se zůčastnilo 80 dětí. Počasí nám přálo a věřím, že
děti si svůj den užili.
Děkuji touto cestou sponzorům, kteří
finančně na dětský den přispěli: Autodoprava J.S.TRANS, Autodoprava Lír,
Kadeřnictví Skokanová, Restaurace
Dvořák , ELEKTRO ŠAKO, Klimatizace
Vlastimil Drahý, STAFI finalizace staveb
s.r.o. , PODLAHY PECHMANN. Obecní
úřad Ostřešany na tuto akci taktéž přispěl finančně, ale i pořadatelsky. Děkuji za pomoc Sboru dobrovolných hasičů, Mysliveckému sdružení a Rybářům a dále AFK Ostřešany , panu Pajtinovi. Děkuji Všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě a uskutečnění dětského dne podíleli.
Do budoucna připravujeme další aktivity, jejichž realizace je závislá na zájmu našich občanů.
Lenka Hrdličková
předsedkyně kulturní komise

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

A už je tu konec školního roku a s ním spousta zajímavých
akcí, výletů a vycházek do přírody. Ráda bych vás s některými seznámila.
Měsíc květen je tradičně spojen s přípravou besídky pro maminky a blízké příbuzné. S dětmi jsme nacvičili pásmo básní,
písní, tanečků, scének a nechyběla ani pohádka.
Nevšedním zážitkem byl půldenní výlet na Kunětickou horu
s názvem „Pojďte s námi do pohádky“. Děti se prostřednictvím známých pohádkových postav postupně seznamovaly
s prostředím hradu. Pohádkové dopoledne uváděl známý bavič a moderátor Marek Dobrodinský. Velice zdařilou akcí bylo
„Rozloučení s předškoláky“ ve spolupráci s místním MS
Ostřešany a jejím členem p. Kubíkem. Na děti čekalo nejen
opékání vuřtíků, ale i spousta soutěží jak přírodovědných,
tak sportovních.
18. června jsme navštívili sousední MŠ Nemošice, kde bylo
pro předškolní děti připraveno sportovní dopoledne. Závodilo se ve třech disciplínách - běh, hod a skok do dálky. Mladší
děti fandily a povzbuzovaly své starší kamarády. Na prvních
místech se střídavě umístily děti z obou školek.
27. května začal pro starší děti plavecký výcvik ve sportovním areálu v Chrudimi.
Pomocí vhodných her se děti pozvolna učily základům plavání a otužování.
Z celkového počtu 9 dětí 5 nejodvážnějších uplavalo 25 metrů bez rukávků ve velkém bazénu. Po skončení kurzu bude
na všechny čekat velká medaile a mokré vysvědčení.
Velice pěkných výsledků děti dosáhly ve výtvarné soutěži pořádané DDM Štolbova
v Pardubicích s názvem „Co nám šeptá jaro“. Do soutěže se
přihlásilo 6 mateřských škol z okolí Pardubic a takhle se umístily děti z naší školky.
1. místo - Tereza Imramovská
2. místo - Bára Šlapalová, Jan Maliňák
3. místo – Daniela Jelínková, Karolína Jiroutová.
Čestná uznání získaly tyto děti: Kristýna Němcová, Bára Šlapalová, Zuzana Růžová, Tereza Kadlecová
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, 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.
Těšíme se na další spolupráci.
Dvořáková Jana

V březnu a květnu 2008 jsme si pozvalI do školy dvě divadélka s velmi pěknými programy ( Pásmo písniček a hádanek
a Popelka ) a 24. dubna děti navštívily výstavu obrazů Josefa
Lady v Galerii Pardubice a shlédly výstavu nerostů na Zámku
Pardubice. 13. května jsme ještě shlédli poslední letošní pohádku Královna barev opět v budově školy.
Na 15. května si žáci připravili hodinové vystoupení ke Dnu
matek a výstavku výtvarných prací výtvarného kroužku.
V pátek 30.5. proběhlo tradiční spaní ve škole spojené s opékáním a večerní hrou.
Od 7. do 13. června se žáci ještě zúčastní školy v přírodě,
tentokrát na chatě EMZET v obci Tři Studně na Českomoravské vrchovině. Tématem pobytu byla Hra na školy, které ale
byly veselé, až rošťácké, takové jaké si je děti představují.
Velmi hezké prostředí, dobré počasí, dětmi velmi chválená
strava, denní vycházky, mnoho her a pobytu na čerstvém
vzduchu - zkrátka vydařený týden.
21.6. nás ještě čeká výlet do Jihlavy – ZOO a podzemí města
– kterého se vedle dětí zúčastní i někteří rodiče a sourozenci
žáků.
Hezké léto, prázdniny a dovolenou přeje
Petr Pavelka, ředitel školy

AFK OSTŘEŠANY
Po jarní části fotbalových utkání se naše mužstva umístila
takto:
A mužstvo pod vedením trenéra Františka Horáka a vedoucího mužstva Radka Dvořáka se celkově umístilo na 4 místě.
Z 26 zápasů vyšlo mužstvo 14x vítězně, 4x remizovalo a 8x
prohrálo. Skóre 55:41 s počtem bodů 46. Nejlepším střelcem
mužstva Jiří „Tučňák“ Bačina – 12 branek.
Dorost pod vedením trenérů Jiřího Havelky a Vlastimila Mrázka se celkově umístilo v základní skupině na 3 místě. Z 16
zápasů 11x vyhráli, 1x remizovali a 4x prohráli. Mužstvo postoupilo do play off. Skóre 47:27 s počtem bodů 34.Umístění
v play off na 5 místě – 2x výhra, 2x remíza a 3x prohra. Skóre
11:29 s 8 body. Nejlepší střelec Jiří Gašpar – 14 branek.
Mužstvo mladších žáků se pod vedením trenérů Josefa Havlíčka a Petra Holuba celkově umístilo na 6 místě. Z 16-ti zápasů 5x vyhráli, 3x remizovali a 8x prohráli. Skóre 33:36 s
počtem bodů 18. Nejlepší střelec Vlastimil Křivka - 16 branek. Po skončení sezóny se mužstvo zúčastnilo turnaje v Pardubičkách „Memoriál Stanislava Svobody“, kde z 5-ti zápasů mužstvo 4x vyhrálo a celkově se umístilo na 2 místě. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Michal Faltejsek z mužstva
Ostřešan.
Stará garda pod vedením Jiřího Čermáka a Aleše Stoupy obsadila 2 místo na turnaji v Nemošicích.
ZRTV - pod vedením Jany Voráčové cvičí 16 žen 1x týdně
v tělocvičně v ZŠ Ostřešany.
Jiří Fejfárek
předseda AFK Ostřešany

Rádi uvítáme Va‰e vûcné pﬁíspûvky do Zpravodaje formou ústní, písemnou nebo prostﬁednictvím elektronické
po‰ty na adresu: obec.ostresany@seznam.cz

