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Vážení spoluobčané,
čas nám rychle utíká a před námi jsou vánoční svátky. V
uplynulé polovině roku se rozeběhla stavba splaškové tlakové kanalizace a zasáhla do chodu obce. V červnovém
zpravodaji jsme zveřejnili harmonogram, s přibývajícím
časem bylo jasné, že nebude dodržen. Další oficiální termíny jsme se dozvěděli až minulý týden po urgencích na
vedení firmy VaK Pardubice. Kanalizaci je věnován samostatný článek. V průběhu podzimu byla dokončena oprava
pomníku padlých v parku před školou, pomník je kompletní včetně pušky díky iniciativnímu přístupu uměleckého kováře pana Josefa Brychnáče z Pardubic. Tento úkol je dokončen, další se zatím splnit nedaří – cyklostezku. Sice
došlo k dohodě s problematickou skupinou spoluvlastníků, úmrtí jednoho z nich s sebou přineslo zdržení, nyní probíhá dědické řízení.
Přeji vám příjemné a poklidné prožití nadcházejících svátků vánočních, dětem hodně dárků pod stromečkem. Děkuji pracovníkům obecního úřadu a zastupitelům obce za práci
vykonanou pro naši obec v tomto roce. Se všemi se těším
na spolupráci v roce 2009.
V novém roce vám přeji především pevné zdraví a spokojenost v životě.
Josef Vodrážka
starosta

KULTURNÍ DŮM
Projektová dokumentace stavebních úprav je projednána na územně správním oddělení Stavebního úřadu, v nejbližších dnech bude podána žádost
o stavební povolení, aby mohla být podána žádost
o dotaci do konce ledna 2009.

SBĚRNÝ DVŮR
Přejeme Vám příjemné prožití
vánočních svátků
a pevné zdraví
v roce 2009.

Naše žádost o dotaci je akceptována v rámci Operačního programu Životní prostředí. Akceptace je předpoklad, nikoliv však jistota přidělení dotace. Konečné
rozhodnutí budeme znát do konce února 2009.

AFK OSTŘEŠANY
A tým
Mužstvo pod vedením Františka Horáka a vedoucího Radka
Dvořáka se účastnili turnaje v Dřenicích – 1. místo.
10. 8. bylo zahájení mistrovských utkání (3. třída Holicko). Celkové umístění – 4. místo, 7x vítězství, 4x remíza, 2x prohra,
skóre 30:19, 25 bodů.

Dorost
V okresním přeboru dorostu Holicko hraje mužstvo pod vedením Jiřího Havelky a Vlastimila Mrázka. 31. 8. bylo zahájení
mistrovských utkání. 5. místo, 4x vítězství, 2x remíza, 4x prohra, 14 bodů, skóre 23:25.

Starší žáci
Tým v okresním přeboru starších žáků pod vedením Josefa Havlíčka a Petra Holuba sehrál několik přátelských zápasů. 31. 8.
zahájení mistrovských utkání. 4. místo, 7x vítězství, 0x remíza, 3x prohra, 21 bodů.
Stará garda se pod vedením Jiřího Čermáka a Aleše Stoupy zúčastnila několika turnajů se střídavými úspěchy.
ZRTV pod vedením Jany Voráčové cvičí 1x týdně ve čtvrtek od
19ti hodin v místní škole.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA.

Do naší mateřské školy bylo zapsáno na tento školní rok 26
dětí, z toho 10 dětí předškolních, 7 dětí 4-5letých a 9 dětí nejmladších. Třída je smíšená, věkové rozmezí je od 3 – 6 let.
Od 1.9.2007 pracujeme podle vlastního „ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU“s názvem „ROK V MŠ“.
Ráda bych Vás prostřednictvím zpravodaje seznámila se vším,
co jsme v naší MŠ prožili v podzimním období: ÚČAST DĚTÍ NA
TRADIČNÍM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V 1.TŘÍDĚ ZŠ. CELOROČNÍ CYKLUS EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V EKOCENTRU „PALETA“.
Na 24. září jsme vybrali pro děti dva programy s názvem „BAREVNÝ PODZIM“ a „SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ“. V programu „Smyslové vnímání“ si děti vyzkoušely několik jednoduchých her zaměřených na vnímání přírody všemi smysly (hmatová stezka,
ochutnávky, sluchové hry apod.).
„PÍSKOVÝ HRAD“ – společné tvoření o nejzajímavější vytvořenou stavbu z písku. „PODZIMNÍ POHÁDKOVÝ LES“ – vycházka
do přírody motivovaná pohádkou „O Budulínkovi“ ve spolupráci s MS Ostřešany a jejím dlouholetým členem panem Kubíkem. „HLEDÁME PODZIMNÍ SVĚTÝLKO“ – zábavná hra v parku
s plněním úkolů, týkajících se přírody. Na konci čekal na děti
sladký poklad.
EXKURZE DO MÍSTNÍCH SADŮ A AKVÁRIA
„DRAKIÁDA“ – návštěva našich kamarádů v MŠ Nemošice, prohlídka zařízení, tvořivé hry
a společné pouštění draků na školní zahradě.
SPOLEČNÉ TVOŘENÍ „PODZIMNÍČKA“ VE SPOLUPRÁCI S RODIČI
Rodiče měli velikou fantazii a spoustu nápadů při vytváření
originálních podzimních strašidýlek. Do tvoření se zapojili snad
všichni a tím se nám šatna v MŠ proměnila v jedno veliké podzimní království. Touto formou bychom rodičům velmi rádi poděkovali za vynikající spolupráci s MŠ.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –
7.10. humorný pohádkový příběh v tělocvičně „HAM, HAM“,
hrálo oblíbené „Divadýlko z pytlíčku“.
22.10. v DDM „DELTA“ v Pardubicích „Pohádky z kufru pana
Pohádky“. Herec a pohádkář Jan Havel vyprávěl a hrál pohádku s jednoduchými loutkami, které na jevišti přímo vytvářel.
3.11. návštěva VČD v Pardubicích společně s dětmi ze ZŠ s názvem „Zlobivý brouček“ na motivy známé knížky J. Karafiáta
„Broučci“.
Děti mohou dle zájmu navštěvovat tyto kroužky:
hra na flétnu • výtvarný • anglický (zajišťuje jazyková agentura
„Camarion“)
Po dohodě s logopedickou asistentkou ze ZŠ a rodiči je možná
individuální logopedická péče.
Za MŠ Dvořáková Jana
a Marešová Petra

Školní rok 2008/2009 byl zahájen v budově školy 1.září za přítomnosti dětí, rodičů i některých prarodičů prvňáčků, pana starosty obce, učitelů školy a dětí z MŠ.
Slavnostní průběh umocnila přítomnost čtyř vojáků z Masarykových kasáren v Pardubicích, kteří přišli na vlastní žádost, aby
poděkovali naší žákyni Kateřině Zamazalové, která o prázdninách pomohla zachránit také přítomnou poručici, která při sólovém tréninkovém běhu skolabovala a Kateřina s dědečkem ji
našli v příkopu mezi Ostřešany a Nemošicemi.
Ve školním roce 2008/09 je škola opět dvoutřídní. V 1.třídě je
14 žáků / 5 + 9 v prvním a druhém ročníku / , ve 2.třídě je 12
žáků / 5 + 7 ve třetím a čtvrtém ročníku/, celkem 26 žáků na
škole. Jedno oddělení školní družiny má 26 žáků.
Na škole nabízíme 4 kroužky pod vedením učitelů.
Podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který navazuje na celostátní Rámcový vzdělávací program se letos budou
učit v prvním a druhém ročníku. Třetí a čtvrtý ročník se učí ještě
podle celostátního programu Základní škola, který je postupně obohacován novými prvky a metodami podle RVP.
V období prázdnin a během podzimu byl upraven příjem internetu a jeho rozšíření. Po zrušení projektu INDOŠ, řízeného Ministerstvem školství, jehož pokračování musely od roku 2006
financovat školy, jsme se odpojili od systému úplně a internet
na škole a udržování sítě provozuje škola soukromě. Předpokládáme snížení nákladů asi na polovinu a hlavně rozšiřujeme
síť a příjem internetu ze tří dětských PC na 8. 4 + 4 pro každou
třídu. Také se výrazně zrychlila rychlost internetu.
Letošní školní rok probíhá podobně jako v minulých letech.
Děti se intenzivně připravovali na vánoční zpívání na schodech,
vystoupení se konalo ve čtvrtek 18.12. 2008 . Vystoupili děti z
Mateřské školy a po nich žáci Základní školy.
Plavecký výcvik do lázní v Pardubicích, který jsme vždy touto
dobou absolvovali, se letos nekoná. Žáci školy jej absolvují
povinně vždy ve 4. a 5. ročníku a pátý ročník letos na škole
není. Takže až za rok.
Na podzim jsme ve ŠD a v 1. třídě provedli obměnu starého
nábytku za nový. Zkrátka nepřišla ani MŠ – letos dostala nové
povlečení, polyfunkční stůl na výtvarnou výchovu a houpadla
na zahradu školy. V předvánočním čase na besídkách MŠ a ŠD
dostanou děti pod stromeček hračky.
Na podzim děti shlédly dvě divadélka. Divadélko z pytlíčku zavítalo do školy s představením „ Ham, ham „ a 3.11. jsme vyjeli do VČD na hru „ Zlobivý brouček „ na motivy Karafiátových
Broučků.
Závěrem Vám za všechny děti a zaměstnance ZŠ a MŠ přejeme
klidné prožití Vánoc a hodně radosti a spokojenosti v novém
roce, hlavně z ostřešanských dětí.
Petr Pavelka, ředitel školy

Z KULTURY
V sobotu 8.11.2008 se uskutečnilo v restauraci Dvořák přátelské setkání seniorů. Na úvod všechny přítomné přivítal
starosta obce. Poté se rozproudila čilá zábava za doprovodu skvělého tria hudebníků pana Rychtera, ing.Breiera
a pana Kalhouse. Jejich výkon přispěl k dobré náladě a po
zásluze byl oceněn všemi přítomnými. Děkujeme jim za
krásné písničky.
Setkání se účastnilo téměř 60 seniorů. Pro všechny bylo
připraveno malé občerstvení. Po čtyřech hodinách skvělé
zábavy byli všichni spokojeni a vyslovili přání taková setkání opakovat.
V sobotu 6. prosince uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
ve spolupráci s obecním úřadem mikulášskou nadílku pro
děti. Děkujeme organizátorům. Akce se zúčastnilo 50 dětí.
předsedkyně kulturní komise
Lenka Hrdličková

KANALIZACE
Po prvotních komplikacích nyní probíhá výstavba kanalizačních řadů a jejich přípojek dle očekávání,úvodní zdržení se promítne do termínu spouštění jednotlivých etap.
U některých nemovitostí vyvstaly komplikace s umístěním čerpací šachty z důvodů neevidovaných podzemních
sítí, či s rozdílnou výškou vyústění kanalizace z nemovitosti, než jak jednotliví vlastníci uvedli při konzultaci s
projektantem. Z toho důvodu se výstavba v některých
ulicích zpomalila.
Po dohodě s realizační firmou IMOS jsou občané v ulicích, které se připravují k realizaci, kontaktování osobně stavbyvedoucím realizační firmy. Cílem je domluvit přístup na pozemek a konkretizovat výšku vyústění kanalizace z objektu. Pro hladký průběh další realizace by pomohlo, kdyby občané mohli po domluvě se zástupcem
IMOS-u v krátkém časovém předstihu odkrýt vyústění
kanalizace ze svého objektu či jímky.
Vedení obce se povedlo získat dotaci 1.000.000 Kč od
Pardubického kraje na dobudování kanalizace. Je to sice
poněkud paradoxní získat dotaci na stavbu, která není
dokončena , ale vysvětlení následuje. Tuto hotovost obec
předpokládá využít na zkapacitnění některých řadů tak,
aby lépe vyhovovaly platnému územnímu plánu obce
(schválen 2006). Stavba kanalizace je povolena územním rozhodnutím z roku 2005, kdy územní plán nebyl
platný. Díky zkapacitnění bude možné napojit některé
rozvojové lokality na společný kanalizační řad bez nutnosti dodatečné výměny kanalizačních trubek a tedy
i dalších uzavírek a prací na veřejných komunikacích.
Vzhledem k problémům s připojením kanalizace na rozvodnou síť ČEZ nedojde v letošním roce k plánovanému
zprovoznění I. etapy.

ROZDĚLENÍ KANALIZACE NA ETAPY
Vzhledem k průběhu výstavby bylo upraveno dělení etap
výstavby kanalizace v naší obci.

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 severozápadní část
obce od křižovatky směrem na Dražkovice – mimo hlavní silnice
březen 2009

2. ETAPA
– od Šejnostových 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
březen - červen 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.
červen - září 2009

ZPROVOZNĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŘADŮ
V průběhu měsíce září byl uzavřen počet kanalizačních
šachet, které budou v naší obci realizovány. V závislosti
na tom byl upraven rozsah dělení etap a jejich předpokládaný termín zprovoznění. Přesná data, ke kterým budou části řadů zprovozněny budou uvedeny na webových
stránkách obce a na úřední desce.
S tím souvisí i zprovoznění domovních přípojek. Od oficiálního zprovoznění kanalizačních řadů bude možné se
fyzicky napojit domovními kanalizačními přípojkami.
Předpokládáme, že vlastní napojení jednotlivých nemovitostí bude probíhat v průběhu jednoho až dvou měsíců
od zprovoznění předmětné části řadu.
Připojení jednotlivých domovních přípojek by mělo pro
všechny tři etapy probíhat dle následujícího scénáře:
1. Je třeba si připravit domovní přípojku až k čerpací stanici, kterou osazuje VaK Pce a nechat jí zkontrolovat před
zásypem koordinátorem stavby (p.Voltr, tel. 777 141 700)
Zápis o provedení kontroly bude zanesen do stavebního
deníku s podpisem koordinátora a vlastníka nemovitosti. Tento zápis bude nutný sloužit jako podklad pro poskytnutí příspěvku od obce.
2. Na webových stránkách obce či přímo na obci si vyzvednout přihlášku k odběru splaškových vod. Na webových stránkách obce i úřední desce bude k dispozici vzorově vyplněná přihláška (jak pro variantu napojení nemovitosti na veřejný vodovod i kanalizaci, tak pro variantu
vlastní studny a napojení pouze na veřejnou kanalizaci).
V případě nejasností s vyplněním přihlášky je možné kontaktovat kompetentního pracovníka na VaK Pce – Ing. Štorek či p.Vašíček – tel: 466 798 431, 466 798 432, 466
798 433
3. Po termínu spuštění je možné domovní přípojku přepojit do čerpací stanice. K tomuto dopojení je třeba přizvat koordinátora stavby. Jednak dojde k zápisu do stavebního deníku obce a dále je možné mu předat vyplněnou přihlášku.
4. Na základě finálního zápisu ve stavebním deníku
obce a odevzdané přihlášky je možné vždy k 10-tému
dni v následujícím měsíci po přepojení nemovitosti získat na obecním úřadě příspěvek 4.000,-Kč.

Poslední termín pro podepsání smluv o umístění šachty
s firmou VaK Pardubice a.s. je do 31.1. 2009!

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

