OST¤E·ANSK¯ ZPRAVODAJ
BŘEZEN / 2007

Vážení spoluobčané,
rád vás touto cestou zdravím a přeji vám příjemné prožití přicházejícího jara.

Jaké akce probíhají a co se chystá ?
Po velikonočních svátcích bude zahájena 2. etapa stavby „autobusové zastávky a chodníky v centru obce“ . Od 1. února byl
na základě smlouvy s Dopravním podnikem zvýšen počet spojů MHD linky č.10, jeden spoj přibyl dopoledne a jeden odpoledne. Úprava je platná do konce června, poté dojde k vyhodnocení na základě vytíženosti spojů a vašich ohlasů.
V zimě posoudil odborník technický stav hodin na základní škole a kapli. Hodiny na škole vyžadují opravu automatického natahování, stroj je funkční. Oprava proběhne za příznivějších
klimatických podmínek. Situace ohledně hodin na kapli je jiná.
Stroj je na konci své životnosti a jsou již objednány bezobslužné elektrické hodiny s řídící ústřednou. Kolem kaple byl zbudován okapový chodníček a byly vyčistěny dešťové svody. Fasádu stavby čeká v tomto roce oprava.
Ve věci sběrného dvora již projednáváme třetí variantu jeho
umístění v katastru obce, první dvě varianty „neprošly“ z důvodu nesouhlasu dotčených oddělení magistrátu nebo majitelů sousedních pozemků.
Ve věci splaškové kanalizace budou známy výsledky výběrového řízení na zhotovitele projektu „Labe-Loučná“ koncem
měsíce dubna.
K posunu směrem vpřed došlo v lokalitě bývalé cihelny. Po
odstranění nashromážděných odpadů dojde k oplocení celého areálu. V současné době provádí v naší obci firma ELPO zjištění stavu veřejného osvětlení, následovat bude odstranění závad a příprava dobudování osvětlení v místech, kde chybí nebo
je nedostatečné. Podklady připravila stavební komise.
Příprava realizace cyklostezky je ve stádiu jednání s „problematickými“ majiteli pozemků. Projektová dokumentace na
opravu silnice Ostřešany-Nemošice je hotova a na jejím základě jsou známé výměry pozemků potřebné pro obě stavby.
V roce 2006 rozhodlo zastupitelstvo o opravě asfaltového kurtu
za fotbalovým hřištěm AFK. Tato oprava právě probíhá nákladem 210 tis. Kč, práce provádí firma Chládek-Tintěra Pardubice. V plánu akcí pro letošní rok je také zajištění projektové dokumentace pro částečnou kolaudaci kulturního domu – jeho
administrativní části.
Loňské opravy místních komunikací se setkaly s příznivým
ohlasem, po zimě je třeba některá místa opravit, příp. uzavřít
povrch nástřikem.
Firma ČEZ - Distribuce a.s. jako investor má schválenou projektovou dokumentaci stavby „Ostřešany – částečná rekonstrukce sítě nn“ . Realizace stavby má proběhnout v letech 2007
-2009 , o jejím případném začátku budete včas informováni.
A závěrem jedna slavnostní zpráva: na začátku dubna bude
obec přebírat v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
dekret o udělení znaku a vlajky.
Mgr. Josef Vodrážka
starosta

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OSTŘEŠANY,
KTERÉ SE BUDE KONAT V ÚTERÝ
DNE 27.03. 2007 V 18.00 HOD.
V RESTAURACI DVOŘÁK
S NÁSLEDUJÍCÍM PROGRAMEM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

úvod, zahájení
zprávy z rady obce, výborů a stavební komise
závěrečný účet obce za rok 2006
výsledek kontroly hospodaření za rok 2006
rozpočet 2007
různé – cyklostezka, sběrný dvůr, znak a vlajka,
splašková kanalizace, probíhající akce
– zastávky, veřejné osvětlení, kaple, hřiště
7. závěr

STUDNY
Na základě vašich četných dotazů jsme si vyžádali a
následně vám doručili stanovisko Vodoprávního úřadu Magistrátu města Pardubice (Štrosova ul.) k problematice studní, resp. povolení odběru podzemní
vody. Celá problematika je plně v kompetenci výše
uvedeno úřadu. Pro ty z vás, kteří budou potřebovat
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
( hydrologa), zajistíme na základě nabídky firmy Vodní zdroje Chrudim přítomnost zástupců firmy na
Obecním úřadě dne ..................... Uvedená firma
nabízí vypracování „vyjádření“ za 500,- Kč. Pracovníci si od vás převezmou potřebné podklady a domluví se s vámi na dalším postupu.

VIZITKA OBCE
V poslední době dochází stále častěji k narušování veřejného pořádku v obci, zejména před před Restaurací Dvořák, Kulturním domem a v parku naproti. Parta mladých
lidí zde po sobě zanechává nedopalky, střepy, instalované lavičky v rámci značení cyklotras jsou poškozeny, zničen je bok čekárny. To je vizitka obce ! Náprava je možná
- pokud rodiče zmíněných chlapců a dívek dohlédnou na
své ratolesti.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

AFK OSTŘEŠANY

Poslední informace o naší škole se týkala příprav na Zpívání na
schodech o Vánocích 2006. Vystoupení se konalo 21. 12. 2006
a návštěva byla dobrá.
25. 1. 2007 se konal zápis do 1. ročníku. Zúčastnilo se 6 žáků. Je
to méně, ale 3 žáci mají odklad, takže by mělo nastoupit do 1.
ročníku 9 dětí, což je nejvíce od roku 2001, kdy bylo také 9 dětí.
V pololetí prospělo všech 27 žáků a s vyznamenáním prospěli
24 žáci. V lednu byl také ukončen plavecký výcvik žáků, většina
žáků školy udělala velký pokrok. Výcviku se zúčastnilo 22 dětí –
všichni čtvrťáci a páťáci, 6 druháků a 3 prvňáčci. Na závěr uplavalo 18 dětí 100 a více metrů, z toho 2 – 100m, 2 – 200 m, 1 –
250 m. 1 – 350 m, 1 – 375 m, 4 – 400 m, 3 – 450 m, 2 – 500 m,
Jana Hofmanová ( 4.ročník ) – 750 m a Nikola Voráčová ( 5.ročník
) – 800 m.
Koncem února byly zahájeny minitaneční pro žáky základní školy, účastní se 15 dětí, které se v 5-ti lekcích po 2 hodinách naučí
základní kroky, dodržování rytmu i základy společenského chování.
28. 2. pořádala školní družina velký dětský karneval. Některé
masky byly velmi podařené a nápadité, byly odměněny, stejně
jako ostatní. Bohaté občerstvení a veselá nálada provázely karneval po celé odpoledne.
Petr Pavelka, ředitel školy

Během zimní přípravy všech mužstev AFK Ostřešany se „A“ mužstvo zúčastnilo Dřenického zimního poháru. Ve skupině A byly
mužstva SK Dřenice, SK Starý Máteřov, SK Nemošice, AFK SKP
Pardubice, SK Stolany; ve skupině B byly mužstva SK 1.FC Mikulovice, SO Mnětice, AFK Ostřešany, SK Svidnice, SK Tuněchody.
Naše mužstvo AFK vyhrálo skupinu B a ve finále Dřenického zimního poháru sehrálo zápas dne 18.3.2007 s AFK SKP Pardubice
(vítězem skupiny A) . Toto utkání skončilo 1:0 pro AFK SKP Pardubice. Mužstvo AFK Ostřešany se umístilo celkově ve kvalitně
obsazeném Dřenickém zimním poháru na 2. místě.
Mistrovská utkání – Jaro 2007:
„A“mužstvo začíná mistrovská utkání dne 24. 3. 2007 od 15:00
hodin na hřišti Sokola Roveň.
Dorostu začínají mistrovská utkání dne 24. 3. 2007 od 12:30
hodin na hřišti SK Pardubičky.
Starší žáci začínají mistrovská utkání dne 7. 4. 2007 od 10:00
hodin na domácím hřišti proti Sokolu Opatovice nad Labem
Mladší žáci začínají mistrovská utkání dne 8. 4. 2007 od 10:00
hodin na domácím hřišti proti SK Sparta Dašice .
Věříme, že příznivci fotbalu budou celou jarní sezónu naše mužstva podporovat. Ostatní termíny mistrovských zápasů budou
vyvěšeny na desce AFK Ostřešany – naproti Restauraci Dvořák.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V tomto zpravodaji bych se ráda zmínila o velice dobré spolupráci mezi rodiči a naší MŠ. Velkou událostí byl v měsíci únoru
MAŠKARNÍ KARNEVAL. Maminky a babičky ochotně vypomohly
s přípravou občerstvení a s obsluhou. Někteří rodiče věnovali
pro děti odměny, které byly využity při soutěžích a při vyhodnocení masek. Děti pozvaly své nejbližší z rodin, nezapomněly ani
na pana Kubíka, který byl porotcem při vyhlašování masek. Nebylo to vůbec jednoduché, všechny masky byly zajímavé, jedna
hezčí než druhá a tak se p. porotce rozhodl odměnit každého.
Program zpestřil p. Černý, taneční mistr „Bohemia“ Chrast, který s dětmi předvedl ukázkovou hodinu „BEJBY TANEČNÍCH“. Touto
cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat rodičům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě karnevalu. I když byla s
přípravou spousta starostí a práce , odměnou pro nás byla radost a spokojenost ze strany dětí.Dospělí se alespoň na chvilku
odreagovali od svých každodenních starostí a zpříjemnili si jedno všední odpoledne.
A co nás čeká do konce školního roku?
Od 31. května se předškolní děti zúčastní plaveckého výcviku
ve sportovním areálu v Chrudimi. Děti se naučí nebát se vody a
hravou formou základům plavání a otužování.
Čeká nás spousta kulturních akcí, v plánu máme návštěvu historické části Pardubic – Pernštýnské náměstí, zámek a divadlo,
půldenní výlet do zámku Lázní Bohdaneč. Kdo by si nevzpomněl
na komín s pověstným čapím hnízdem.
Nesmíme zapomenout na lehkoatletické závody mezi okolními
MŠ, školní výlet společně s MŠ Nemošice a tradiční rozloučení s
předškoláky spojené s opékáním. Pro velký zájem ze strany dětí
i rodičů proběhnou v měsíci dubnu a květnu opět „BEJBY TANEČNÍ“. Na konci školního roku se předškolní děti zúčastní spolu s dětmi ze ZŠ školy v přírodě v Krkonoších.
Na závěr bych se zmínila o zápisu do MŠ. Zápis proběhne v měsíci dubnu a přihlášky si mohou rodiče vyzvednout v MŠ a odevzdat do konce měsíce dubna. Podrobnější informace rodiče získají přímo u vedoucí učitelky.
Dvořáková Jana, vedoucí učitelka MŠ

text, text....................

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

