OST¤E·ANSK¯ ZPRAVODAJ
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Vážení spoluobčané,
léto brzy vystřídá končící teplé a suché jaro a rád vás touto
cestou seznámím s probíhajícími a připravovanými akcemi.
V červenci bude uveden do provozu druhý zastávkový záliv,
osvětlené přechody již přispívají k větší bezpečnosti chodců. Park okolo pomníku bude v průběhu prázdnin upraven a
na řadu přijde oprava pomníku samotného. Vedle centra
obce nesmíme zapomínat ani na ostatní komunikace. Stejně jako loni se nám podařilo získat dotaci ve výši 100.000,Kč na opravu místních komunikací. Stavební komise má nabídky na generální rekonstrukci dvou komunikací, ale vzhledem k finanční náročnosti staveb a plánovanému termínu
budování splaškové kanalizace v r. 2009 se spíše přikloníme k opravám pomocí frézované živice jako v loňském roce.
Na jaře proběhla revize veřejného osvětlení, stavební komise určila lokality ( viz. přehled), kde je třeba osvětlení dobudovat a v letních měsících bude akce realizována včetně čištění a údržby stávajícího osvětlení. Všechna světla budou
pro lepší orientaci očíslována a nahlášení případné závady
bude jednodušší.
Do konce června budeme mít k dispozici projektovou dokumentaci potřebnou k žádosti o kolaudaci přední (administrativní) části budovy. Ve stejné době bude hotova i zastavovací studie na lokality č. 2 ( louka naproti Gabrielům ) a 1
( za lokalitou 2 - od horkovodu k Jožákům a zezadu k hřišti)
dle platného územního plánu.
Třetí varianta umístění sběrného dvora, tentokrát v areálu
Agrospolu Hostovice a.s., se jeví jako nejschůdnější, definitivně bude jasno po vyjádření všech účastníků řízení.
Do konce prázdnin se dočká podstatných změn i kaple. Jednak zde budou umístěny elektrické hodiny s řídící ústřednou, za tímto účelem byl z budovy obecního úřadu do kaple
zaveden stálý přívod el. proudu. Ve stejném termínu proběhne oprava fasády kaple a klempířských prvků. Opravu
bude provádět firma, která se osvědčila již při realizaci fasády kulturního domu.
V dubnu naše obec slavnostně převzala na půdě Poslanecké sněmovny své symboly – znak a vlajku. Věřím, že oprava
fasády bude včas dokončena a bude tak moci dojít k vysvěcení symbolů u příležitosti posvícení.
Částečná rekonstrukce sítě nízkého napětí začne dle informací investora firmy ČEZ - distribuce a.s. ihned po dohodě
s provozovateli ostatních sítí. Informace je aktuální z minulého pátku. Obce a jejích obyvatel se stavba dotkne : jednak zemními pracemi a zásahem do sítě veřejného rozhlasu, který je z velké části tažen po sloupech el. vedení. Tento
týden proběhnou jednání s investorem a dodavatelem
ohledně harmonogramu akce.
Za sebou máme dokončenou opravu asfaltového hřiště v areálu AFK, výše uvedené akce nás čekají. Žádám vás o pochopení a spolupráci potřebnou pro úspěšnou realizaci staveb.
Závěrem vám všem přeji hezké prázdniny a dovolenou, hezké léto bez „extrémních“ jevů.
Mgr. Josef Vodrážka
starosta

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OSTŘEŠANY,
KTERÉ SE BUDE KONAT
V PONDĚLÍ DNE 18. 06. 2007 V 19,00 HOD.
V RESTAURACI DVOŘÁK
S NÁSLEDUJÍCÍM PROGRAMEM :
1.
2.
3.
4.
5.

úvod, zahájení
zprávy z rady obce, staveb. komise a výborů
změny v rozpočtu 2007
výsledky ankety MHD
různé – sběrný dvůr, kanalizace,cyklostezka,
oprava kaple a pomníku
opravy místních komunikací, KD
6. závěr

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ
Od pondělí 18. 6. 2007 od 8:00 hod. do
31. 8. 2007 bude uzavřena část
ul. 5. května v Nemošicích.
Spoje linek MHD č. 10 a 22, které zajíždí
na točnu v Nemošicích, budou obousměrně vedeny ul. Mnětickou a Příčnou.
Zastávka Nemošice, škola bude pro výše
uvedené spoje přeložena na Mnětickou
ulici. Zastávka Nábřežní bude přeložena
asi o 100m dále ve směru jízdy. Náhradní
zastávky budou osazeny přenosným
označníkem.
Po celou dobu uzavírky ul. 5. května
nebude možný přestup mezi spoji linek
č. 10 a 22 !!!
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím
za pochopení.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Již tradičně jsou měsíce květen a červen spojeny se spoustou kulturních akcí, poznávacích výletů a vycházek do přírody. Jsou to dva měsíce plné cestování a poznávání krás. Vybírám ze spousty akcí jen některé, o kterých bych se ráda
zmínila.
Nevšedním zážitkem byl pro děti půldenní výlet do „PERNÍKOVÉ CHALOUPKY“ poblíž Kunětické hory. Na chvíli jsme se
objevili v kouzelném světě pohádek a vyslechli netradiční
vyprávění pohádky „O perníkové chaloupce“. Poté nás čekala tajemná cesta lesem k opravdové „perníkové bábě“,
která nám ukázala pec a výrobu perníčků. Vzápětí jsme se
ocitli v „Ježíškově nebi“, kde se plní všechna dětská přání a
odtud už vedla cesta do strašidelného pekla, kde nechyběla „pekelná váha“ a „černá kniha hříchů“.
Velice zdařilou akcí bylo tradiční „Rozloučení s předškoláky“ ve spolupráci s MS Ostřešany a jejím členem p. Kubíkem. Vypravili jsme se k místním rybníkům, kde na děti čekalo opékání se spoustou soutěží, jak přírodovědných, tak
sportovních. Opět musíme vyzdvihnout životní elán p. Kubíka, jeho velmi vřelý vztah k dětem, obrovskou chuť a nasazení jim vštěpovat vše kladné, týkající se přírody a její
ochrany. I pro ty nejmenší děti je „jejich“ p. Kubík již nepostradatelný.
Na 3.května jsme si naplánovali výlet do Lázní Bohdaneč.
Kdo by si nevzpomněl na pověstný komín s čapím hnízdem.
Nejprve jsme prošli lázeňským parkem a dále směřovali ke
kolonádě. Tam jsme byli mile překvapeni bezprostřední reakcí hostů a vyzváni k malému vystoupení. Děti se neostýchaly a sklidily velký aplaus. Následně jsme se již mohli
věnovat pozorování čapí rodinky z úplné blízkosti.
Na žádost velké většiny rodičů, podruhé v tomto školním
roce, proběhl kurz tanečního mistra a choreografa p. Černého z taneční školy „BOHEMIA“ Chrast u Chrudimi.
Tento pětihodinový kurz uchvátil rodiče natolik, že obětovali svůj čas a přicházeli se podívat na jednotlivé lekce. Jeho
krédem je rozvíjet hravou formou radost z pohybu,
spojit hudební a pohybový projev k maximální spokojenosti a zaujetí všech dětí. S p. Černým jsme byli velice spokojeni.
Pro maminky a ostatní příbuzné jsme připravili na konec
května besídku s pásmem básní, písní a tanečků. Vyvrcholením besídky byla dramatizace hudební pohádky „O budce“. Z dětí se staly na okamžik úplní herci. Každá maminka
dostala od své ratolesti vlastnoručně vyrobený keramický
obrázek. Tímto bych chtěla poděkovat p. Hodásové, která
svůj volný čas strávila v naší školce a s dětmi obrázky vytvářela.
Velmi pozitivní zkušenost máme již několik let s divadelním
souborem „Divadýlko z pytlíčku“.
Jejich nová pohádka „Prasečí slečinky“ sklidila u dětí veliký
úspěch.
Dále také s výbornou loutkoherečkou Jarmilkou Vlčkovou,
známou z „Rodinných pout“, která pro děti zahrála pohádku „Pin a Kvin“.
I v tomto školním roce jezdíme s většími dětmi na plavecký
výcvik do Chrudimi. Pomocí vhodných her se děti hravou formou pozvolna učí základům plavání a mohou si také vyzkoušet skluzavky i tobogán. Ti nejodvážnější si zkusí zaplavat i
ve velkém bazénu. Za absolvování výcviku dostanou „mokré vysvědčení“ a medaili.
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.

Teplá zima a příjemné jaro velmi rychle uběhly – mimochodem úspora plynu ve škole přes topnou sezónu činí 26 %
obvyklé spotřeby – a škola se chystá na závěrečné týdny
školního roku 2006 – 2007.
Na 14. května si žáci připravili hodinové vystoupení ke Dnu
matek a výstavku výtvarných prací výtvarného kroužku.
31.5. se konal školní výlet do keltské osady ISARNO u Letovic na Moravě. Zde se zúčastnili uceleného celodenního programu s ukázkami řemesel, bojového umění, jízdy na koni a
v hraných ukázkách si zopakovali příběhy Starých pověstí
českých. Na zpáteční cestě se zastavili v Litomyšli.
V pátek 8.6. proběhlo tradiční spaní ve škole spojené s opékáním a večerní hrou.
Od 16. do 22. června se žáci ještě zúčastní školy v přírodě,
tentokrát na chatě Popelka ve Špindlerově mlýně. Tématem
pobytu budou „ Lovci mamutů “.
Po několikaleté přípravě byly koncem května ukončeny práce pedagogů na přípravě Školních vzdělávacích programů v
ZŠ, MŠ a ve ŠD, podle kterých se bude na škole v Ostřešanech vyučovat od 1.9.2007. V MŠ a ŠD se to týká všech žáků,
v ZŠ podle Školského zákona jen 1. ročníku, příští rok 1. a 2.
ročníku atd. Na druhém stupni ZŠ se obdobně začíná letos
od 6. ročníku.
Na přelomu června a července budeme malovat celou budovu školy a po prázdninách se sejdeme 3. září při zahájení
školního roku 2007 – 2008.

Vedoucí učitelka Jana Dvořáková spolu
s učitelkou Petrou Marešovou

Petr Pavelka, ředitel školy

DĚTSKÝ DEN V OSTŘEŠANECH

DĚTSKÝ DEN
V sobotu 9. června se na fotbalovém hřišti uskutečnil tradiční
dětský den. Akci pořádal obecní úřad za vydatné pomoci členů dobrovolných složek v obci:
hasičů, fotbalistů, myslivců a
rybářů. Role konferenciéra se
tradičně na výbornou zhostil
pan Vlastimil Kubík. Děti za doprovodu rodičů soutěžily, viděly ukázku výcviku záchranných
psů a ukázku airsoftu v podání
Víti a Aleše Hlaváčkových.
Vynikající koláče napekla paní
Dana Bernátová. Počasí vyšlo,
nálada na hřišti byla dobrá a
budeme se těšit na další společné setkání.
Děkuji touto cestou všem, kdo
se na zdaru akce podíleli, a firmě Pechmann za finanční příspěvek.

ANKETA K MHD LINKA Č.10
Anketní lístky byly rozdány do 320-ti obydlených
domů, zpět jsme obdrželi 44 odpovědí tzn., že se zúčastnilo 13,75 % oslovených. Z celkového počtu odpovědí 44 jich bylo 6 doručeno prostřednictvím elektronické pošty.

Po vyhodnocení ankety vyšlo najevo, že :
1. 29 hlasů se vyslovilo pro ponechání 2 přidaných
spojů i v době letních prázdnin
2. 9 hlasů požádalo o prodloužení odpoledních spojů
do stanice Ostřešany-točna
3. 4 x byl vznesen požadavek na zlepšení návaznosti
linek 22 a 10 ve stanici Nemošice-škola
4. dalších 8 návrhů se v ničem neshodovalo

CYKLOSTEZKA
V minulém zpravodaji jsem vás informoval o probíhajících
jednáních s majiteli pozemků. Tato informace se ovšem ukázala jako nepravdivá, firma E.I., která měla provádět inženýrskou činnost ve věci cyklostezky nedodržela své smluvní závazky, nereagovala na naše výzvy a došlo k výpovědi
smlouvy ze strany obce bez vyplacení honoráře. Náprava
byla zjednána obratem, jednání se obnovila - uzavřeli jsme
smlouvu s Ing. Hermanem, s kterým jsme v minulosti spolupracovali. Do stejné situace se dostala i firma Vodovody a
kanalizace Pardubice a.s., na vyřízení stavebního povolení
na výtlak kanalizace Ostřešany -Nemošice musel VaK najít
jinou firmu. Městskému obvodu Pardubice IV se v Nemošicích nepodařilo dohodnout s jedním majitelem pozemku a
varianta cyklostezky v Nemošicích vedené ve vedlejší ulici
souběžně s hlavní tak není v současnosti reálná.

Výsledky ankety byly předány Dopravnímu podniku,
bod. č.1 je potvrzen, body 2. a 3. budou projednávány při přípravě jízdního řádu od 1.9. 2007. Prázdninového jízdního řádu se dotkne uzavírka v Nemošicích viz. leták DP.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
– PŘEHLED LOKALIT

AFK OSTŘEŠANY

1. zástavba RD naproti hřišti
2. ulice od Gabrielů k Drábkům
3. roh u Jožáků včetně částí sbíhajících se ulic
4. ulice k Šašmům
5. ulice Ročkova vč. okolí dětského hřiště

Všechna mužstva AFK nastoupila po zimní přípravě k mistrovským zápasům jarní části soutěže.
Před koncem soutěže A tým III. třídy Holicko pod vedením trenéra Františka Horáka, ved. mužstva Martina Musila a Radka
Dvořáka je po 24 kole na 9. místě ( 6x výhra, 8x remíza, 9x
prohra; skóre 37:34 celkem 29 bodů).
Poslední mistrovské utkání A týmu se odehraje v sobotu od
17,00 hodin na domácím hřišti proti SK Pardubičky B.
Dorost se celkově umístil na 9. místě ( 6x výhra, 2x remíza, 12x
prohra; skóre 37:48 celkově 20 bodů) pod vedením trenérů
Františka Horáka, Stanislava Holečka a Josefa Nováka.
Starší žáci se v Okresním přeboru Holicko pod vedením trenérů Jiřího Havelky a Vlastimila Mrázka celkově umístili na 3.
místě (8x výhra, 3x remíza, 3x prohra; skóre 40:15 celkově 27
bodů).
Mladší žáci v Okresním přeboru mladších žáků pod vedením
trenérů Josefa Havlíčka a Josefa Nováka obsadili celkově 9.
místo ( 3x výhra, 1x remíza, 14x prohra; skóre 20:80 celkově
10 bodů).
Stará garda - vedoucí mužstva Jiří Čermák, Aleš Stoupa a Petr
Vačkář se společně s ostatními borci mužstva zúčastnili přátelského utkání na Slovensku s mužstvem z Horní Súči. Výsledek skončil nerozhodně 8:8. V současné době mužstvo staré
gardy čeká několik turnajů. V soboru 16.6.2007 se zúčastnilo
turnaje starých gard v Nemošicích.
Základní a rekreační tělesnou výchovu v místní škole cvičí ženy
pod vedením Jany Voráčové.
Zároveň prosíme rodiče, kteří mají chlapce ve věku 8-mi let a
výše a mají zájem o kopanou v Ostřešanech, aby se přihlásili u
Josefa Havlíčka – vedoucího mužstva žáků.
Přejeme všem našim fanouškům pěkné prázdniny a dovolenou
a těšíme se na Vaši účast při zahájení podzimní části soutěže.

DĚTSKÝ DEN V OSTŘEŠANECH

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

