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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, a to je období bilancování. První rok činnosti
nového zastupitelstva uběhl velice rychle, některé akce se nám
podařilo dokončit, některé nás čekají.
Byla dokončena stavba autobusových zastávek, včetně zámkové dlažby před restaurací Dvořák. Velká změna se týkala kapličky, kde byla provedena oprava fasády a klempířských prvků, byl
vybudován okapový chodníček, proveden nátěr lavic v kapličce a
přívod elektrické energie, instalován byl nový hodinový stroj. V
areálu bývalé cihelny došlo ze strany firmy EXCALIBUR ARMY
k odstranění staveb a v areálu byl upraven terén. Firma ELPO
provedla zjištění stavu veřejného osvětlení, včetně revize a provádí průběžnou jejich údržbu. Došlo i k rozšíření veřejného osvětlení v některých lokalitách. Pro bezpečnost chodců v prostoru
křižovatky bylo osazeno osvětlení, přechody budou navíc označeny výstražným dopravním značením. Byla zpracována zastavovací studie pro lokality 1. a 2. v obci dle platného územního
plánu.
V dubnu tohoto roku naše obec slavnostně převzala na půdě Poslanecké sněmovny své symboly – znak a vlajku. U příležitosti
posvícení byly tyto symboly naší obce slavnostně vysvěceny farářem panem Antonínem Forbelským. Této akce se zúčastnil i vícehejtman Pardubického kraje pan Ing. Roman Línek. Byla provedena oprava místní komunikace včetně zpomalovacích pruhů
v ulici Ročkova – u dětského hřiště. A co nás čeká v novém roce
2008 ?
V současné době se již zpracovává projektová dokumentace pro
sběrný dvůr, který bude umístěn v prostoru Agrospolu Hostovice. Doufáme, že veškerá jednání s příslušnými orgány pro její
realizaci budou úspěšná a sběrný dvůr bude co nejdříve uveden
do užívání. V roce 2008 nás čeká velká akce, a to realizace stavby kanalizace „Labe – Loučná“. Stavbu v naší obci bude provádět firma IMOS Zlín. Dále bude pokračovat rozšíření veřejného
osvětlení i do lokalit, kde je nedostatečné nebo není vůbec.Bude
provedeno očíslování sloupů veřejného osvětlení. Stále probíhají složitá jednání s vlastníky pozemků pro umístění cyklostezky, od některých oslovených jsme ještě nedostali konkrétní odpověď. Pro povolení změny a následné kolaudace kulturního zařízení je zpracovávána projektová dokumentace. Dále budeme
pokračovat na vylepšování vzhledu naší obce, hlavně údržbou
zeleně.
V současné době v obci probíhají akce, které nám znepříjemňují
běžný život. Je to částečná rekonstrukce sítě nn . V případě, že
máte nějaké připomínky k realizaci popř. postupu prací, sdělte
je jakoukoliv formou na Obecní úřad. Další velkou zátěží pro naší
obec je oprava komunikace ve směru z Ostřešan do Nemošic
a od křižovatky směrem na Chrudim. Tato akce je plně hrazena
Pardubickým krajem a Správou a údržbou silnic Doubravice. Naše
obec se na této akci peněžně nepodílí. Při přípravě stavby jsme
upozorňovali na skutečnost, že do roku 2009 bude v obci budována splašková kanalizace, ale peníze na opravu komunikací III.
třídy musí být prostavěny do konce roku 2007. V případě našeho
záporného stanoviska k opravě komunikace a chodníků by byly
tyto finanční prostředky investovány v jiné části kraje.
Předvánoční atmosféru zpříjemňuje i krásný osvětlený smrk v
parku. Strom věnoval obci vážený pan Ing. Vlastmil Kulhavý –
děkujeme!

Mgr. Josef Vodrážka
starosta

UZAVÍRKA KOMUNIKACE
DNE 12. 12. 2007
Ve středu 12. 12. od 8:00 do 15:30 hod. bude úplná uzavírka komunikace Nemošice – Ostřešany včetně MHD.
V době úplné uzavírky:
• bude linka MHD č. 10 vedena pouze v trase Univerzita
(Hl. nádraží) – Nemošice, točna • bude v trase Krematorium – Ostřešany, škola, Ostřešany, park a Ostřešany, točna zavedena kyvadlová doprava • autobus kyvadlové dopravy ve směru Ostřešany – Krematorium pojede ul. Svobody a obslouží zast. U Kapitána (pro přestup na linku
č. 10) • autobus kyvadlové dopravy nebude obsluhovat
zastávky v Dražkovicích • nebude umožněn přestup mezi
linkami MHD č. 10 a 22.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

ZVEME VÁS NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OSTŘEŠANY,
KTERÉ SE KONÁ VE STŘEDU 12. 12. 07
V RESTAURACI DVOŘÁK OD 18,OO HOD.
Program: 1) Úvod, zahájení
2) Zprávy ze zasedání rady a komisí
3) Úpravy rozpočtu 2007
4) Rozpočet na rok 2008
5) Vyhláška o poplatku za komunální odpad
6) Různé - sběrný dvůr, kanalizace, cyklostezka
7) Závěr

Přejeme Vám klidný adventní čas,
příjemné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví v roce 2008.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok se „rozeběhl„ podobně jako v minulých letech. Děti
absolvovaly vystoupení pro důchodce a nyní se intenzivně připravují na vánoční zpívání na schodech, na které zveme všechny zájemce. Vystoupení se bude konat ve čtvrtek 20.11. 2007
v 17,00 hodin v budově školy.
Od 23.11. začali žáci školy jezdit jednou týdně na plavecký výcvik do lázní v Pardubicích. Výcvik potrvá do konce ledna. Účastní se ho 20 žáků.
V ZŠ, MŠ i ŠJ proběhla počátkem listopadu krajská kontrola
zaměřená na financování ze státního rozpočtu v roce 2007 a v
některých oblastech i v roce 2006. Neshledala žádná pochybení a konstatovala, že škola v dané oblasti postupuje v souladu s právními předpisy.
Velmi nás tíží situace před budovou školy, která vznikla při rekonstrukci silnice a chodníků v Ostřešanech. Silnice před školou se změnila ve staveniště, včetně skládek a navážek. Toto
však můžeme jen konstatovat a doufat, že stav po ukončení
prací nám vše vynahradí. Vedení školy pravidelně konzultuje
postup prací v okolí školy s vedoucím pracovníkem firmy, který se snaží zachovat alespoň přístup do školy.
Na podzim děti shlédly dvě divadélka, která za námi přijela do
školy a 26. 11. navštívily VČD – představení „Baba Jaga a loupežníci“.
Petr Pavelka, ředitel školy

STAVBY V NAŠÍ OBCI
V minulém týdnu jsme shromáždili připomínky týkající
se kvality prováděné rekonstrukce sítě nízkého napětí a
předali je zástupcům zhotovitele. V minulém zpravodaji
jsem uváděl termín dokončení prací do konce října, ale
skutečnost je jiná. Stavební komise dne 17. 11. konstatovala, že povrch chodníků neodpovídá původnímu stavu – požadujeme nápravu, a toto stanovisko jsme písemně (podruhé) sdělili investorovi – firmě ČEZ Distribuce
a.s. Zhotovitelem díla jsou VČE-Montáže (s bývalou energetikou podobný pouze název), zemní práce provádí subdodávkou další firma. Osobně mám z rekonstrukce velmi
smíšené pocity, stavba trvá dlouho, o kvalitě prací jste
se mnozí z vás přesvědčili sami. Od začátku stavby řeším problémy týkající se chodu obce (veřejné osvětlení,
atd.) a na základě vašich opakujících se stížností jednám
i za vás, vlastníky jednotlivých nemovitostí. Heslo „náš
zákazník - náš pán“ už asi neplatí…
Oprava silnice od Nemošic směrem na Chrudim působí
komplikace v dopravě, problémy mají zejména chodci,
nicméně přístup firmy M-Silnice k řešení problémů je
daleko vstřícnější. Mnozí z vás si stěžujete na pomalý
postup prací, chodník u školy je dlouho rozkopán. V pátek byla na žádost zhotovitele prodloužena uzavírka do
21. 12. t.r., klimatické podmínky snad umožní stavbu
řádně dokončit.

AFK OSTŘEŠANY
Podzimní část mistrovských utkání skončila pro A mužstvo velice úspěšně. Ve III.třídě Holicko A tým celkově obsadil první
místo s bilancí 9x výhra, 4x remíza. Celkově získal 31 bodů při
skóre 36:15. V podzimní části neokusil hořkost porážky.Úspěšným trenérem je Fanda Horák.
Dorost v Okresním přeboru Holicko obsadil celkově 2. místo.
Získal 22 bodů při skóre 31:16. Bilance 7x výhra, 1x remíza,
2x prohra. Trenéři pan Jiří Havelka a pan Vlasta Mrázek.
Mladší žáci v Okresním přeboru obsadili 7. místo se ziskem
5 bodů při skóre 9:16. Bilance 1x výhra, 2x remíza, 5x prohra.
Trenéři pan Josef Havlíček a pan Standa Holeček.
Stará garda se pod vedením pana Jiřího Čermáka a pana Petra
Vačkáře zúčastnila turnaje ve Starých Čivicích a umístila se na
1. místě.
V ZRTV pod vedením paní Jany Voráčové cvičí ženy 1x týdně
v místní škole.
Výbor AFK Ostřešany děkuje všem hráčům, funkcionářům, sponzorům, příznivcům a Obci Ostřešany za podporu ostřešanského fotbalu a jeho dobrou reprezentaci. AFK přeje všem občanům šťastné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2008.
Jiří Fejfárek, prezident AFK Ostřešany

KULTURNÍ OKÉNKO.
Tradičně dobrá nálada vládla na besedě pro důchodce pořádané Obecním úřadem dne 11. 11. t.r. Děkuji touto cestou dětem a pedagogům mateřské a základní školy za velmi zdařilé
vystoupení, které pro naše starší spoluobčany připravily. Poděkování patří i členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří
v neděli 2. 12. uspořádali pro děti mikulášskou nadílku.

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

