Z ČINNOSTI AFK
OSTŘEŠANY
Dovolte mi seznámit Vás s výsledky týmů AFK Ostřešany
v sezóně 2010-2011.
„A“ tým v Okresním přeboru obsadil 12. místo skóre 44:61
a získal 25 bodů. Jaro se „A“ týmu vůbec nepovedlo. Bojoval o záchranu v soutěži, což se nakonec podařilo. Všichni
doufáme, že příští ročník bude
úspěšnější. Dorost AFK Ostřešany
dosáhl vynikajícího úspěchu, vyhrál
Krajskou soutěž dorostu. Za 1.místo
při skóre 81:38 získal 56 bodů.
Dorostencům a jejich trenérům
(p. Drábek O., p. Mrázek V.) patří
poděkování. Byla to pěkná tečka
za účinkováním dorostu AFK. Vzhledem k tomu, že osm
dorostenců končí díky věkové hranici a přechází do týmu
dospělých, dorostenecký tým se v Ostřešanech ruší. Přípravka do 10-ti let obsadila v Okresním přeboru 3. místo
skóre 64:54 se ziskem 13 bodů. Tento tým bude příští
sezónu startovat v kategorii mladších žáků. Přípravka do
8-mi let obsadila v Okresním přeboru 6. místo skóre 54:72
se ziskem 13 bodů.
Přejeme Vám i všem hráčům pěkné prožití letních prázdnin
a v nové sezóně 2011-2012 hodně úspěchů.
Za AFK Ostřešany
sekretář AFK Ostřešany
pan Kamil Bobek

LOKALITY
PRO VÝSTAVBU

RODINNÝCH DOMŮ V OBCI
Pro výstavbu rodinných domů BRD 2 (louka proti Gabrielovým) probíhá v současné době stavební řízení. Po pravomocném stavebním povolení proběhne výběrové řízení na
zhotovitele zasíťování lokality a vybudování komunikací.

SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ
V OSTŘEŠANECH
Sdružení rybářů v Ostřešanech se účastnilo od dubna do
června soutěže čtyřčlenných družstev v rybolovu, pořádaných okolními vesnickými sdruženími. A jak se nám
vedlo v 6. ročníku Vesnické ligy? Na domácí vodě jsme
byli druzí, v Medlešicích také druzí. Ve Dřenicích nám to
vůbec nebralo a skončili jsme poslední, šestí. V Drozdicích
už to bylo lepší 2. místo. Na Fričáku 3. místo a závěrečný
závod v Mikulovicích jsme vyhráli. Celkově jsme skončili
na druhém místě.

18. června jsme uspořádali Rybářské odpoledne pro
děti. Na rybnících se ho aktivně zúčastnilo 17 dětí,
které dohromady ulovily 30 ryb. I přes závěrečný déšť
byli všichni spokojeni.
Za sdružení rybářů v Ostřešanech
Josef Havlíček

OPRAVY A VÝMĚNY
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Byla provedena výměna 3 ks nevyhovujících stožárů veřejného osvětlení v ulici Bláhova. Bude provedena oprava
havarijního stavu veřejného osvětlení v obci v části od
Agrospolu Hostovice směrem do obce – cca 200m.

ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V OSTŘEŠANECH
Naše žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken ZŠ a MŠ
v Ostřešanech (na základě výzvy Ministerstva životního prostředí)
v rámci programu zelená úsporám byla akceptována, ale do dnešního dne jsme neobdrželi rozhodnutí o přidělení dotace.
V současné době projektant zpracovává studii na využití bytu po
odstupujícím panu řediteli pro potřeby Mateřské školy.

AREÁL RYBNÍKŮ
„KAČÁKY“
Na základě dotace z Programu obnovy venkova byla k areálu
rybníků „Kačáky“ vybudována příjezdová komunikace a odstavná plocha. V areálu byl osazen mobiliář a vysázena zeleň.
Výše dotace 400 tisíc Kč. Obec se na tomto projektu podílela
ve výši 30% nákladů.

OBECNÍ KAPLE
Obec Ostřešany obdržela oznámení o výsledku výběru
projektů „Obnova venkova - úprava veřejného prostranství
- u kaple v obci“. Projekt bude obsahovat úpravy komunikací v okolí kapličky, přístupový chodník do kapličky,
mobiliář, sadové úpravy a osvětlení.Pokud bude dotace naší
obci přidělena, bude tento projekt realizován v roce 2012.

Chtěli jsme Vás seznámit s již započatými akcemi, ale i s těmi které se připravují.
Doufáme, že při realizaci staveb najdeme u Vás pochopení.
Čekáme na Vaše náměty a připomínky, za které předem děkujeme.

OSTŘEŠANSKÝ ZPRAVODAJ
SRPEN / 2011

Vážení spoluobčané,
první půlrok roku 2011 je již za námi a pro děti
začalo nejkrásnější období – letní prázdniny, pro
dospělé čas dovolených.
V tomto zpravodaji Vás chceme ve stručnosti seznámit s dokončenými, probíhajícími a plánovanými
akcemi.
Po 25 letech končí ve funkci ředitele Základní a
Mateřské školy v Obci Ostřešany pan Mgr. Pavelka
Petr. Touto cestou mu děkuji za odvedenou práci při
vzdělávání dětí v naší obci. Na základě konkurzního
řízení byl vybrán a Radou obce schválen do funkce
ředitele Základní a Mateřské školy v Obci Ostřešany
pan Mgr. Jan Václavík.
Přeji vám krásné prožití letních měsíců a všem
šťastný návrat z dovolené.
Josef Vodrážka, starosta

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
V současné době probíhá 2 fáze tvorby územního plánu –
projednávání návrhu územního plánu. Předpokládáme nabytí
platnosti územního plánu do konce roku 2011.

PENZION PRO SENIORY
Po demolici bývalého objektu Obecního úřadu zpracovává projektant studii na využití pozemku pro výstavbu „Domova pro seniory“
– jeho umístění a rozsah.

CYKLOSTEZKA
Je zpracována projektová dokumentace na zkrácenou verzi
cyklostezky. Bude podána žádost na stavební úřad Magistrátu
města Pardubic o vydání územního rozhodnutí.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

OBECNÍ DŮM
Zastupitelstvo obce Ostřešany schválilo na svém mimořádném zasedání nabídku na zpracování projektové
dokumentace pro stavební řízení a na dokumentaci na
realizaci stavby - dostavby Obecního domu - sálu pro
využití jako společenské a sportovní centrum obce.

V současné době jsou opraveny 3 úseky komunikací v
obci. Jedná se o komunikaci nad hřištěm (získána dotace
od Pardubického kraje ve výši 100 tisíc Kč), od Gabrielů
k Drábkovým a část komunikace „ k jámám“ za Družstevní
ul. 1 a 2.
V období oprav obecních komunikací byla provedena oprava komunikace proti hřišti AFK k domu pana Koprivňanského. Oprava této komunikace nebyla hrazena z finančních
prostředků Obce Ostřešany, pozemek není obecní, jednalo
se o akci soukromých investorů.
Nyní je prováděna oprava chodníků ve směru od křižovatky na Dražkovice. Dále je vybrán dodavatel na rozšíření
a opravu místní komunikace v ulici Doležalova. Investor
zasíťování a vybudování komunikací lokality pro výstavbu
rodinných domů BRD 7 pan Hejčl se bude podílet 35 %
na nákladech spojených s rozšířením této místní
komunikace. V části obce Ostřešánky bude provedena oprava místní komunikace - mezi Beranovými a Mauerovými.
V opravách místních komunikací se bude nadále pokračovat dle finančních možností obce.
Žádost o vydání stavebního povolení na vybudování chodníků u hřiště je podána na odboru dopravy Magistrátu
města Pardubic. Zpracovává se projektová dokumentace
na chodník ve směru z Ostřešan ke kostelu v Mikulovicích.

KANALIZACE OSTŘEŠÁNKY
Zastupitelstvo obce musí zvážit ekonomickou náročnost tohoto
projektu – předpokládaná cena 5 mil. Kč.

KULTURNÍ KOMISE
Dne 30.4.2011 se na hřišti AFK Ostřešany konalo „Pálení
čarodějnic“, které společně s kulturní komisí Obecního úřadu
v Ostřešanech pořádal klub AFK Ostřešany. Pro malé a velké bylo
připraveno občerstvení - opékaní buřtů, teplé a studené nápoje.
I přes nepřízeň počasí se tento dubnový večer vydařil.
Dne 28. 5. 2011 se opět na hřišti AFK Ostřešany konal „Pohádkový
dětský den“. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům:
Jozefu Koprivňanskému, Pavlu Hodásovi, Martinu Hodásovi, Mojmíru Šašmovi, Miroslavu Pechmannovi, Janu Strouhovi, Zdeňku
Jiroutovi, Lukáši Houdkovi, Kamilu Bobkovi, Ivaně Vodrážkové,
Obecnímu úřadu Ostřešany, AFK Ostřešany, Petru Jelínkovi
a Petru Zvolánkovi. Paní Marcele Slámové za zapůjčení pohádkových kostýmů a paní Katce Hodásové za výrobu dortu. Odvážné
děti se mohly svést na koni pana Pavla Líra. Dále bychom chtěli
poděkovat panu Petru Milatovi za zapůjčení skákacího hradu
a Záchranné brigádě kynologů Pardubického kraje za přehlídku
výcviku psů. Velké poděkování patří všem, kteří se na chvíli stali
postavičkami z pohádek.
Byli to - Marcela Horáková, František Horák, Pavel Hodás, Kateřina Bobková, Silvie Havlíčková, Hana Franková, Pavla Nekutová,
Kateřina Hodásová, Kamila Lírová,Štěpánka Levinská, Natálie
Levinská,Renata Lazaridisová, Jiří Štos, Věra Dolečková, Jitka
Bajerová, Jaroslava Hlaváčková, Kamil a Jitka Bobkovi, Josef
a Kristýna Vodrážkovi. Dále bych chtěla poděkovat Aleši a Víťovi
Hlaváčkovým, Sdružení dobrovolných hasičů v Ostřešanech,
Sdružení rybářů v Ostřešanech, Mysliveckému sdružení Ostřešany
a AFK Ostřešany za zajištění občerstvení. Bez tak velkého nadšení by nebylo možné uspořádat tento den, při kterém i dospělí
zapomenou na běžné starosti a rádi se na chvíli vrátí do dětských
let. Odměnou všem byla spokojenost dětí, jak malých v kočárcích,
tak i těch větších. Už nyní se můžete těšit na příští rok, který opět
bude velice zajímavý.
Dne 11. 6. 2011 se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Ostřešanech III. vítání občánků. Maminky obdržely od starosty
obce růži jako poděkování a malí spoluobčánci na památku na
tento den pamětní listinu a zlatý přívěsek se znamením. Přejeme
všem novým občánkům hodně zdraví a štěstí.
Během měsíce července a srpna proběhne soutěž „Rozkvetlé
Ostřešany“. Všichni zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Ostřešanech. Kulturní komise bude procházet obcí a vyfotí
rozkvetlé balkóny, zahrady a terasy, ze kterých budou vybrány ty
nejkrásnější. Ty budou odměněny.
Dále bude připravena ve vestibulu Obecního úřadu v Ostřešanech
výstava výpěstků a ručních prací.
Za kulturní komisi
Bobková Jitka

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prostřednictvím místního zpravodaje bych Vás ráda seznámila
s nově vytvořenými projekty, na které se nyní v mateřské škole
zaměřujeme.
Pracujeme podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s názvem „ROK V MŠ“.
Mezi dlouhodobé cíle našeho vzdělávání patří EKOLOGIE - jako
důležitá součást dnešního života. Celoročně spolupracujeme
s EKOCENTREM „PALETA“, kde jsou programy zaměřeny na práci
s prožitkem, fantazií a smyslovým vnímáním.
Další spolupráci rozvíjíme s MS Ostřešany a jejím dlouholetým
členem p. Kubíkem. Mezi jarní přírodovědné akce jsme zařadili
např. „HLEDÁME JARO“ - pochod přírodou, po trase plnění úkolů,
které se týkají přírody a její ochrany;
„ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY“- zábavné dopoledne plné
přírodovědných her a soutěží spojené s opékáním; EKOHRA „CO
SE SCHOVALO POD ZEM“, dále sem patří poznávací vycházky,
exkurze do místního akvária, do hřebčína v Nemošicích, velikonoční výlet do Hlinska, jarní programy v EKOCENTRU „PALETA“
s názvem „Velikonoční dílny“,“Pečeme chléb“, „Odpady“. V programu „Odpady“ se děti zábavnou formou dostanou do situace, kdy
budou muset řešit hromadění odpadů. Spolu s lektorem přijdou
na to, že jediným způsobem jak toto množství alespoň omezit je
třídění. Pokusí se roztřídit pytel běžných domácích odpadků a
dozví se, co se dá z recyklovaných materiálů vyrobit.
K základnímu vzdělání dětí patří také povědomí o zvycích a obyčejích našeho lidu. Jsou plné lidového moudra a pokory k životu
a přírodě. Na toto téma jsme vypracovali projekt
„LIDOVÉ TRADICE V MŠ“, ve kterém děti poznávají zvyky, zvyklosti
a obyčeje jak běžné v našem prostředí, tak i méně známé. Vše
rozvíjíme hravou a zábavnou formou prostřednictvím prožitku,
smyslového vnímání a praktických zkušeností.
Mezi jarní tradice patří např. velikonoční hra v parku „HLEDÁME VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“, jarní putování k řece Chrudimce
-„VYNÁŠENÍ MORENY A VÍTÁNÍ JARA“, „ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE“ na školní zahradě, BESÍDKA KE DNI MATEK, ZÁBAVNÉ
DOPOLEDNE KE DNI DĚTÍ – „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“,
veřejná vystoupení v rámci místních tradic a zvyků. Akce vhodně
vybíráme podle věkové skladby a počtu dětí ve třídě, náročnosti,
časových podmínek, obměňujeme je tak, aby děti zažily každý
rok něco nového a pro ně zajímavého. V rámci těchto společných
akcí prohlubujeme vzájemné vztahy mezi učitelkou a dětmi, rodiči
a okolními MŠ.
Na závěr bych se ještě ráda zmínila o oslavách narozenin dětí
v naší mateřské škole.
Korunka na hlavě oslavence, kornout plný sladkostí od všech dětí,
blahopřání a slavnostní atmosféra, to vše patří k oslavě. Děti se
tak učí rozdávat radost tomu druhému. Oslavenec odchází domů
nejen s plným kornoutem sladkostí, ale i s pěkným zážitkem ze
všedního dne.
Hezké a příjemné prázdniny plné sluníčka přejí děti a učitelky
z mateřské školy.
Zapsala Dvořáková Jana

