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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku je třeba
ohlédnout se a zhodnotit plnění
úkolů, které jsme si na toto období předsevzali. V oblasti obnovy
a údržby zeleně odvedla naše technická četa velký kus práce jak na
Oseku, tak v naší části obce Vitinka. Provedla několik sečí na celém
území obce a kromě toho provedla
prořezávku náletů na Kamýku,
porovnání terénu na Kamýku,
prořezávku v Průhonu okolo cest
a upravila povrch těchto polních
cest navezením štěrku. Pracovníci

čety rovněž pomáhali při konečných
úpravách vrtů v Habru a rovněž při
budování vsypové loučky na místním hřbitově.
V opravách komunikací jsme
pokročili opět o několik ulic, jednak v Kamýku a jednak u hřbitova
v celkové délce přibližně 1,5 km.
Pro naše nejmenší jsme instalovali
v parku na návsi prolézačku a lavičky
pro maminky. V příštím roce bychom chtěli přidat ještě další atrakci.
Rovněž ve školce byly vyměněny
prolézačky a houpačky za nové.
Obě akce byly částečně hrazeny
z prostředků získaných z výherních hracích automatů, které jsou
rozmístěny v místních pohostinstvích.

V oblasti péče o svěřený majetek
byla provedena výměna okapových
žlabů na budově obecního úřadu
z důvodu pokročilé koroze a dále
byla vyměněna okna za účelem
úspory tepla.
V roce 2008 má před sebou kolektiv zaměstnanců obce několik akcí
, z nichž tou hlavní bude propojení
vodovodu, který jsme dostali darem
od místního zemědělského podniku
do našeho přerušovacího vodojemu
v délce 650 m a instalování technologického zařízení na úpravu
vody v tomto vodojemu. Dalším
úkolem je obnovení veřejného
osvětlení od obecního úřadu ke
statku Ing.Kozla.Oprava komunikací by měla pokračovat cestou
do Hudlic a spojovací silnicí mezi
Vitinkami. Opět budeme usilovat
o získání dotace na opravu komunikací na návsi a přilehlých lokalitách. Samozřejmostí zůstává údržba
zelených ploch a porostů v obci
a jejích částech.
Na závěr děkuji všem sponzorům
za spolupráci a pomoc. Děkuji také
všem občanům, kteří přispěli na pozlacení sošky Ježíše Krista na místním hřbitově. Poděkování patří též
firmě Basteelos s.r.o. za celoroční
pomoc obci v oblasti kovovýroby.
Vážení spoluobčané, s celým kolektivem obecního úřadu přeji do nového roku 2008 vše nejlepší, hlavně
pevné zdraví a spokojenost Vám
i Vašim rodinám.
Jaroslav Peroutka
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- Komise pro občanské záležitosti Setkání s dárci krve

Jubilanti:
září 2007:

Marie Černá , Osek 119 (85)
Josefa Aubrechtová, Vitinka 21 (84)
Marie Pelcová, Osek 100 (70)
Jaroslava Bradová, Vitinka 10 (84)
Jiřina Maršíková, Osek 242 (70)
Jan Šnajdr, Vitinka 4 (82)
Milena Bohuslavová, Osek 250 (75)
Maria Ďuranová, Osek 145 (75)
Jiřina Černá, DPS Břasy (75)

říjen 2007:

Vlasta Voříšková, Osek 150 (81)
Ladislav Hošek, Osek 73 (81)
Jana Košařová, Osek 254 (82)
Květuše Andrlová, Osek 74 (86)
Jiří Kricner, Osek 34 (75)
Jaroslav Pták, Vitinka 38 (70)
Marie Špelinová, Osek 117 (83)
Věra Rozumová, ÚSP Mirošov (84)

listopad 2007:

Marie Kotvová, Vitinka 32 (84)
Vlasta Aubrechtová, Vitinka 12 (75)
Kristina Divišová, Osek 24 (83)
Václav Černý, Vitinka 17 (91)
Květoslava Novotná, Osek 104 (85)

Narodili se:
13.10.2007 Adam Basl
18.10.2007 Adam Šmíd
3.11.2007 Martina Mošnová
21.11.2007 Sabina Unetičová
26.11.2007 Kristýna Ranglová

Opustili nás:
21. 9.2007 Drahoslav Pechoušek, 80 let
4.10.2007 Jiřina Maňáková, 83 let
20.11.2007 Václav Mertl, 53 let
21.11.2007 Jaroslav Lenk, 76 let
24.11.2007 Jaroslav Benetka, 81 let
24.11.2007 Marie Vokáčová, 75 let

Dne 27.října 2007 se v obřadní síni obecního úřadu
uskutečnilo setkání s dárci krve. Z pozvaných třiadvaceti
dárců, kteří v uplynulém roce darovali krev, se zúčastnilo
jedenáct. Starosta obce Jaroslav Peroutka přítomným poděkoval a předal květiny, bonboniery a pětisetkorunové
poukázky na nákup zboží. V roce 2006 darovali krev následující dárci (v závorce je uveden celkový počet odběrů):
Věra Bradová (1), Jolana Číhová (10), Blanka Fišerová (37),
Eliška Hirmanová (43), Alena Marečková (13), Stanislav
Marek (54), Stanislava Marková (41), Pavel Monhart (52),
Anna Mošnová (33), Jana Oliberiusová (8), Ivan Oravec
(27), Václav Pešek (60), Jiří Pešice (26), Jaroslava Pokšteflová (67), Iva Pokšteflová (15), Petr Straka (22), Miloslava
Šneberková (32), Ladislav Šůcha (58), Kamila Trykarová
(2), Zdeněk Veselý (7), Karel Paum (4), Michal Pobuda (4)
a Zdeněk Benda (62).
Omlouváme se jmenovaným pokud nesouhlasí počet
odběrů. Otiskujeme počty, které jsou nám poskytnuty
transfúzní stanicí.
Eva Dudlová
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- ZŠ a MŠ Osek Na výstavě
Dne 16. 10. 2007 jsme navštívili zahrádkářskou výstavu v Oseku. Obdivovali
jsme spousty odrůd jablek, květin a zeleniny, ochutnávali jsme hroznové víno.
Nejvíc nás zaujala obří dýně.
Zajímavé byly i okrasné kapusty, jedna například v keramické obří botě. Potěšilo nás, že byly vystaveny i naše výtvarné práce a modely letadel kluků z modelářského kroužku. Pěkné byly také výrobky dětí z mateřské školky. Výstava se
nám moc líbila.
Lucie Vildová a Nikola Preslová
Žáci ZŠ Osek

KROUŽEK VAŘENÍ
Od října letošního roku funguje na naší škole kroužek vaření. Do kroužku docházíme
pouze my - děvčata ze 6. ročníku. Scházíme se jedenkrát za 14 dnů. Vždy se domluvíme,
co nového se v kuchyni naučíme připravovat. Po několika schůzkách už zvládneme šopský
salát, rychlou bábovku, štrůdl a preclíky.
Jsme zastánkyně rychlého vaření a pečení. Po práci po sobě musíme uklidit a samozřejmě platí : „Co si upečeme, to si sníme!“
Rychlá bábovka
4 celá vejce, 1 sklenka oleje, 1 sklenka mléka, ¼ kg hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr,
¼ kg moučkového cukru, kakao.
Všechny přísady promícháme ručním šlehačem v míse, do třetiny těsta přidáme kakao (mramorování). Pečeme ve vymazané a moukou vysypané formě. Zda je upečeno zkoušíme špejlí.
Dobrou chuť!!!
Děvčata z kroužku vaření

Přírodovědný klokan 2007- 2008
V letošním roce se naše škola zapojila do soutěže Přirodovědný klokan, kterou organizuje Univerzita Palackého v Olomouci. Je to soutěž,
která probíhá v jednom dni v celé České republice (letos to bylo 7.11.).
Soutěže se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. V této soutěži děti řeší otázky

i tvůrčí úkoly z matematiky, fyziky, chemie i biologie. V naší škole se
nejlepšími řešiteli zadaných úkolů stali: Jakub Kesner a Iveta Šůchová
z 9. třídy a Jakub Fišer z 8. třídy. Nejlepším gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za účast.
Marcela Judlová

- Klub důchodců Kam kráčíme
Úvod máme ze sebou a dnes bychom Vás chtěli seznámit s tím,
jak jsme v roce 2007 putovali po naší vlasti. Jako první nás naše
kroky zavedly do jižních Čech na renesanční zámeček Červená
Lhota, další naše zastavení bylo na třetím největším zámku v Čechách, na zámku v Jindřichově Hradci. Zde v muzeu jsou umístněny pohyblivé jesličky. To byl náš jarní výlet. O prázdninách
máme babičkovské úkoly.
Jen co vnoučata odešla do školy, tak jsme se rozjeli do středních Čech do obce Třebíz. Zde je jediná Japonská zahrada v Evropě, kterou založil pan Kasner, jenž studoval v Japonsku. Do
zahrady, kde má p. Kasner vybudovanou i čajovnu, si přivezl
dřevo až z Japonska. Zahrada není to jediné, co v Třebízi můžete
vidět. Je zde i národopisné muzeum, kde se nám věnovala paní
Bakalářová, která nám poutavě vyprávěla celou historii Třebíze.

Ještě jedno zastavení, a to jsme si nechali na konec, byla soukromá palírna. Zde byla ochutnávka a každý měl možnost si koupit
s sebou likér nebo kvalitní med. Letošní putování bylo zakončeno
na zámku v Mirošově, kde nás paní Kašparová provedla zámkem
a povyprávěla něco o historii. Po večeři na Statku náš den skončil v Hrádku na koncertě Hrádecké kapely. V této kapele hraje
i náš spoluobčan pan Aubrecht. Pro to, aby se naše putování dalo
zvládnout a aby nikdo netrpěl hladem, musíme zařídit i občerstvení . Z tohoto důvodu musí být vše zajištěno dopředu, nesnadno
se sežene pro čtyřicet lidí oběd, ale i to jsme vyřešili, pomohla
nám čísla 1188.
O další činnosti našeho klubu Vás budeme i v příštím roce
informovat. Do roku 2008 přejeme všem našim občanům hodně
pevné zdraví a spokojenost.
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- Zahrádkáři Zahrádkáři vystavovali v Oseku
Zahrádkáři si v letošním roce 2007 připomínají 50. výro- vou svých výpěstků ovoce, zeleniny, brambor, révy vinné
čí založení celostátního zahrádkářského svazu. Zušlechťo- a květin, která se uskutečnila v polovině října v Oseku.
vání přírody a její přizpůsobování potřebám lidí je neod- Mohla se uskutečnit díky velikému pochopení a pomoci
obecního úřadu a osobně pana starosty Peroutky
bezplatným zapůjčením velkého sálu a přilehlých
prostor k uskutečnění výstavy. Výstava představila téměř 500 exponátů. Ukázala bohatý sortiment
jablek, která se v oblasti našeho okresu pěstují, od
starých odrůd až po ty nejnovější, bohatý sortiment zeleniny až po náročné papriky, a dále ukázala, že zahrádkáři zkoušejí pěstovat i různé náročné druhy jako révu vinnou a dokonce i různé
exotické plodiny jako jsou fíky.- Výstava odhalila,
že i šlechtění nových odrůd patří k zájmům a činnosti zahrádkářů. Přes pokročilou roční dobu bylo
vystavováno i mnoho druhů květin.
Na výstavě představili své výpěstky nejen zahrádkáři místní z Oseka a Vitinky, ale i z dalších míst
okresu, a to z Břas, Bušovic, Bezděkova, Volduch,
Rokycan, Strašic, Hrádku i Tění a navštívilo ji přes
pětset místních i přespolních občanů. Všeobecně
byla hodnocena jako zdařilá a úspěšná.
dělitelnou součástí našeho života. Proto má i dlouholetou
Josef Ernest
tradici vytváření spolků a organizací s cílem okrášlovat
předseda územního sdružení ČZS Rokycany
okolí příbytků (odtud okrášlovací spolky), pěstovat ovoce,
zeleninu a další plodiny i květiny. Ale teprve
před padesáti lety se tyto roztříštěné zájmy
a úsilí spojily v celostátní svaz, který umožnil
rozšířit pomoc a podporu této činnosti, využít k tomu odborníky, poskytnout odbornou
i materiální pomoc, založit k tomu celostátní
časopis Zahrádkář, uskutečnit řadu odborných školení, obstarávat za výhodných podmínek sadbový materiál, průmyslová hnojiva i prostředky na ochranu proti škůdcům
a chorobám. Tak vznikla i organizace zahrádkářů v Oseku, která má za těch 50 let za sebou
pestrou a bohatou činnost, kterou ovlivňoval
nejen své členy a jejich rodinné příslušníky,
ale i ostatní občany při zvelebování svých zahrádek, okolí domů a vzhledu obce.
I když současné podmínky přinášejí hodně změn do našeho života a samozásobitelský
charakter zahrádkářské činnosti ustupuje do
Poznámka redakce:
pozadí, nabývá naopak na významu činnost péče o životní
Na závěr musíme uvést, že pochvalu zaslouží nejen
prostředí, přeměna a obnova zahrad a zahrádek, což přináší nové problémy a nové zkušenosti pro činnost zahrád- obecní úřad a všichni zahrádkáři, kteří se na akci podíleli,
ale zejména pan Bedřich Polka, který maximáleně přispěl
kářské organizace.
Zahrádkáři si připomenuli 50. výročí celookresní výsta- k organizaci a propagaci celé akce.
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- Sbor dobrovolných hasičů Osek Vážení spoluobčané,

V obci jsme v letošním roce zasahovali 29. dubna při
požáru kolny.
rádi bychom Vás touto cestou informovali o činnosI nadále pokračuje naše družba se členy sboru THW
ti Sboru dobrovolných hasičů v letošním roce. Mnozí v Německu. Realizovali jsme výcvik nositelů dýchací
si jistě pamatujete, jak napjatá atmosféra
panovala mezi naším sborem a Okresním
sdružením hasičů v Rokycanech. Po téměř dvou letech se nám podařilo na Výroční valné hromadě, která se konala dne
8. prosince 2007, uzavřít celou záležitost
ve prospěch našeho sboru. Valné hromady se účastnil starosta OSH Rokycany pan Pařízek, který nám poděkoval za
obětavou činnost, kterou vykonává celý
náš sbor.
V letošním roce jsme se zvýšenou měrou věnovali zvyšování odbornosti strojníků, velitelů a nositelů dýchací techniky.
Tato příprava je jednou z částí, které se
každý z nás musí věnovat. Velkou pozornost jsme zaměřili na rozšíření členské základny techniky na polygonu v Německu. Zároveň jsem měli
a následně výjezdové jednotky. Bohužel zde je na místě možnost navštívit hasičskou stanici v Chemnitzu. Je to
poznamenat, že zájem nových lidí o členství ve sboru je jedna z moderních stanic, kde slouží mimo hasičů i zátéměř nulový. Jsme si vědomi, že činnost je dobrovolná chranná služba, a veškerou činnost monitoruje jedno
a během celého roku není téměř vidět, neboť se nedá operační středisko. I v letošním roce se nám podařilo
prezentovat jako celá řada jiných zájmových aktivit. zrealizovat v Německu víkendový pobyt dětí. Tento víRádi bychom Vás, kteří bude tento článek číst, požádali kend byl zajímý i vzhledem k realizované výuce něo zamyšlení nejen nad sebou samým, ale i o lidech ve meckého jazyku.
svém okolí. V případě zájmu přijďte rozšířit naše řady.
Ve dnech 29. – 31.8. byla naše jednotka součástí náJediné co Vám můžeme nabídnout jako odměnu je ko- mětového cvičení „Berounka 2007“. Jednalo se o vylektiv lidí, kteří mají zájem, aby Sbor dobrovolných ha- hledávání utonulých, likvidaci nástražného výbušného
sičů obce Osek pokračoval ve své činnosti i v nadchá- systému a čerpání odtoku z elektrárny Darová. Aktivně
zejících letech.
se cvičení účastnily i jednotky THW, které měly za úkol
Během roku 2007 jsme pořádali Dětský maškarní vybudovat lanový most přes odtokový kanál. Tohoto
bál a Dětský den. Obě tyto akce se budou v příštím úkolu se zhostily s příslovečnou německou precizností
roce pro velký zájem u dětí konat znovu. Jsou to jed- a výsledek byl perfektní.
ny z mála možností, jak přiblížit dětem činnost hasiKaždoročně se snažíme být nápomocni obecnímu
čů a dát jim možnost vyzkoušet si řadu věcí v oblasti úřadu, abychom tímto alespoň částečně poděkovali za
požární ochrany. Aby však dospělí návštěvníci nebyli vstřícnost se kterou se setkáváme. Mezi náročné úkoly
ochuzeni, připravujeme i pro ně možnost vyzkoušet si se v letošním roce řadilo zajištění dodávek vody pro
požární útok.
obec. Jednalo se o realizaci dálkové dopravy vody mezi
Rok 2007 s sebou přinesl řadu zásahů v podobě požá- dvěma vodojemy v období od 15. dubna do 22. dubna.
rů, živelných pohrom a technických pomocí. Již v lednu Zároveň jsem zajistili komplexní vyčištění vodojemu,
jsme se potýkali s Kyrilem, který řádil i v okrese Roky- který byl za desítky let jeho provozu značně zanesen.
cany. Tento druh zásahu je velice náročný na koordinaRádi bychom poděkovali i Vám občanům a poci všech zasahujících složek, neboť v relativně krátkém přáli Vám klidné prožití vánočních svátků a oslavy Nočase je aktivní vysoký počet jednotek. Mezi nejtěžší zá- vého roku. Potkáme–li se v tomto vánočním čase, tak
sah bezesporu patřil požár v železárnách Hrádek. Tento doufám, že jen jako přátelé nebo známí.
Tuček Jaroslav
požár nám umožnil ověřit si v praxi používání dýchajednatel
sboru SDH
cí techniky a orientaci v silně zakouřeném prostoru.
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Osecké zemědělství současnosti
Jednostranně hodnocené úspěchy Osecké zemědělské akciové společnosti je nutno vidět i ze širšího úhlu pohledu. Moderní kravín, který byl na Oseku postaven,
patří bezesporu k technologickým špičkám
v tomto oboru. Nutno však podotknout, že
provoz takového zařízení má i celou řadu
negativních dopadů na své okolí. Již po několika měsících provozu se zápach, zvláště
při větrech od severu, rozplývá po celé horní části Oseka. Dále bez povšimnutí nezůstává hluk z vývěv, který velice nepříznivě
narušuje především klidná rána a večery,
a v neposlední řadě se stal významným rušivým elementem na Oseku i samojízdný zakrmovací vůz, jehož
pisklavý hluk tahá přímo za uši.
Nákladná rekonstrukce hřbitova byla zdůvodněna tím, že je
nutno hřbitov zvelebovat, neboť právě ten je vizitkou obce. Zajímavé bude hodnocení jeho pravidelných i méně pravidelných
návštěvníků, až budou zasaženi plnou dávkou stájových vůní.
A že se v zemědělské společnosti opravdu intenzivně buduje je možno spatřit již z cesty z Vitinky do Oseka. Monument
stříbrných skladovacích sil na obilí vytvořil opravdu pozoruhodnou dominantu naší hezké vesnice. Škoda jenom, že není
komu poděkovat.
A budoucnost? Zrovna tak jako nikdo z oseckých občanů nevěděl o připravovaném záměru výstavby kravína, neví nikdo
ani dnes, jak bude rozvoj zemědělství na Oseku pokračovat dál.
Snad že se bude pokračovat a výhledově má být na Oseku okolo
1000 ks krav. Lze předpokládat, že voňavé zítřky na nás teprve
čekají.
Pozitivní změny se netýkají pouze nemovitostí v areálu zemědělské společnosti, avšak i zemědělská mechanizace doznala zře-

telné obměny. Starší a opotřebená technika byla nahrazena těmi
nejmodernějšími stroji, které se v současnosti na trhu vyskytují. Traktory již netahají 5 tunové vlečky, ale
3x - 4x těžší přepravní monstra, sklízecí mechanizmy mají několikanásobně větší záběr
a pohybují se rychlostí 15 - 20 km/hod. Úroda se proto dostane včas pod střechu a zdaleka není potřeba tolik pracovníků, kteří se
na sklizni podíleli v minulosti. Nic není však
bez daně. Důsledkem těchto moderních mechanizmů dochází k mnohonásobně vyšším
ztrátám na zvěři, než tomu bylo dříve. Tyto
sklízeče nejenom že jsou širší a pohybují se
rychleji, ale oproti těm předešlým jsou takřka nehlučné. Zvěř
vyskytující se v daném okamžiku na
právě sklízených lánech nemá takřka
žádnou šanci uniknout a přežít. Ztráty na zvěři se podle
řady mysliveckých
odborníků zvýšily a v mnohých mysliveckých sdruženích několikanásobně překračují počty lovené zvěře.
Avšak ještě jednou ke zmíněnému kravínu. Když se projednávala možnost výstavby této stáje v Bušovicích, do diskuse byly
zataženi všichni občané obce a ti řekli nakonec ne. Stavba se
prostě nekonala. Na Oseku se staví potají, a tak máme velkou
šanci, že v brzké budoucnosti budeme opět něčím překvapeni.
Karel Sieger

- TJ Sokol Osek Okresní přebor 1. 12. 2007
Už tradičním pořadatelem Okresního přeboru mužů se stal
místní oddíl stolního tenisu. Do turnaje se během prezentace
od 8:15 do 8:45 přihlásilo 52 registrovaných stolních tenistů. Ti
byli rozděleni do 13ti čtyřčlenných
skupin. Rozlosování probíhalo
s tříděním, tudíž bylo nasazeno
prvních třináct hráčů podle žebříčku a v následném losování pak bylo
přihlíženo k tomu, aby ve skupině
neskončili hráči stejného oddílu.
Po dohrání skupin jsme vítěze
a druhého ze skupiny doplnili do
vyřazovacího pavouka. Odpoledne
pak ještě probíhal již tradiční neoficiální turnaj čtyřher, letos měl
obrovský úspěch, neboť se do něj
přihlásilo hned 22 dvojic.
Turnaj jako takový skočil až těsně před pátou hodinou odpolední.

Vítězem se stal hráč divizních Břas Jůza, druhý a třetí skončili
Janeček a Holý, oba Cheznovičtí a nakonec na čtvrtém místě Zbirožský Kovanda. Turnaj čtyřher vyhráli Jícha s Jůzou.
Z Oseckých se mezi nejlepších
šestnáct probojovali Lopata, Mikuta a Zoubele, který se pak vešel i do
nejlepší osmičky.
Turnaj na Oseku má tradiční
úspěch nejen díky skvělému zázemí, zkušenosti pořádajících, ale
hlavně také kvůli restauraci, která
vždy povzbudí unavené tělo sportovcovo.
Pavel Sloup ml.
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Knihovnické okénko
aneb zprávy z místní knihovny Osek
Pro informaci občanů znovu uvádím, že je umístěna v suterénu obecního úřadu. Půjčování knih probíhá
ve středu od 17 do 18 hodin a je bezplatné.
Blíží se konec kalendářního roku
a s ním jeho bilancování. I naše
knihovna musí vykazovat určité statistické údaje. Ráda bych Vás, vážení
spoluobčané, informovala o některých z nich. K 5. 12. 2007 knihovnu
navštívilo 330 čtenářů, půjčeno bylo
2162 titulů, převážně beletrie. Potěšující je přírůstek 15
nových příznivců četby, z toho 9 z řad mládeže do 15 let.
Zakoupeno bylo 88 nových knih a rokycanská knihovna
nám zapůjčila 125 svazků.
Je období dlouhých večerů, často nevlídného počasí, proto nejvhodnější doba ke čtení. Při současné vysoké ceně
nové knihy (beletrie průměrně 200 Kč, naučná literatura
více) se vyplatí si ji půjčit. Přijďte si pěknou knihu vybrat
do obecní knihovny, kde ji nemusíte platit, pouze vrátit.
Přeji všem pohodové Vánoce a šťastné vykročení do
příštího roku. Na setkávání v knihovně v roce 2008 se
současnými a jistě i novými čtenáři se těší
Věra Dobiášová, knihovnice

Z nových knih:
Romány pro ženy:
Bagshawe, L.
Bradford, B.T.
Cartland, B.
Formanová, M.
Orlová, Z.
Egbeme, Ch.R.

Zítra změním svět
Nástrahy osudu
Ráj na zemi
Trojdílné plavky
Století vhodné pro ženu
Za zlatými mřížemi

Detektivky:
Hardenová, H.
Kuťák, J.		
Mc Bain, E.

Smrt ve vavřínovém lese
Smrt pod sedmým grýnem
Nešpory

Dívčí četba:
Both, S.		
De la Cruz, M.
De la Cruz, M.
Hopkána, C.

Láska dělena dvěma
Au-pair: koupání na adama
Au-pair: léto začíná
Holčičí tajnosti

Naučná literatura pro mládež:
Fogle, B.		
Kočky (atlas)
Fogle, B.		
Poznej svou kočku
Kuna, M.		
Skladatelé světové hudby
Naučná literatura pro dospělé:
Kolektiv autorů ČESKO – dějiny, místopis, osobnosti,
			
památky, příroda, umění
Richter, M.
Jabloně – atlas odrůd
Rohál, R.		
Jana Brejchová, sestra Hany

Poznámka redakce: informujeme naše čtenáře, že v knihovně je k dispozici počítač s přístupem na internet. Tato služba je
poskytována zdarma.
V posledních nevlídných listopadových dnech jsme se
rozloučili se dvěma spoluobčany, kteří se nesmazatelně
zapsali svou prací a obětavostí do dějin naší obce. Rozloučili jsme se se Slávou Benetkou a Jardou Lenkem. První
z jmenovaných se dlouhá léta věnoval výchově sportovců
jak v místním Sokole, tak v hokejovém oddílu Domu dětí
a mládeže v Rokycanech. Dvě volební období (do roku
1998) pak v naší obci zastával funkci starosty a posléze
do poslední chvíle pracoval ve stavební komisi obecního úřadu. Je zbytečné vyjmenovávat všechna díla, ktará
inicioval či se na nich podílel. Jen krátce: dokončení vodovodní a plynovodní sítě po obci, nové kanalizační řady
a výstavba čističky odpadních vod, přestavba a konečná
úprava Sokolovny atd.
Druhý z jmenovaných zastával tři volební období funkci zastupitele a až do své nemoci pracoval ve stavební komisi a v komisi pro občanské záležitosti obecího úřadu.
Pevně stál za svými názory a prosazoval pozitivní změny
v naší obci.

Rozloučení
Nikdo není schopen se zavděčit všem a některá rozhodnutí vyvolají někdy oprávněný, někdy neoprávněný pocit
křivdy u zúčastněných stran. To si každý, kdo pracuje ve
veřejné funkci prožije za svoje učinkování mnohokrát
a musí se smířit i s pomluvou, proti které není obrany.
Tomu nebylo jinak ani u Slávy Benetky a Jardy Lenka.
Proto Vás všechny žádám, abyste odložili podobné pocity
a věnovali oběma tichou vzpomínku a úctu, kterou si nepochybně zaslouží. Opustili nás dva dobří lidé.
za obecní úřad a stavební komisi P. Sloup
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Vánoční píseň
Rolničky slyším, slyším hlasy,
myslím si: Kdo přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo. Jenom vrána
dopola sněhem zasypána.
A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
housle se ozvou k tomu vráz
i basa, která zpívá z hloubi.
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě.

A teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi.
A od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v tento čas,
okna mi květy rozkvétají
a z nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.
Jaroslav Seifert

A v koši u psacího stolu
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
Jen, prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.
Vždyť je to ona, myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla, jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A viděla, jak z nebe rázem
andělé slétali se na zem.

Krásné Vánoce a šťastný rok 2008
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