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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s nastávajícím jarem začínáme připravovat akce, které zase o něco
zvelebí obec a přispějí ke zlepšení života obyvatel. Těmi nejnáročnějšími budou prodloužení vodovodu z Vitinky do Hudlic a připojení dvou
vrtů ležícíh na východním okraji naší obce do systému obecního vodovodu. Tato akce by měla zajistit dostatek podzemní vody pro obec
Osek a zároveň umožní i posílení společného vodovodu s obcí Volduchy. V současné době bylo zahájeno územní řízení na tyto akce. Současně s připojením vrtů je potřeba přivést k vrtům elektrickou energii
samostatnou přípojkou při komunikaci na Volduchy. Tato akce bude
dále řešit i prodloužení veřejného osvětlení do průmyslového území.
V loňském roce jsme nesplnili jeden úkol, který jsme si stanovili a to
opravu veřejného osvětlení od budovy obecního úřadu ke statku z důvodu nenaplněného rozpočtu a nutnosti přesunu prostředků na opravy
školy.

V oblasti péče o majetek obce je v současné době prioritou oprava
budovy základní školy. Byla dokončena výměna oken, která měla přinést úsporu ve spotřebě plynu. Právě výdaje za plyn tvoří největší položku v režijních nákladech. Je nutné dokončit opravu střechy, na řadu
by měla přijít revize zbývajících částí stropů a v neposlední řadě bude
nutné začít s opravami a úpravami v mateřské škole, které by měly
řešit i zvýšenou poptávku po umístění dětí v tomto zařízení. Musíme si
uvědomit, že do tohoto zařízení bylo v posledních deseti letech vloženo
minimum finančních prostředků na údržbu.
Proběhnou také opravy v hasičárně, kde bude v první fázi vyměněno šest oken a místo akumulačních kamen budou instalována kamna
na dřevo. Ta ušetří elektrickou energii a zároveň zútulní společenskou
místnost v hasičárně.

V loňském roce byl položen nový povrch na místních komunikacích
na návsi a v okolí včetně vjezdů k nemovitostem, konečné úpravy pak
provedla četa obecního úřadu pod vedením pana Sommra ať už to bylo
dosypání krajnic recyklátem a zeminou s následným osetím travinou
či vybudování parkovacích míst před školou a na návsi. I v tomto roce
bude četa, posílená o tři pracovníky z úřadu práce, plnit úkoly spojené
s údržbou obecních ploch a údržbou obecního majetku. Obec odprodala staší travní sekačku a zakoupila výkonnou profesionální travní
sekačku, která by měla podstatně zvýšit produktivitu v sečení a úklidu
travních ploch.
Po odchodu zimy, která byla bohatá na sníh, můžu konstatovat, že
byla využita veškerá naše technika i lidská síla a děkuji našim pracovníkům i panu Řežábkovi, že úklid sněhu zvládli.
Zimní údržba odčerpala z rozpočtu obce značné finanční prostředky.
Pro letošní rok jsme nemohli naplánovat žádnou opravu místních
komunikací, protože jak jsme již psali v minulém čísle, z důvodu krize
nedorazily v roce 2009 do rozpočtu obce dva miliony korun. Z tohoto důvodu doplatíme opravy komunikací, provedené v loňské roce až
z letošního rozpočtu. Zároveň i pro rok 2010 musíme počítat s nižším
rozpočtem o více než dva miliony korun.
Dne 24. dubna 2010 proběhne svoz nebezpečných látek
komunálního odpadu v době od 12,15 do 12,45 hodin v Oseku u samoobsluhy a v době od 12,50 do 13,00 hodin ve Vitince. Velkoobjemové kontejnery pro jarní úklid pak budou v obci
rozmístěny 30. dubna 2010 na obvyklých místech v Oseku a 7.
května 2010 na obvyklých místech ve Vitince.
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Společenská kronika obce
Jubilanti:

Narodili se:

Leden 2010:
Stanislava Benetková, Osek 245 (81),
Jiří Hucl, Osek 80 (70),
Josef Pašek, Osek 192 (89),
Božena Černá, Osek 211 (85)

12.11.2009 Marcela Horešovská
6.1.2010 Madlen Veverková

Únor 2010:
Václav Aubrecht, Vitinka 50 (80),
Václav Aubrecht, Osek 23 (86),
Rudolf Záhrubský, Osek 227 (90),
Ladislav Fuchs, Osek 238 (80),
Miroslav Šnábl, Osek 203 (83)
Březen 2010:
Josef Čada, Osek 110 (70),
Marie Bohuslavová, Osek 54 (83),
Lubomír Fuchs, Osek 231 (70)
Duben 2010:
Marie Aubrechtová, Osek 23 (80),
Miluše Pašková, Osek 192 (88),
Josef Boreček, Vitinka 44 (82),
Václav Brejcha, Osek 104 (81),
Jiřina Bohuslavová, Vitinka 15 (75)

Vítání občánků:
Dne 26.3.2010 přivítal starosta obce Jaroslav
Peroutka v obřadní síni obecního úřadu devět
nových občánků:
Dominiku Dobenčákovou, nar. 24.8.2009
Gaiu Danišovou, nar. 4.9.2009
Ondřeje Sýkoru, nar. 16.9.2009
Tobiáše Chlápka, nar. 30.9.2009
Nelu Diepoldovou, nar. 14.10.2009
Kryštofa a Jonáše Vejvodovi, nar. 23.10.2009
Zdeňku Moulisovou, nar. 4.11.2009
Marcelu Horešovskou, nar. 12.11.2009

Opustili nás:
23.12.2009
31.12.2009
24.1.2010
20.2.2010
23.2.2010
19.3.2010
(Stránku připravila Eva Dudlová)

Jaroslava Tomášková, 82 let
Pavel Mitáček, 82 let
Václav Krátký, 74 let
Rostislav Hucl, 71 let
Blanka Svejkovská, 55 let
Miroslav Šnábl, 83 let
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Osecká obecní vodárenská s.r.o
Vážení odběratelé,
Uběhl první necelý rok od převzetí provozování vodovodu
a kanalizace v obcích Osek a Volduchy Oseckou obecní vodárenskou společností s.r.o. Nikdo jsme předem nevěděli, jaký dopad
bude mít změna provozovatele na cenu vodného a stočného, ani
jsme neměli zkušenosti s fungováním společnosti s ručením omezeným. Protože nejsou vybírány zálohové platby (jako u elektřiny
nebo plynu), bylo zapotřebí na rozběh společnosti vložit nemalé
finanční prostředky formou půjček. Obec Osek poskytla jak počáteční vklad dvěstětisíc korun na založení společnosti, tak dalších
devětsetpadesát tisíc na pokrytí nákladů na provoz v prvním a druhém odečtovém období( např.zálohy na el. energii – 90.000,- Kč
měsíčně, rozbory – 9.000,- Kč měsíčně, mzdové náklady 30.000,Kč měsíčně, náklady na likvidaci kalu 8.000,- Kč měsíčně apod.).
Ani tato částka však není konečná, neboť na jedno odečtové období
(pololetí) je potřeba pokrýt náklady ve výši zhruba jeden milion
třistapadesát tisíc korun (příjmy z vyúčtování vodného a stočného činí za kalendářní rok přibližně dva miliony pětsetpadesát tisíc
korun) s jejichž návratností může počítat až někdy v budoucnosti
v případě další změny provozovatele buď zpět na obec nebo jiný
subjekt. Pokud začíná fyzická nebo právnická osoba podnikat, musí
mít na rozběh podnikání určité finanční prostředky. Pokud je nemá,
musí si je někde půjčit. Půjčku potom splácí ze zisku a splátku
půjčky nemůže uplatnit jako daňově uznatelnou položku. Protože
Osecká obecní vodárenská s.r.o. byla zřízena obcí jako nezisková
společnost, může obcí poskytnuté půjčky vrátit až po ukončení provozování, kdy doběhnou platby od odběratelů a zároveň už nebude
platit náklady na další období. Pokud by tedy s.r.o. měla začít půjčky
splácet, musela by zakalkulovat do vodného a stočného alespoň minimální zisk. Faktem zůstává, že by tyto vložené finanční prostředky mohly být použity na zbývající opravy komunikací, veřejného
osvětlení a jiných akcí zlepšujících úroveň bydlení v obci, a že by
se měly do obecního rozpočtu pomalu vracet.. Podle prvních výsledků hospodaření lze shrnout, že náklady a příjmy Osecké obecní
vodárenské s.r.o. za rok 2009 jsou vyrovnané i přes neočekávané
náklady jako bylo vyúčtování poplatku za znečištění odpadních
vod ve výši 84.000 ,-Kč ( provozovatel platí poplatek za množství
vypouštěných vyčištěných odpadních vod, který činí ročně deset
haléřů za vypuštěný metr krychlový vyčištěné odpadní vody. Při
220.000 metrech krychlových je tento poplatek vyčíslen ročně
na cca 22.000,- Kč. Kromě toho jsou však sledovány další ukazatele,
a to ukazatele znečištění odpadních vod jako chemická spotřeba
kyslíku CHSK, rozpuštěné anorganické soli RAS, nerozpuštěné látky NL, fosfor celkový, dusík amoniakální, dusík anorganický, rtuť
apod. jejichž limity v kilogramech za rok stanoví na základě doporučení Povodí Vltavy vodoprávní úřad – odbor životního prostředí
Měst. úřadu v Rokycanech. Tyto limity jsou pro naši čov dostatečné.
Potom ovšem jsou zákonem o vodách stanoveny limity zpoplatnění
v kilogramech za rok, které jsou podstatně nižší než limity vypouštění a které při jejich překročení znamenají značný nárůst nákladů
na čištění odpadních vod). ČOV v Oseku překročila v loňském roce
ukazatel CHSK v čištěné odpadní vodě ( 10.000 kg/rok bez poplatku) o 598 kg, tudíž nám bylo vyměřeno celé množství 10.598 kg/
rok x 8,- Kč. Nejpodstatnější vliv má množství kalu v aktivačních
nádržích a množství vypouštěných odpadních vod. Při rostoucím
počtu odběratelů v obou obcích se zvyšuje koncentrace znečištění
i množství odpadních vod, proto roste i množství kalu. Protože likvidace kalu je velkým problémem a zbavit se přebytečného kalu je
stále obtížnější, existuje do budoucna reálné nebezpečí překročení
limitů zpoplatnění i v dalších ukazatelích.

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na výměnu vodoměrů,
chtěli bychom tuto záležitost odběratelům přiblížit. Provozovatel
každý rok uvažuje v kalkulaci s určitou částkou na opravy. Do této
položky jsou zahrnuty i výměny vodoměrů. Jedna výměna vodoměru v sobě zahrnuje cenu vodoměru a náklady spojené s montáží.
Cena nového vodoměru pro rodinný dům se pohybuje v současné době okolo 800,- Kč, cena repasovaného okolo 500,- Kč.Cena
montáže provedená vlastním pracovníkem činí 150,- Kč. U najaté
firmy pak 250 ,-Kč. Pokud bychom zahrnuli do nákladů na opravy
výměnu 100 vodoměrů za rok vlastním pracovníkem ( nejlevnější
varianta), činí celková částka minimálně 65.000,- Kč, což znamená
zvýšení ceny pro vodné o jednu korunu, při výměně 200 vodoměrů
pak o dvě koruny atd. Proto provádíme přednostně výměnu vodoměru na požádání odběratele, při podezření na špatnou funkčnost
vodoměru, či při poruše vodovodní přípojky v nemovitosti. Ročně
vyměníme okolo padesáti vodoměrů a připojíme na veřejný vodovod dvacet až třicet nových odběratelů. Přitom narůstá i spotřeba
obyvatel, kteří využívali vlastní zdroj a kterým se postupně voda
z tohoto zdroje vytrácí. Víme, že stanovené lhůty pro výměnu vodoměrů v obou obcích nejsou dodrženy, ale v současné době je naší
prioritou zajistit při klesající hladině podzemní vody dostatečné
množství pitné vody pro odběratele a dále obnova technologického
zařízení na úpravně vody a vodojemech obou obcí. V loňském roce
byly vyměněny velké vodoměry měřící nátok surové vody a odtok
pitné vody ve všech vodojemech, dále bylo nutno vyměnit potrubí
surové vody na úpravně, uzavírací šoupata prací vody u filtrů, šoupata uzavírající přívod vzduchu do filtrů při jejich praní, největší
akcí pak byla výměna provzdušňovacích nádob o které jsme se již
zmínili v předchozím vydání a zprovoznění nové úpravny vody
v přerušovacím vodojemu v Oseku, které přineslo posílení zdrojů
vodovodu o 20.000 metrů krychlových za rok.
V letošním roce uskuteční Obec Osek s Oseckou obecní vodárenskou dvě investiční akce, a to
prodloužení vodovodu Vitinka z Vitinky do Hudlic a připojení
dvou vrtů V1 a V2 ležících v lokalitě na východním okraji obce
Osek na výtlak do vodojemu OZOS a následně do úpravny vody
v přerušovacím vodojemu Osek. Vydatnost každého z vrtů překračuje dva vteřinové litry a zajistí zvýšenou potřebu vody v suchém
období a dále v případě poruchy v jedné či druhé obci pokryje náhradní zásobování. Doufáme, že jsme odběratele přesvědčili, že nesedíme s rukama v klíně a snažíme se zajistit do budoucna dostatek
této pro život nezbytné tekutiny.
Osecká obecní vodárenská s.r.o.
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ZŠ a MŠ OSEK
Podpora profesní orientace v ZŠ Osek
Každoročně stojí žáci devátých ročníků
před rozhodnutím, jakou si vybrat další školu.
Základní škola jim umožňuje poznávat
vlastní schopnosti a možnosti studia, zprostředkovává jim i osobní prožitky z pracovního prostředí.
Správnost své orientace si ověřují na internetu na základě vyhodnocení dotazníků zájmů, dovedností, typů pracovního oblečení,
vztahu k vyučovacím předmětům, charakteru pracovní činnosti,
předmětu práce, výběru pracoviště. Dostávají informační brožury
a letáky o možnostech studia na středních školách, účastní se besed
se zástupci SŠ, akcí k volbě povolání a exkurzí.
Letošní devátá třída vyslechla informace od výchovných poradců čtyř středních škol – ze SŠ Jeřabinová Rokycany, z Gymnázia
a SOŠ Rokycany, SOU stavebního Plzeň a SOU Oselce. S rodiči žáků
besedoval při třídní schůzce kromě zástupců všech rokycanských
středních škol také zástupce Sportovní a podnikatelské školy v Plzni. Poznat spoustu dalších středních škol mohli žáci i jejich rodiče
na Akademii řemesel s prezentací středních škol v sokolovně v Rokycanech. Další podrobné informace o možnostech studia a o různých povoláních získali žáci při návštěvě Úřadu práce Rokycany.
Praktické činnosti si vyzkoušeli v rámci Dne otevřených dveří v SŠ
Jeřabinová Rokycany.
S cílem získat vlastní prožitky a poznat skutečné pracovní prostředí využila škola nabídky projektu Hospodářské komory a umožnila
tak žákům exkurze do podniků JAF HOLZ a Kovohutě Rokycany

Pat a Mat
S heslem „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“
vytvářeli žáci 7. třídy ZŠ Osek loutky Pata
a Mata, které obsadily v soutěži Informačního centra města Plzeň 3. místo. Nyní jsou
součástí Muzea loutek v Plzni a jsou vystaveny v kavárně muzea.

a podniku Mubea Žebrák. V rámci tohoto projektu absolvovali žáci
také tři besedy s odborníky.
Nové poznatky o náplni konkrétních profesí získali dále při besedě s účetní ZŠ Osek a u starosty obce Osek při návštěvě obecního
úřadu.
Naprostá většina žáků zhodnotila nabízené akce kladně a ocenila
jejich přínos při rozhodování o volbě studia.
výchovná poradkyně
Mgr. Růžena Brožová
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Den otevřených dveří
Dne 9.2.2010 proběhl v Základní škole Osek Den otevřených dveří. Návštěvníci si prohlédli třídy, učebny a knihovnu, viděli práci
s interaktivními tabulemi, výstavu výtvarných děl žáků a několik
chemických pokusů. Děti i dospělí si vyzkoušeli enkaustiku, vyluštili si chemickou křížovku, pracovali s interaktivní tabulí nebo počítačem. Své dojmy si sdělili u kávy či čaje s moučníky, které napekla
děvčata z 8. a 9. třídy.

KLUB DŮCHODCŮ
Koncem roku 2009 bylo třeba uzavřít jednu z našich kapitol. Co
nám přinesl ten loňský rok, co se mám povedlo a co připravujeme
na ten letošní rok. Loňský rok pro nás dříve narozené začal divadlem v Plzni na představení Kniha džugle. Na měsíc květen jsme
si připravili výlet do jižních čech na krásný zámek Hluboká nad
Vltavou a do vesničky Holašovice. To byl jeden výlet, který byl, co se
týče chození, dost náročný.Také když jsme vyjeli, tak nám pršelo celou cestu, pak se ale počasí umoudřilo a vše už bylo zalité sluncem.
Jako méně náročný výlet se nám jevil výlet do Litoměřic, a to
společně se zahrádkáři. Tentokrát nám počasí přálo a všichni se
v pořádku vrátili domů. V měsíci listopadu, a to 17., jsme vyrazili
za kulturou do nedalekého Hrádku na koncert Big Bandu, v němž
jako umělecký vedoucí působí náš spoluobčan V. Aubrecht. Myslím
si, a ne jen já, že to byl opravdu krásný zážitek. Na 25. listopadu
jsme pozvali paní Lukešovou , která si přivezla s sebou posilu, aby
nám ukázala, jak si vyzdobit byt na vánoční svátky. Jako poslední
bylo posezení při muzice pana Žákovce z paní Volínovou.Všechny
tyto naše akce by se nemohly uskutečnit bez podpory obce v čele
s panem starostou Peroutkou.

A to, jak se naše obec mění doslova před očima, to také není samo
sebou, za to patří velký dík panu starostovi a celému vedení obce.
Rovněž nás překvapil příspěvek od organizace Jednoty, moc děkujeme. Děkujeme za každý přispěvk, který dostaneme.
Ještě krátce, co připravujeme. Snad se nám to podaří všechno
uskutečnit. Plánujeme výlet do naší matičky Prahy, to bude delší
výlet a trošku i náročnější na chození. Aby se podívali mimo Osek
i ti, co jim to už tolik nejde, tak připravíme kratší výlet do Plzně
spojený s prohlídkou pivovaru a ochutnávkou. Dále máme naplánováno divadlo, ale místo abychom jeli my do divadla, tak chceme
divadlo pozvat k nám. To je zatím náš plán, snad nám to vyjde, jak
si to plánujeme.
Teď si musíme přát, abychom byli zdraví a při síle, všechno zvládli. Na závěr mi dovolte ještě poznámku pro všechny občany naší
obce - do tohoto roku popřát všem hodně pevné zdraví, pohodu
a toleranci jeden ke druhému. Moje osobní přání by bylo, aby i nadále vše v naší obci fungovalo jako doposud.
Zdravím všechny,
V.Havlová

První jarní den odpoledne se sešli členové Českého zahrádkářského svazu v Oseku na výroční členské schůzi v Lidovém domě.
Moderování se ujal jednatel organizace p.Polka. Mezi přítomnými
mohl přivítat p. Doc. Ernesta – předsedu územní rady ČZS, p. Sovadinu – předsedu ZO ČZS v Rokycanech a p. Peroutku – starostu obce. Zprávu o činnosti přednesl předseda ZO p. Ing. Dobiáš.
Zmínil se o jednotlivých akcích, poděkoval dlouholetému jednateli
p. Polkovi za obětavou činnost v ZO, obecnímu úřadu za finanční
podporu a zamýšlel se i nad přizpůsobením činnosti ZO novým
podmínkám. Následovaly zprávy o hospodaření včetně návrhu
rozpočtu na letošní rok a výsledku revizní komise. I když věkový
průměr zahrádkářské organizace je vyšší, podařilo se získat nového
mladého člena, kterého jsme mohli na členské schůzi přivítat. Jubilanty z řad členů odměňujme dárkovým balíčkem.

Velmi široká byla diskuse, ve které vystoupili členové i hosté. Společně jsme řešili zaměření činnosti tak, aby byla zajímavá pro mladší generaci, tzn. přechod od zahrad užitkových k okrasným a s tím
související problematiku. Využili jsme přítomnosti p. Doc. Ernesta,
který ochotně odpovídal na odborné dotazy a informoval o činnosti územní i republikové rady. Z obecního úřadu nás s oblastí péče
o zeleň seznámil pan starosta Jaroslav Peroutka. Také ZO přislíbil
finanční podporu, která nám každoročně umožňuje uskutečnit zájezd na zahrádkářskou výstavu.
Výroční členská schůze končila usnesením a přáním, aby počasí
bylo příznivé k zahrádkám i k zahrádkářům a abychom my na začátku podzimu mohli své výpěstky prezentovat na výstavě v Rokycanech, kterou budou v rámci výročí připravovat.
ZO ČZS
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Český svaz ochránců přírody
základní organizace

Švermova 748 / II , 337 01 Rokycany

Řidiči pozor - žáby na silnici !
Obojživelníci patří mezi nejpozoruhodnější obratlovce vůbec. Jak již název napovídá – žijí dvojí způsob života – ve vodě
i na souši. Ve většině případů přicházejí na svět jako vodní živočichové a později po složité proměně se z nich v dospělosti stávají
suchozemští živočichové. Největší a nejznámější skupinou obojživelníků jsou žáby, které jsou nejvíce postiženy civilizačními vlivy
okolní společnosti. Zejména v posledních letech se snižuje jejich
počet i druhové zastoupení. Tito živočichové jsou však nedílnou
součástí naší přírody a právem do ní patří. Negativních vlivů,
které ovlivňují jejich populace je hodně. Mezi nejdůležitější patří
likvidace životního prostředí a prostředí vhodného k rozmnožování. Po celém území postupně mizí malé vodní plochy, tůňky
v polích a lesích jsou často silně znečištěné černými skládkami.
Dalším velice důležitým faktorem ovlivňující početnost obojživelníků je jarní tah k místům rozmnožování. Každoročně, když nastanou příhodné podmínky /zvýší se okolní teplota/ opouštějí žáby
své úkryty a míří k vodním plochám, kde dochází k páření. Vede je
zrak a čich, ale vábí je i skřehotání ostatních jedinců, který vzniká
vibrací hlasivek. Hlasy jednotlivých druhů se stejně jako u ptáků
od sebe odlišují a je možné je navzájem identifikovat.
V těchto dnech jsou pracovníci záchranných stanic živočichů
sdružené v Národní síti stanic pro handicapované živočichy /kontakty na tato zařízení najdete na www.zachranazvirat.cz /voláni
k případům, kdy jsou silničním provozem ohrožovány populace
migrujících žab. Jejich tahové cesty jsou totiž často přetínány frekventovanými komunikacemi. Jarní migrace žab jsou pro tyto obojživelníky největším nebezpečím, neboť probíhají v poměrně krátkém časovém úseku a velmi masově. Na silnicích tak každoročně
hynou desítky až stovky žab, což má pro další vývoj populace velký
význam. Zvlášť v případech, kdy ztráty dosáhnou přes 25 % populace, není již schopna se s tím vyrovnat a dochází k úbytku.
Právě proto bychom chtěli apelovat na řidiče, kteří budou projíždět těmito úseky, aby se zde snažili obojživelníkům vyhnout, samozřejmě se zřetelem na svoji vlastní bezpečnost. Sami ochránci
přírody či kdokoli další se může snažit „amatérsky“, ale účinně pomoci. Třeba tím, že upozorní ochránce přírody nebo samostatně
bude přenášet jednotlivé jedince na druhou stranu vozovky. Tímto
opatřením, které je velice náročné na čas lze zachránit až 90 % populace, což jistě není zanedbatelné. Další opatření, které je dobré

Ropucha obecná ve svém přirozeném prostředí

Pod koly aut každoročně hyne několik tisíc nejrůznějších druhů žab

konzultovat s ochránci přírody, může být směřováno na zhotovení záchytných plotů v kombinaci s padajícími pastmi umožňující
odchyt živých jedinců. Tato nákladnější metoda však již vyžaduje
i předchozí mapování tahových cest a spolupráci většího týmu lidí.
V každém případě, pokud se budou teploty vzduchu pohybovat v rozmezí 10 až 20 ti stupňů lze očekávat, že tah obojživelníků,
do kterých patří i ocasatí mloci a čolci, dosáhne největší intenzity
velice brzy či na některých místech již proběhl. V současné době
začíná tah obojživelníků i na Rokycansku. Z lesních úkrytů polesí
Čilina, Kotel i Žďár můžeme na silnicích především v nočních hodinách pozorovat několik desítek žab, které se snaží přejít silnici. Tyto
úseky rokycanští ochránci přírody sledují a jsou připraveni pomoci.
Vzhledem k tomu, že situace s obojživelníky není příznivá vyhlásil Český svaz ochránců přírody aktivitu s příznačným názvem
„Akce žába“ . Touto akcí chce zmapovat všechna nebezpečná místa,
kde k nadměrnému úhynu obojživelníků na silnicích dochází a informovat veřejnost i státní správu o těchto úsecích. Do budoucna je
cílem o tyto úseky s pomocí veřejnosti pečovat a obojživelníky přes
ně přenášet či zde vybudovat síť podchodů, které by umožňovaly
obojživelníkům bezpečnou migraci. Pro pomoc obojživelníkům je
však důležité rizikové úseky silnic znát. V České republice je zatím
evidováno 280 těchto úseků! Nebezpečných míst je však určitě více,
proto AKCE ŽÁBA! Do akce se tedy může zapojit každý, komu není
lhostejný osud obojživelníků. Podrobnosti a další informace o akci
lze najít na internetových stránkách www.csop.cz/akcezaba .
Pokud Vám není lhostejný osud zraněných volně žijících živočichů, můžete poskytnout finanční dar na konto 33553322/0800,
variabilní symbol 2901 nebo poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS
ZVIREVNOUZI ROKYCANY na číslo 87777 / platí pro všechny
operátory, účtování DMS: 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč /. Děkujeme
Vám. Snažíme se pomáhat zvířatům v nouzi, pomozte nám prosím
i Vy!
Bližší informace o našich aktivitách najdete na www.csop.erc.cz

snímky Pavel Moulis

Pavel MOULIS
předseda ZO ČSOP Rokycany
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