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Vážení spoluobčané,
článku každého vydání
Oseckého zpravodaje bilancuji plnění
předsevzetí uplynulého období a seznamuji s úkoly, které nás čekají v nejbližší
budoucnosti.
Co se týká pracovní čety, v zimních
měsících je zredukována na dva pracovníky, kteří se zabývají především úklidem
sněhu a údržbou mechanizace. S nástupem vegetace pak zaměstnáváme další
tři pracovní síly. Z připravovaných akcí
zmíním pokračování prací na dokumentaci chodníku na Volduchy pro územní
řízení a zejména pak opravu kuchyně
v základní škole, kde proběhlo výběrové
řízení na dodavatele zařízení a na zednické práce spojené s touto opravou. Celá
akce bude zahájena ihned po ukončení
školního roku a ukončena poslední týden
v srpnu. Jak už jsem uvedl v minulém
čísle zpravodaje, předpokládaný rozpočet
na opravu školní kuchyně činí 3,6 milionu korun. Jsem přesvědčen, že částku
dokážeme podstatně snížit tím, že bourací a vyklízecí práce provedeme vlastními
silami, pomůžeme s navážením materiálu a jinými drobnými pracemi, které by
u cizí .firmy stály nemalé prostředky. Samozřejmě je možné akci realizovat také
tak, že veškeré práce provede zhotovitelská .firma, které pak nebude stačit vinou
více prací ani původní rozpočet. Tím bychom však brzy vyčerpali pokladnu obce.
Dobrou zprávou pro nás je, že na základě
podané žádosti na krajský úřad obdržela
obec na tuto akci dotaci ve výši 682 tisíc
korun. V současné době dokončuje .firma
Silnice Klatovy první fázi opravy místní
komunikace v Novém Dvoře, která bude
dokončena v prvním pololetí příštího
roku. Po ukončení prací v Novém Dvoře pak zahájí, pravděpodobně začátkem
srpna, plánovanou opravu místních komunikací na Oseku v Kamyku. Tím bude
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v úvodním

opravena již drtivá většina místních komunikací. S novým povrchem komunikací však vyvstal další problém, a tím je
mnohdy bezohledně rychlá a nebezpečná
jízda některých řidičů, ať už místních či
cizích, a průjezd a parkování nákladních vozidel. Proto obecní úřad přizval
k řešení projektanta dopravních staveb
Ing. Pangráce, aby navrhl zpomalen! průjezdu na místních komunikacích v centru obce směřujících k návsi, které obnáší
jak vybudování přejezdových prahů, tak
instalaci dopravního značení. S realizací
bychom rádi začali na podzim letošnfho
roku.
Vážení spoluobčané, v měsíci dubnu
vám byl doručen dopis podepsaný třemi
občany naší obce, který líčí hospodaření
obce v nejčernějších barvách (viz instalace kotle v základní škole nebo záměr
koupě stodoly na skladování uhlí, štěpků
a dalšího materiálu) a který je podložen
demagogickými a účelovými nesmysly,
které mají za cíl poškodit výsledky práce
mé a dalších pracovníků obce, ale i práci

kolektivu základní školy a dalších obětavých lidí, kteří se na pracích pro základní
školu i obec podílí. V minulém i současném volebním obdobi jsem od vás, občanů, obdržel mandát ztvrzený jasnou
většinou hlasů a od chvíle, kdy jsem se
stal starostou, dělám maximum pro
zvelebení podmínek života v naší obci
a důsledně ve spolupráci se zastupiteli.
s kterými jsme společně ve volbách zvítězili, dbáme na vyrovnaný rozpočet obce
a ještě dokážeme z minimálních rezerv
poskytnout prostředky na akce, o kterých
se při tvoření rozpočtu nemůže vědět
(například 210.000,- Kč na nový povrch
hřiště), o čemž svědčí každoroční kladný
výsledek hospodaření a audit krajského
úřadu, který za mého působení zatím
neshledal v hospodaření obce žádných
podstatných závad. Kdo si to uvědomuje
a vidí výsledky našeho společného úsilí,
ten si utvoří názor sám, ostatní, kteří se
nechají pomluvami zmanipulovat, přesvědčovat nebudu, pouze krátce uvedu
fakta.
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Jak víte, v základní škole byl v loňském
roce instalován kotel na hnědé uhlf a štěpky Carborobot 140, který splňuje nejpřísnější emisni limity. Obec tento kotel zakoupila za 150.000, - Kč (tento kotel dosud
nebyl v provozu). Nový Carborobot 140
stojí v současné době 365.000,- Kč.
Od března 2011 do března 2012 bylo
spáleno uhlí v celkové hodnotě 145.000,Kč a plyn na ohřev teplé vody v částce
50.000,-Kč, celkem tedy 195.000,- Kč. Při
vytápění plynem by však škola protopila
za uplynulý rok (dle spotřeby ze sezony
2009-2010) minimálně 550.000,- Kč.
Z toho plyne roční úspora 350.000,- korun. Veškeré investice do přestavby (počínaje přeložením čapího hnízda a dále
stavební úpravy - projekt, přepažení
kotelny, instalatérské a elektrikáiské práce) si vyžádaly náklady v celkové výši
425.000,- Kč. Protože je kotel plně automatický, obnáší jeho obsluha v topné
sezoně jednu hodinu denně na doplnění
paliva a vynesení popela (topič je placen
z prostiedků školy). Nesmím opomenout
samotný velmi obtížný transport a instalaci kotle na místo, které provedli (stejně
jako přeložení čapího hnízda) bez nároku
na odměnu naši hasiči. Návratnost investice tedy činí maximálně jeden a půl
roku, a pokud autoři dopisu tvrdí, že
na změnu topného media z plynu na uhlí
můžeme obdržet dotaci, tak hlásají samé
hlouposti. A co se týká dotací, spoléháme
se již výhradně na dotace od krajského
úřadu, kde jsou jasná pravidla a peníze
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obdržíme hned na realizaci, na rozdíl
od "evropských': které investiční stavební akce nejen neskutečně prodražuji, ale
celou investici musíte zaplatit v plné výši
(tzn. převážně na úvěr, a to představuje
zastavit majetek, nehledě na to, že podíl
vlastních prostředků se pohybuje mezi
třiceti až padesáti procenty, a za tyto
peníze dokážeme akci realizovat sami,
bez zadlužování), a teprve po dokončení
stavby nějaký úředník či komise zkoumá,
jak je akce provedena, aby vám případně
mohli peníze pokrátit nebo odebrat, protože stát nepotiebuje obecní infrastruktury, ale potřebuje kongresová centra, golfová hřiště, soukromé penziony apod.
Vzhledem k tomu, že se naše škola pyšní titulem Ekoškola, plánujeme investovat další prostředky do ohřevu vody solárními kolektory.
Co se týká záměru nákupu stodoly, souhlasím, že v současné době nevypadá nijak
vábně, ale v případě, že uskutečníme její
nákup, postupně opravíme střechu, budovu omítneme a uvedeme do vyhovujícího
stavu tak, aby obci sloužila k uskladnění
veškerého materiálu (uhlí, štěpků, posypové drtě, která v zimě zamrzá, lešení
apod.). Náklady na koupi a opravu tohoto
objektu zatím neznáme, protože znalecký
posudek je nynl zpracováván, ale předpokládám částku do 800.000,- korun s tím,
že objekt je v průmyslové zóně a obec tím
získá po opravě majetek nejméně v hodnotě 2.000.000,- Kč. Poslední věcí, kterou
uvedu na pravou míru, je nákup štěpko-

vače. Tento stroj byl pořízen za účelem
likvidace dřevní hmoty, kterou naši spoluobčané naváží do sběrného dvora, nebo
která vzniká z prořezávek náletových
porostů na polních cestách okolo obce.
Tato dřevní hmota pak byla převážena
do kompostárny nad roklí a následně
několikrát do roka spálena za dozoru našich hasičů. Teplo, které tak vyletělo Pánu
Bohu do oken, nyní slouží v podobě štěpků jako doplněk uhlí. Co se týká nákladů
na převážení uhlí (za celou topnou sezonu
bylo navezeno 20 multikar paliva), jsou
ve srovnání s roční úsporou zanedbatelné.
O "špatném" hospodaření svědčí jistě
i získání vodovodu OZ05 darem, připojení tohoto vodovodu na vodovodní systém Osek- Volduchy, získání dvou dalších
vodních zdrojů v Oseku a jejich připojení
na vodovodní systém i prodloužení vodovodu z Vitinky do Hudlic. Veškerou pokládku potrubí, montáž ventilů, přípojek
a hydrantů a dále pokládku silových či
ovládacích kabelů jsme provedli vlastními silami, dodavatelsky jsme zajišťovali
pouze výkopové práce a montáže elektrických rozvaděčů. V neposlední řadě
přinesla úsporu i výměna převážné většiny starých stopadesátiwattových
svítidel za sedmdesátiwattová u veřejného
osvětlení.
Závěrem přeji dětem hezké a slunečné
prázdniny a dospělým příjemné zážitky
z dovolené, ať už ji prožijí doma či v zahraničí.
Jaroslav Peroutka
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Setkání s dárci krve

Vítání občánků

v sobotu dne 26. 5. 2012 ve 14 hodin
přivítal starosta obce Jaroslav Peroutka
v obřadní síni obecního úřadu pět nových oseckých občánků:
Andreu Bohuslavovou, nar. 25. 7. 2011
Elišku Baslovou, nar. 27. 7. 2011
Elenu Bozděchovou, nar. 11. 9. 2011
Josefa Neckáře, nar. 7. 12. 2011
Janu Zdvořákovou, nar. 4. 1. 2012

Opustili nás
9.3.2012 Květoslava Novotná
26.4.2012 Josef Košař
2.6.2012 Květoslava Andrlová

89 let
86 let
90 let

V sobotu dne 26. 5. 2012 od 15 hodin
se uskutečnilo v obřadní síni obecního
úřadu slavnostní setkání s dárci krve.
V roce 2011 darovali krev následující
dárci (v závorce je uveden celkový počet
odběrů):
Vlastimil Aubrecht (77), Zdeněk Benda (82), Eva Bohuslavová (11), Bc. Jolana Číhová (18), Petr Diepold (18),
Dušan Fišer (57), Blanka Fišerová (49),
Bc. Aneta Flemrová (1), Ing. Pavel Horešovský (55), Pavel Irmann (3), Petra
[elínková (14), Ing. Eva Keprtová (22),
Alena Marečková (18), Stanislav Marek
(68), Lenka Marková (5), losu Mizera
(5), Pavel Monhart (67), Anna Mošnová
(38), Jana Oliberiusová (20), Bc. Romana
Oliberiusová (3), Ivan Oravec (44), Ondřej Oravec (6), Karel Paum (17), Václav
Pešek (57), Iva Pokšteflová (28), Miroslav
Rybář (54), Petr Straka (40), Eva Straková (7), Lenka Straková (7), Josef Sýko-

Zájezd do Anglie
Ke zkoušce praktického použití anglického jazyka se odhodlalo celkem 15 žáků naší
školy. Provedení bylo snadné,
stačilo nasednout
do autobusu a vydat se směr Anglie.
28. května naše cesta začala.
Za zvuku písně Iťs a long way
to Tipperary jsme absolvovali dvacetihodinovou
cestu
do hlavniho města Velké Británie. Po noci strávené v autobusu nebylo jednoduché udržet
oči otevřené. Naštěstí je město
jako Londýn plné zajímavostí,
které nám náš průvodce pan
Klik na každém kroku připomínal a dodával k nim patřičný
výklad. Kromě těchto pauziček
jsme se ale nezastavili, za 4 dny
jsme nachodili celkem 60 km.
Během prvního dne jsme
prošli londýnské City s moderními budovami, vystoupali
jsme na věž Katedrály sv. Pavla,
pokochali se výhledem na Londýn a několikrát jsme přeběhli

řeku Temži po různých mostech. Utrmácení jsme se večer
opět autobusem vydali do OxFordu. Tam nás již očekávaly
hostitelské rodiny, jedno z největších dobrodružství,
neboť
nikdy nevíte, na koho narazíte.
Pořádek totiž není v britských
domácnostech
úplně běžnou
záležitostí. My jsme měli štěstí.
Druhý den jsme se za slunečného počasí rozjeli za Williamem Shakespearem do StratFordu nad Avonou, potom
na hrad War~ck a nakonec
jsme si prohlédli i samotný OxFord, z něhož jsme večer a ráno
viděli jen okrajové části.
Třetí den se nám trochu zatáhlo, ale kapkám deště jsme
se úspěšně vyhýbali. Prohlédli jsme si lázeňské městečko
Bath s jeho architektonickými
skvosty (kruhové náměstí nebo
budova ve tvaru půlměsíce).
Architektury
poněkud starší
se týkala i další zastávka toho

ra (15), Ladislav Šůcha (74), Iva Švarcová
(5), Kamila Trykarová (16), Martina Veselá (11), PhDr. Zdeněk Veselý (17).
Všem zúčastněným dárcům krve starosta obce Jaroslav Peroutka poděkoval
a předal dárkovou poukázku na nákup
zboží.
Vítání občánků i setkání s dárci krve
bylo zpestřeno velmi pěkným vystoupením dětí ze souboru Sluníčko z Rokycan,
vedeného paní Janou Průhaufovou.
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dne, byl to Stonehenge. S obdivem jsme
pozorovali obrovité kameny vyskládané
do kruhu jako kostičky domina. Bohužel
jsme se nesměli moc přibližovat. Posledním cílem předposledního dne se stalo
tržní městečko Salisbury s katedrálou
s nejvyšší věží ve Velké Británii.
Po poslední snídani v rodinách jsme
si naložili zavazadla do autobusu a spěchali jsme na návštěvu královny v jejím
letním sídle na Windsoru. Sice nám nezamávala, ale alespoň jsme měli tu čest
uvidět výměnu stráží. Bohužel tuto ceremonii dost rušila celkem často přistávají-
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cí a vzlétající letadla z nedalekého letiště.
Autobus nás ještě převezl do Londýna. Tam si páni řidiči museli povinně
dát devítihodinovou pauzu, my jsme si
tím pádem museli dát devítihodinový
pochod po Londýně. Začalo to u Buckinghamského paláce, kvůli přípravám
na oslavu 60. výročí panování královny
Alžběty II. jsme však z paláce neviděli
ani střechu. Přesunuli jsme se na Piccadilly Circus, kde jsme v obchodě se sportovním oblečením mohli utratit všechny
peníze. Pak jsme ušetřili pár kroků díky
napínavé jízdě metrem. Vystoupili jsme

Machůvmlýn
Ve dnech 21. - 23. 5. 2012 se žáci
VIII. třídy naší školy zúčastnili pobytu v rekreačním zařízení Machův mlýn.
Celý pobyt byl podpořen z finančních
prostředků na projekt esf "Škola pro život
orientovaná na rozvoj inovativních metod
výuky" a byl zaměřen a environmentální
výchovu. Během pobytu se žáci zaměřili na jediné téma - "VODA", se kterou se
"potkávali" během cesty, výuky i exkurze.
Machův mlýn leží v údolí říčky Javornice
a žáci se do něj vydali pěšky ze Zvíkovce.
Celá cesta byla asi 10km dlouhá. Během
putování bylo nutné překonat mnohokrát koryto [avornice, často k tomu posloužila vybudovaná lávka, ale častěji se
brodilo. Žáci se nejen věnovali výuce, ale
také sportovali, podnikli cestu na exkurzi
do úpravny pitné vody do nedaleké obce
Šípy, navštívili zříceninu hradu Krakovec
a jeden večer strávili nad společenskou
hrou Ekopolis.

nedaleko Muzea Madame Tussaud. Slovo muzeum se ale pro tento dům plný
zábavy moc nehodí. Vyfotili jsme se zde
s voskovými figurínami představujícími
známé osobnosti, odvážlivci prošli hororovou část, projeli jsme se taxíky historií
města a na závěr jsme se usadili ve 4D.
Třásla se s námi podlaha, kropili nás vodou, dokonce nás sedačky bodaly do zad.
Nezapomenutelný zážitek. Také nám tam
dost vyhládlo, proto nás pan průvodce
vzal na večeři do čínské restaurace. Mohli jsme sníst, kolik jsme zvládli.
Během
večeře
už
padla
na
město tma, Trafalgarské náměstí a Big
Ben jsme tak viděli krásně osvětlené.
Toho dne jsme nachodili zhruba 18 km.
Naštěstí jsme ani tentokrát nezmokli.
S úlevou jsme po takovém maratónu
nastoupili po jedenácté hodině večer
do autobusu, který téměř závodní rychlostí vyrazil směr Dover, abychom stihli
spoj přes La Manche. Cestou do Anglie
jsme sice jeli tunelem pod vodou, cestou
zpátky nám to však z důvodu všech možných oslav nebylo dovoleno. Těšili jsme
se na další zážitek. Bohužel se rozpršelo,
navíc byla už hluboká noc, loď se houpala, přemohla nás únava. Po výjezdu z trajektu se tak v autobusu rozhostilo ticho
přerušované jen občasným chrupnutim
některého spáče.
Když jsme se v sobotu odpoledne dokodrcali zpátky do Oseka, nikomu se ani
nechtělo vystoupit.
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Fata Morgana
Dne 24. 4. 2012 byli žáci naší školy
na jednodenním
pobytu v Botanické
zahradě Praha ve skleníku Fata Morgana a v ZOO. Pobyt se uskutečnil v rámci
projektu "Škola pro život, orientovaná
na rozvoj inovativních metod výuky".
Žáci se ve skleníku seznámili s ekosystémy, které se v naší přírodě nevyskytují.
Nejvíce je zaujala část věnovaná tropickému pralesu, kde právě probíhala výstava tropických motýlů.
Druhou část pobytu žáci strávili v Zoologické zahradě Praha. Zde se s tropickou přírodou podrobně seznámili při
prohlídce pavilónu indonéské džungle.

Soutěž
S požární technikou

CHKO Jeseníky

Letos patřili žáci naší školy opět mezi
úspěšné výtvarníky. Celkem jsme odeslali 9 prací. V okresní soutěži "Hasiči tak,
jak je vídím já" obsadila Jana Kozáková
ze 7. třídy 2. místo a Adam Budín z 8. třídy4. místo.
V další okresní soutěži .,požární
ochrana očima dětí" byli v okresním
kole úspěšní čtyři žáci. V kategorii ZŠ 3
získala Jana Kozáková ze 7. třídy 1. místo, Kristýna Pellerová z 8. třídy 2. místo
a Adam Budín z 8. třídy 3. místo. V kategorii ZŠ 4 byla Marcela Páníková na
2. místě a Martin Moravec na 3. místě. Práce těchto pěti žáků postoupily
do krajské soutěže, kde Martin Moravec
obsadil krásné 3. místo. Blahopřejeme!

Ve dnech 2. a 3. května byli žáci 9.
třídy naší školy v CHKO Jeseníky. Celý
pobyt byl zaměřený na environmentální výchovu.
Největším
zážitkem
pro žáky byla exkurze v Přečerpávací vodní elektrárně
Dlouhé Stráně.
V elektrárně se seznámili s naprosto
unikátní stavbou a technickým zařízením, které je umístěno v chráněném
území a umožňuje získávat energii
z obnovitelného zdroje. Při prohlídce
objektu, především horní nádrže měli
žáci jako na dlani část masívu Hrubý
[eseník a jeho nejvyšší vrchol Praděd.
Během exkurze se dostali i do stroj ov-

ny elektrárny, která je 300 metrů pod
zemským povrchem. Druhý den byli
žáci na exkurzi v Papírně ve Velkých
Losinách, která je jedinou manufakturou na výrobu ručního papíru v České
republice. V Muzeu papíru se seznámili s historií výroby papíru v Čechách
i ve světě. Během exkurze také navštívili přímo provoz manufaktury a viděli
výrobu papíru "na živo".
Celý pobyt v Olomouckém
kraji
a v CHKO [eseníky je součásti projektu
"Škola pro život, orientovaná na rozvoj
inovativních metod výuky", který je financován z fondů EU.

6

Osecklj zpral/odaj

DenZeměvMŠ

Ke DNI ZEMĚ se přidala i třída Dráčků a Berušek. Celý týden jsme si povídali o planetě Zemi. Rozvíjeli jsme poznatky nad
obrázky v knihách a encyklopediích, část zabíral i globus - říkali jsme si, kde jaká zvířata žijí a podobně. Pomocí suchého pastelu
jsme si každý vyzdobili svoji malou zeměkouli. Poslední den v týdnu jsme se společně vypravili na vycházku po Oseku a cílem byl
Kamýk, kde na děti čekal malý poklad v podobě PET lahve plné sladkého překvapení. Cestou jsme se zastavili u kontejnerů, kde
jsme si ukázali, kam patří sklo, papír i plast. Paní učitelky nahromadily odpad, aby dětem třídění názorně ukázaly. Během cesty
děti upozorňovaly na ležící odpad a správně říkaly, do kterého kontejneru patří. I přes nepříznivé počasí hodnotíme tento den
jako velmi přínosný.

Den Země u Myšek
I přesto, že Den Země připadl na neděli, neopomněli jsme si tento den připomenout ani my Myšky. Tématu Země
jsme věnovali celý týden. Vyhledávali jsme zajímavosti v encyklopediích,
prohlíželi jsme glóbus, pokusili jsme se
namalovat vlastní Zemi a povídali jsme
si o tom, co všechno naší Zemi škodí.
Své poznatky jsme využili při vycházce do lesa, kterou jsme spojili s pomocí
Zemi sběrem odpadků. Ani byste nevěřili, co všechno dokážou lidé odvézt
do lesa. Na všechno jsme bohužel sami
nestačili. Na některých místech už to
totiž nebyly jen pohozené odpadky, ale
malé skládky. V poslední den jsme se
s chutí vrhli do práce při sestavování naší
Země, Slunce a Měsíce z víček od PET
lahví. Jak se nám to vydařilo, můžete posoudit sami ...

Závěrečná konference
Dne 25. 5. 2012 proběhla závěrečná
konference k projektu "Škola pro život
orientovaná na rozvoj inovativních metod výuky". Na konferenci byli pozváni
zástupci škol z okresu Rokycany. V úvodu ředitelka školy Mgr. Irena Lepešková
seznámila všechny přítomné s hlavními
cíli projektu, realizací i s problémy, se
kterými se během dvou let realizační
tým potýkal. Koordinátorka EVVO Ing.
Marcela Judlová prezentovala zážitkové
pobyty žáků, které byly zaměřeny na en-

víronmentální výchovu. Dále následovala praktická ukázka vytvořených výukových materiálů. Účastníci konference si
mohli libovolně vybrat dle svého zaměření, jaké předměty je zajímají, a členové
realizačního týmu jim ukázali konkrétní

pracovní listy nebo prezentaci na interaktivní tabuli a ochotně odpovídali na
případné otázky. Konference se zúčastnili zástupci škol: zš a MŠ Volduchy, Zš
Dobřív,
Holoubkov,
a MŠ Stupno,
ZŠ Mýto, ZŠ a MŠ Radnice.

zš

zs
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Jak ten čas letí, půl roku uběhlo jako
voda a už je tu další Osecký zpravodaj.
Také se Vám zdá, že jak přibývají roky,
tak ten čas běží rychleji?
Předem Vám musím vyřídit přání, které mi poslala emailem paní Petrová ze
zahradnictví v Mělníce. Přání všeho nejlepšího do nového roku Vám předávám
a věřím, že to potěší zvláště ty, kdo tam
námi byli na výletě.
Letošní zima nám dala pěkně zabrat.
O to víc se budeme těšit na léto a na naše
výlety. Dovolte mi, abych Vás seznámila
s tím, co všechno jsme stačili za půl roku.
Naše první akce byla kulturní, vydali
jsme e autobusem do plzeňského Komorního divadla na činohru Zkrocení
zlé ženy. "Vztah mezi mužem a ženou je
vždycky tajem tvím," tak by se dala tato
hra stručně popsat. Ale to, jak se herci
zhostili svých úloh, bylo fascinující. Celkové provedení všech herců a zejména
hlavních postav, představitelé Kateřiny
a Petruccia, to bylo něco úžasného. A tak
jsme odjížděli domů plni dojmů, co v nás
představení zanechalo.
Pro náš první letošní výlet jsme si
vybrali zámek Štiřín. Dovolte mi pár
vět a dojmů z výletu. V roce 1870 koupil Štiřín s panstvím a s Popovicemi
mědirytec a kotlář František Ringhoffer
z Kamenice, jehož rod se usídlil v Čechách od poloviny 18. století. I když získal titul barona, nebyl to člověk, který
by se povyšoval nad místní lid. Zámek
byl i útočištěm, za války pomáhal lidem, aby nemuseli být na azeni na práci
do Německa. Až do roku 1945 byl zámek
vyvlastněn a střídají se zde různé organizace. Podle toho byl zámek a i přilehlý
park zdevastován. Až do doby, kdy přichází na zámek jako ředitel pan Václav
Hrubý. Po velkém úsilí dal zámek i park
do stavu, jak jsme mohli vidět. Nemá
ale vyhráno. Proč? Protože jak jsme se
dozvěděli, připravuje se privatizace a zámek by nemělo vla tnit Ministerstvo
zahraničních věcí, ale člověk, kterému
se zalíbil. Možná se někdo zeptá, jak to
mohu takhle napsat. Mám tuto informaci od člověka, který je přímo v dění. Tím
člověkem byl náš průvodce pan doktor
Václav Větvička, který nás na zámku
i po parku prováděl. Byla jenom velká
škoda, že nás tlačil čas a po dvou hodinách poutavého povídání musela naše
prohlídka skončit. Dovolte mi malou
poznámku. Ti, kdo zámek viděli, mi jistě

dají za pravdu. Nebyla by škoda tak krásný zámek po rekonstrukci za babku dát
do soukromých rukou?
My však jedeme dál a pan řidič Vyskočil nás odvezl do Pivovaru Velké
Popovice. Tam na nás čekala paní Ivana
Novotná, která nám převyprávěla historii pivovaru, jak šel čas, a všechny jeho
vlastníky. Rovněž nám dala ochutnat
pivo ve sklepích pivovaru. Nebudu Vás
unavovat celou řadou vlastníků, jak šel
čas. Dnes to vypadá tak, že pivovary jsou
sloučeny v jeden komplex, a to Plzeňský
Prazdroj, Radegast a Velké Popovice.
Velkopopovický pivovar jako jeden celek
vlastní jihoafrická společnost Jihoafrické
pivovary, ale má českého ředitele pana
Jaroslava Gubiše. Proč se zmiňuji o panu
řediteli? Jak jistě víte, značka pivovaru je
Kozel, celá léta tento maskot byl na dvoře a jmenuje se Ondra. S příchodem nového pana ředitele mu zaměstnanci dali
jako dárek kozla. Protože pan ředitel si
kozla v pivovaru nechal, tak dostal jméno Jarda po panu řediteli. Prohlídka pivovaru skončila. Před branou pivovaru je
restaurace s příhodným jménem Kozlovna, tam ná pan vedoucí Skala přivítal,

my jsme se posilnili, abychom mohli pokračovat na naši poslední zastávku. Tou
byly nedaleké Hrusice.
Když se řekne Hrusice, každému se vybaví jméno Josef Lada. Malebná vesnička,
jak ji Lada maloval, i když zrovna v této
době zde dělají kanalizaci, tak byla cesta
dost krkolomná. Stálo to ale za to, paní
Květa aštinová nás provedla celou vilou,
kde žil a tvořil náš velký kreslíř a spisovatel. Všechna díla jsou zde vzorně udržovaná, a to nejen Ladova, ale i jeho dcery,
která bezpochyby zdědila jeho talent. Paní
Naštinová nám s hrdostí poutavě vyprávěla, že se ani nechtělo odejít pryč. Prohlídka skončila a pan řidič Vladyka, kterému
mi tímto dovolte poděkovat za perfektní
jízdu a trpělivost, když na nás čekal.
Na úplný konec ještě pár slov. Chtěla
bych poděkovat všem na našem výletě,
že dodrželi časy a nemuseli jsme na nikoho čekat. V neposlední řadě moje osobní poděkování Iaruš Bohuslavů, která
mi pomohla, když už mi docházely síly.
[aruš, moc děkuj u, on ten náš výlet byl
dost náročný, ale my to zvládli, ve zdraví
se všichni v pořádku vrátili domů.
Vlasta Havlová
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Vážení čtenáři Oseckého zpravodaje,
rád bych Vás eznámil s činnosti boru
dobrovolných ha ičů v Oseku od začátku
roku.
REKONSTRUKCE
ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA
Od roku 2011 bylo uvažováno o výměně nádrže v Liaz CAS 24K, při každoroční jarní údržbě ha ičského vozidla
byl zjištěn havarijní tav nádrže na vodu
s prů aky vody do nástavby vozu. Po zjištění této závady byla předána informace
panu tarostovi obce. Když ještě přišla
nabídka od krajského úřadu o po kytnutí dotace na opravu a výměnu ná tavby
a výměnu nádrže, bylo po domluvě e
starostou obce panem Peroutkou zažádáno o dotaci.
Na základě schválené dotace a jejích
podmínek se u kutečnilo výběrové řízení
a bylo rozhodnuto o nákupu nové nádrže větším množstvím vody a také celkové rekonstrukci celé nástavby, včetně
nových schránek, polic a rekonstrukce
čerpadla. S celkovou rekonstrukcí našeho zá ahového vozidla Vás seznámíme
v samostatném článku v dalším čísle
Oseckého zpravodaje.
ZÁSAHY
Od začátku roku zasahovala naše jednotka u velkého požáru objektu Lesanka
v obci Volduchy. 7.2.2012 v 04:00 byla
na e jednotka vyslána k objektu Lesanky, kde spolu s HZS Rokycany a dobrovolnými jednotkami z okolí za ahovala
téměř 9 hodin. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům za odvedenou práci
a nasazení při takto náročném zá ahu.
utno podotknout, že zásah probíhal při
-20 stupňových mrazech.

byli podívat u jezera. Druhý den po snídani jsme se vydali k jezeru, kde už
na nás čekali kolegové spolu s potápěči.
Po převléknutí do neoprénu, dýchacího
zařízení a podání pár informací jsme
e po skupinkách vrhli do vody. Musím
konstatovat, že zkušenost to byla velmi
zajímavá. Po ukončení potápění nám ještě kolegové předvedli pálení železa pod
vodou.
Večer proběhlo ukončení a vyhodnocení, kde nás vou návštěvou poctil
i tarosta obce Trebga t. Chtěl bych touto
cestou ještě jednou poděkovat kolegům

SPOLUPRÁCE Z THW
Naše jednotka byla pozvána od našich
kolegů z Něrnecka z THW Chemnitz
na víkendové potápění na jezero Trebgast, které proběhlo o víkendu 11. až
13.5.2012.
V pátek 11. 5. po příjezdu a přivítání
byla naše jednotka ubytována v jedné
chatě u minipivovaru. Po večeři j me e

Redakční rada: Š. Sloupová,
Vydává OÚ Osek ev.

Č.

J. Peroutka,

z THW za uskutečnění tohoto výcviku
a Rudimu Eschkovi za překlad. Těším se
na další spolupráci.
ČINNOST DĚTÍ
K dnešnímu dni k nám dochází
10 dětí.
dětmi jsme se účastnili noční soutěže, která se konala 14. 4. 2012
ve Stupně. Soutěže se zúčastnilo 6 našich
dětí. Tato soutěž byla v tomto roce zatím
jediná, protože na krajské kolo hry Plamen jsme nedokázali splnit počet dětí
na jedno družstvo, tak j me e bohužel
nezúčastnili.
yní k nám nastoupilo několik nováčků, které za věcujerne do požárního sportu. Jelikož už je poměrně
dobré počasí, trénujeme s dětmi požární
útok, který je ze všech disciplín pro děti
nejlepší. Mají nahu pořád pilovat své
výkony, a to je hodně motivuje dotáhnout to do konce. Tento rok máme s dětmi naplánováno několik akcí, jako jsou
například sjíždění řeky Berounky nebo
letní soutěže.
a závěr chci ještě poděkovat panu
starostovi a celému obecnímu úřadu
za rychlé vyřešení a pomoc při rekontrukci našeho zá ahového vozidla.
Jednatel SDH: Fišer Miroslav

P. Nová, F. Sommr, M. Čelechovský, P. Sloup
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450 výtisků, e-mail: podatelna@obecosek.cz

