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Vážení spoluobčané,
piibližil se konec roku 2012 a s ním přichází hodnoceni toho, co jsme si na tento
rok naplánovali a realizovali a co jsme
naopak nestihli.
Nejdůležitějšími
úkoly
uplynulého
období bylo jednak pokračováni oprav
místních komunikací v Oseku a Vitince
(dokončili jsme opravu obecních komunikací pod Kamýkem a pod Lidovým
domem, kde bylo nutné zároveň opravit
i zavaleno u kanalizaci, o opravách v Novém Dvoře jsem se zmínil v letním vydání
zpravodaje) a jednak oprava a nové vybavení kuchyně v základní škole. O této
akci bych se krátce zmínil. Jak už bylo
zveřejněno v piedchozich vydáních časopisu, činil rozpočet na rekonstrukci školní kuchyně 3,6 milionu korun. Dotace
od krajského úřadu přišla ve výši 682 tisíc korun, z toho větší část (482 tis. Kč)
byla poskytnuta na základě osobní žádosti z fondu hejtmana Plzeňského kraje. Prvním předpokladem bylo vyklizení
kuchyně a vybourání spotřebičů a staré
elektroinstalace a vyvezeni sutě. Úkolu
se zhostila obětavě pracovní četa ve spolupráci s panem Františkem PokšteJlem
staršim, který byl na základě výběrového
řízení pověřen stavebními pracemi před
osazením nového zařízení. Po vyklizení
se dostavil zástupce dodavatele (firmy
DSD Metalic Trade, s. r. o., Plzeň, která
zvítězila ve výběrovém řízeni na dodávku
nového vybavení školní kuchyně), který
vypracoval projekt na instalaci nových
kuchyňských spotřebičů. Pak už to šlo ráz
na ráz. Neprodleně nato nastoupila .firma
pana Fuji, která zhotovila novou elektroinstalaci, zároveň s ní provedli opravu vodovodních a kanalizačních rozvodů naši
stálí a spolehliví spolupracovníci pánové
Švarc a Košař a po nich za čistili a nově obložili rekonstruované místnosti pan PokšteJl s panem Hodinou. Zbývalo ještě zho-

toveni podlahy a oprava vzduchotechniky.
Přemýšleli jsme, jaký nejvhodnějšl povrch
pro podlahu zvolit. Nakonec jsme se přiklonili k litému protiskluzovému povrchu
z pryskyřice, který dodala .firma Pliska-podlahy, s. r. o., Brno. S odstupem času
můžeme zhodnotit, že tato podlaha splňuje požadavky kladené náročným provozem školní kuchyně. Vzduchotechniku
pak opravila a nový agregát dodala .firma
AD-KLIMA Rokycany. Jak jsme předpokládali, tím, že akci nezajišťovala jediná
.firma, ale všechny dodávky jsme vybírali jednotlivě a dodali vlastní práci, činila
celková hodnota díla dva miliony dvě
stě pět tisíc korun včetně víceprací (nové
osvětlení v jídelně, lítá podlaha byla zhotovena i v chodbě vedoucí ke kuchyni, rohové lišty a rám výdejního okénka z nerezu, které dodala pouze za cenu materiálu

.firma HBH Osek). Všechny práce proběhly tak, aby mohla být školní kuchyně
slavnostně uvedena do provozu 28. srpna
2012. Všem výše jmenovaným vyjadřuji
velké uznání a dík za odvedenou práci.
V roce 2013 plánujeme další opravy
místních komunikací a zejména bychom
rádi zahájili stavbu chodníku od obecního
úřadu na konec obce směrem na Volduchy, na který bude navazovat cyklostezka
do Volduch. Projektová dokumentace pro
územní řízení je již zpracována, na projekt poskytne dotaci Krajský úřad Plzeňského kraje. V areálu základní školy začneme připravovat terén pro školní hřiště,
které bychom rádi dokončili v roce 2014.
Na závěr Vám přeji klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho
úspěchů v příštím roce.
Jaroslav Peroutka
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Díky změnám v rozpočtovém
vzhledem k celkové hospodářské
dosud není jasné, jaké finanční
jak pravidelně a v jakém objemu
jsme do rozpočtu zahrnuli, obec

druh
IiIi

VÝDAJE v tis. Kč

v tis. Kč

PŘÍJMY
§

určení daní by si měla naše obec v roce 2013 polepšit přibližně o dva a půl milionu korun. Avšak
situaci byl návrh rozpočtu obce O ek sestaven nižší, a to o přibližně jeden milion korun, protože
závazky budou proti tomuto navýšení na obec přeneseny. Každopádně
s přihlédnutím
k tomu,
přichází příjmy ze státního rozpočtu v průběhu letošního roku, předpokládáme,
že příjmy, které
skutečně obdrží.

příjmu

§

2013

Daň z příjmů fyz. o ob
ze závislé činnosti

2610,00

1112

Daň z příjmů fyz osob
ze samo výdělečné činnosti

220,00

1113

Daň z příjmů fyz. o ob
z kapitálových výnosů

300,00

1121

Daň z příjmů
právnických osob

2330,00

1211

Daň z přidané hodnoty

5030,00

1332

Poplatek za znečišťování
ovzduší

1340

Poplatek - likvidace
komunálních odpadů

1341

Poplatek ze p

3,00

ů

65,10

2223

Bezpečnost silničního provozu

200,00

2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čištění odpad. vod a nakl.s kaly

3113

Základní školy

3314

Činnosti knihovnické

25,00

500,00
2215,00

Ost. záležitosti sdělovacích prostředků

20,00

3392

Zájmová činnost v kultuře /KZ Vitinka/

80,00

3399

Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.

105,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

40,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

25,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

1361

Správní poplatky

20,00

1511

Daň z nemovitostí

3113

2122

Odvody příspěvkových
organizací /odpisy/

3613

2131

Příjmy z pronájmu
pozemků

3613

2132

Příjmy z pronájmu o t.
nernovitostí

65,00

2111

Příjmy z po kytování
služeb a výrobků /
hřbitov/

42,00

7,00

3631

Veřejné osvětlení

350,00

1250,00

3632

Pohřebnictví

150,00

95,00

3639

Komun.službya

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

7,00

3722

Sběr a svoz komunálních

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4379

Ost.soc.služby a čin.v obl.soc.prevence

200,00

70,00
4,00

495,00

úz.rozvoj jinde nezařaz.

30,00
1200,00

odpadů

655,00
/dary/

65,00

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

230,00
852,00

6112

Zastupitelstva obcí

6171

Činnost místní správy

6310

Obec.příjmya

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330

Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr.

70,00

6402

Finanční vypořádání minulých let /vratka volby/

25,87

13 075,00

-------------------------

1200,00

3349

80,00

CELKEM

Provoz veřejné silniční dopravy

27,00

Odvod výtěžku
z provozování loterií

Příjmy z úroků

2221

80,00

1355

2141

40,00

Ost.záležitosti ochr. památek a péče o kult. dědictví

80,00

6310

Ost. záležitosti pozemních komunikací

3329

1351

Převody z rozpočtových
účtů /SF/

Silnice

2219

10,00

Odvod výtěžku
z provozování loterií

4134

2144,03

2212

Ostatní záležitosti kultury

2,00

4112

2013

3319

Poplatek za užívání
veřejného prostranství

Neinv. přijaté dotace
ze R v rámci souh.
dot. vztahů

výdaje

640,00

1343

3632

druh

výdaje z fin. operací

CELKEM

~w~~TI~

Protože obec Osek počítá s navýšením příjmu ze státního rozpočtu, nebude zvýšen poplatek za sběr a odvoz
komunálního odpadu, který činí 500,- Kč na poplatníka a je splatný do 31.března 2013, ani poplatek za psa, který
činí 100,- Kč a je splatný do 15. února 2013. V letošním roce uzavřela obec smlouvu s firmou A ekol na odběr
a od~o.~ domfunkácí~h.elelektrktr~sPk~třebi~ůb·
~e s~~rné~bdulvoře )b'eted yffi?!ndo ~d0akklecov~h~ konalte}nkeru~dkládatdvšebch~ ~.",
ny vétsi ne
cm e
lC e spotre ice. ve vestí
u o ecn íh o ura u)e p
umístén m y ontejner na ro ne
elektrospotřebiče a baterie.
eukládejte prosím žárovky, zářivky apod., tyto patří do nebezpečného odpadu.

2111,00
15,00
70,00

13 075,00
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Vážení odběratelé,
začátkem letošního roku jsme ve spolupráci s obcí Volduchy zprovoznili rekonstruovaný vrt u studánky v Habru,
který zajišťuje pokrytí spotřeby zejména na začátku letní sezony při napouštění bazénů a zalévání. Při této příležitosti
upozorňujeme znovu všechny odběratele, že odběr vody pro tyto účely není
povolen. Přesto vycházíme vstříc všem
spotřebitelům, kteří o tento nadlimitní
odběr požádají, samozřejmě pokud jsou
vodojemy naplněné. S tím souvisí i občasné zákaly vody, které jsou způsobeny
zvýšeným prouděním ve vodovodních
řadech, způsobené právě těmito nekontrolovatelnými odběry. Přestože na obou
úpravnách odstraňujeme železo i mangan, dochází k usazování zbytků těchto
kovů ve vodovodní síti. Těchto usazenin se pak zbavujeme odkalováním. To
provádíme na jaře a na podzim, případně pokud nás odběratelé upozorní
na zakalení vody. Odkalení provádíme
samozřejmě i po jakékoli opravě vodovodních řadů nebo vodovodních přípojek. V průběhu uplynulého roku jsme
prožili několik kritických dnů na Vitince, kde probíhala oprava hlavní silnice
na Chrást. V této komunikaci je uložen
hlavní vodovodní řad z litiny. Měli jsme
obavy, že práce zemních strojů, zejména frézy a válců, které způsobují silné
vibrace, potrubí poškodí. Tyto obavy se naštěstí nenaplnily, avšak došlo
k uvolnění tří vodovodních přípojek
a následnému úniku vody, který způsobil výpadek v zásobování celé Vitinky.
Neprodleně jsme zahájili náhradní zásobování. Abychom co nejvíce omezili
ztráty, opravili jsme a uzavřeli šoupě
na vodovodním řadu v Novém Dvoře,
čímž jsme zajistili zásobování obyvatel
Nového Dvora. Následně jsme opravili
první uvolněnou vodovodní přípojku
a těšili se, že je starost zažehnána. Bohužel po obnovení dodávky začal tlak
v potrubí znovu klesat a bylo nutné odbagrovat dvě další vodovodní přípojky.
U jedné z nich jsme zjistili i poškozené potrubí u navrtávky, kudy unikala
voda určitě již delší čas. Nutno dodat,
že na slunci bylo 36 stupňů, byla pouť
a další den se pokládala finální vrstva živice na komunikaci. Slouží ke cti
obyvatel Vitinky, že se s celou situací
vypořádali s pochopením a bez emocí
a pomáhali nám, jak se dalo.

V Oseku byla kritickým dnem neděle 1. července, kdy vodoměr na odtoku
z vodojemu do obce vykázal neuvěřitelných 183 m! (mezi devátou a sedmnáctou hodinou odteklo 106 rn', což představuje 3,68 litrů za vteřinu, přičemž
kapacita úpravny je 2,5 l/s). Průměrná
denní spotřeba činí v letních měsících
cca 100 rrr', v zimních měsících pak
80 m-. Díky výpomoci z úpravny Volduchy nebylo nutné zásobování omezit.
Na vodovodní síti v Oseku i ve Volduchách jsme prováděli několik oprav. Bylo
nutné opravit šoupě u křižovatky na Březinu, které uzavírá okruh s novou stavební lokalitou v Habru, kde jsme připojovali jednak nové vodovodní řady a jednak
nové přípojky. V Habru jsme prováděli
přeložku elektrických kabelů z původní čerpací stanice, která byla vyřazena
z provozu při dokončení úpravny vody
ve Volduchách, aby objekt mohl být předán majiteli pozemku, a dále jsme opravovali dvě uvolněné vodovodní přípojky
v Habru. Protože na vodovodním řadu
do Habru nejsou osazena žádná sekční
šoupata, bylo nutné vypustit celý vodovodní řad, tím došlo k jeho zavzdušnění. Protože je na potrubí jediný, koncový
hydrant, nelze řad odvzdušnit na více
místech a vzduchové bubliny putují pomalu a pozvolně na konec potrubí a tlačí
se do přípojek s odběrem. Tady pak způsobují nepříjemné prskáni z vodovodních kohoutků. Proto bylo nutné potrubí
v Habru odpouštět a odkalovat víckrát
po sobě, než bylo definitivně zavodněno.
To je na vysvětlenou a na omluvu pro odběratele bydlící v Habru.
A ještě na závěr, jakmile budete mít
pocit, že není něco s vodou v pořádku
(malý tlak, cítíte více chlor, vidíte někde
vytékat vodu, kde jindy nebyla), neostýchejte se zavolat. Může se tím předejít
větším problémům či poruchám.

Co se týká cen pro vodné a stočné, je
nutné počítat se zvýšením ceny o 5 - 7%
z důvodu zvýšení cen el. energie a daně
z přidané hodnoty (výše daně dosud
není stanovena). Vzhledem k tomu, že
obec Osek dosud vložila do provozování
vodovodu a kanalizace více než milion
korun a obec Volduchy vloží v příštím
roce do provozování pět set tisíc korun,
rozhodli zastupitelé obou obcí zahrnout
od příštího roku do kalkulace i přiměřený zisk (jedna koruna na 1 m3 pitné
i odpadní vody), ze kterého budou tyto
půjčky postupně splaceny.
Protože
technologické
zařízení
v úpravně vody Volduchy dosluhuje,
schválilo zastupitelstvo obce Osek podání žádosti o dotaci na rekonstrukci (technické zhodnocení) úpravny, která byla
podána v říjnu letošního roku na Krajský úřad Plzeňského kraje. Navrhovaná rekonstrukce předpokládá náklady
2.500.000,- korun. Tímto krokem zároveň zastupitelé obce akceptovali závěry
z jednání starostů obou obcí s jednateli
Osecké obecní vodárenské, s. r. o., o pokračování provozování vodovodu a kanalizace ve Volduchách.
Platební morálka je u většiny odběratelů velmi dobrá, k dnešnímu dni své závazky po upomínkách uhradila i většina
opozdilců i díky tomu, že bylo uzavřeno
několik vodovodních přípojek na Oseku,
ve Volduchách i Svojkovicích a byla jim
připomenuta možnost vymáhání pohledávek soudně. V současné době dosud
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neuhradili pohledávky dva odběratelé
ve Svojkovicích, čtyři ve Volduchách
(jednomu bude v dohledné době uzavřen
přívod vody a na ostatní bude podána
žaloba) a jeden odběratel na Vitince.
Znovu upozorňujeme všechny odběratele, kteří podceňují naše možnosti
a dluží na vodném či stočném, že jsme
ze zákona oprávněni přerušit dodáv-

ku vody nebo odváděni odpadních
vod. Nechceme uplatňovat toto krajní
opatření za každou cenu, ale také s ním
neváháme tam, kde nevidíme žádnou
vstřícnou snahu dlužníka o řešení jeho
dluhu. O tom, že k tomuto opatření
máme zákonný mandát a postupujeme
v souladu se zákonem, se osobně přesvědčil jeden odběratel, kterému jsme

přerušili dodávku vody, a jeho žalobu
na Oseckou obecní vodárenskou, s. r. o.,
nejprve Okresni soud v Rokycanech
a posléze i Krajský soud v Plzni zarnitly
a on nesl veškeré náklady tohoto sporu.
V Oseku byl s jediným dlužníkem, který je ve svízelné situaci dohodnut splátkový kalendář.
Osecká obecní vodárenská, s. r. o.

Komise pro občanské záležitosti
Omlouváme se čtenářům Oseckého zpravodaje, že jsme v čísle 112012 nedopatřením otiskli pouze článek o vítání občánků
a setkání s dárci krve a nezveřejnili přehled jubilantů a dalších důležitých událostí. Tímto nedostatek dodatečně napravujeme.

JUBILANTI

Prosinec 2011: Milada Tesařová (70),
Marie Bohuslavová (83), Marie Lokajíčková (81), Zdenka Plimlová (80), Anna
Pechoušková (84), Věra Budínová (81),
Jaroslava Šnáblová (83), Josefa Cajthamlová (84)
Leden 2012: Stanislava Benetková (83),
Josef Pašek (91), Božena Černá (87)
Únor 2012: Zdeněk Šneberk (70), Rudolf
Záhrubský (92), Ladislav Fuchs (82)
Březen 2012:
ataša Kumberová (81),
[osef Levý (75), Marie Bohuslavová (85)
Duben 2012: Marie Aubrechtová (82), Božena Paumová (70), Miluše Pašková (90),
Rostislav Budín (81), Josef Boreček (84),
Jaroslav Aubrecht (75), Josef Košař (81)
Květen 2012: Dagmar Holubová (80),
Marie Borečková (86)
Červen 2012: Jan Hejsek (83), Milada
Černá (92), Jaroslava Hasalová (86), Václav Fakan (84), Libuše Kučerová (70),
Bedřich Polka (75)
Červenec 2012: Stanislav Cajthaml (70),
František Lokajíček (85), Vladirnir Paum
(80), Vlasta Pelcová (84), František Farský (85), Věra Svobodová (75), Miloslav
Houška (75)
Srpen 2012: Žádný jubilant
Září 2012: Josefa Aubrechtová (89), Marie Pelcová (75), Josef Šůcha (82), Jan
Šnajdr (87), Maria Ďranová (80), Jiřina
Černá (80)
Říjen 2012: Marie Kašáková (84), Jiří
Kricner (80), Jaroslav Pták (75), Ladislav
Hošek (86)
Listopad 2012: Vlasta ová (82), Marie
Kotvová (89), Václav Černý (96), Jaroslava Aubrechtová (84)
NARODILI

7.12.2011 Josef eckář
4.1.2012 Jana Zdvořáková
6.2.2012 Ema Berková

SE

23.2.2012 Dominik Skopový
11.3.2012 Sofie Veselá
22.3.2012 Štěpánka Bílá
24.3.2012 Zuzana Baslová
31.3.2012 Pavla Moulisová
31.3.2012 Ondřej Čech
12.5.2012 Tomáš Dulíček
6.9.2012 Kateřina Černá
16.10.2012 Antonín Redlich
21.11.2012 Melánie Plačková
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 20.10.2012 přivítal starosta obce Jaroslav Peroutka v obřadní síni obecního
úřadu osm nových občánků:
Emu Berkovou, nar. 6.2.2012
Dominika Skopového, nar. 23.2.2012
Sofii Veselou, nar. 11.3.2012
Štěpánku Bílou, nar. 22.3.2012
Zuzanu Baslovou, nar. 24.3.2012
Pavlu Moulisovou, nar. 31.3.2012
Ondřeje Čecha, nar. 31.3.2012
Tomáše Dulíčka, nar. 12.5.2012

Diamantovou
svatbu
oslavili
dne
22.12.2011 manželé Marie a František
Lokajíčkovi, Osek 216.
Diamantovou
svatbu
oslavili
dne
5.7.2012 manželé Božena a Ladislav
Fuchsovi, Osek 238.
OPUSTILI

NÁS

4.7.2012 Karel Tesař, 78 let
31.8.2012 Marie Špelinová, 87 let
9.10.2012 Marie Borečková, 86 let
12.10.2012 Zdenka Zernanová, 82 let
17.10.2012 Iosef Pašek, 91 let
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Soutěž "Era Starosta roku"
Tuto soutěž realizuje Nadace VIA
a Poštovní spořitelna. Mediálním partnerem je regionální deník. V roce 2012 již
soutěž vstoupila do 4. ročníku. Jménem
167 občanů, kteří nominovali do soutěže
našeho starostu pana Jaroslava Peroutku,
jsme 31.8.2012 přihlášku odeslali.
Přihláška byla odeslána i v předchozích třech ročnících.
Dne 5. září 2012 skončila uzávěrka soutěže. Bylo norninováno 44 starostek a 122
starostů. Koncem září komise vybrala finálovou pětici nejlepších kandidátů:
Kandidát(ka) / obec / kraj / okres
Bohumil Cempírek
Polnička / Vysočina / Ždar nad Sázavou

Petr Halada
Kamýk nad Vltavou / Středočeský / Přibram
Jana Kuthanová
Hoiiněves / Královéhradecký/ HradecKrálové
Josef Lněníček
Nepomyšl/ Ústecký / Louny
Vlasta Mokrá
Násedlovice / lihomoravsky / Hodonin
Vítězem celé soutěže se stala Vlasta Mokrá. Do obecni kasy získala 250 tis. Kč
od Poštovní spořitelny a zavedla také tzv.
Rychtářské právo, symbol dobrého vedení obce.
Škoda, že ani počtvrté našemu panu starostovi nepřálo štěstí, i když by si to určitě zasloužil.
M. Šneberková

KutnáHora
Celodenní zájezd do Kutné Hory
byl prvním letošním delším výletem.
Vydali jsme se tam především za historickými památkami, které nám toto
město nabízí. Žáci osmé a deváté třídy
nastoupili v ranních hodinách do autobusu a vyrazili. Cesta se jim zdála
zdlouhavá, ale navštívené objekty stály
za tu námahu.
Prvním z nich bylo České muzeum
stříbra. Tady se naše skupina po krátkém slovním úvodu ponořila do hlubin
a stala se svědky náročné práce bývalých kutnohorských havířů v místním
dole. Důlní štoly překvapily svou stísněností, výška ani šířka neposkytovala
pro chůzi moc pohodlí. Když jsme se
na jednom místě zastavili a zhasli zapůjčené lucerničky, nastala neproniknutelná tma. Pan průvodce nám zde
ukázal, v jakých podmínkách
kdysi
havíři pracovali, téměř v absolutní tmě
za svitu mihotavého světla hořícího
loje v kahánku. Po opuštění dolu jsme
se cítili jako po zdárně absolvované
stezce odvahy.
Nedaleko muzea se nachází chrám
sv. Barbory. Po krátkém výkladu paní
učitelky Šnajdrové jsme chrám obešli. Bohužel se v chrámu a jeho okolí
zrovna natáčel film, a tak nám nebylo
umožněno prohlédnout
si i interiér,
Proto jsme se před chrámem alespoň
vyfotili a nasvačili. Cestou zpátky k autobusu jsme si trochu zašli, ale autobus jsme našli. Převezl nás k poslední

památce v programu naší historické
exkurze, ke Kostnici v Sedlci u Kutné
Hory. Žáci byli překvapeni, že už jsme
na místě, někteří si dokonce mysleli, že
už jedeme domů a divili se, proč mají
ještě vystupovat.
akonec ale nelitovali. V kostnici se totiž nachází kosti
40.000 mrtvých lidí, jsou poskládané
do pyramid, různých nápisů a obrazců,
dokonce i lustr tvoří lebky a jiné části kostry. Byl to další ze strašidelných
kutnohorských zážitků. Poté jsme se už
opravdu vydali na cestu k domovu. Dle
reakcí žáků se historická exkurze vydařila, většině z nich se nejvíce líbil stříbrný důl. O žádné stříbro jsme se ale
neobohatili.

Poznámka redakce
Jak už bylo zmíněno starostou v úvodním článku, organizace rekonstrukce školní kuchyně se bezkonkurenčně
zhostil pan František Pok.štefl starší,
který nehleděl na to, jestli dělá večer, či
v sobotu nebo v neděli, a neustále domýšlel a do/aďoval nejrůznější detaily,
aby všechno sedělo. Mnozí namítnou,
že to měl jistě dobře zaplaceno. Hodiny odpracované nad rámec pracovní
doby však nevykázal, stejně jako pan
starosta, který o svém podílu v úvodním článku pomlčel, avšak po večerech,
sobotách a nedělích odpracoval více než
90 hodin.
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Zavírání zahrady

Rej podzimníčků

6.11.2012 proběhla každoroční
- zavírání zahrady. Rodiny se daly
do úklidu zahrady i domečku. Všichni
zametali, hrabali listí a tatínkové to vše
odváželi na kolečku. Po úklidu se všichni přesunuli k ohništi, kde každá třída
vystoupila s krátkým pásmem básniček
a písniček o podzimu. Děti byly odměněny za pečlivý sběr podzimních plodů.
A už nastalo to, na co se všichni těšili
- opékání buřtů, káva a výborná buchta
od našich kuchařek, kterým moc děkujeme. Domů jsme odcházeli až za tmy.
Všem rodičům moc děkujeme za pomoc s úklidem zahrady - děti se na jaře
vrhnou na čistou zahradu.

V pondělí 29. října se v naší školce sešli místo našich dětí skřítci "podzimníčkové".
Letos jako každý rok jsme pro děti připravili zábavné dopoledne plné tance, her, soutěží a písniček, na závěr děti dostaly drobnou pozornost. Děti se ráno sešly ve třídě
"Berušek" a společně si zatancovaly, potom se postupně předvedly i paním kuchařkám. Děti z první a druhé třídy měly připravený program ve druhé třídě, začaly přehlídkou masek a pak následovaly hry, soutěže, tanec a zpěv. Děti ze třetí třídy měly
svůj program ve třetí třídě, byl podobný jako u mladších dětí, ale vzhledem k věku
dětí náročnější. Celé dopoledne se dětem velmi líbilo a všichni se těší na další obdobné setkání.

Den ve vojenském muzeu
Ve čtvrtek 13. 9. 2012 se žáci 6. a 7.
ročníku naší školy vydali do Muzea
na demarkační linii v Rokycanech. Pracovníci v muzeu pro ně připravili branný den. V první části se žáci seznámili
s expozicí muzea, především je zaujala
vojenská vozidla a jejich historie. Prošli si i výstavu, o které jim vyčerpávající
informace podal jejich průvodce pan
Koch. Ve druhé části byli žáci rozděleni
do družstev a na připravených stanevištích museli prokázat své znalosti ze
zdravovědy při ošetřování zraněného
a z botaniky při určování rostlin.
ěkterá stanoviště byla zaměřena na přesnost,
např. hod granátem na cíl nebo střelba,
skládání mapy vyžadovalo především
velkou trpělivost. Velkou odměnou pro
všechny byla závěrečná jízda v bojovém
vozidle a táborák. Počasí moc nepřálo,
ale při zajímavé a zábavné činnosti nám
déšť nevadil.
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Přestavba školní kuchyně

SPŠ S Plzeň
V pátek 9. listopadu jeli žáci IX. třídy
naší školy na prohlídku Střední průmyslové školy stavební do Plzně. Celou akci
pro ně připravila a zorganizovala Regionální hospodářská komora Plzeňského
kraje. Žáci se seznámili se studijními
obory, možnostmi uplatnění absolventů
a podmínkami přijetí ke studiu. Prohlédli si školu a prakticky si vyzkoušeli projektování rodinného domu s využitím
počítačového programu. Během velmi
zajímavého dopoledne se dětem věnovali
pedagogové průmyslové školy.

Během prázdnin se prostory školní kuchyně proměnily k nepoznání. Stavební úpravy a nové vybavení kuchyně stálo přes dva miliony. Největší částku uhradila obec, 650
tisíc korun přispěl kraj z dotace Program stabilizace a obnova vesnice a z fondu na havarijní opravy. Nové vybavení včetně moderního přístroje konvektomatu usnadní
kuchařkám práci. Kuchařky zaškolil profesionální kuchař, který má zkušeností z kuchařských soutěží i ze zahraničí.

Rok nám uběhl jako voda, a tak bych
si dovolila Vám připomenout, co všechno jsme stačili za letošní rok. Na začátku
byla kulturní akce, a to divadlo v Plzni.
Divadelni představení Zkrocení zlé ženy
se nám moc líbilo. Náš první výlet byl ten
z těch náročných, byl na zámek Štiřín,
zakončený prohlídkou Velkopopovického pivovaru. Neméně zajímavá byla
i prohlídka v Hrusicích, rodišti našeho
známého ilustrátora Josefa Lady.
Na měsíc červen se nám povedlo
opatřit pár vstupenek do divadla J. K.
Tyla v Plzni, a tak těch několik zájemců
o představení "Přišel na večeři" jelo individuálně po vlastní ose.
O prázdninách se naši senioři věnují
více vnoučatům, a tak jako každý rok
máme i my prázdniny.
A je tu 5. září, to už máme letos druhý
výlet, ten méně náročný, tím ale nechci
napsat, že je méně zajímavý. Tentokrát
jsme se vydali na zámek do Horšovského Týna. Horšovský Týn byl původně
biskupský hrad, založený před polovi.nou 13. století. V roce 1547 vyhořel a byl
přestaven v monumentální renesanční
sídlo (Jan mladší Popel z Lobkovicz).
V letech 1623 - 1945 patřil k majetku

Trauttmansdorffů. Od roku 1945 vlastní
zámek stát. Hrad a zámek je cenný tím, že
po renezanční přestavbě v 16. století nebyl již později přestavován, až na drobné
úpravy na zadním nádvoří při poslední
rekonstrukci na konci 19. století. Právě

při naší návštěvě probíhala na zámku
výstava kostýmů z natáčení pohádky
Tři oříšky pro Popelku. Prohlídka prostor zámku byla velice zajímavá, ale

i náročná, tak bylo třeba si odpočinout
a načerpat sílu. Proto nás autobus zavezl
do restaurace nacházející na vrchu Hrádek nad obcí Újezd, 4 km od okresního
města Domažlice, pod pomníkem známé
historické postavy Chodska, J. S. Koziny.
Je zde krásný výhled na Domažlice, ale
i klid. V tak přívětivém prostředi je třeba se dobře najíst, nebo aspoň jen tak
posedět. Odpočinuté a posilněné nás
mohl náš pan řidič Rotenborn odvést
na kávu k paní Konopíkové do Krchleb.
Možná, že Vám to něco napoví, když se
řekne krchlebské koláče. V malé vesnici
žije a pracuje cukrářka paní Helena Konopíková, která se v roce 1990 rozhodla péct koláče. Začátky měla opravdu
moc těžké, pomáhala celá rodina, ale
vyplatilo se to. Dnes se může paní Konopiková pochlubit nejenom oceněním
z Čech, ale i z Paříže a Bruselu. Ráno
začíná u Konopiků opravdu brzy, to se
zapojí i Petra, dcera paní Konopíkové,
aby mohl syn Zdeněk v osm koláče naložit a rozvézt je hotové do prodejen.
Prvního ocenění se dočkala paní Konopíková 30. 9. 2007, kdy dostala jménovací dekret pohádkovému mistru cechu
cukrářského. Pak už to šlo jedno ocenění
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za druhým, je jich celkem šest, mezi nimi
i ocenění regionální potravina.
25. října jsme jeli do plzeňského Komorního divadla na představení
oc
na Karlštejně. Je to muzikál podle stejnojmenného filmu na motivy Jaroslava Vrchlického. Libreto napsal Zdeněk
Podskalský, hudbu složil Karel Svoboda, na textech písní se podíleli Jiří Štajdl
a Eduard Krečrnar, pro divadlo upravil
Zdeněk Podskalský ml. Z toho, jaký má
i po tolika letech úspěch, by měl určitě
velkou radost i Jaroslav Vrchlický, ale a i
otva mohl tušit, že se dostane na filmová
plátna a že se z ní stane muzikál. A že písně z muzikálu jako Do věží a Lásko má, já
stůňu se stanou hity v pravém slova myslu věčně zelené. Motivy v této hře obsažené jsou všechny využity především
komediálně, zamilovaná novomanželka

touží být bliž vému zaneprázdněnému
manželovi, taktéž zamilovaná dívka chce
přimět svého nerozhodného mládence
k rozhodujícímu kroku. Dva nudící se
elegáni hledají příležitost k povyražení,
a když se v' e odehrává na královském
hradě, kam je ženám vstup zakázán, jsou
pohromadě ingredience, z nichž se dá
připravit dostatečně pikantní krmě - zejména, vaří-li e v kuchyni, kde vládnou
muži. Celé představení bylo opravdu
moc pěkné, věřím, že si každý odvezl
pěkný zážitek.
To je co asi tak v kostce vše z naší činno ti. Ještě ná čeká 14. prosince setkání
s paní Lukešovou, aby nám ukázala, jak si
letos vyzdobit vánoční tůL. Konec roku
jako už tradičně bude s paní Volínovou
a panem Žákovcern 29. prosince ve 14
hodin. To je k naší činnosti asi všechno.

Dovolte mi, abych poděkovala především obecnímu zastupitelstvu včele
s naším starostou panem Peroutkou,
protože bez pomoci, které e nám dostává, bychom nemohli podnikat nic z toho,
o čem jsem Vám dnes mohla napsat. Dovolte mi, abych ještě poděkovala Člen ké
základně K. D. Jednota v Oseku, která
nám věnovala částku 2000,- Kč na kulturní činnost. Částku předal paní Tesařové pan Lokajíček. Děkujeme za pomoc.
Jsme klub důchodců, tím chci napsat,
že je to ta skupina obyvatel, která už je
na zaslouženém odpočinku, a proto je
každé zpe tření milé.
Na závěr mi dovolte, abych Vám v em
spoluobčanům popřála příjemné prožití
svátků vánočních a do nového roku hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
V. Havlová

Dlouholetou basičskou tradici, ale i významnou kulturně společenskou aktivitu, zdárně udržují a dále rozvíjejí mladí hasiči
z Vitinky. Dokladem je vydařená společenská akce pro občany a chalupáře z Vitinky, která se uskutečnila 25. srpna 2012, kdy opět
ožil "hostinec Sajgon" za doprovodu dvou vitinských harmonikářů, zpěvem a veselou náladou. Zábavě předcházelo společné fotografování účastníků s panem Václavem Černým (letos v listopadu oslavil 96 let) a panem Janem Šnajdrem (87 let), zakládajícími
členy hasičského sboru. Oba senioři přispěli k dobré náladě, protože byli nejen aktivními zpěváky, ale i středem zasloužené pozornosti přítomných občanů. Byla to velice hezká akce připomínající tolik potřebný citlivý vztah a taktní pozornost vůči seniorům
a dobrý příklad pro občany i mládež Vitinky, že senioři jsou trvalou součástí polečenského i kulturního života obce. Za to patří
díky Fandovi Aubrechtovi, Petru Bartákovi i dalším mladým hasičům, kteří trvale přispívají k oživení společenského života v obci.
[arka a Pepa, zvláštní zpravodajově
Uzávěrka dalšího čísla 31. 5. 2013.
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