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Vážení spoluobčané,
úvodem si dovoluji Vás informovat
o činnosti obecního úřadu a pracovní čety
obce v uplynulém pololetí letošního roku.
V průběhu tohoto období jsme vypsali
tři výběrová řízení: na opravy místních
komunikací ( od čističky odpadních vod
k hlavní silnici, ke štěrkovně, dokončení opravy komunikace v Novém Dvoře
a v neposlední řadě místní komunikace od kostela k výjezdu na hlavní silnici
II. třídy u nemovitosti pana [aroše) v ceně
díla 3.250.000,- Kč včetně DPH, dále
na zhotovení drenážního živičného povrchu pro multifunkční hřiště u základní
školy v ceně díla 236.000,- Kč včetně daně
a dosud posledním byl výběr zhotovitele
multifunkčního hřiště u základní školy v ceně díla 976.000,- Kč včetně daně.
Pokud se vrátím k opravě místních komunikací, mnoho emocí vyvolala mezi občany obce úprava výjezdu na hlavní silnici
u rodinného domu pana [aroše. Na vysvětlenou musím uvést, že podobným
způsobem by měly být vyřešeny všechny vjezdy do oblasti návsi a je to hlavně
z důvodu zklidnění provozu na místních
komunikacích náves křižujících, které
si všichni přejeme a vyžadujeme. Dokumentaci zpracoval dopravní inženýr
a byla odsouhlasena policií ČR. Po osazení obrubníků zhotovitelem se ozvala řada
obyvatel obce i zastupitelů s připomínkami nevzhlednosti, přílišného zúžení vjezdu i výškového řešení. Proto bylo znovu
vyvoláno jednání s projektantem i zhotovitelem, za účasti spoluobčanů zde bydlících k dosažení přijatelného výsledku
pro všechny zúěastněné.
Výsledkem bylo
rozšíření vjezdu na necelých sedm metrů
( při vjezdu širším sedmi metrů je povinnost vybudovat uprostřed vjezdu ostrůvek
pro přecházející a snížení výšky obruby
na minimální možnou, aby byl zároveň
vyřešen i odtok dešťových vod. Všichni,
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kteří se nějakým způsobem na opravách
místních komunikací podílíme, se snažíme vyjít vstříc požadavkům spoluobčanů
bydlících v místě, kde opravy právě probíhají, aby vyjížděli nebo vycházeli od svých
nemovitostí s radosti a ne naštvaní, že se
na jejich vjezdu někdo podepsal. A na závěr musím konstatovat, že není vždy
snadné všem požadavkům vyhovět.
Pracovní četa v zimnlm období funguje
pouze ve dvou pracovnících a zabývá se
opravami a přípravou mechanizace, a pokud sněží, uklízí sníh z chodníků případně zajišťuje posyp. Od měsíce dubna pak
nastupují sezonni pracovnici na sekáni
a úklid trávy.
V měsíci dubnu jsme zahájili zemní práce na vybudování multifunkčního hřiště pro základní a mateřskou školu. Byla
navezena zemina pro vybudování podkladu, která byla zhutněna, a do které
nyni položíme drenážní potrubí. Po zásypu bude navezena a zhutněna vrstva
štěrku, vybudovány obruby a do nich po-

ložena ve dvou vrstvách drenážní živice,
na kterou vybraný zhotovitel (Linhartsportovní stavby) položí umělý povrch.
Stále pokračuje příprava podkladů pro
územní řízení na chodník a cyklostezku
do Volduch. Velkou překážkou jsou dva
pozemky, z nichž jeden patří Pozemkovému úřadu ČR a je určen na případnou
výměnu v rámci pozemkových úprav
a druhý je ve vlastnictví více osob, z nichž
dvě již nežijí a neproběhlo po nich dědické
řízení.
Na Vitince v Novém Dvoře proběhla
výměna oken v kulturním zařízení. Při
této příležitosti přebrousili dobrovolnici
z řad tamních spoluobčanů parketovou
podlahu v celém sále. Za tuto iniciativu
jim patří uznání a poděkování.
Poslední věc, o které bych se zmínil jsou
povodně. Jak všichni víte, vydatné srážky
na přelomu května a června rozvodnily
potoky vedoucí přes naši obec. Nejvíce
postiženou oblasti, která je pravidelně
zaplavována, jsou zahrady při vodním

2

Oseckv zpra~oáai

toku od Vo/duch, který ústí do rybníka
Karásek. Nebudu se zabývat různými
obviněními, vznesenými ať už na adresu obecního úřadu pro nečinnost, nebo
Lesni a ryonični správy Zbiroh za zvýšení hladiny Karásku, spíš bych se zmínil
o poučení a opatřeních, která jsme v důsledku povodní přijali. Jako první krok
bylo zaslání dopisu řediteli Lesní a rybnični správy JCM ve Zbiroze s pozvánkou
k projednání regulace průtoku Karáskem
v případě povodní. Výši hladiny rybníka
Karásek stanoví manipulační řád, schválený odborem životního prostředí, který
zástupci JCM přinesli na jednání s sebou.

V manipulačním řádu jsou uvedeny nadmořské výšky: přelivu hrazení rybníka
(92,98 m n.m.), maximální hladiny přelivu při zvýšené vodě (393,15m n.m.),

při jejímž překročení obsLuha sntzuje
zahrazení a maximální hladina rybníka
(393,50 m n.m.), která znamená kritický
stav. Pozvali jsme geodety, kteří zaměřili skutečnou výšku hLadiny (8. 7. 2013).
Naměřená hodnota odpovídala rnanipuLačnímu řádu. Druhým krokem bude
instalace vodoznaku na dobře viditelném
místě, které určíme ve spoLupráci s vlastníkem rybnlka a tietim krokem pak bude
inovace povodňového plánu obce.
Závěrem mi dovolte popřát všem dětem
hezký zbytek prázdnin a dospěLým příjemnou dovolenou.
Jaroslav Peroutka

V měsíci březnu letošního roku byly
rozdány do všech domácností v obci tiskopisy dotazníků. Výsledky této dotazníkové ankety budou sloužit pro zpracování Plánu rozvoje obce Osek na období
2013-2022, který v konečné fázi bude
schvalovat zastupitelstvo obce. V Oseku
bylo rozdáno celkem 345 dotazníků
a vrátilo se ll5 vyplněných dotazníků,
ve Vitince bylo rozdáno 52 dotazníků,
vrátilo se 25 vyplněných.
Pro přípravu a zpracování Plánu rozvoje obce Osek byla jmenována komise,
kterou vede Mgr. Irena Lepešková, další-

mi členy jsou Jaroslav Peroutka, Jaroslava
Výborná, MVDr. Lenka Bejčková, František Pokštefl, Pavel Sloup a Vladimír
Janout. Tato komise připravuje pro uvedený dokument podklady a informace
z různých oblastí a také vyhodnotila dotazníkovou anketu. V tomto čísle zpravodaje Vás chceme seznámit s výsledky
části dotazníku, kde občané znárnkovali
kvalitu života v obci v různých oblastech,
a dále pak určovali priority pro další činnost obecní samosprávy - viz přiložené
grafy.
Řada občanů také připojila své poža-

davky, připomínky, náměty, názory nebo
upozornění. Všechny tyto poznámky
byly sepsány a rozděleny podle uváděné
problematiky. Soupis těchto požadavků
a námětů je téměř na čtyři stránky, a proto je nebude možné vyřídit ihned, ale
pokud jsou reálné, budeme je postupně
řešit.
Děkujeme všem občanům, kteří vyplnění dotazníku věnovali svůj čas a sdělili
nám požadované informace. Na internetových stránkách obce postupně uvedeme výsledky této ankety.
Jaroslava Výbomá
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SETKÁNÍ S DÁRCI KRVE

9. 10.2012 Eva Lukáčová
5. 1. 2013 Robin Brož
13. 1. 2013 Linda Dobenčáková
25. 1. 2013 David Kořen
1. 2. 2013 Kateřina Kuchlerová
14. 1. 2013 Daniela Štruncová
26.3.2013 Ema Diepoldová
7.4.2013 Matěj Boula

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 8. 6. 2013 přivítal starosta obce Jaroslav Peroutka v obřadní síni obecního
úřadu sedm nových občánků:
Kateřinu Černou, nar. 6. 9. 2012
Evu Lukáčovou, nar. 9. 10.2012
Antonína Redlicha, nar. 16. 10.2012
Melánii Plačkovou, nar. 21. 11. 2012
Robina Brože, nar. 5. 1. 2013
Lindu Dobenčákovou, nar. 13. 1. 2013
Davida Kořena, nar. 25. 1. 2013

Dne 8. 6. 2013 se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu slavno tní setkání s dárci krve. V roce 2012 darovali krev následující dárci (v závorce je uveden celkový počet
odběrů):
Vlastimil Aubrecht (79), Zdeněk Benda (85), Josef Barták (1), Eva Bohuslavová (12),
Kateřina Bystřická (2), Bc. Jolana Číhová (20), Petr Diepold (21), Dušan Fišer (61),
Blanka Fišerová (Sl), Ing. Pavel Horešov ký (59), Pavel Irmann (5), Petra Jelínková (16), Ing. Eva Keprtová (24), Karel Klokočník (10), Tomáš Lokajíček (2), Alena
Marečková (20), Stanislav Marek (70), Stanislava Marková (46), Lenka Marková (7),
Josef Mezera (9), Pavel Monhart (71), Alena Moulisová (2), Jana Oliberiusová (23),
Bc. Romana Oliberiusová (5), Ivan Oravec (47), Ondřej Oravec (LO), Václav Pešek
(60), Iva Pokšteflová (31), Miroslav Rybář (57), Petr Straka (43), Libor Straka (2), Eva
Straková (9), Lenka Straková (8), JosefSýkora (l9), Ladislav Šůcha (77), Iva Švarcová
(7), Lucie Švarcová (1), Ing. Michaela Švarcová (1), Kamila Trykarová (l8), Michal
Veleta (1), Martina Veselá (13), PhDr. Zdeněk Ve elý (20).

JUBILANTI
Prosinec 2012: Marie Bohuslavová (84),
Marie Lokajíčková (82), Zdenka Plimlová (81), Anna Pechoušková
(85), Věra
Budínová (82), Jaroslava Šnáblová (84),
Josefa Cajthamlová (85)

OPUSTILI NÁS
27.12.2012
30. 1. 2013
30. 1. 2013
5.4.2013
26.4.2013
20.5.2013
31. 5. 2013
6.6.2013

Marie Kašáková, 84 let
Pavla Schabowská, 78 let
Irena Králová, 61 let
Miluše Pašková, 91 let
Johana Mizera, 57 let
Marie Baxová, 61 let
Václav Černý, 96 let
Milada Černá, 93 let

Leden: Alena Pavelková (75), MHo lava
Košařová (80), Marie Borečková (75), Stanislava Benetková (84), Marie Svejkovská
(70), Vladimír Rouče (70), Jaro lava Benetková (70), Božena Černá (88)
Únor: Rudolf Záhrubský
Fuch (83)

(93), Ladislav

Březen:
ataša Kumberová (82), Marie
Bohuslavová (86), Anna Kozáková (80)
Duben:
Pašková
Boreček
roslava

Marie Aubrechtová (83), Miluše
(91), Rostislav Budín (82), Josef
(85), Matylda mitková (70), Jaekolová (80), Josef Košař (82)

Květen: Dagmar Holubová (81), Vladimír Lopata (80)
Červen: Jan Hejsek (84), Milada Černá (93),
Jaroslava Hasalová (87), Václav Fakan (85),
Marcela Krátká (70), Jaroslav Aubrecht (70)
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ČARODĚJNICE
Dne 30. dubna 2013 byla už brzy ráno
mateř ká škola plná čarodějnic. Převleky
měly děti vypracované do detailu, nechyběly velké černé klobouky, nosy s bradavicí, košťátka a namalované obličeje.
Děti ze všech tříd plnily různé úkoly lovily kámen ze slizu, proběhla módní
čarodějnická přehlídka, získaly řidičský
průkaz na koště a v závěru se všechny tři
třídy vydaly na průvod obcí.

TÝDEN S ČÁPEM
Týden čápem proběhl u ná v mateřské škole od 15. do 19. dubna. Jako každý rok jsme děti seznamovali s životem
čápů, protože nám na komíně naší školy
hnízdí čapí rodina. V tomto týdnu jsme
využili téma čáp ve všech vzdělávacích
oblastech a nakonec ztvárnila tuto tématiku každá třída i výtvarně.

OTVÍRÁNÍ ZAHRADY
Každoročně koncem května pořádáme
v mateřské škole malou slavnost nazvanou Otvírání zahrady. Po odemknutí zahrady děti plní různé úkoly na několika
stanovištích. Po jejich splnění dostávají
razítka na svůj soutěžní list. Poté si "nakupují" sladkosti a drobné hračky v "obchodě". ásleduje opékání uzenin u společného ohně. Akce je věnována dětem
k jejich svátku.

SPANÍvMŠ

ASISTENČNÍ PSI
I tento rok navštívili naši školku asi tenční psi. Ukázali nám, jak umí lidem
a dětem pomáhat. Svlékali ponožky, nosili předměty (telefon, ovladač, noviny),
upozornili nás na možné nebezpečí, které číhá všude okolo. Dále si děti na vlastní kůži vyzkoušely, jaké to je, když jim
pejsek masíruje bříško nebo ručičku. ěkteré odvážné děti pejskovi daly i piškot.

Pro nejstarší děti z naší mateřinky uspořádaly paní učitelky spaní ve školce. Většina z nich se těšila už dopředu, někteří
však večer uronili malou slzičku a zastesklo se jim ... Ale všechny děti spaní
zvládly a všem se líbilo. Odpoledne jsme
si společně ozdobili trička, vyrobili malou drobnost pro maminku a večer je
čekalo "kino". Letos netradičně přibyla i stezka odvahy za světýlkem, kterou
zvládli všichni na jedničku a za to si
domů odnesli Řád odvážné myšky.

VÝLET MŠ
V pondělí 10.6. e naše školka vydala na dlouho očekávaný školní výlet do nedaleké
obce Vranovice na Pohádkový statek. Statek byl vskutku pohádkový. a dvoře zvířátka, která si děti mohly hladit (zakrslý králík, morčata) nebo je pomáhat krmit (kamerun ké ovce), ale i další hry pro děti, ty si ovšem děti moc neužily, protože pršelo.
Zato si užily vyprávění a zpívání strašidelných příběhů a písniček s panem Zajíčkem,
potom následovala návštěva té pravé stodoly, kde byly pohádkové bytosti ze známých
pohádek (čerti, ježibaby, Šípková Růženka apod.), ale i bájné postavy z Plzeň ka (Radouš z hradu Radaně). Návštěva statku se dětem velice líbila i přes nepřízeň počasí.
Tak za rok zase hurá na výlet.
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VYUŽITÍ

ODPADOVÉHO

MATERIÁLU

Jelikož jsme žáci školy, která e pyšní titulem Ekoškola, není nám lho tejné životní
pro tředí. Zaměřili jsme se proto na další využití odpadového materiálu. V hodinách
výtvarné výchovy jsme přetvářeli tento materiál na nové hodnoty, v na em případě
na hračky. ašemu nažení předcházely týdny sbírání potřebných urovin (papírových krabiček, kelímků, víček, kousků látek, vln apod.). Když už jsme měli surovin
dostatek, mohli jsme se pu tit do tvoření. Jak e můžete přesvědčit na fotografii, práce
nám šla pěkně od ruky. Vytvořili jsme pěkné výrobky, které jsme si vystavili ve svých
třídách.
PARTNERSKÁ ŠKOLA IGS BAD
Po několika letech marného snažení
se nám v letošním školním roce podaří10 navázat kontakt se zahraniční školou,
která by s námi měla zájem spolupracovat. Naše budoucí partnerská škola e
nachází v ěmecku, jmenuje se IGS Bad
Salzdetfurth podle města, v němž pů 0bí. Pro zájemce přikládáme internetovou
adre u: http://www.igs-bad-salzdetfurth.
dej

SALZDETFURTH
Naši žáci si S těmi německými již vyměnili několik dopisů, před Vánoci jsme
si vzájemně poslali vánoční přání, která
si němečtí žáci vyvěsili na nástěnkách
ve své škole. Následně proběhla výměna
třídních fotografií a dalších dopisů. Naši
žáci měli z německých psaní velkou radost, i když jim ne vždy zcela rozuměli.
Tento problém ale nad díky pravidelnému kontaktu brzy zmizí.

DEN ZEMĚ
V pátek 19. 4. 2013 žáci naší školy
oslavili Den Země netradičně.
eseděli v lavicích, ale odjeli ze školy. Žáci 6. a 9. třídy jeli společně
do terénní stanice v Prusinách, kde
má své centrum Občanské sdružení Ametyst. Ve spolupráci s lektory
tohoto sdružení se naši žáci naučili,
jak barvit pomocí přírodních
barviv
a jaké byliny využít pro uklidnění.
Žáci si také vyrobili bylinnou kcupelovou sůl.
Žáci 7. a 8. třídy vyjeli na exkurzi
do Školicího střediska v Čer noš íně,
kde je dotřiďovací
linka tříděného
odpadu a skládka odpadů. Vedoucí tohoto střediska vysvětlil dětem,
jak taková linka funguje, co se dále
děje s vytříděným odpadem. Žáci se
také seznámili s tím, jak se buduje
skládka odpadů, jak funguje a jakým
způsobem
se skládka
rekultivuje.
Oslavou Dne Země jsme pokračovali
i v pondělí 22. dubna, ale tentokrát
pracovně. Uklízeli jsme okolí školy
a potok před školou.

ÚSPĚCH V MATEMATICKÉ
OLYMPIÁDĚ
Žáci 9. třídy zazářili v okresním kole
matematické olympiády. Z 21 účastníků
obsadil Adam Budín 2. místo a Jiří Trykar 3. mí to. Pochval a patří nejen žákům,
ale i paní učitelce Věře Faitové, která je
na olympiádu připravovala.

ŠKOLNÍ VÝLETY
Školní rok 2012/2013 již skončil, a tak
není divu, že všechny třídy naší základní
školy mají za sebou školní výlety. Žáky
6. a 7. třídy vzaly paní učitelky do Tábora, osmáci vyjeli do přírody na Machův
mlýn a cílem posledního výletu žáků
9. třídy se stal Český ráj. Po návratu se daváťáci museli smířit s realitou a 28. června ab olvovat slavnostní vyřazení žáků
9. třídy ve velkém sále obecního úřadu.
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JSME I NADÁLE "EKO"
Uplynuly již dva roky od chvíle,
kdy naše škola poprvé obhájila titul
Ekoškola. A protože náš Ekotým pod
vedením paní učitelky Judlové nadále
pilně pracoval a nenechal se uchlácholit tímto úspěchem, podařilo se
nám v tomto roce titul opět obhájit.
vůj podíl na tom samozřejmě
má
i mateřská škola, tým naší školní jídelny a paní ředitelka Irena Lepešková. Po provedeném auditu se Sdružení
Tereza shodlo na tom, že si titul opět
zasloužíme a můžeme se pro něj vydat
na slavnostní vyhlášení do Prahy.
V pondělí 17. června 2013 se tedy
pět členů Ekotýrnu, jmenovitě Klára Březinová, Ondřej Čech, Tomáš
Košař, Daniel Kroc a Jakub Poř ízek,
vydalo spolu s pedagogickým doprovodem do budovy Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Sešli se
zde zástupci celkem 30 obhajujících či
nově uznaných Eko "kol. Byl ná plný
ál. Po několika úvodních formalitách
jsme se věnovali různým aktivitám,
které pro nás zástupci Sdružení Tereza připravili. Po vegetariánském obědě
jsme ve skupinkách prezentovali naši
školu a pak se konečně přistoupilo
k samotnému slavnostnímu vyhlášení.
Vyslanci každé školy obdrželi novou
vlajku Ekoškoly, certifikát, výsledky
provedeného auditu a různé další materiály a předměty. Na závěr se všichni
hromadně vyfotili a vydali se ke svým
domovům.

Váženi čtenáři O eckého zpravodaje, rád bych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů v O eku od začátku roku.

REKONSTRUKCE ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA
V předminulém čí le Oseckého zpravodaje jsme Vás informovali o nutnosti
celkové rekonstrukce zá ahového vozidla.
Dnes přinášíme
informace o provedených pracích.
Na vozidle proběhla výměna staré plechové nádrže za novou plastovou o celkovém objemu 3,6 rn', repase čerpadla, byly
navrženy nové kaslfky, došlo k novému
nástřiku vozidla, veškeré vybavení nástavby bylo navrženo z hliníku a nerez plechu,
do zadní části vozidla j me vytvořili police na všechny hadice a bylo namontováno
nové LED o větlení do všech čá tí vozidla.
K menší proměně došlo i v kabině, kde
chceme ještě letos nebo příští rok dodělat
nové police pro veškeré věci nutné k zásahu.
a celkové rekonstrukci členové
SDH odpracovali 2500 hodin. Tímto bych
chtěl za odvedenou práci všem poděkovat, jmenovitě pak Františku Pokšteřloví,
Davidu Sinkulernu, Lukáši Pokštefloví,

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ
HASIČSKÉHO AUTA

Miroslavu Fišerovi, Milanu Plecitérnu,
Josefu Švarcovi a o tatním členům SDH.
Kompletní rekonstrukce si vyžádala
celkem 360 000 Kč, z toho účelová finanční dotace od Plzeňského kraje na technické zhodnocení cisterny činila 100 000 Kč.
abídka pražské firmy, která se specializuje na opravy hasičských vozidel, zněla
na částku 1 100 000 korun. Díky šikovno ti a pracovitosti výše jmenovaných
členů na" eho sboru ušetřil rozpočet obce
740 000 Kč.

POVODNĚ

25.5.2013 proběhl lavno tní ceremoniál ••Předání hasičské cisterny po celkové
rekonstrukci" výjezdové jednotce tarostou obce Osek. Na slavnostní předání byli
pozváni také kolegové z THW Chernnitz, dále pak páter Tomáš Roule, sekretář
arcibiskupa Duky, a pan Mesároš z firmy
MPC Plast. Po předání proběhlo žehnání
vozu, které provedl pan páter Roule.

ZAJIŠTĚNÍ OBČERSTVENÍ
NA DĚTSKÉM DNU
26. 5. 2013 e konal na Kamýku pohádkový les, při kterém j me zajišťovali technické zázemí s občerstvením.

ZÁSAHY
Od začátku roku naše jednotka vyjížděla
k několika zásahům:
4. 1. - 00:36 - požár pece v Kovohutich
Rokycany
3. 4. - 02:03 - požár pole v Rokycanech
pod nemocnicí
1. 6. - 17:08 - technická pomoc při čerpání zatopených objektů ve Volduchách
3. 6. - 16:09 - technická pomoc při čerpání vody z objektu v Madlonově ulici
12.6. - 10:25 - technická pomoc při čerpání vody v Rokycanech
20. 6. - 01:35 - požár průmyslového objektu Rokycany.

Z důvodu rozsáhlých povodní se naše
jednotka rozhodla po kytnout materiální pomoc vytopené obci Chodouny
- Lounky v okre e Litoměřice. Během
soboty se uskutečnila sbírka, na které e
vybralo cca 700 I ava, čisticí prostředky
aj. o celkové hmotnosti cca 2 t.
Při této sbírce dávali lidé i finanční
dary, za které e nám podařilo koupit
10 vysokotlakých čističů wap, o které nás
starostka postižené obce žádala.
V neděli ráno v 9:00 naši členové vyrazili do zatopené obce, kde jsme předali
veškerý potřebný materiál, který na" i občané této vesnici darovali.
Tímto bych chtěl všem dárcům poděkovat za veškeré věnované věci a finanční dary.
Fišer Miroslav, jednatel SDH
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V neděli

7.dubna

odpoledne

e

ešli

členové Českého zahrádkářského
svazu
v Oseku na výroční člen ké schůzi v Lidovém domě. Zahájení se ujal jednatel
organizace přítel Polka. Mezi přítomnými
přivítal p.Peroutku - staro tu obce a p.Veletu - předsedu klubu důchodců. Zprávu
o činnosti přednesl předseda ZO přítel
Ing.Dobíáš. Zmínil se o činnosti výboru
ZO během roku 2012 a také o rozšířeni
členské základny o 2 nové mladé členy.
Z plánu činnosti se nepodařilo
splnit
zájezd na výstavu HOBY v Českých Budějovicích v květnu 2012. Předpokládali
jsme spoluúčast Klubu důchodců, ale ten
již měl plán svých akcí uzavřený. Proto byl
na podzim uspořádán samostatný zájezd
do Hořovic, který v plném rozsahu zabezpečil přítel Polka.
V minulém
roce se uskutečnila
také
krajská výstava ovoce, zeleniny a květin
v Plzni. Zde jsme výpěstky p.Tesařové,
přítelkyně Bradové, přítele Dobiáše, Polkya Budína spolu s dalšími

reprezentovali

oblastní sdružení z Rokycan.
Proti plánu se konaly další dvě akce.
V sídle oblastního sdružení
e soutěžilo
o nejchutnější
zavařené okurky. Z naší

organizace
se zúčastnili
- přítel Polka
a přítelkyně Bradová, která v soutěži zvítězila. Zajímavá akce se konala tentokráte
v restauraci
a rozce ti a byla zaměřena
na degu taci vařených brambor.
edopadla však podle předpokladu,
protože
se nepodařilo
všechny odrůdy brambor
dovařit a tím i vyhodnotit.
Ovoce z mimořádné
loňské úrody bylo
vystaveno a nabídnuto
k ochutnání
při
před ilvestrovském
po ezení členů klubu
důchodců.
Vzhledem
k úspěšnosti
celé
akce a v závislosti na letošní úrodě uvažuje výbor ZO o zopakování.
Jednatel ZO přítel Polka pravidelně
vyvěšuje aktuality z časopisu Zahrádkář
do vývěskové skříňky. Škoda, že v obci
jsou i tací, kteří si asi chtějí příspěvky
prohlédnout
tak z blízka, že musí rozbít
i sklo.
ásledovaly
zprávy O ho podaření
včetně návrhu rozpočtu
na letošní rok
a výsledku revizní komise.
Velmi široká byla diskuse, ve které vystoupili členové i hosté. Společně jsme
řešili zaměření činno ti tak, aby byla zajímavá. Součásti vy toupení pana starosty Peroutky byla informace o asfaltování

v

už dávalo předpoklad,
stát za to. Herečky jako
Monika
vábová, Jana
Rovenská a nesmím za-

pomenout
na herce, a to na Jana Maléře, Martina
tránského, Antonína Procházku anebo Viktora Vrabce. Tato hra
se hrála od roku 1894 ve Francii. Lvice
pařížských
salónů, vášnivá subreta Lucette září štěstím, její milovaný Fernand
se vrátil. Ovšem odvahu říci proč zatím
nenašel, a tak se stále zaplétá do lží.
Všechno
se nakonec
roz motá a pro
nás diváky to bylo jedno velké divadlo,
které nás velice pobavilo. Domů jsme
odjížděli s velkým zážitkem, jak celou

konstrukce v ZŠ, chodníku
do Volduch a vyhodnocení

a cyklostezky

dotazníkové

akce. Také ZO při líbil finanční podporu,
která nám každoročně
umožňuje
uskutečnit zájezd. Předseda klubu důchodců
p. Veleta seznámil přítomné s plánem akcí
na rok 2013.
Přítel Budín, který dlouhodobě
sleduje
vývoj počasí i za pomocí meteorologické
stanice, nabídl ke zveřejnění
informaci
o vhodné době pro po tři k stromů a keřů
např. vyhlášení místním rozhla em. Také
si lze s nim domluvit
určení kyselosti
půdy pomocí pH metru.
V letošním roce předpokládáme
uspořádat po domluvě s Klubem důchodců
zájezd na cibulový jarmark
do Hořovic nebo na keramické trhy do Berouna
a v závislosti na úrodě uspořádat výstavu
ovoce, zeleniny a květin.
Závěrem
poděkoval
přítel
Ing. Dobiáš
dlouholetému
jednateli
p.Polkovi
za obětavou činnost v ZO, za tupitel tvu
obce a jmenovitě starostovi p.Peroutkovi.
Všem zahrádkářů
popřál hodně zdraví
a bohatou úrodu.

dle na nás čekala naše průvodkyně
paní
Čiperová. Předem se chci zmínit, že nás
moc mrzelo to, že nás naše paní Cajthamlová nemohla z důvodu nemoci provázet, tak jsme museli vzít za vděk paní
Čiperovou, která si naše požadavky upra-

Leto ní rok pro občany nejen Oseka,
ale celé republiky začal tak, že si úplně
poprvé šli občané zvolit svého prezidenta. Abych se vrátila k naší činnosti,
23. února jsme se dali do gal a a jeli
do Plzně do Komorního
divadla na činohru Taková ženská na krku, kterou
napsal Georgie Feydeau, přeložila Daniela Iobertová, režie se ujal Pavel Šimák.
Obsazení
samo
že zážitek bude
Andrea Černá,
Kabátová či Eva

komunikací
v Oseku i Vitince, zabudování retardérů,
vybudování
hřiště a re-

hru bravurně
herci plzeňského
divadla
zvládli.
A jak čas letí, máme tu 15. května a my
dříve narození vyrážíme na výlet. Tentokrát je to do našeho hlavního města Prahy. Autobus s panem Zemanem z Radnic
pro nás přijel v půl sedmé,
povedlo, můžeme vyrazit.

počasí se nám
a odpočíva-

vila podle sebe. První zastávkou,
kam
nás pan Zeman odvezl, byl Pražský hrad,
kde během hodiny proběhla prohlídka.
Povedlo se nám přihlížet nácviku hradní
stráže, což bylo docela zajímavé a někteří
to viděli poprvé. Velkou pozornost bych
chtěla věnovat prohlídce naší druhé největší katedrály, katedrály svatého Víta. Jen
tak na okraj, největší katedrála je chrám
sv. Barbory v Kutně Hoře. První chrám
sv. Víta měl podobu rotundy, byl založen
knížetem Václavem. Původní rotundu sv.
Víta nahradila pak bazilika, jejíž budování zahájil v roce 1060 kníže Spytihněv Ir.
(1055 - 1061). Zřízením
pražského arcibiskupství k němu svolil papež Klement
VI., bulou z roku 1344 se stala bazilika sv.
Víta chrámem
metropole.
Dílo Matyáše
z Arrasu a Petra Parléře vyrůstalo v době,

8

kdy Praha byla
sídlem vladaře
Svaté říše římské Karla IV.
I v desetiletích
po jeho smrti
byla ohromným
staven ištěm.
Katedrálu
sv.
~
Víta lze vnímat
díky výjimečným kvalitám její architekturya sochařské výzdoby, na mysli tím mám
především dílo vedené Petrem Parléřem,
jako předmět esteticky motivovaného zájmu a obdivu. Ale ostatně právě vrcholné umělecké mistrovství jejích tvůrců
akcentovalo, a to nepochybně, v souladu
s přáním císaře Karla IV., že hlavní úloha katedrály je představovat domov Boží
na zemi a matku všech kostelů pražského arcibiskupství. Tak to je něco v kostce
o naší druhé největší katedrále.
Náš výlet ale pokračoval dále. Pan
Zeman nás odvezl před stanici Florenc,
kde jsme vystoupili, a náš výlet mohl
pokračovat. Protože zrovna v Obecním

Zastupitelstvo obce v rozpočtu pro
rok 2013 schválilo finanční prostředky na výměnu 6 oken v sále Kulturního
domu ve Vitince. To bylo impulsem pro
některé členy Sboru dobrovolných hasičů ve Vitince a některé vitinské občany
a chalupáře, neboť se blížil termín plánovaných oslav 60 let založení SDH Vitinka. A tak jsme všechny prostory v kulturním zařízení vymalovali, celé čtyři dny
jsme brousili a leštili parkety, potom myli
okna, prali záclony a prováděli nátěry.
V pátek 24. 5. 2013 se konala slavnostní schůze SDH, škoda jen, že se této akce
zúčastnilo málo členů SDH. Pro dlouholeté členy byla připravena ocenění
a malý dárek. Zajímavá byla také hlavní
zpráva, která připomněla přítomným
řadu významných událostí za období
od založení tohoto sdružení. Na schůzi byl také přečten dopis zakládajícího
člena SDH pana Jana Šnajdra, který se
nemohl schůze zúčastnit. V sobotu následovala taneční zábava, na které hráli
Staropražští
heligonkáři v čele s panem
Štěpánem Kozákem (to bylo jejich dvacáté osmé vystoupení na Vitince). Účast
byla překvapující, neboť mimo místních
občanů a chalupářů přijeli účastníci až
ze Šumavy. Těm se v Sajgonu moc líbi-
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domě byla unikátní výstava nejkompletnější kolekce plakátů Alfonse Muchy ze
soukromé sbírky Ivana Lendla, tak nás
to velice lákalo. Bývalý tenista, nadšený
golfista, majitel tenisové akademie a trenér šampionů nechtěl, aby seděla sama
doma. Když mu proto Nadační fond Richarda Fuxy nabídl, že soubor převezme
do péče, rád přijal. Otevřel tak kapitolu
příběhu své kolekce - poslal ji na zkušenou do světa, stejně jako se do něj kdysi
vydal sám. Tím víc nás mrzelo, že jsme
na výstavu nešli, a já vám nedokážu napsat proč. Ta organizace ze strany paní
průvodkyně, to je můj osobní názor, nebyla moc dobře připravená. Po příchodu
do Obecního domu běhala a sháněla informace a dopadlo to nakonec tak, že nás
začala provádět po Starém Městě. V čas
oběda nás paní průvodkyně odvedla
do restaurace Benedikt, kde si naše uběhané nohy mohly odpočinout a my jsme
se posilnili na další cestu.
Naše poslední zastavení bylo v Holešovicích, kde nás kroky zavedly do Galerie
hlavního města Prahy na výstavu Alfonse

Muchy Slovanská epopej, která čítá dvacet přenádherných obrazů. Na obrazech
Alfons Mucha pracoval mezi léty 1912 až
1926 a prvně byly vystaveny u příležitosti
deseti let samostatnosti československého státu ve Velké dvoraně tehdy právě
dostavěného Veletržního paláce. Jenom
tak na okraj, Alfons Mucha se narodil
24. 7. 1860 v lvančicích, měl výjimečné
pěvecké schopnosti, ale víc ho lákalo
malování. Malířství studoval v Paříži
a v Mnichově, navrhl prvni československou známku. Velkolepé dílo Slovanskou
epopej v roce 1928 věnoval Praze za podmínky, že toto dílo bude mít odpovídající
stánek. Hned v roce 1939, co nás napadli němečtí vojáci, byl zatčen a vězněn,
14. července 1939 umírá na zápal plic.
Zůstalo tu po něm monumentální dílo,
které stojí opravdu za zhlédnutí.
Tak to byla naše cesta do Prahy, byla
dost náročná, ale my to zvládli a všichni
se domů vrátili v pořádku. Vše, co jsem
napsala, je jenom můj názor a pokud
s ním někdo nesouhlasí, tak to respektuji.
V. Havlová

11 soutěžících. Porota přidělila pohár
a diplom za třetí místo Daně Kunclové,
za druhé místo Evě Plzákové a ocenění
nejvyšší si odnesl Pavel Kos. Už se také
hovořilo o dalším ročníku v příštím roce,
jen nevíme, v čem budeme soutěžit, co
budeme vařit.
Jaroslava Výborná
Joto Martin Spal

10, konstatovali, že takové zařizení nemá
zdaleka každá obec.
Také v letošním roce v červnu se konal již VII. ročník Sousedského posezení
a soutěžení, na kterém hrála živá hudba
Antonína Totzauera. Dojemná chvilka
byla, když jsme zavzpomínali na nedávno zemřelého nejstaršího občana Vitinky
i celé obce Osek, pana Václava Černého.
Na jeho počest zazněla písnička Škoda
lásky. Večer pokračoval několika soutěžními disciplínami, které jako obvykle
připravil pan František Aubrecht ml. Jako
hlavní disciplína byla vyhlášena soutěž
o nejlepší bramborák neboli cmundu,
Do soutěže své výtvory přihlásilo celkem

Poděkování
Dne 31. května 2013 zemřel můj tatínek Václav Černý, v krátké době ho následovala na věčnost jeho žena a moje
maminka Milada Černá. Svůj život spojili
s Vitinkou, a i když v posledních letech žili
v Mirošově, na Vitinku se vždy rádi vraceli. Ráda bych jejich jménem poděkovala
všem, kteří na ně nezapomněli, brali je
do poslední chvíle mezi sebe a zpřijemnili
jim tak poslední léta života.
Velmi si toho vážili a my za to všem Vitinským děkujeme.
Blanka Šváchová (rozená Černá)
s rodinou
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