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Vážení spoluobčané,
v říjnu letošního roku proběhly komunál-

ní volby, ve kterých jste potvrdili, že Vás
volební program našeho sdružení oslovil,
a zároveň jste vyjádřili ispokojenost s dosavadním rozvojem obce. Za důvěru, kterou jste mi projevili, velice děkuji.
V úvodu bych vás chtěl seznámit s naší činností v druhé polovině roku 2014. Hlavním
úkolem byla příprava dvou důležitých investičních akcí. Jednak přístavba šaten pro
sto žáků u základní školy, která je v současné době již ve stadiu hrubé stavby (zhotovitelem je firma STAFA Radnice, která
ve výběrovém řízení nabídla nejpříznivější cenu s termínem dokončení v srpnu
2015), a jednak stavba chodníku, na kterou je již vydáno stavební povolení, v současné době připravujeme výběrové řízenf.
V souvislosti se stavbou chodníku zmíním
ještě další důležitou akci, která na chodník bude navazovat, a to je cyklostezka

z Oseka do Volduch, která je společnou investicí obou obcí. Zahájení územniho řízení bránily dvě věci: trasa stezky, která se
bezprostředně dotýká ochranného pásma
VTL plynovodu (plynárny již vydaly souhlas), a dotčené pozemky v majetku státu

(i Pozemkový úřad ČR již vydal souhlasné
stanovisko se stavbou). Po doplnění dokumentace o další nutná vyjádření bude
podána žádost o souhlas s umístěním
stavby. Po jednání se starostou obce Volduchy jsme stavbu cyklostezky stanovili
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jako prioritu obou obcí pro rok 2016. Co
se týká územního rozvoje obce, probíhá
výběrové řízení na zhotovitele nového
územního plánu obce Osek a části obce
Vitinka.
V oblasti péče o zeleň byla pracovní četa
posílena o tři pracovníky z úřadu práce,
kteří se osvědčili. Strojový park byl rozšířen o dalšf výkonnou travni sekačku
Etezia, která pomohla zvýšit produktivitu práce. Ve sběrném dvoře pracovníci
obce položili podlahu ze zámkové dlažby
v přístřešku pro ukládání větší elektroniky
(televizory, monitory, počítače), zhotovili
opěrnou zeď pro nakládání biologického
odpadu a zpevnili plochu pod kontejner,
do kterého pak tento odpad nakládají.
Na úseku vodního hospodářství dokončujeme rekonstrukci technologického zařízení úpravny vody Volduchy. Pro letošní rok
zbývá poslední část, a tou je usazení nové
plastové nádrže na surovou vodu. V prvním čtvrtletí piištiho roku bude nádrž
připojena do systému úpravny, osazena

dvěma čerpadly a uvedena do provozu.
Veškeré práce zajišťují při běžném provozu dva pracovnici Osecké vodárenské společnosti za občasné výpomoci těžké techniky firmy Lukeš.

Vážení spoluobčané, na závěr bych chtěl
popřát Vám všem přijemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a rodinnou pohodu v roce 2015.
Jaroslav Peroutka

Podle rozpočtového určení daní je předpoklad na straně příjmů v roce 2015 14. 500. 000,- Kč. Se stejnou částkou uvažujeme
i na straně výdajové.
PŘÍJMY V TIS. KORUN
Druh příjmu

2015

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

3000

1112

Daň z příjmů fyz osob ze samo výdělečné činnosti

270

1113

Daň z příjmů fyz. o ob z kapitálových výnosů

290

1121

Daň z příjmů právnických osob

2880

1211

Daň z přidané hodnoty

5600

1340

Poplatek - likvidace komunálních odpadů

1341

Poplatek ze psů

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

50

1355

Odvod výtěžku z provozování loterií

60

650
27

13

1361

právní poplatky

1511

Daň z nemovitostí

3113

2122

Odvody pří pěvkových organizací lodpisyl

3613

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

3613

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

60

3632

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků /hřbítov/

40

4134

Převody z rozpočtových účtů I FI

80

2141

Příjmy z úroků

6310
CELKEM

1300
170
7

2
14500
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VÝDAJE V TIS. KORUN
Druh výdaje

§

Třída

2212

5

Silnice

2219

6

Ost. záležitosti pozemních komunikací

2221

5

Provoz veřejné silniční dopravy

65,30

2223

6

Bezpečnost silničního provozu

230,00

2310

5

Pitná voda

600,00

6

Pitná voda

100,00

5

Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly

100,00

6

Odvádění a čištěni odpad. vod a nakl. s kaly

250,00

2333

5

Úprava drobných vodních toků /koupalíště/

20,00

3113

5

Základní školy

1700,00

6

Základní školy

1250,00

3314

5

Činnosti knihovnické

26,20

3319

5

Ostatni záležitosti kultury

12,00

3341

6

Rozhlas a televize

3349

5

Ost. záležitosti sdělovacích prostředků

35,00

3392

5

Zájmová činnost v kultuře /KZ Vitinka/

20,00

3399

5

O tatní záležitosti kultury.církví a sděl. prostř.

3421

5

Využití volného času dětí a mládeže

50,00

3429

5

Ostatní zájmová činnost a rekreace

12,00

3613

5

3631

5

Veřejné osvětlení

340,00

3632

5

Pohřebnictví

150,00

3635

6

Územní plánování

400,00

3639

5

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.

265,00

6

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz,

130,00

3721

5

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

5

Sběr a voz komunálních odpadů

3745

5

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4379

5

O t. ociální služby a čin. v obl. oc. prevence(dary)

5512

5

Požární ochrana - dobrovolná část

200,00

6

Požární ochrana - dobrovolná část

200,00

6112

5

Zastupitelstva obcí

1000,00

6171

5

Činnost místní správy

2484,00

6310

5

Obecné příjmy a výdaje z nn. operací

15,00

6320

5

Pojištění funkčně nespecifikované

70,00

6330

5

Převody vlastním fondům v rozpočtech úz, úrovně

80,00

6402

5

Finanční vypořádáni minulých let /vratka volby/

33,50

2321

CELKEM

ebytové hospodářství

2015
1381,00
750,00

100,00

105,00

60,00

15,00
1251,00
930,00
70,00

14500,00
Zpracovala: M. Bradová
Vyvěšeno: 28. 11. 2014

4

Osecký zpra~odai

Stručný rozpis výdajových položek rozpočtu:
Silnice - opravy a údržba místních komunikací
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - zahájení stavby chodníku od OÚ
ke statku
Bezpečnost silničního provozu - zpomalovací práh, radary v Oseku a Vitince
Pitná voda - oplocení vodojemu Vitinka,
nákup pozemku v O eku, rekonstrukce
úpravny
Odvádění a čištění odpadních vod nová stoka ový Dvůr, čištění kanalizačních stok
Základní škola - provoz školy, dětské
hřiště MŠ, dokončení výstavby šaten
Rozhlas a televize - instalace osmi reproduktorových
souprav pro dálkové
ovládání
Ostatní
záležitosti
kultury,
církví
a sděl. prostředků - sbor pro občanské
záležitosti (dárky pro jubilanty, dárce
krve, malé občánky), klub důchodců
(besedy, doprava)
Veřejné osvětlení
opravy

- elektrická energie,

Pohřebnictví - mzdy pracovniků úklidové čety, zahradnické práce, nájem
a odvoz kontejneru
Komunální

služby a územní rozvoj -

JUBILANTI:
Srpen 2014:
Václav Aubrecht (70),
Augustin Budil (81),
Václav Hirman (75)
Září 2014:
Josefa Aubrechtová (91),
Marie Budínová (70),
[o ef Šůcha (84),
Václav Frank (70),
Jan najdr (89),
Eliška Hirmanová (70),
Jiřina Černá (82)

náklady na práce spojené se správou majetku obce (opravy strojů), nákup nového
přívěsného vozíku za Multicar, náklady
spojené s činno tí pracovní čety (pracovní oděvy, školení, pracovní pomůcky)
Sběr a svoz komunálního odpadu - odvoz tříděného odpadu (zvony), odvoz
a likvidace odpadu z popelnic, náklady
na mzdy pracovní čety a dozoru ve sběrném dvoře, pohonné hmoty
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň náklady na mzdy pracovní čety, opravy
sekaček, křovinořezů,
motorové pily
apod., materiál (travina, hnojiva, nářadí,
stroje), pohonné hmoty, služby (zahradnické práce + údržba zeleně, sekání příkopů)
Ostatní sociální služby a činnosti v oblasti sociální prevence - pro tředky
na dary dle žádostí (zdravotně postižení,
nemocnice, záchranná služba, záchranná
stanice živočichů)
Požární ochrana - činnost jednotky
dobrovolných hasičů (pohonné hmoty,
eJ. energie hasičárna, ochranné pomůcky, revize, zásahové oděvy, boty apod.)
Zastupitelstva obcí - odměny starosty, místostarosty a zastupitelů + sociální
a zdravotní pojištění
Činnost místní správy - platy zaměstnanců + sociální a zdravotní pojištění,
ostatní osobní výdaje (přestupková komise, správa počítačové sítě), povinné
pojištění
hrazené
zaměstnavatelem,

Říjen 2014:
Jiří Kricner (82),
Hana Polková (75),
Pavel Preťo (81),
Jaroslava Pokšteflová (70),
Václavka ommrová (75),
Ladislav Hošek (88)

Listopad 2014:
Marie Kotvová (91),
Anna Vodíková (80),
Hana Lopatová (80),
Jaroslava Aubrechtová (86)

knihy, sbírky zákonů, počítač, tiskárna,
voda, plyn, služby pošt, telekomunikací, peněžních ústavů, školení a vzdělávání
Stejně jako v uplynulých letech byla při
tvorbě rozpočtu ponechána
rezerva
ve výší přibližně půl milionu korun.
Ve dnech l. a 2. prosince proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Osek
za rok 2014 (leden - říjen), kterého se
účastní pravidelně tři kontroloři z krajského úřadu. Předmětem
zkoumání
byly tyto písemnosti: návrh rozpočtu,
rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, schválený rozpočet, závěrečný účet
za rok 2013, bankovní výpisy, evidence
poplatků, faktury, hlavní kniha, knihy
došlých a odeslaných faktur, pokladní
doklady, pokladní deník, rozvaha, příloha rozvahy, odměňování členů zastupitelstva, účetní doklady, účtový rozvrh,
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,
výkaz zisku a ztráty, rozvaha zřízené příspěvkové organizace (základní škola),
výkaz zisku a ztráty zřízené příspěvkové
organizace, smlouvy nájemní, smlouvy o dílo, smlouvy o převodu majetku
(koupě), zveřejněný záměr o nakládání
s majetkem, vnitřní předpisy a směrnice,
výsledky kontroly zřízených organizací,
zápisy z jednání za tupitelstva vč. usnesení, zápi y finančního a kontrolního
výboru. Závěr kontroly: při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC (územně
správní celek) O ek nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Prosinec 2014:
Marie Záhrubská (70),
Marie Bohuslavová (86),
Libuše Brejchová (81),
Marie Lokajíčková (84),
Zdenka Plimlová (83),
Božena Fuchsová (81),
Anna Pechoušková (87),
Anna Fridrichová (75),
Miloslav Pele (80),
Jana Blažková (75),
Věra Budínová (84),
Jaroslava Šnáblová (86),
Václav Šůcha (75)
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NARODILI

SE:

Natálie Suchá
Ema Hronková
Štěpán Diepold
Sofie Pavelková
Matěj Šmíd

OPUSTILI

Adama Lokajíčka
Zuzanu Hlůžkovou
Elišku Gottliebovou
Marianu Fouskovou
Jana Kuneše
Michaelu Milfortovou
Dominika Kořínka

mohou dárci krve dostavit také v úřední
hodiny na obecní úřad, a to nejpozději
do 31. 3. 2015. Přihlášeným dárcům budou v roce 2015 slavnostně předány dárkové poukázky.
E. Dudlová

NÁS:

Josefa Cajthamlová
Jaroslav Matějovec
Miloslav Houška
Stanislava Benetková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
Dne 27. 9. 2014 přivítala místostarostka
obce Jaroslava Výborná v obřadní síni
obecního úřadu sedm nových občánků:

VÝZVA PRO DÁRCE KRVE
Vzhledem k tomu, že transfuzní stanice
již neposkytují obcím informace o dárcích krve, žádáme občany Oseka a Vitinky, kteří v roce 2014 darovali krev, aby
se přihlásili na tel. Č. 737233564 nebo
e-mailu:eva.dudlova@seznam.cz
a uvedli celkový počet odběrů ve výše
uvedeném roce. Se svým průkazem se

Český ráj

Příchod do nové školy nemohl být lepší,
začali jsme školní rok stejně netradičně
jako sedmáci a osmáci - výletem. Dne
15. září jsme zamířili do CHKO Český
ráj. První zastávka byla v Prachovských
skalách. Nádherné vyhlídky a úzké soutěsky byly opravdovým rájem. Vše jsme
doslova proběhli a ani jsme se nezadý-

chali, Paní učitelky pro nás ovšem připravily odpolední překvapení - cestu
po naučné stezce Pod Zvičinou nedaleko
obce Dolní Brusnice. Během stezky jsme
se seznámili s pověstmi z této oblasti.
Druhý den dopoledne j me zamířili do ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Ve spolupráci se zoolektorem jsme prošli
expozici šelem a po vyplnění pracovních
listů jsme poznávali i ostatní zvířata. Největším zážitkem byla ovšem jízda safaribusem v části Safari, kde jsme pozorovali
africké kopytníky.
Na závěr celého pobytu jsme navštívili
zámek Dětenice a zahrady v jeho okolí.
Celý pobyt byl pro nás nádherným a nezapomenutelným zážitkem. Teď už sedíme zase v lavicích, ale myšlenkami jsme
ještě v Českém ráji. Celý tento výlet byl
podpořen finančními prostředky z pro-

jektu "Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím aplikace moderních lCT.
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Krkonoše

Letošní začátek školního roku byl pro
nás, žáky VIL a VIII. třídy naší školy, velmi netradiční. Po úvodním týdnu, kdy
jsme si sdělovali zážitky z letních prázdnin, jsme vyrazili vstříc zážitkům novým.
Dne 8. září jsme zamířili do Horních
Míseček v Krkonošském národním parku. První zastávkou byla Správa KRNAP
ve Vrchlabí, kde jsme vyslechli přednášku na téma "Zajímavosti v KRNAP",
a jelikož tu většina z nás byla poprvé, tak
díky nově nabytým informacím se na Ve
"těšení" na horské tůry ještě zvýšilo.
První "pochoďák" nás čekal hned
po ubytování. Vyrazili jsme k prameni
Labe. Během této cesty j me nejen poznávali krásu zdejší přírody, ale nejvyšší

hory nám ukázaly všechny podoby počasí a rychlost, s jakou se tady mění.
Druhý den jsme zamířili do Pece pod

SPRÁVA
KRKONOSSK~HO

NÁRODNIHO

Sněžkou, kde na nás čekal průvodce ze
Správy KRNAP. Lanovkou jsme vyjeli
na naši nejvyšší horu - Sněžku (1602 m).
Bohužel celý vrchol byl v silné mlze, bylo
vidět jen pár metrů před sebe, ale pocit,
že jsme na nejvyšším místě v České republice, byl nepopsatelný. Sešli jsme asi
300 metrů pod vrchol, tam se nám ukázaly Krkonoše v celé své kráse.
Po lední den našeho pobytu jsme se zaměřili na hi torii a navštívili jsme zámek Hrubý Rohozec. To byla krásná tečka na závěr,
a pak už nás čekala jen cesta domů.
Celý tento výlet byl podpořen finančními
prostředky z projektu "Rozvoj klíčových
kompetencí
prostřednictvím
aplikace
moderních ICT.

Vánoční přípravy
U nás ve škole se samozřejmě také připravujeme na Vánoce. Začali jsme výrobou
vánočních dárků. a hodinu praktických
činností jsme pozvali paní Spou tovou
z obchůdku s výtvarnými potřebami
Kolorka Rokycany. Paní nám přivezla

všechen potřebný materiál a naučila nás
ubrouskovou techniku. Pomocí této metody jsme vyráběli obrázky. Během dvou
hodin jsme rozvíjeli svoji fantazii a vznikající obrázky získávaly různou podobu,
od vánočních motivů přes rostliny až

po zvířecí říši. a závěr jsme se se svými
výtvory vyfotili a teď už jen doufáme, že
potěšíme někoho ze svých blízkých vlastnoručně vyrobeným dárkem.
Žáci 6. a 7. třídy,
ZŠaMŠOsek
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Jak to bylo v druhé polovině roku
Po prázdninách už zase máme čas na to,
abychom vyrazili na výlet. Je 17. září
sedm hodin a my vyrážíme směr Domažlice. Pro ty, co se nemohli z jakéhokoli důvodu zúčastnit, bych ráda napsala
něco o tom, co nás potkalo a co všechno jsme se dozvěděli.
ejstarší zmínka
o Domažlicích (německy Taus) se vyskytuje v opisu listiny knížete Boleslava
II., který se datuje do roku 993 a v němž
český kníže postupuje nově založenému
Břevnovskému klášteru v Praze čá t výnosů ze cla v .Domasilícich". Pohraniční
a kdysi též královské město Domažlice
se sousedním Chodskem patří k turi ticky nejatraktivnějším místům západních Čech. Bohatou historii kraje zde
dotváří klidná a průmyslem nedotčená
krajina Českého lesa. Regionem dnes,
stejně jako v dávné minulosti, prochází
důležitá mezinárodní komunikace, která
po staletí pojuje území Bavorska s českým vnitrozemím.
Klíčovou úlohu sehrálo Domažlicko
v nově e formujícím knížectví Přemyslovců v 9. a 10. století, kdy e začínala
vytvářet hranice českého státu. á kroky zavedly na Chodský hrad, který spadá do období •edesátých let 13. století.
Od začátku byla stavba určena jako sídlo
královských purkrabí, kteří spravovali
záležitosti Chodů - svobodných sedláků střežících hraniční pomezí. Chodský hrad často hostil české panovníky
na jejich cestách do ciziny, například
na počátku 30. let 14. století i Jana Lucemburského. Hrad několikrát vyhořel,
naposledy v dubnu 1995 ho krátce před
dokončením zachvátil požár.
ásledná
obnova skončila v červnu 1998 a nová
expozice je zpřístupněna od května 1999.
Mohli jsme zhlédnout poutavou expozici .Chodská svatba" a vyhlídkovou věž
s lapidáriem, kolekci střeleckých terčů
z 19. století či výběr původni chodské keramíky. Rovněž procházka po domažlickém náměstí byla velmi příjemná.
Tak a do autobusu a pan Kroc nás zavezl k památníku Jindřicha Šimona Baara
v Klenčí pod Čerchovem, kde se 7. 2.
1869 narodil nejlepší syn Chodska, kněz
a spisovatel. Vystudoval teologii a působil na mnoha místech jako duchovní
činitel, jako kněz i jako předseda Jednoty katolického duchoven tva. Jindřich
imon Baar je jedním z českých před-

stavitelů realismu, psal prózu i poezii.
U pomníku jsme e vyfotili, abychom
měli památku do naší kroníky. To už byl
čas, abychom e vydali na oběd do nedalekého Trhanova, kde už na nás čekali
v restauraci U Svatého Jana. Paní provozni měla obavu, aby nám nebyla zima,
tak nám na terase zatopila. Tak jsme se
pěkně ohřáli a poobědvali, myslím si, že
docela chutně.
Scházela už jen taková tečka za naším
výletem, a to zakončení bylo připraveno pro všechny v Krchlebech. Tady bylo
připravené pohoštění u paní Konopkové,
káva a koláč. Byla to taková třešnička
na letošním druhém výletu. Už jen cesta
domů, vše proběhlo k plné spokojenosti
seniorů. Kdo byl s námi na výletě, ten si
mohl odvézt pěkný zážitek a něco z historie naší vlasti.
Počasí se nám pokazilo, je 15. října, prší,
je nevlídně, a tak se jedeme pobavit
do Plzně do divadla Pluto. Je to profesionální scéna malých forem a dne 15. října
jedeme na "Hašlerkyjádu aneb Hašler
v kabaretu".
a představení bylo pou-

žito textu A. Langera, E. Basse, J. Haška
a písničky Karla Hašlera. Představení
připravila paní Mgr. J. Kikinčuková, ale
celé představeni uváděla dcera Jindřiška.
Bylo by velká škoda nejít si poslechnout
Hašlerovy písničky, vždyť každý je zná
a byla to vlastně pocta pro pana Hašlera,
protože je tomu 125 let od jeho narození. Každý, kdo jel s námi, tak mu vlastně
prokázal úctu. Písničky nám zazpívali
Kamila Kikinčuková, Taťána Krchovová,
Lucie Černá, Ladislav Beneš a manželé
Přemysl a Jitka Kubištovi za doprovodu
muzikantů, na harmoniku hrál Jiří Stach
a na housle Milan Benedikt Karpíšek.
Celé představení se neslo v příjemné pohodě, kdo chtěl, tak si i zanotoval, vždyť
kdo by neznal Hašlerovy písničky.
Jako každým rokem tak i letos příznivci dobré zábavy zamiřili 17. listopadu
do Hrádku na koncert. Vedoucí Big Bandu, který nacvičil celý koncert, je náš
spoluobčan pan Václav Aubrecht. Bylo
vidět důslednou práci, kterou si dal s nácvikem. Celá kapela je perfektně sehraná
a letos měli pro nás překvapení, hosty
Daniela Bártu a Pavla Hrubého. Ti když
vezmou nástroje do ruky, tak to všichni
ani nedýchají. Celý program moderoval
pan Petr Smolík a zazpívaly i Iva Mužová s Danielou Puppovou. Zaplněný sál
do posledního místa tleskal, potlesk nebral konce, bylo vidět, že se koncert všem
líbil.
Poslední naše akce, rozloučení se starým
rokem, letos proběhla 27. listopadu. Jako
každý rok nám zazpívala paní Volínová
s panem Žákovcem. Je to poslední akce
letošního roku, teď už jenom abychom se
v příštím roce zase sešli všichni ve zdraví.
Veškeré naše putování by nebylo možné
bez podpory obecního zastupitel tva
v čele s panem Peroutkou, za to mi dovolte, abych moc poděkovala.
Další velké poděkování patří členské základně K. D. Jednota v Oseku za finanční
podporu, kterou jsme použili pro kulturní akci. Rovněž velké poděkování patří
děvčatům (úsekářkám),
které obětavě
obcházejí a zvou členy klubu důchodců
na naše akce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála
do nového roku hodně zdravíčka, hodně pohody a abychom se ve zdraví zase
všichni sešli.
V. Havlová
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Dětský den a hasičské soustředění 2014
Vážení čtenáři Oseckého zpravodaje, chtěl
bych Vás všechny seznámit s činností hasičů za uplynulé období od vydání posledního zpravodaje. Předně bych chtěl poděkovat panu starostovi obce Osek panu
Peroutkovi za velmi vstřícnou a ochotnou
pomoc při organizování dětského dne, ale
i hasičského soustředění, které se konalo
v termínu od 6. do 11. 7. 2014.
Nejprve Vás seznámím se zásahy naší
jednotky za uplynulé období.
Dne 4. 3. 2014 byla naše jednotka vyslána
operačním střediskem na požár budovy
v ulici V. Nového do Rokycan, jednalo se
o požár půdy v objektu, jednotka asistovala HZS Rokycany.
Dne 28.5.2014 jsme zasahovali v Rokycanech, a to u fotbalového stadionu, kde
se po předešlých deštích vyWa řeka Klabavka ze svého koryta.
Dne 3. 7. 2014 požár průmyslového objektu v Rokycanech.
Dne 22. 6. 2014 proběhlo čištění koupaliště na Vitince spolu s jednotkou Vitinky.
Dne 15. června 2014 pořádali naši ha iči
za přispění obce Osek dětský den, na děti
čekaly různé soutěže a po splnění všech
soutěží dostaly všechny děti sladkou odměnu. Celý den nás hudbou doprovázel
DI František Kožíšek a moderování převzal pan Vaško, tímto bychom mu chtěli
také poděkovat.
a závěr přijeli kolegové z Koterova
a připravili dětem velké množství pěny.
Nesmíme zapomenout také na kolegy
z THW Chemnitz, kteří nás přijeli podpořit. Přivezli i různé dárky pro děti.

po večeři došlo k seznámení všech dětí,
vedoucích a k nastíněni programu.
Druhý den byl na programu budíček, snídaně a odjezd na vodu, sjížděli
jsme Berounku od Liblína k elektrárně
na Hřešíhlavy, kde na nás čekal odvoz
zpět na Kobylku. Po večeři proběhlo vyhodnocení a eznámení s programem
na další den.
Třetí den byl ve znamení ukázky záchrany osob z vodní hladiny. Po přesunu
do Darové k elektrárně, kde jsme díky
panu Michalu Laubrovi měli zázemí,
do "10 i na prohlidku vodní elektrárny.
Po této prohlidce přišla na řadu ukázka
záchrany osob z vodni hladiny za účasti
záchranáře z Hracholusek a HZS Roky-

cany. ásledovala ukázka první pomoci. Po výborném obědě ještě proběhl
trénink útoku našich dětí. Po návratu
byla volná zábava s hraním her a fotbalu
na hřišti v táboře.
Čtvrtý den proběhl ve znamení ukázky
vojenské výbavy, kdy nám bylo ukázáno
od příslušníka vojenské obrany vše, co
souvisí s padákem, a děti se mohly na cokoliv zeptat.
Poslední den za námi přijela Policie ČR,
za při pění vycvičených psů nám bylo
ukázáno, jak se vyhledávají osoby a zakázané látky. Vše proběhlo hladce a po poslední noci se už všichni těšili domů.
Moc jsme si toto sou tředěni užili a těšíme se na příští rok.
SDH Osek

Hasičské soustředění
Proběhlo ve dnech od 6. do 11. 7. 2014
a dobrovolní hasiči z Oseka spolu s kolegy ze SedJce (Starý Plzenec) uspořádali
dětské hasičské oustředění na tábořišti
Kobylka u Liblína, zde jsme si pronajali
3 velké chaty a vytvořili zázemí. Celkem
bylo na soustředění 28 dětí a 10 vedoucích včetně zdravotnice.
První den dopoledne proběhlo postavení zázemí a příprava na příjezd dětí, kolem 15. hodiny všichni dorazili na místo
a pobíhalo ubytování a následná večeře,
Uzávěrka dalšího čísla 31. 5. 2015.
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