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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Ve druhém vydání Oseckého zpravodaje v letošním roce mám
za povinnost Vás seznámit s činností a plány obecního úřadu. Tak
jako v předešlých několika letech je prioritou pro letní období oprava
místních komunikací a údržba zeleně na veřejných plochách. V současné době je dokončena oprava ulic na návsi a ulic na náves navazujících. Je třeba ještě dokončit úpravu krajnic, které děláme svépomocí a mezi krajnicemi a zelení doplnit zeminou a osít travinou. Při
opravách bylo třeba obnovit
dešťový kanál na komunikaci do Průhonu, kanalizační
šachtu na návsi, osadit několik
dešťových vpustí na komunikaci z návsi k nemovitosti pana
Švarce apod. Ke cti zhotovitele
slouží i ochota vyřešit problémy občanů se sjezdy k nemovitostem i s odvedením dešťových vod. Kamerové prohlídky
v úsecích, které budou zaasfaltovány, neodhalily žádné
závažné poruchy, pouze bylo
nutné vyčistit od usazenin přibližně 30 metrů potrubí okolo
nemovitosti pana Houšky.
V příštím roce po posouzení
provozu na nových komunikacích budeme zvažovat osazení
zpomalovacích prahů a dále
bychom chtěli přistoupit ke zbývajícím opravám místních ulic
okolo Kamýku. Doufáme, že
ekonomická situace nám to dovolí a že do obecního rozpočtu přiteče potřebné množství
prostředků. Podle ministerstva
financí dojde k pokrácení veřejných financí přibližně o deset
procent. Vývoj v příjmové časti
obecního rozpočtu tuto prognozu zatím potvrzuje.
V oblasti péče o základní školu
jsem požádal krajský úřad o dotaci na dokončení výměny oken
. Tato nám byla přiznána a s prací na výměně se začne okamžitě

po skončení školního roku. Zároveň budou ve třídách odkryty podlahy
za účelem revize nosných stropních trámů, strusková výplň stropů, která
trámy zbytečně zatěžovala, bude nahrazena minerální vatou.
Pokračujeme v práci na připojení dalších vodních zdrojů, v současné
době je dokončen projekt pro územní řízení na připojení vrtu, který
zásoboval v minulosti areál statku v Oseku a není v současné době využíván. Trasa výtlačného řadu závisí na souhlasu majitelů pozemků, se
kterými je předběžně projednána. Bude uloženo 1300 metrů vodovodního potrubí, které bychom,tak
jako v předchozích letech, chtěli
položit vlastními silami a ušetřené finanční prostředky použít
na zbývající opravy komunikací.
Do konce roku je naplánováno ještě několik menších akcí,
o kterých se zmíním v příštím
vydání časopisu.
6. června proběhla oslava dětského dne. Děkuji všem organizátorům a sponzorům, kteří se
na této záslužné akci podíleli. Bohužel jejich úsilí nepřálo počasí.
Vážení spoluobčané, opět se
musím zmínit o dvou nešvarech,
kterým je jednak ukládání odpadů u kontejnerů pro tříděný
odpad ( zejména v Kamýku, kde
lidé odkládají plastové nádoby
velkých rozměrů, které by měli
odvézt do velkoobjemového
kontejneru ve sběrném dvoře)
a jednak je to parkování na zelených plochách a v ulicích, kde
mnohdy znemožňuje průjezd
větší techniky ( popeláři, hasiči,
zemědělské stroje). Pokud někdo způsobí škody parkováním
na veřejné zeleni, bude nucen se
na obnově poškozené plochy finančně podílet.
S přicházejícím létem přeji
hezké prožití prázdnin a dovolené.
Jaroslav Peroutka
- starosta obce

strana 2

Osecký zpravodaj

Společenská kronika obce
Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti:

Duben 2009:
Miluše Pašková, Osek 192 (87), Josef Boreček, Vitinka 44 (81),
Václav Brejcha, Osek 104 (80), Josefa Visingerová, Osek 105 (70)
Květen 2009:
Marie Borečková, Vitinka 44 (83), Pavel Vitinger, Osek 126 (70), Karel Tesař, Osek 17 (75)
Červen 2009:
Jan Hejsek, Osek 164 (80), Milada Černá, Vitinka 17 (89), Jaroslava Hasalová, Osek 218 (83),
Václav Fakan, Vitinka 52 (81), Věra Jíchová, Osek 84 (80), Jiří Pliml, Osek 198 (82)
Narodili se:
16.1.2009
23.2.2009
1.3.2009
8.3.2009
9.4.2009
20.4.2009
7.5.2009

Natálie Nováková
Veronika Skalická
Gabriela Čermáková
Jan Brož
Tomáš Dobrev
David Brada
Tomáš Motyčka

									

Vítání občánků
Dne 18.4.2009 přivítal starosta obce Jaroslav Peroutka
v obřadní síni obecního úřadu šest nových občánků:
Martina Štrunce
nar. 24.6.2008
Terezu Froňkovou
nar. 12.7.2008
Ondřeje Otcovského
nar. 8.9.2008
Natálii Rajšlovou
nar. 6.10.2008
Annu Bozděchovou
nar. 21.10.2008
Matěje Beníška
nar. 26.11.2008
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Oznámení pro občany
V minulém čísle byly nedopatřením uvedeny nesprávné údaje.
Uvádíme zde tedy správné:

Jubilanti :
prosinec 2008: Jaroslava Šnáblová, Osek 203
leden 2009, únor 2009
Narodil se:
26. 11. 2008 Matěj Beníšek
Opustili nás: 20. 1. 2009 Josef Chrz (nebyl uveden)
Redakční rada se čtenářům omlouvá.

Opustili nás:
6.4.2009 Roman Němec, 36 let
8.4.2009 Josef Benetka, 67 let
21.4.2009 Ondřej Nový, 16 let

Setkání s dárci krve
Dne 23.5.2009 se v obřadní síni obecního úřadu uskutečnilo
setkání s dárci krve. Z pozvaných třiceti dárců, kteří v období
od 1.1.2007 do 31.12.2008 darovali krev, se zúčastnilo osmnáct. Starosta obce Jaroslav Peroutka přítomným poděkoval

Věra Bradová (2),
Eva Bohuslavová (4),
Bc. Jolana Číhová (14),
Petr Diepold (10),
Blanka Fišerová (42),
Eliška Hirmanová (50),
Bc. Dagmar Horešovská (5),
Ing. Pavel Horešovský (45),
Petra Jelínková (8),
Alena Marečková (14),

a předal pětisetkorunové poukázky na nákup zboží. Ve výše
uvedeném období darovali krev následující dárci (v závorce je
uveden celkový počet odběrů):

Stanislav Marek (59),
Stanislava Marková (42),
Pavel Monhart (59),
Anna Mošnová (35),
Jana Oliberiusová (12),
Ivan Oravec (34),
Karel Paum (12),
Jaroslava Pokšteflová (68),
Iva Pokšteflová (21),
Miroslav Rybář (50),

Petr Straka (31),
Eva Straková (3),
Miloslava Šneberková (34),
Ladislav Šůcha (65),
Kamila Trykarová (9),
Martina Veselá (4),
PhDr. Zdeněk Veselý (11),
Vlastimil Aubrecht (70),
Zdeněk Benda (71)
Václav Frank (60).
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ZŠ a MŠ OSEK
Výlet
do Jihočeského kraje
Dne 24.3. 2009 jsme podnikli cestu
do Jihočeského kraje. Nejdříve jsme zamířili na exkurzi do jaderné elektrárny
Temelín. Paní průvodkyně nás seznámila s činností elektrárny, s bezpečnostními opatřeními a vysvětlila
nám podstatu jaderné štěpné reakce. Nejvíc se nám líbila mlžná
komora, kde jsme pozorovali alfa a beta záření a funkční model
reaktoru, na kterém jsme nasimulovali jadernou havárii. Pomocí
3D projekce jsme navštívili dokonce reaktorovou halu a viděli jsme
výměnu jaderného paliva.
Po dopoledni plném techniky jsme vyrazili do historického
centra Českých Budějovic. Obdivovali jsme krásu a velikost náměstí Přemysla Otakara II. a Samsonovy kašny. Našli jsme „bludný kámen“ a nebáli se ho přejít. Zjistili jsme, že „lanovka“ je pěší
zóna, která nese jméno po průmyslníku Vojtěchu Lannovi, který se
v Českých Budějovicích narodil.
Žáci IX.třídy

Recyklohraní
V březnu 2OO9 plnili žáci všech tříd ZŠ Osek v hodinách výtvarné výchovy další úkol
soutěže Recyklohraní. Navrhovali „koše snů“ na tříděný odpad a vyráběli jejich modely.
Šestá třída pracovala ve dvou skupinách a vytvořila společný koš „vláček“ na třídění papíru a plastů. V sedmé a osmé
třídě vznikla spousta pěkných
modelů a vybrat nejlepší bylo
obtížné. Za celou školu bylo
možné odeslat pouze fotografie
tří košů. Nakonec padla volba
na model Marcely Forejtové a
Vojtěcha Fritze pro jeho důmyslné vnitřní členění. Třetím
vybraným modelem byl koš snů
9. třídy s předností snadného a
praktického používání.
Splněním soutěžního úkolu
získala škola body do celkového
hodnocení s možností výběru
odměny.

Pískoviště
Na podzim roku 2009 jsme vyhlásili akci
„Pískoviště“ a oslovili jsme rodiče o sponzorské dary. Firma Jaroslav Bartovský, autodoprava zakoupila celé pískoviště a dovezla
do školy. Pracovní četa pod vedením pana
Sommra pískoviště sestavila a usadila do
terénu. Za zbylé sponzorské dary se koupil
písek, plachta a nové hračky.
Děti si nyní užívají nové pískoviště, za
které děkujeme. Na realizaci akce „Pískoviště“ se podíleli Jaroslav Bartovský – autodoprava, Veronika Beranová, Radek Aubrecht,
Kristýna Metlická, Ing. Jan Cafourek, Renata Krejčová.
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Den Země 2009
Letos jsme opět slavili Den Země. Tentokrát jsme se zaměřili na prostředí ve škole i v okolí
školy. Rozdělili jsme do několika skupin, ve kterých jsme postupně plnili zadané úkoly. Nejdříve jsme vypracovávali pracovní list, kde jsme museli prokázat teoretické znalosti o pěstování rostlin. Pak jsme si teorii vyzkoušeli přímo v praxi. Na školním pozemku jsme upravili
záhony a vysévali osivo ředkviček. Na školní zahradě jsme ještě vázali kytice z přírodního
materiálu, kterými jsme si vyzdobili vstup do školy. Na závěr jsme vyrazili uklidit okolí školy
a koryto potoka. Naše výkony nám ohodnotila paní ředitelka a paní školnice. Skupina, která
splnila své úkoly nejlépe dostala sladkou odměnu.

Návštěva ekofarmy Hedecko
10. června 2009 se skupina 37 zájemců z MŠ a 6. až 9. třídy ZŠ
Osek zúčastnila jednodenního pobytu na farmě Hedecko.
Odjezd od školy byl stanoven na osmou hodinu. V devět hodin
už skupinu uvítal majitel farmy Mgr. Pavel Škrle a po poučení o bezpečném chování při pobytu na farmě žáky 2. stupně ZŠ provázel se
zajímavým výkladem po celém hospodářství. Žáci si přitom průběžně
doplňovali potřebné informace do pracovních listů. Děti z MŠ se zatím nasvačily a následovala jejich prohlídka farmy. I když byly skupiny dětí ZŠ a MŠ věkově tak rozdílné, nadšení ze zvířátek bylo u obou
skupin stejně obrovské. Nadšení vyvolávaly kozy ve volném výběhu,
krávy, koně, králíci, morče, ovce, beran, kozel, prasata – hlavně čerstvě narozená selátka, psi, kočky, slepice, husy. Než se děti z MŠ vrátily
z prohlídky, vyslechli žáci ZŠ od pana Škrle poutavou přednášku o
problematice ekologického zemědělství, o bioplodinách a biopotravinách. Po prohlídce děti z MŠ označovaly k obrázkům v pracovních
listech připravených dětmi ze ZŠ, která zvířata žijí na farmě.
Pak už se obě skupiny dětí věnovaly volnému programu za dozoru učitelek. Část dětí se věnovala sportu: stolnímu tenisu, fotbalu,
odbíjené a především skákání na velké venkovní trampolíně opatřené
ochrannou sítí. Malé děti si hrály s hračkami na pískovišti, houpaly
se na houpačkách, klouzaly se na skluzavce a také skákaly na trampolíně. Další část velkých dětí šla rybařit k rybníku v areálu farmy, jiní

už se začali střídat
v jízdě na majitelem
vybraných klidných
koních plemene hafling a na poníkovi.
Kolem poledne
zapálil pan Škrle dětem oheň v krbu a některé z nich si opékaly špekáčky na ohni. Děti ze školky poobědvaly jídlo ze školní jídelny, které
dostaly na cestu.
Po poledni plnili žáci ZŠ jeden z praktických úkolů: zjišťovali
druhovou pestrost rostlin na 1 m2 louky. Děti z MŠ vyplňovaly své
pracovní listy o zvířatech. Nakonec ještě vyplnily děti ZŠ závěrečný
hodnotící pracovní list a po úklidu a rozloučení se skupina vydala na
zpáteční cestu autobusem domů.
Děti byly nadšené především ze zvířat, trampolíny a rybaření a
spokojen se zajištěním pobytu na farmě ze strany majitele byl i pedagogický dozor. Tato akce, na níž budou čerpány peníze z dotace na
rozvojový program Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty ve školách v roce 2009 se velice vydařila. Přispěla k zvýšení
zájmu žáků o ekologickou problematiku a problematiku biopotravin
a podpořila jejich zájem o přírodu a životní prostředí.
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Co se dělo v Anglii
Ve čtvrtek 4. června jsme se vrátili ze zájezdu do Anglie, na který
budeme všichni ještě dlouho vzpomínat. Nejen díky památkám a historii si tato země vysloužila místo v našem srdci. Zážitků je tolik, že je
budeme třídit ještě alespoň měsíc. Pokusíme se tedy v tomto článku
zaznamenat to nejnezapomenutelnější.
Už příjezd autobusu způsobil v našich řadách velké pozdvižení.
Málokdo měl možnost si po šest dní užívat komfort luxusního autobusu fotbalistů FC Viktoria Plzeň. Rodičům ukáply slzičky a my jsme
mohli vyrazit. Cesta byla dlouhá, děti čilé, což se podepsalo na spánku celého autobusu. Průměrně jsme za noc naspali asi 30 minut, za
což jsme se vzápětí proklínali. Od půl šesté ráno jsme pochodovali po

Londýně, a protože byla neděle, viděli jsme tak toto město bez všeho
ruchu a shonu.
První noc v rodinách pak spali všichni jako nemluvňata, i když se
tam někteří necítili právě nejlépe. Každá rodina nějak překvapila, ať
už mile či nemile.
Pondělní ráno znamenalo další nádherný den. Zajeli jsme se podívat do Stratfordu nad Avonou, protože se zde narodil nejvýznamnější
dramatik všech dob William Shakespeare. Pak nás autobus vysadil na
hradu Warwick, kde jsme strávili opravdu krásné odpoledne prohlídkou hradu a nádvoří, zahrady růží, sledováním dravců apod. Večerní
prohlídku Oxfordu překrývá únava, nebylo už možné myslet na nic
jiného, než na bolavé nohy a hlavu přetíženou poznatky.
Ani v úterý jsme nebyli ušetřeni. Letem
světem jsme proběhli lázeňské městečko
Bath, vyfotili jsme se u Stonehenge a nakonec dojeli do Salisbury na prohlídku katedrály, v níž je uložena Magna Charta. Poslední den nás pan průvodce vzal na letní
sídlo královny Windsor. Probíhalo zrovna
střídání stráží, které se neobešlo bez zvuku nad námi neustále burácejících letadel.
Po obědě nás čekal opět Londýn – nákupy, metro, Muzeum Madame Tussaud plné
hrůzostrašných postav i hvězd filmového
plátna. A nakonec noční procházka Londýnem. Nikdy nezapomeneme, jak rádi jsme
viděli autobus a jak jsme byli šťastní, že si
můžeme sednout.
Co dodat. Za čtyři dny strávené v Anglii
se toho už víc stihnout opravdu nedá. Pan
průvodce zařídil vše perfektně, nikde jsme
zbytečně nečekali. Poznali jsme nejen památky, ale i nové lidi, jiné prostředí a jiný
způsob života.

TJ Sokol Osek
Informace o záměru vybudovat hřiště

Vážení spoluobčané, vážené sestry a vážení bratři sokolové,
dovolte nám, abychom Vás touto formou informovali o záměru TJ
Sokol Osek vybudovat v letošním roce u Sokolovny hřiště s umělým
povrchem.
V roce 2005 si nechal výbor TJ Sokol Osek zpracovat studii, která se
týkala rekonstrukce stávajícího asfaltového hřiště a položení umělého trávníku, vybudování 2 běžeckých drah v délce 60m a doskočiště.
Dále rekonstrukce tenisového a volejbalového kurtu a instalace stojanů na basketbal. Orientační rozpočet na tuto akci představoval částku
2,5 mil. Kč.
V roce 2006 jsme se proto poprvé rozhodli požádat o finanční
granty na Krajském úřadě pro Plzeňský kraj a na České obci sokolské

s tím, že jsme plánovanou rekonstrukci rozdělili do dvou etap. Prioritu získala pokládka umělého povrchu na stávajícím hřišti v částce cca
1,3 mil. Kč. Asi jen málokdo ví, že Svaz národní házené vydal závazné
prohlášení, že od soutěžní sezóny 2009/2010 budou moct hrát nejvyšší soutěže pouze týmy s hřištěm s umělým povrchem. Na Oseku
se jedná o sportovní odvětví s dlouholetou tradicí, proto jsme chtěli,
aby měli možnost pokračovat v tomto jediném kolektivním sportu
v rámci obce i další generace.
V neposlední řadě je také zájem místní ZŠ, která asi jako jedna
z posledních škol obdobného významu v rámci okresu Rokycany
nemá k dispozici moderní hřiště s umělým povrchem.
Na Krajském úřadě žádal výbor TJ o dotaci 750.000,-Kč, na
ČOS o dotaci ve výši 500.000,- Kč. Teprve po čtyřech letech se
nám v březnu letošního roku podařilo získat z Krajského úřadu dotaci ve výši 500.000,- Kč. U ČOS se TJ Sokol Osek dostal
po čtyřech letech na první místo mezi žadateli v rámci všech
žup Plzeňského kraje, ale díky problémům SAZKY se splácením
své multifunkční arény byly veškeré investiční akce pro letošní
rok ze strany ČOS zastaveny. (Pozn. ČOS je 13% akcionářem
Sazky a výše finančních prostředků určených k dalšímu přerozdělení je závislá na hospodaření SAZKY, a.s.) Díky tomu jsme
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se dostali do situace, kdy nám na dofinancování záměru chybí
800.000,- Kč.
Odmítnutím dotace bychom si zavřeli pomyslná vrátka k dalším
případným penězům na několik dalších let dopředu. O dotační tituly
chceme usilovat i v dalších letech a uskutečnit druhou etapu z našeho
záměru celkové rekonstrukce sportovního areálu.
(Jenom pro Vaši představu, např. obec Ejpovice získala dotaci na
hřiště 650.000,- před třemi lety a v letošním roce dalších 600.000,- na
rekonstrukci podlahové plochy v tělocvičně.)
Ve finančních možnostech TJ je reálné uvolnit 250.000,- Kč, aby
nemuselo dojít k omezení provozu sokolovny a fungování TJ samotné. V rámci členské základny zřejmě dojde k navýšení na dnešní dobu
symbolických členských příspěvků, a přestože se nacházíme v době
ekonomického útlumu, povedeme jednání s potencionálními sponzory o jejich možné finanční pomoci.
O finanční podpoře proběhlo v nedávných dnech také jednání zástupců TJ s osmi přítomnými zastupiteli obce (zbývající byli o problematice osobně informováni) a toto jednání dospělo k závěru, že obec
Osek bude hledat v rámci rozpočtu pro letošní rok rezervu ve výši

200.000,-Kč a nechá o poskytnutí tohoto příspěvku hlasovat na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva. Obec dále umožní letošní
dotaci 70.000,-Kč použít na rekonstrukci hřiště.
V následujícím roce bude poskytnuta v prvním čtvrtletí jednorázově dotace 280.000,-Kč (dotace na rok 2010, 2011, 2012 a 2013), též za
účelem rekonstrukce hřiště.
Závěrem bychom Vás chtěli informovat, že v letošním roce oslaví
naše TJ kulaté výročí 90 let od svého založení. Upřímně jsme proto
rádi, že jsme dostali dotaci v letošním a ne v tom loňském nebo snad
v příštím roce. Umíte si snad představit hezčí dárek?
Plánované slavnostní otevření nového hřiště před oseckou poutí by
bylo spojeno s pozvánkou na pouťovou zábavu, výroční valnou hromadu a výstavu uspořádanou k tomuto jubileu (fotografie, diplomy,
medaile a vše co je s naší TJ spojeno).
U příležitostí 90 let výročí založení se také výbor TJ rozhodl nechat
zhotovit pamětní mince a nabídnout je ke koupi všem spoluobčanům,
kteří by tento projekt chtěli podpořit i finančně.
Děkujeme.
S pozdravem výbor TJ Sokol Osek

KLUB OSECKÝCH DŮCHODCŮ
Naše letošní putování
Úderem půl šesté místní mládež – chlapci a děvčata (dříve narození) nastoupila do autobusu, který se s námi vydal na náš letos první
výlet do jižních Čech na zámek Hluboká.
Náladu nám nemohlo zkazit ani to, že po celou cestu na jih nám
pršelo. Na parkovišti pod zámkem již na nás čekaly dva mikrobusy
místního dopravce pana Houšky, takže nikdo nezmokl a ani nemusel strmě stoupat k perle mezi jihočeskými zámky.
Prohlídka se skládala ze dvou etap, na tu první jsem nastoupili
v devět hodin.
Zámek Hluboká byl založen jako strážní hrad v polovině 13. století českými králi. Prošel mnohými přestavbami. Současnou podobu dostal v letech 1840-1871, a to manželkou knížete Jana Adolfa
Schwarzenberga,kněžnou Eleonorou Liechtensteinskou.Jako hlavní
předloha sloužil královský zámek Windsdor ve značně zmenšeném
měřítku. Zámek je v romantickém stylu nové gotiky včetně úprav
parku a okolní krajiny.Všechny úpravy proběhly podle plánu vídeňského architekta Franze Beera, po jeho smrti pokračoval v projektování intenzivně schwarzenberský stavitel Damasius Diworetzký. To
je jen něco málo o historii zámku. Obě naše trasy jak po reprezentačních, tak po soukromých apartmánech jsou překrásné. Na druhé
trase se naše skupina musela rozdělit na dvě menší skupiny. K našemu milému překvapení se během prohlídek vyčasilo. Prostě vše
klaplo podle plánu.
Na předem objednaný oběd někdo seběhl po svých a ostatní opět
využili přistavených mikrobusů. Díky předchozí objednávce jsme neztráceli cenný čas o mohli jsme se vydat dál po naší jihočeské anabázi.
Po obědě tedy autobus vyrazil směr České Budějovice do malebné
vesničky Holašovice. Na první pohled nenápadná víska s rozlehlou
návsí, se zachovalými selskými statky. Je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO od roku 1998. Holašovice jsou výjimečné hned z několika hledisek. Od svého vzniku ve 13. století unikly
výraznějším stavebním zásahům a proto si zachovaly svůj původní
sídelní půdorys. Ve statku č.p.6 byla možnost nahlédnout do památkově chráněného dvora z roku 1530. Zde nám něco o historii
pověděl správce muzea p. Hošek. Přestože krásy zdejšího lidového
baroka můžete obdivovat v kterémkoliv ročním období, nejvhodnější je se sem vypravit v červenci. To se tu konají Selské slavnosti
se staročeskou poutí. My máme ale o prázdninách jiné plány, a tak

pro Vás ostatní je to typ na pěší výlet. To byla naše malá výprava za
krásou jižních Čech, ze které jsme se v pořádku vrátili obohaceni
o kulturní a historický zážitek.
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Zahrádkáři bilancovali
Nedělní odpoledne 29.března 2009 v Lidovém domě patřilo členům
základní organizace českého zahrádkářského svazu, kteří se zde sešli
na své výroční členské schůzi. V úvodu vzpomenuli minutou ticha
na zemřelého přítele M.Schabowského. Mezi sebou přivítali hosty –
p.starostu Peroutku, předsedu Územní rady ČZS v Rokycanech přítele Ernesta a předsedu Klubu důchodců p.Veletu. Na programu byla
zpráva o činnosti ZO v minulém roce, o hospodaření, výsledek revizní komise, návrh činnosti na rok 2009 a volba nového výboru ZO ve
složení: předseda – přítel Ing.Dobiáš, jednatel a zástupce v územní
radě – přítel Polka, hospodářka – přítelkyně Ing.Košařová. Dárkový
balíček byl odevzdán jubilantům z řad členů ZO: přítelkyni Bradové,
příteli Brejchovi a Šůchovi.

K předneseným bodům programu se rozproudila bohatá diskuse,
ve které vystoupili jak členové, tak hosté. Starosta p.Peroutka seznámil přítomné s problémy, se kterými se obecní úřad potýká a s výhledem na další období. Přítel Ernest své vystoupení zaměřil na členskou
základnu a její postupné stárnutí. Pan Veleta na spolupráci s Klubem
důchodců.
Na závěr si dovolíme podle vzoru Dr.
Pelešky popřát všem spoluobčanům na začátku jarního období :
„Jeden zahrádkářský úspěch každý týden“.
ZO ČZS

Knihovnické okénko
aneb zprávy z místní knihovny Osek
Úvodem bych chtěla informovat čtenáře o termínech půjčování knih během prázdnin. V měsíci červenci bude

knihovna otevřena 2., 15., a 29., v srpnu pak 12. a 26. Výpůjční
hodiny zůstávají stejné, tj. od 17.00 do 18.00.

Z nových knih:
Romány pro ženy
Pořízková, P.
Körnerová, H. M.
Lowellová, E.
Sierra, J.
Hosseini, K.

Léto modelky
Andělská tvář I a II
Safírová kletba
Modrá dáma
Tisíce planoucích sluncí

Deveraux, J.
Lowellová, E.
Schott, H.
Lindsey, J.

Návrat do kouzelného domu
Perleťový talisman
Máma Masajů
Zkrocená láskou

Detektivky a napětí
Vandenberg, P.
Peinkofer, M.
Šulc, J.
Vandenberg, P.
Winegardner, M.

Osmý hřích
Plamen z Faru
Dva proti Říši
Zelený skarabeus
Kmotr se mstí

Peinkofer, M.
Peinkofer, M.
Šulc, J.
Winegardner, M.

Bratrstvo run
Stín Thovta
Operace Bruneval
Kmotr se vrací

Pro dobrou náladu
Fousek, J.
Ebr, V.

Dobré jitro, člověče
Najen bonmoty a citáty

Fousek, J.

Cesty za nadějí

Naučná literatura
Zillmer, H. J.
Brojen, A.
O´Hare, M.
Knopp, G.
Kol. autorů

Evoluce – podvod století
Proč pandy dělají stojku
Proč má pivo bílou pěnu
Útok
333 lokomotiv

Bollmann, S.
Nardet, B.
Knopp, G.
Kuegler, S.
Kol. autorů

Ženy, které čtou, jsou nebezpečné
Proč pračka žere ponožky
Stalingrad
Dítě džungle
Plzeňsko

Hezkou dovolenou i prázdniny s pěknou knihou přeje V. Dobiášová, knihovnice.
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