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Zahrádkářské okénko
V posledním čísle oseckého zpravodaje byla vyhlášena společně s obecním úřadem soutěž

„O nejlépe upravenou předzahrádku“.
Hodnocen byl vždy pohled z ulice na předzahrádku včetně
oken. Zástupci ČZS a obce procházeli celkem 3x v různých intervalech a hodnotili od jedné do pěti bodů. V některých případech byla předzahrádka velmi pěkně upravena, ale přes vysoký plot spolu s plnými jednotlivými díly příp. vysokým živým
plotem zabránil pohledu z ulice.
Komise na základě bodového ohodnocení vybrala tři nejlepší, kteří obdrží věcné ceny:
1. p.Bradová č.279 (cena v hodnotě 700 Kč)
2. manželé Havlíčkovi č.375 (cena v hodnotě 500 Kč)
3. manželé Vančurovi č.296 (cena v hodnotě 300 Kč)
Vítězům gratulujeme a doufáme, že i v dalších letech budou
svoje okna a předzahrádky nejenom ti vyhodnocení, ale i my
ostatní zdobit co nejlépe.
ČZS upozorňuje všechny občany na svoji vývěskovou skříňku v blízkosti autobusové zastávky ve směru do Rokycan. Pravidelně tam jsou obměňovány informace týkající se aktuálních
prací na zahradách v návaznosti na roční období.
ČZS
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Slovo
Slovo starosty
starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem bych se chtěl omluvit za zpožděné vydání třetího čísla Oseckého zpravodaje, zapříčiněného jednak dlohodobější
nemocí dvou pracovníků obecního úřadu a
tím nutností suplování za tyto síly a jednak
pozdějším soustředěním příspěvků, neboť
akcí bylo mnoho v delším časovém sledu.
Nyní bych Vás rád seznámil s úkoly, které jsme si stanovili na letní období. Jako
nejdůležitější jsme si stanovili pokročit
v opravě povrchu místních komunikací,
navazujících na náves. byla tedy opravena
místní komunikace okolo ordinace MVDr.
Bejčka, kde byl následně instalován zpomalovací práh a dále byl položen nový povrch na prostranství navazujícím na tuto
komunikaci před rodinnými domy Bohuslavů, Bystřických, Vraných atd.
Tato oprava si bohužel vynutila větší
množství finančních prostředků než jsme
předpokládali z důvodu zborcené kanalizace v úseku od nemovitosti pana Sýkory
až k mostu, kde bylo nutno vybudovat i
novou kanalizační šachtu. Nový povrch byl
položen i mezi prostřední Vitinkou a Novým Dvorem. Jako poslední v tomto roce
měla být opravena místní komunikace do
Hudlic, na kterou však zbylo málo peněz,
proto jsme přistoupili k oparvě nejhorších
úseků a v příštím roce bychom chtěli tuto
opravu dokončit.
V roce 2009 budeme pokračovat v opravě komunikací na návsi a do Průhona,
ať už z prostředků dotačních, a jestliže je

neobdržíme, tak z vlastních. Při této příležitosti je třeba upozornit občany v těchto
lokalitách, že pokud nejsou připojeni na
vodovod,plyn či kanalizaci, aby tak učinili
během jarních měsíců následujícího roku.
Dále stále pokračujeme v pracích na posílení vodních zdrojů pro vodovod OsekVolduchy.
Získali jsme dotaci na výměnu oken a
nátěr budovy obecního úřadu, byla provedena výměna oken na dvou stranách budovy základní školy. Tady chci poděkovat
obecní četě a zednickým mistrům panu
Pokšteflovi a Hodinovi za provedení bouracích a začišťovacích prací s výměnou
oken spojených.
Na hřbitově byla dokončena úprava
urnového háje, spočívající v dokončení
chodníčků a výsadbě nové zeleně a úpra-

vě stávajícího porostu. Teď je už jen třeba
toto pietní místo udržovat ve stavu, který
tomuto pietnímu místu přísluší.
Velký kus práce je odveden i na Kamýku,
kde byla upravena celá severní strana tohoto krásného místa a dominanty naší obce.
I zde byla provdena nová výsadba a oset
nový trávník, abychom umožnili údržbu
naší zahradní technikou.
V letních měsících proběhla soutěž, vyhlášená oseckými zahrádkáři o nejlepší
předzahrádku v naší obci. Tři nejúspěšnější
zahradníci budou odměněni cenami, které
zakoupila obec Osek.
To je ve zkratce výčet toho nejdůležitějšího. Přeji Vám příjemný podzim.
Jaroslav Peroutka

Původ a tradice havelského posvícení
Pečené husy, koláčky, džbánky plné piva nebo vína a taneční
zábava - tak si většina z nás představuje tradiční posvícení. Jaký
je ale jeho původ a historie?
Podle legendy slavil první posvícení Šalamoun, když světil svůj
chrám v Jeruzalémě. Každý rok v ten stejný den pak pořádal hostinu pro své přátele na počest vysvěcení chrámu. Jak již tato legenda naznačuje, posvícení byla výroční slavností, která se slavila
v neděli před nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní
kostel.
Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého
venkovského lidu, kterým zároveň oslavovali ukončení polních
prací. Posvícení v Čechách a hody na Moravě se slavívaly na podzim, tedy v období kdy již byl nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené husy na
pekáč, zkrátka ideální doba.
Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v
jinou dobu. Lidé chodili na posvícení konaná v okolních obcích
nejen aby navštívili své příbuzné a přátelé nebo aby něco utržili
prodejem různého zboží, ale také proto, že se jim díky této slavnosti naskýtala možnost dobrého jídla a zároveň odpočinku od

práce. A tím, jak se lidé bavili, pracovní morálka trpěla.
Císař František Josef II. chtěl
nějakým způsobem sjednotit
oslavy v celé zemi a proto
roku 1787 vydal nařízení,
kterým lidu nařídil slavit posvícení v jeden čas. Termín
stanovil na neděli po svátku svatého Havla. Poslušní
poddaní přijali toto nařízení
velice nadšeně. Od té doby slavili třetí neděli v říjnu tzv. „císařské hody nebo také havelské posvícení“ a mimo nich dál i svoje
místní posvícení tzv. „naše posvícení“.
Posvícení, někde hody, to je vlastně záležitost, kdy se slavilo
ukončení těch hlavních polních prací. To se netýkalo jednoho hospodářství, jako třeba dožínky. Posvícení je záležitost celé vesnice.
Konalo se v minulosti někdy i celý týden, byli voleni představitelé
chasy, kteří během hodové slavnosti organizovali všechna dění a
také pak měli právo organizovat život chasy a taneční zábavy.
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Říkalo se jim stárci, to jsou chlapci, a stárky, děvčata. Jsou
to vlastně nejzkušenější tanečníci, zpěváci a organizátoři ze
svobodné chasy. Obvykle se volil jeden nebo dva stárci. Potom se
samozřejmě připravovala hodová slavnost. V minulosti to bylo
tak, že stárci měli za povinnost objednat sál, hospodu, k tomu zajistit veškeré pohoštění. Buď tedy obcházeli vesnici a žádali slušně
o slepici, kohouta nebo něco na hodovou tabuli, o koláče, víno, o
slivovici, anebo dokonce pořádali výpravy do sousedních vesnic,
kde to víceméně ukradli a na hody si posloužili. Bylo také potřeba připravit určité symboly hodů, které označovaly stárky a další
lidi, kteří měli právo vést na hodech zábavu nebo tu slavnost nějak řídit, nebo měli právo něco v obcích omezit, třeba starostové.
Dále bylo potřeba vybavit obec zdaleka viditelnou májí, podobně
jako v květnovém období. Takže se zase jelo do lesa, máj se připravila, aby bylo daleko široko známo, že právě v tomto čase, v
tom určitém týdnu vesnice slaví hody.
Dalším ze symbolů hodové slavnosti byl průvod. V minulosti
to byla záležitost, kdy stárci obcházeli s hudbou a s chasou všechny domy. Začínali u pana starosty, pak šli na faru a nakonec obcházeli dům od domu a v podstatě touto návštěvou zvali domácí
na hodovou slavnost. A přitom současně vybírali buď finanční
příspěvek nebo nějaký ten koláček, víno na hodovou tabuli. Posvícení pak vrcholilo opravdu velkou taneční zábavou.

Zároveň se posvícení váže k oslavě patrona místního kostela,
takže začínalo požehnáním nebo mší svatou, které se účastnila
celá chasa. Takže hody vlastně začaly, dalo by se říci, duchovně,
pak pokračovaly přes zvaní až do taneční zábavy, která trvala i
několik dnů.
V neposlední řadě bývalo posvícení spojeno s tradicí, kdy se
stínal kohout, stínal se také beran, shazoval se z věží kozel, ubíjely
se slípky, kachny... Souviselo to s tím, že v minulosti se na konci
roku dávaly nějaké dary, spalovalo se obilí nebo se zabíjelo některé z těchto zvířat.
Posvícení prochází v poslední době „modernizací“. Proměňují
se především tím, že vesnice se stávají méně zemědělskými nebo
rolnickými, takže jsou tam určité povinnosti v zaměstnání. To znamená, že se především zkracuje doba trvání. Už to nejsou hody od
neděle do pátku, ale v podstatě se konají v sobotu a v neděli - podle
toho, jak ta obec tradici udržuje a jak jsou lidé ochotni věnovat i
volný čas nebo čas svého zaměstnání právě této zábavě. Ustupuje i ta
duchovní záležitost, ne všude se už slavnost začíná v kostele. V dnešní době je posvícení již spíše otázkou jednotlivých domácností než
celých vesnicí. Nejčastěji se jedná pouze o slavnostní nedělní oběd a
další tradice se již, a to především v Čechách, nedodržují.
Občas si říkám, jestli to není škoda, nemyslíte….
Aneta Flemrová

KLUB OSECKÝCH DŮCHODCŮ
Pokračování našeho putování

V minulém čísle jsem Vám slíbila pokračování, abych splnila svůj
úkol, jsem tady. Poslední náš výlet byl na zámek Zbiroh. Zámek Zbiroh byl založený někdy na počátku 13.století. Pověst o vzniku říká, že
tu jednou zabloudil při honu Zbynek Zajíc z Valdeka. Spolu se svou
družinou strávil v lese noc a ráno jeho lidé našli v okolí množství
parohů . Zajíc nechal zde postavit sídlo.
Je to jen pověst, ve skutečnosti hrad založil rod Sulislaviců, dva
členové tohoto rodu zmínění v listině Plaského kláštera z roku 1230.
Významní majitelé se zde střídali i v dalších obdobích, král Přemysl
Otakar II., coby správce i Karel IV. pak Oldřich z Rožmberka, král Zikmund a Hanuš Kolosea. Za 2. světové války se Zbiroh stal sídlem štábu
SS. Němci využili toho, že buližníková skála, na níž zámek stojí, skvěle

odráží rádiové vlny. Umístili sem tajné středisko sledování radiového
provozu ,jehož přístroje dokázaly zachytit vysílání na celém světě. Po
válce unikátních vlastností tohoto místa zase využila československá
armáda. Pomocí radiolokátoru Tamara se odtud sledoval pohyb amerických letadel Stealth.
Zámek nakonec v restitucích získali Colloredo-Mansfeldové, kteří
ho prodali zpět státu. Zbiroh zdevastovaný pobytem naší armády poté
chátral až do roku 2004, kdy ho koupila firma Gastro Žofín. Dnes postupně dává zámek do pořádku.
Po krásné prohlídce zámku se naši důchodci vydali na večeři do
nedaleké hospůdky do Biskoupek. Při dechovce a dobré večeři se pobavili. Je po prázdninách a naše parta důchodců vyráží na výlet a to
do Karlových Varů. První zastavení bylo v soukromé porcelánce pana
Doucha, je to malá dílna, kde nám její
majitel otec a syn ukázal celý postup, jak
vyrábí porcelánové výrobky. Po prohlídce si mohl každý kdo měl zájem koupit
na památku maličkost. Bylo na čase se
posilnit a to v restauraci Ventura –Pub,
kde nás čile a kvalitně obsloužili v čele s
panem vedoucím Balážem. Následovala
domluvená schůzka v Becherovce spolu
s ochutnávkou tří druhů Becherovky a s
poznámkou, že každý den máme vypít
dvě skleničky Becherovky, jsme se rozloučili.Takto posíleni se vydali do města
na kolonádu a oplatky. Odjezd domů se
nám protáhl, jedno děvče nám zabloudilo. S hodinovým zpožděním jsme se už v
plném počtu společně vraceli domů.
To byl letos poslední velký výlet, plánujeme ještě menší výlet na koncert do
Hrádku, ale o tom až příště. Snažíme se,
aby si každý našel to správné, co je pro
něho. Snad se nám to trhu daří, ale to
nechám na Vás k posouzení .
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ZŠ a MŠ OSEK
MC DĚTI
A CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT?
Obec Osek čítá k dnešnímu dni sto dětí ve věku 0 až 6 let a padesát
dětí v rozmezí 6 až 12 let. Jste šokováni? My byly také! Netřeba podotýkat, že v přilehlých obcích je počet dětí podobný.
Nejen tato fakta vedla maminky k myšlence založení mateřského
centra. Rozhodnutí přišlo ve chvíli, kdy dětem začal být prostor kočárku velmi těsný a jejich přirozená pohybová aktivita nezadržitelná.
Obec sama nenabízí mnohé volnočasové aktivity jako výlety, hry a
dětská odpoledne, potřeba scházet se, povídat si a přitom si hrát se
svými dětmi stále přetrvávala. A setkávání se v salónku místní restaurace se nejeví dlouhodobě jako nejšťastnější forma zábavy a her.
Proto přišlo rozhodnutí oficiálně založit neziskovou organizaci,
která je k srpnu letošního roku registrována u Ministerstva vnitra.
Rády bychom vás informovaly o tomto nově vzniklém občanském
sdružení, které nese název „Mateřské centrum DĚTI“. Mateřské
centrum děti na Oseku založila skupina maminek na mateřské dovolené, kterým v obci chybí vyžití a vyplnění volného času pro sebe
a své děti.
Co vlastně je mateřské centrum? Je místem otevřeným především
maminkám, jejich dětem a dalším rodinným příslušníkům, zkrátka

jde o vytvoření místa společného setkávání celých rodin. Jeho programy jsou často zaměřeny multigeneračně.
Zapojením se do činnosti mateřského centra mohou na jedné straně rozvíjet své schopnosti a dovednosti a tím i programovou nabídku centra. Mateřské centrum není jen místem pro
děti, které zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků, učí se
toleranci, ohleduplnosti, prosadit se a rozvíjet při nejrůznějších
aktivitách. Je důležitým místem pro celou rodinu, přispívá k její
spokojenosti.
Říká se, že když je spokojená maminka, je spokojená celá rodina, celá domácnost. Mateřské centrum umožňuje matce věnovat se
sobě, čerpat síly, dítě má nové podněty a kamarády, muž se po příchodu z práce nesetká s unavenou, vyčerpanou a nešťastnou ženou,
to vše může vést k vytvoření příjemné atmosféry v rodině a vede
k jejímu harmonickému životu.
Mateřské centrum nenahrazuje mateřskou školu, je jen doplňujícím článkem. Otevírá možnost nenásilného přechodu do dětského
kolektivu bez neustálé přítomnosti rodičů a usnadňuje nástup do
mateřské školy.

od spodu: Čechovi s Adélkou, první řada zleva: Adámek Basl s maminkou Jitkou, Patrik Zdvořák s maminkou Janou, Vojtíšek Pokštefl s maminkou Martinou, Kamil Kuchler s maminkou Hankou, Kačenka Marková s maminkou Anetou, druhá řada zleva: Nikolka Veselá s maminkou
Kristýnou, Mareček Houdek s maminkou Pavlou, Matýsek a Adam Egermaierovi s maminkou Radkou a Dominička Kučerová s maminkou
Pavlínou a tatínkem sedícím úplně dole.
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Podle složení a kvalifikace spolupracujících maminek můžeme
nabízet hlídání dětí, jazykové kurzy pro děti, tanečky, zpívání, výtvarnou dílnu, cvičení a jazykové kurzy pro maminky, masáže dětí,
tematické přednášky a besedy, těhotenské cvičení, divadélko, mikulášské a vánoční besídky, oslavy dětského dne, burzu dětského
oblečení, narozeninové oslavy, společné vycházky a výlety.
První z důležitých věcí pro začátek je získání místnosti, která by
byla vhodná tomuto účelu. A následně hledání sponzorů, dárců a
dalších forem finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že jsme
nezisková organizace a nedisponujeme vlastními zdroji a příjmy,
oslovili jsme obecní zastupitelstvo - logicky prvního partnera a
spojence, o poskytnutí místnosti na obecním úřadě a finanční
prostředky na její vybavení, protože si myslíme, že právě obec by
měla podporovat svoje nejmenší. V této místnosti bychom rády
vybudovaly hernu pro malé návštěvníky, kteří hlavně v zimním
období mají venku krátkodobé vyžití. Herna by byla tematicky
laděna, podporovala by rozvoj jemné motoriky snímatelnými i
hracími prvky, podporovala by rozvoj smyslů – zrak, sluch, hmat,
prvky didaktické rozvíjející výuku barev, tvarů, čtení a počítání.
Byla by vybavena nejen aktivními dekoracemi, ale také prolézacím domečkem a skluzavkou, hravou formou zde děti získají nové
podněty a dovednosti. Dále by zde děti i maminky měli koutek,
kde by se mohli občerstvit, dát si kávu a čaj. Zřízena bude i odpočinková zóna na povalování se dětí.
Obecní zastupitelstvo v čele se svým starostou nám vyšlo poměrně rychle vstříc a prostor poskytlo. Jedná se o místnost na-
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cházející se v prostorách obecního úřadu, Velký sál, který je do
těchto chvil využívám dvakrát do roka klubem důchodců, jednou
do roka klubem zahrádkářů, v době voleb a při zvláštních příležitostech jako je ukončení školního roku. Velikost místnosti se
ukázala být ne zrovna ideální, jako problém vyvstalo vytápění této
prostory a skloubení dětské herny s občasnými akcemi zmíněných
organizací.
Vzhledem k omezenému obecnímu rozpočtu nás čeká úkol neméně složitý tj. získání finančních prostředků na vybavení a provozování prostoru tak, aby vyhovoval dětem i maminkám, jak po
stránce účelu tak splnění bezpečnosti. Proto hledáme potencionálního partnera a spojence, který by vzal pod svá křídla maminky
s dětmi.
Svět kolem nás je nejen světem dospělých, ale většinou také
světem výhradně pro dospělé. Myslíme si, že rodina se tomuhle
trendu musí postavit. Doufáme, že vznikem mateřského centra se
nám alespoň trochu povede vytvořit prostor pro naše malé spoluobčany a budeme rády, když i vy, naši spoluobčané, tuto myšlenku podpoříte a dle svých možností pomůžete vykouzlit úsměv na
dětské tváři.

První akcí Mateřského centra Děti byl bazárek

V prvním říjnovém týdnu uskutečnilo Mateřské centrum Děti
svoji první akci. Jednalo se o dětský bazárek pořádaný v prostorách velkého sálu obecního úřadu, který jej centru poskytl. V pondělí a v úterý centrum vybíralo zboží od maminek a ve čtvrtek a
pátek bylo možno si zboží zakoupit. K naší velké radosti bylo zboží
dostatek ve všech sortimentech. K prodeji bylo připraveno na 1500 ks zboží, maminky přinesly nejen oblečky, ale
i spoustu hraček, objevily se
i kočárky, odstrkovadla, lyže
a další nezbytnosti pro malé
„čertíky“. Milým překvapením byla velká účast maminek
jak místních, tak přespolních.
Mnoho maminek odcházelo
s dobrým pocitem z prodeje
nebo nákupu.
Mateřské centrum tak mělo
možnost získat první finanční kapitál pouze z pomoci
maminek a lidí, kteří přišli a
zakoupili nějakou drobnost.
Jsou to první prostředky bez
přispění sponzorů. Děkujeme
tímto všem, kteří se bazárku
zúčastnili a přispěli tak na
další rozvoj mateřského centra. Zvláštní poděkování patří
p. Pelcové M., p. Škopkové, p.
Kozemčákové a p. Preslové za
darované hračky, které děti
využijí ke hrám v mateřském
centru.
Za zmínku určitě stojí i to,
že tato akce nebyla ojedinělá. Dětské bazárky se budou
uskutečňovat pravidelně a již
teď centrum plánuje podobný bazárek v jarním období.
Tímto jste již nyní všichni srSKALNÍ MAMINKY MATEŘSKÉHO CENTRA: Hana Řežábková, Radka Egermaierová, Mgr. Martina Caj- dečně zváni.
thamlová, Kristýna Veselá, Jana Mucková, Jitka Ciprysová, Pavla Sutrová, Jana Cajthamlová.
MC DĚTI
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Na návštěvě u starosty
Dne 1. 10. 2008 jsme navštívili pana starostu. Ve
velké zimě jsme došli na obecní úřad, kde bylo naštěstí teplo. Pohodlně jsme se usadili kolem stolu
v zasedací síni. Zanedlouho nás přišel přivítat pan
starosta Peroutka. Sedl si a začal vyprávět. Vyprávěl
velice dlouho. Vysvětlil nám, co všechno obnáší být
starostou nebo zastupitelem obce, a jak probíhají
volby. Dozvěděli jsme se, že do rozpočtu obce přijde až 13 miliónů Kč. Tyto peníze potom zastupitelstvo rozděluje na potřebné věci, třeba na opravu
silnic, osvětlení, údržbu zeleně, školu, obecní úřad,
zájmové organizace. Pan starosta nám také ukázal územní plán Oseka a Vitinky a vysvětlil nám,
k čemu slouží. Dále hovořil o plánu obnovy vesnice a o tom, že se v Oseku u sokolovny plánuje kruhový objezd a podél voldušské cesty cyklistická
stezka. Odpovídal na dotazy o památkách a budované soukromé sluneční elektrárně patřící k největším v Evropě. Údaje o elektrárně nás ohromily.
Na území o rozloze 7 ha bude stát 20 tisíc kolektorů, které budou produkovat elektrickou energii
v množství 3,6 MW. Náklady na vybudování činí 420 miliónů Kč,
jejich návratnost je 10 let a životnost elektrárny 25 let. Uvažuje se o
dalším rozšíření elektrárny o 4 ha. Elektrárna je pojata ekologicky.
Nepoužívá se beton, stojany se do země zavrtávají. Trávu budou
spásat ovce. Dokončena by měla být do konce roku 2008. Zajímavá byla i informace, že vedle sluneční elektrárny vyroste hala na
výrobu ortéz.
Návštěva u pana starosty se nám moc líbila a získané vědomosti
jsme uplatnili hned další hodinu v testu.

Na cestě k povolání
Se začátkem školního roku začala žákům 9. třídy naplno příprava na volbu povolání. Zpestřením vyučovacích hodin byly zejména
dvě besedy. První s účetní ZŠ paní Najdenovovou o jejím povolání
a druhá se starostou obce Osek Jaroslavem Peroutkou. Příspěvek
o této akci zpracoval Milan Plundrich s přispěním ostatních žáků
9. třídy ZŠ Osek.

Dravci budou k vidění v Oseku
Skolnictví – umění lovu s dravými ptáky je známé již několik tisíciletí. Na našem území se s ním prokazatelně setkáváme v devátém století. Největší rozmach však zažívá ve středověku. Z první poloviny 13.
století pochází latinský spis císaře Fridricha II. „ O umění lovu s ptáky
„. Lov s dravými ptáky byl záležitostí především šlechty a chovem sokolů i jejich výcvikem se zabývaly významné feudální dvory i církevní
řády, které zakládaly sokolnické školy. Vycvičený sokol představoval
vzácný dar mimořádné hodnoty a byl často využíván k diplomatickým účelům.
Tento způsob lovu vznikl v dávné minulosti a přetrval již celá tisíciletí bez podstatnějších změn. Dravec se nejprve využíval jako účinný
pomocník člověka, ale dnešní sokolnictví má již i další neméně důležité úkoly. Tím hlavním tedy není lov, ale především ochrana a chov
dravců. Zájemci o sokolnictví jsou u nás sdruženi v Klubu sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě a zájemci se mohou hlásit
zhruba ve dvaceti střediscích v různých koutech naší republiky. Zde
se dozvědí co je potřeba, nežli se člověk stane sokolníkem. Informace nalezne i na internetových stránkách Klubu sokolníků na adrese :
www.sokolnictvi.net
Dnešní sokolnictví je však trochu jiné. A právě s jeho nynější podobou se budete moci seznámit v neděli 26. října na Oseku, kdy se
uskuteční již druhý sokolnický den na Rokycansku. Tentokráte ve
spolupráci s Honebním společenstvím Bušovice.
Máte-li zájem, přijďte se podívat a seznámit se s tímto zvláštním
způsobem lovu, které je založeno na využívání vycvičených dravců
k lovu zvěře.
Sraz zajímavého sokolnického výcvikového dne je v deset hodin
v klubovně TJ Sokol Osek a se slavnostním zahájením je počítáno

v jedenáct hodin. Poté se sokolníci se svými dravci přesunou do honitby, kde předvedou své umění. Po celou dobu bude k dispozici občerstvení, které zajišťuje HS – Bušovice.
Důvodem pořádání této akce je nejen prezentace sokolnictví, ale i
utužení vzájemných vztahů mezi myslivci, sokolníky a veřejností.
Pavel Moulis
předseda ZO ČSOP Rokycany
Václav Řežábek
starosta HS – Bušovice
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Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti:
Červen 2008:

Milada Černá, Vitinka 17 ( 88)
Jaroslava Hasalová, Osek 218 (82)
Václav Fakan, Vitinka 52 (80)
Jiří Pliml, Osek 198 (81)

Červenec 2008: František Lokajíček, Osek 216 (81)
Vlasta Pelcová, Osek 154 (80)
Josef Košař, Osek 254 (83)
František Farský, Osek 77 (81)
Srpen 2008:

Augustin Budil, Osek 309 (75)
Jaroslava Matějovcová, Osek 139 (75)

Září 2008:

Josefa Aubrechtová, Vitinka 21 (85)
Jaroslava Bradová, Vitinka 10 (85)
Jan Šnajdr, Vitinka 4 (83)

Dne 11.10.2008 přivítal starosta obce Jaroslav Peroutka
v obřadní síni obecního úřadu osm nových občánků:

Narodili se:

19.6.2008 David Bohuslav
24.6.2008 Martin Štrunc
12.7.2008 Tereza Froňková
8.9.2008 Ondřej Otcovský

Opustili nás:

3. 9. 2008 Mansveta Výborná, 90 let
17.10.2008 Jiřina Maršíková, 71 let

Martinu Mošnovou
Jakuba Bystřického
Matěje Kesnera
Dana Kořínka
Adama Roučka
Jana Herajta
Pavla Kosa
Davida Bohuslava

narozena
narozen
narozen
narozen
narozen
narozen
narozen
narozen

3.11.2007
15. 2.2008
27. 2.2008
19. 3.2008
25. 3.2008
25. 4.2008
17. 5.2008
19. 6.2008
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