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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Po mimořádně teplé zimě se jistě všichni těšíme na krásné období jara, kdy zahájíme jarní práce na svých zahrádkách a domcích. Také
na nás, pracovníky obecního úřadu, čeká mnoho práce, kterou v průběhu dalších tří ročních
období musíme zvládnout. Jak jsem se v posledním čísle našeho časopisu zmínil, chtěli bychom na jaře připojit na vodovod vodojem získaný od firmy Tekro ( v součsné době probíhá
územní řízení, elektrická přípojka pro tuto akci
je již hotova). Dále budeme pokračovat v opravě místních komunikací jak v Oseku, tak na Vitince. Kromě toho stále usilujeme o získání dotace z Evropských fondů na opravu komunikací
na návsi a daší žádost jsme podali na opravu
základní a mateřské školy. Na místním hřbitově
budeme pokračovat v úpravě urnového háje.
Na základě žádosti o dotaci, kterou jsme
podali v únoru letošního roku, jsme získali
232.000,- Kč z programu Stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2008 na dokončení
výměny oken a ochranný nátěr fasády budovy
obecního úřadu.

Na úseku péče o zeleň a životní prostředí
provedeme výsadbu sto kusů dubů. Při této příležitosti bych chtěl upozornit na množství stížností na některé občany, kteří spalují ve svých
kotlích ústředního topení plastové obaly, pet
lahve a pobně. Narušují tím nejen dobré sousedské vztahy, ale zejména vypouští do ovzduší
jedovaté spaliny, které životní prostředí ničí.
Máme poměrně dobře vyřešený systém nakládání s komunálním odpadem a není nutné se
tedy zbavovat těchto odpadů pálením v lokálních topidlech.Biologický odpad svážený občany obce do sběrného dvora pak kompostujeme
na obecním pozemku nad roklí. Naučme se důsledně odpady třídit tak, jak je to samozřejmé
například u našich západních sousedů už mnoho let. Když už poukazuji na nešvary a stížnosti, musím znovu zopakovat parkování na místních komunikacích a veřejných prostranstvích.
Se stále se zvyšujícím počtem dopravních prostředků, zejména osobních automobilů roste
i potřeba parkovacích míst. Většina majitelů
rodinných domků při stavbě počítala pouze
s jedním automobilem a tomu také přizpůsobila řešení ploch na svém pozemku. S dospíváním
dalších generací však přichází potřeba dalšího

dopravního prostředku ( i více), a tuto eventualitu pak řešíme odstavením vozidel na místních komunikacích v okolí. Avšak na mnohých
místech parkováním zablokujeme průjezd popelářům, hasičům, záchranné službě apod.
Každým rokem probíhá v obřadní síni obecního úřadu vítání nově narozených občánků.
K slavnostnímu aktu pravidelně hrají a zpívají
členové folklorního souboru Sluníčko z DDM
v Rokycanech.
V zimním období jsme odstraňovali dvě
poruchy na vodovodu. V obou případech se
jednalo o poškozené navrtávací pasy pro domovní přípojky.
Na závěr upozorňuji na přistavení velkoobjemových kontejnerů pro jarní úklid, které
budou přistaveny na obvyklá místa v Oseku
a na Vitince v těchto termínech:
Osek - sobota 19. dubna 2008
Vitinka- sobota 26. dubna 2008.
Kontejnery budou přistavovány v sobotu během odpoledních hodin. Zároveň z tohoto
důvodu v sobotu 19.dubna nebude přistaven
velkoobjemový kontejner ve sběrném dvoře.
Přeji Vám příjemné jarní dny.
Jaroslav Peroutka
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Ze zasedání zastupitelstva obce Osek
přehled přijatých usnesení
Zasedání konané dne 24.1.2008

Usnesení číslo 123
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení číslo 124
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 13. 12.
2007.
Usnesení číslo 125
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Petra Moulise a
paní Ing. Evu Dudlovou.
Usnesení číslo 126
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o výši finančních prostředků na běžném
účtu, v podílových listech, v pohledávkách
po době splatnosti včetně závazku vůči
SFŽP ČR
Usnesení číslo 127
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
Usnesení číslo 128
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu místostarostky obce o nesplnění usnesení číslo 121 b) a 122.
Usnesení číslo 129
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol č. 4/2007 finančního výboru
Usnesení číslo 130
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o neuzavření kupní smlouvy z důvodu
odmítnutí ze strany kupujících a ukládá
starostovi obce informovat zájemce o podmínce zaplacení kupní ceny najednou.

Usnesení číslo 131
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 16/2007.
Usnesení číslo 132
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpis schváleného rozpočtu na rok 2008 do
položek.
Usnesení číslo 133
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o smlouvě o výpůjčce na umístění
telekomunikačního zařízení na střechu
budovy školy.
Zasedání konané dne 6.3.2008

Usnesení číslo 134
Zastupitelstvo obce schvaluje program
zasedání zastupitelstva obce se zařazením
bodu Schválení odměn pro neuvolněné
zastupitele obce Osek.
Usnesení číslo 135
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne
24.1.2008.
Usnesení číslo 136
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Josefa Švarce a pana
Ing. Jaroslava Dobiáše.
Usnesení číslo 137
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o výši finančních prostředků na běžném
účtu, v podílových listech, v pohledávkách
po době splatnosti včetně závazku vůči
SFŽP ČR.

Usnesení číslo 138
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
předložit na příštím zasedání ZO předpokládanou výši finančních prostředků, které jsou nutné k profinancování rekonstrukce jižní části chodníku podél silnice
ve směru na Rokycany.
Usnesení 139
Zastupitelstvo ukládá předsedovi stavební
komise provést kontrolu technického stavu obecních komunikací a chodníků a na
základě míry jejich poškození navrhnout
pořadí jejich oprav a zprávu předložit na
květnovém zasedání zastupitelstvu.
Usnesení číslo 140
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
Usnesení číslo 141
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o částečném splnění
usnesení číslo 122 a o nesplnění usnesení
číslo 121 b).
Usnesení číslo 142
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar
Zdravotnické záchranné službě PK ve výši
10 000 Kč.
Usnesení číslo 143
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci
vodného na rok 2008 pro vodovod Vitinka ve výši 17,- Kč/m3, vodné pro vodovod
Osek – Volduchy ve výši 27,- Kč a kalkulaci stočného na rok 2008 ve výši 9,- Kč/m3.
Usnesení číslo 144
Zastupitelstvo obce schvaluje zlepšený
hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Osek,
okres Rokycany, příspěvková organizace a
jeho příděl do fondu odměn ve výši 100,Kč a zbývající částku ve výši 2.067,03 Kč
do rezervního fondu.
Usnesení číslo 145
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření číslo 1/2008, kterým se příjmy
zvyšují číslem 1P-2P o částku 882,06 tis.
Kč a výdaje zvyšují číslem 1V o částku
882,06 tis. Kč.
Usnesení číslo 146
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu jednacího řádu v článku 2. Svolání zasedání
zastupitelstva obce v odstavci 2) v tomto
znění: „2) Zasedání svolává starosta jedenkrát za dva měsíce, pokud není zákonem
nebo rozhodnutím zastupitelstva obce pro
jednotlivé případy stanoveno jinak“.
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Provozování vodovodu a kanalizace

Končí další zima, která byla teplotně nadnormální a pro
nás všechny bohužel srážkově velice chudá. Zejména chybí odtávání sněhové pokrývky, která je pro obnovení zásob podzemní vody rozhodující. Lze tedy v jarních a letních měsících čekat další pokles hladiny podzemní vody
a připojování dalších občanů ve Volduchách i Oseku, kterým dojde voda ve studnách. V těchto případech žádáme
odběratele v obou obcích, aby nám tuto skutečnost dali
na vědomí, protože na základě těchto údajů lze zmapovat stav hladiny podzemní vody v jednotlivých lokalitách
a následně i stanovit prognozu růstu potřeby pitné vody.
Během uplynulých dvou let bylo připojeno na veřejný vodovod v obou obcích bezmála čtyřicet rodinných domků.
V roce 2008 očekáváme další rozmach stavebních obvodů a předpokládáme nárůst počtu vodovodních přípojek
o dalších čtyřicet. Pokud poroste počet odběratelů tímto
tempem a srážkový deficit se bude stejným způsobem prohlubovat, budeme v budoucnu bojovat o každý litr vody.
V současné době činí spotřeba vody pro obec Osek 70
m3 a pro Volduchy 120 m3 upravené vody. Pokud k těmto
hodnotám přičteme technologickou vodu ( voda na praní
filtrů a ředění chemikálií) dostáváme se na denní spotřebu
cca 200 m3. Toto množství upravené vody zajišťuje nové
podávací čerpadlo Grundfos o výkonu 10 m3/ hod. a čerpadla z vrtů potřebné množství surové vody na úpravnu
dopraví. V okamžiku, kdy zasvítí na jaře slunce, vyschnou
trochu zahrádky a teplota se vyšplhá nad 20 stupňů, vyrazí
zahrádkáři, přijedou chataři a chalupáři, začneme zalévat,
napouštět bazény, mýt auta a spotřeba vody během takového víkendu soupne o osmdesát až sto procent. Pro takovou situaci je na úpravně vody nainstalováno opět nové
podávací čerpadlo Grundfos o výkonu 15 m3/hod., které
dokáže vyrobit 360 m3 upravené vody za 24 hodin. Tomuto výkonu však už nestačí čerpadla ve vrtech, dopravující surovou vodu a výroba upravené vody se na dobu, než
surová voda doteče, zastaví (mnozí namítnou, že je třeba
osadit výkonnější čerpadla, to však nelze, protože by došlo
k nadměrnému čerpání, tzv. „rabování vrtu“). Se zásobou
vody ve vodojemech lze v takto krátkém období odběratele zásobovat, ale přes týden spotřeba musí klesnout, jinak voda do vrtů nestačí dotékat a výroba i zásoba vody
ve vodojemech prudce klesá. Jestliže však teplé a suché
počasí přetrvává a většinou tomu tak je (přesvědčili jsme
se o tom v dubnu a květnu minulého roku), je nutné, aby
odběratelé byli ukáznění a pitnou vodu používali pouze
pro domácnost, tak jak je stanoveno ve smlouvě o dodávce vody. To znamená, že vodu do bazénů a na zalévání si musí zajistit z jiných zdrojů. Slušní a disciplinovaní občané tato pravidla dodržují a v případě napouštění bazénů žádají o svolení. Pokud zásoba vody dovolí,
je všem průběžně vyhověno. Pakliže obecní rozhlas

vyhlásí zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů, je třeba se
ukáznit a opatření dodržovat.
Pro informaci odběratelů o vývoji spotřeby
vody uvádíme množství
fakturované vody firmou Bravos: rok 2002
fakturováno 27.500 m3
(denní spotřeba 75 m3, v roce 2004 fakturováno 42.000 m3
(denní spotřeba 115 m3) a obcí Osek: rok 2006 fakturováno 48.000 m3 (denní spotřeba 131 m3) a r. 2007 fakturováno 51.000 m3 (dení spotřeba 140 m3) pitné vody.
Zastupitelé obou obcí po loňských zkušenostech věnují provozu vodovodu maximální pozornost. Už jsme se
zmiňovali v předchozích vydáních o investicích obce Volduch do nových čerpadel, připojení vrtu u studánky i záměru postupné obnovy vodovodní sítě (zejména šoupad,
uzavírajících jednotlivé větve). Obec Osek pak investuje
do úpravny vody ( změkčovací zařízení, podávací čerpadla, výměna zkorodovaného potrubí) a nově pak do vodovodního zařízení, získaného darem od firmy Tekro.
Dokončili jsme el. přípojku pro vodojem Osek, ze kterého
bude pokračovat el.kabel a propojovací potrubí do nově
získaného vodojemu. Na tuto akci je připraveno územní
řízení. Rádi bychom tuto akci uskutečnili v měsíci květnu
a získali další zdroj vody pro vodohospodářské dílo OsekVolduchy.

Provozování ČOV
a kanalizace
V současné době je až na vyjímky dokončena databáze
pro stočné . Během vyúčtování v polovině i na konci minulého roku bylo nutno opravit údaje u sedmdesáti odběratelů této služby a vzhledem k tomu, že se počet obyvatel
v obcích neustále mění, provádíme úpravy každý měsíc,
tak jak se o nich dozvíme nebo jsou nám hlášeny. Přestože nemáme ještě vyúčtování nákladů na ČOV a kanalizaci hotové, můžeme konstatovat, že kalkulované množství
odkanalizované odpadní vody v m3 ( zhruba 82.000 m3)
bylo dosaženo a ani náklady na provoz se výrazně neodlišili od předpokládaných. Z toho vyplývá, že ani kalulovaná cena nedozná výrazných změn. Opět zdůrazňujeme,
že obě obce nesou náklady na provoz kanalizační sítě ze
svého a výrazně tak občanům cenu stočného zlevňují.
Do budoucna lze očekávat mírné zvyšování ceny stočného v závislosti na zvyšování cen energií a pohonných
hmot.
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ZŠ a MŠ Osek
Den otevřených dveří
Již podruhé se otevřela brána naší školy a vydala svá tajemství napospas veřejnosti. Všechny paní učitelky a někteří žáci pomáhali 19.
února odhalovat taje jednotlivých předmětů. Návštěvníci si mohli prohlédnout
všechny třídy, zkontrolovat
výsledné práce dětí a vyzkoušet si své vlastní znalosti a schopnosti, které ve škole
získali či vytříbili.
V přízemí v naší nové přírodovědné učebně a chemické laboratoři v jednom sledovali všichni napjatě pokusy
paní učitelky Najdenovové,
která dokázala v naší škole nasimulovat sopečný výbuch. V počítačové
učebně byli návštěvníci uvítáni paní učitelkou
Holou. Kromě nejrůznějších výukových programů, s nimiž mají žáci možnost na počítačích
pracovat, je samozřejmostí připojení k internetu. Bez toho si už většina žáků nedovede svůj
život ani představit. V informačním centru byla
připravena paní učitelka Šnajdrová. Ta přiblížila
našim hostům svět knih a ukázala jim všechny
encyklopedie a časopisy, které mají naši žáci
k dispozici.

Přesuňme se do prvního patra. Zde nás čekaly učebny plné milovníků
a milovnic výtvarné výchovy, angličtiny a zeměpisu. Zamiřme rovnou
doleva do 6. třídy. Paní ředitelka Irena Lepešková připravila pro zájemce nejrůznější hry v anglickém jazyce a to
jak na papíře či v jiné hmatatelné formě, tak i na třech připojených přenosných počítačích, na nichž bylo možné si
vyzkoušet i anglické výukové programy. V 7. třídě vystavila
paní učitelka Sloupová se svými pomocnicemi nejnovější
mapy světa i jednotlivých světadílů, zároveň si návštěvníci mohli prohlédnout cestovatelské časopisy a prověřit si
své znalosti evropských hlavních měst, světových velehor
či veletoků. Výtvarnice pod vedením paní učitelky Brožové
předváděly v 8. třídě svou zručnost při drátkování. Tato zajímavá technika vytvoří z jakéhokoli kamínku (či jiné zdánlivě obyčejné věci) a měděného drátku umělecký předmět.
9. třída byla celá zabrána výtvory žáků
z různých projektů a tematických prací
jak třídních, tak celoškolních.
Samozřejmě došlo i na slíbené občerstvení. V kuchyňce už čekala paní
učitelka Judlová se svými kuchařkami.
Každý návštěvník se zde stal ochutnavačem jejich vaflí, které byly podávány
se šlehačkou a různými druhy ovoce.

Hvězdárna Rokycany

Úklid v okolí školy

Dne 5.3. 2008 jsme místo vyučování jeli do hvězdárny v Rokycanech. Ten
kdo si myslel, že se „uleje
z vyučování“, tak se spletl,
protože jsme se tam jeli učit
o dalekohledech. Dozvěděli
jsme se něco z historie dalekohledů, jak se dalekohledy
sestavují a jak se využívají.
Nakonec jsme si některé
vyzkoušeli na terase hvězdárny. Myslíme, že jsme
poznali nové a zajímavé
věci a můžeme říci: „Takové vyučování nám opravdu rozšiřuje obzory.“
Žáci IX. Třídy

Naše škola je od
března 2007 zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola. Jedním z témat,
kterému se věnujeme, je prostředí
školy. Neznamená to
jen prostředí uvnitř
budovy, ale i kolem
budovy. My máme
štěstí, že je škola
umístěna v zahradě
a před ní protéká
malý potok. Jenomže občas si někteří
žáci tento potok
spletou s odpadkovým košem a nepotřebný odpad odhodí právě do tohoto
potoka. Tak jsme se rozhodli, že to napravíme, a dne 26.2. 2008 jsme
při praktických činnostech využili krásné slunečné počasí a dali se do
úklidu. Z potoka jsme vysbírali spoustu papírků, klacíků od lízátek, plechovek od nápojů, plastových lahví a dokonce jednu zavařovací sklenici.
Doufáme, že nám takhle uklizený potok vydrží dlouho a doporučujeme
umístění odpadkového koše, který by to vyřešil!!!!
Žáci VI. a VII. Třídy

Všem hostům děkujeme za návštěvu
a příští rok se těšíme na shledanou.
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Úspěch ve výtvarné
soutěži
V lednu 2008 se
všichni žáci 6. třídy
a někteří žáci z vyšších
tříd naší školy zapojili do výtvarné soutěže
„Namaluj svého Mikeše“, kterou vyhlásily ZŠ
a ZUŠ Zbiroh ve spolupráci s Městskou knihovnou Dr. J. Palivce
k 120. výročí narození
a 50. výročí úmrtí Josefa Lady pro žáky základních škol z Rokycanska. Ve 3.
kategorii určené
pro žáky 6.-9.
tříd uspěly dvě
naše žákyně: 1.
místo obsadila
Jana Brožová
z 8. třídy, 2. místo Jana Moravcová z 6. třídy.
Blahopřejeme!

Velikonoční
přípravy
Jak zdobit velikonoční kraslice nás ve středu
12. března při výtvarné výchově v 8. třídě naučila paní ředitelka Irena Lepešková, která zdobení
kraslic lepením bavlnek do ornamentů zvládá
přímo mistrovsky, a v pátek osecká poštovní
doručovatelka paní Alena Mrázková, která neuvěřitelně krásně zdobí kraslice voskovou technikou. Své postřehy ze středečního zdobení kraslic
svěřil papíru Milan Plundrich z 8. třídy:

Při dnešních čtyřech hodinách výtvarné výchovy jsme my, žáci osmé třídy vyráběli kraslice.
Začátky byly složité, ovšem s pomocí paní ředitelky jsme to všichni zvládli. I když v některých
chvílích to byl takřka nesnesitelný nápor na nervy a nejednou bych to vajíčko nejraději rozmačkal. Myslím, že po dnešku mě hned tak něco nerozčílí, trpělivosti je k tomu zapotřebí opravdu
moc. Po skončení práce jsem nejenom já měl
radost z odvedené práce a povedeného výtvoru.

strana 5

ZAHRÁDKÁŘI OSEK
Zahrádkáři bilancovali
V neděli 16. března 2008 ve 14.00 hod. se sešlo v prostorách Lidového domu 16 členů ZO ČZS v Oseku na výroční členské schůzi. Jako hosty přivítali přítele Ernesta (předsedu územního sdružení ČZS), přítele Chlebničana (bývalého předsedu ZO ČZS v Rokycanech 1), přítele Sovadinu
(nového předsedu ZO ČZS v Rokycanech 1) a p.Peroutku (starostu).
Ve zprávě o činnosti ZO za rok 2007, kterou přednesl přítel Polka, se ozvalo i povzdechnutí týkající se počtu členů (celkem 25) a průměrného věku členské základny (64 let). Během loňského
roku byli přijati pouze 2 noví členové.
Výbor ZO ve složení přítel Kemeny,
Polka, Dobiáš a přítelkyně Košařová zasedal celkem 3krát a podílel se na realizaci
plánu činnosti.
U příležitosti 50. výročí založení ČZS
byla v Oseku uspořádána 12. – 14.10.2007
okresní výstava, na které se představilo téměř 500 exponátů. Takto rozsáhlou akci
bylo možné realizovat jedině díky pochopení obecního úřadu (hlavně pana starosty) a za pomoci obětavých členů, především přítele Polky. I přes neúrodu ovoce
přinesli někteří členové řadu exponátů,
např. přítelkyně Bradová. Také přítel Ernest ve svém vystoupení poděkoval za zásluhy o uspořádání výstavy jak panu starostovi, tak i příteli Polkovi.
Další, již periodicky se opakující akcí, byl zájezd na „Cibulářský jarmark“ do Hořovic, kterého se dne 6.10.2007 zúčastnilo 43 osob. Cena zájezdu je díky úhradě dopravy obecním
úřadem nízká.
Přítel Polka pravidelně aktualizuje informace z časopisu „Zahrádkář“ ve vývěsní skříňce a to
nejenom pro členy ZO. Bohužel, najdou se mezi námi i tací, kteří je strhávají a tím ostatním
brání v získání přehledu o postřicích, nových odrůdách, agrotechnických lhůtách atd. Časopis,
který je pravidelně odebírán, je k dispozici všem členům.
Z plánu činnosti na rok 2007 se nepodařilo uspořádat přednášku na téma „Okrasná zahrada“, a proto bude zařazena na rok příští.
V průběhu výroční schůze obdrželi jubilanti (přítel Kemeny a Pelc) dárkový balíček. Přítel
Ernest předal ocenění příteli Brejchovi (pamětní list „K 50.výročí založení ČZS“) a příteli Polkovi (medaili a diplom „Za zásluhy o rozvoj zahrádkářství“).
Po projednání zprávy o hospodaření a zprávy kontrolní komise se rozproudila diskuse.
V ní se objevily dotazy odborné i vystoupení hostů. Starosta p. Peroutka seznámil přítomné
s činností obecního úřadu. Přítel Sovadina pozval členy na přednášku p. Budínové týkající se
postřiků na zahradách.
Po schválení rozpočtu na rok 2008 následovalo usnesení. Mimo již zmíněné činnosti se ZO
ČZS po domluvě s p.starostou rozhodla vyhlásit v obci soutěž „O nejkrásnější předzahrádku“.
O podmínkách soutěže budeme informovat a první tři vyhodnocení budou odměněni. Jistě
všichni chceme, aby ta naše obec byla krásná - rozkvetlá, bez kopřiv a plevelů před okny.
ZO ČZS
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TJ SOKOL OSEK
V osecké sokolovně se opět rozběhla cvičení a to v těchto kategoriich:
ženy, maminky s dětmi a děti 1.až 5. třída.
Tato cvičení se těší hojné účasti cvičenců. Výbor TJ by chtěl přizvat touto cestou další zájemce a hlavně poděkovat cvičitelům za jejich obětavost, jmenovitě to jsou Karolina Klírová,
manželé Keprtovi a Jana Zajíčková.
Ženy
pondělí 19.30 – 21.00
Maminky s dětmi středa
16.00 – 17.00
Děti 1. – 5. tř.
čtvrtek 14.30 – 16.00
Více na: www.sokolosek.estranky.cz

SOKOLSKÝ ZÁJEZD

Nelehké úkoly na sebe vzali účastníci sokolského zájezdu,
který se uskutečnil na bicyklech dne 29. 12. 2007 při startovní
teplotě -4,6°C ve stínu. V počtu 16 sportovců a jedním psem
vyrazili takřka za úsvitu, po 10. hodině ranní, od osecké so-

kolovny na nelehkou trasu. Do poslední chvíle nikdo nevěděl
kam, i když plánování bylo velmi hlasité. Pravda, někteří ani
po návratu si nebyli jisti, kde byli.
Cílem zájezdu bylo splnění celé řady úkolů - prověrka sportovní zdatnosti, kontrola produktů a provozu pohostinských
zařízení, ekologický průzkum, sociální studie a další. Podrobné zpravodajství přesahuje malé rozměry Zpravodaje, tak jen
několik sdělení.
Disciplina účastníků zájezdu byla vzorná, drželi se pohromadě a když se nedrželi, ani si toho nikdo nevšiml. Defekt
(bicyklu) jednoho z účastníků byl operativně využit k testování produktů, převážně lihovin z obchodní sítě plzeňského
kraje s pozitivními výsledky, pouze v několika případech se
na někoho nedostalo. Přesto se podařilo defekt odstranit. Ur-

čitý nedostatek testovaných nápojů byl nahrazen návštěvou
spolupracovníka, který dodal operativně tři láhve ze stejné
obchodní sítě, i když mu to trvalo. To přispělo k pozitivnímu
ekologickému hodnocení jeho chovu ondater.
Restaurační zařízení 1 prošlo
prověrkou poměrně dobře, kromě
nedostatečné nabídky hotových jídel (menu obsahovalo pouze „Oči
v moči“), což kompenzoval účastník zájezdu vlastním uzeným, které bylo shledáno nezávadným, ale
malým. Návštěva romské osady
potvrdila, že i tato komunita se vyvíjí. Významným byl vyhodnocen
zvláště rozhled navštívené rodiny
(do kraje) a možnost pasení dobytka na sousedícím golfovém hřišti,
což svědčí o stálém snižování rozdílu chudých a bohatých (dobytek
však chyběl, neboť se střetl se spojem č. 74 Praha-Mariánské lázně
a zpět).
Fotograf zájezdu prokázal srdnatost při kontaktu s osadou i jinak, když uzavíral v odlehlých
úsecích peloton.
Restaurační zařízení 2 poskytlo uspokojivé pohoštění, pouze
míry piva v půllitrových sklenicích působily na komisi depresivně. Do čárky chybělo 42 mm.
Později se však ukázalo, že šlo o žert ředitele zájezdu, což však
někteří účastníci těžce nesli a dodnes nesou.
V restauračním zařízení 3, které bylo zařazeno do programu inspekce se prověrka neuskutečnila, protože si nebylo kam
sednout, což komise negativně zhodnotí ve svém výkazu.
Kladný vztah k církvi, kultuře a historii byl vyjádřen poklonou Svatému Isidorovi pnoucímu se nad obcí Osek. Někteří
účastníci vzpomněli při tom nebožku JM, která v minulosti
jako členka „Ochotnického spolku Tyl“ často sedávala za šera,
za sochou Svatého Isidora a ve své oblíbené komické roli kolemjdoucím poutníkům na jejich prosbu „Svatý Isidore, oroduj za nás“, odpovídala s jistou nadsázkou: „Já, Svatý Isidor
vy... se na Vás!“ i když to tak ve skutečnosti nemyslela. Tento
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projev byl původně označován za vulgární, ale po několika revolucích se odborná veřejnost ustálila na mínění, že jde o významný projev české moudrosti (někdy označováno chybně
jako asertivita, což však může mít mnoho společného s tzv.
nasertivitou).
Zájezd byl zakončen před příchodem
šera, před 16. hodinou u místa startu,
u sokolovny, tentokrát však ve stínu, při
teplotě -1,6°C ve stínu. Aby bylo dosaženo plánovaného ujetí 30 km, objel měřící
účastník ještě východní bránu na hřišti
házené, čímž dosáhl přeplnění závazku
o 140 m.
Restaurační zařízení 4 nevhodně označované „Na Rozcestí“ a vhodně Sokolovna prošlo prověrkou inspekce uspokojivě.
Pouze v závěru došlo k přechodu několika přísedících na stůl.

Sportovní zdatnost účastníků byla vyhodnocena jako vyhovující a je pravděpodobné, že se dostali ještě týž den do svých
příbytků i s bicykly a psem.		
Nazdar!
Alois Benetka

DŮCHODCI OSEK
Činnost klubu oseckých důchodců za rok 2007
již potřetí se Vám připomínáme v Oseckém zpravodaji za klub důchodců. Je to malá rekapitulace naší
činnosti za uplynulý rok 2007. Jako už každý rok ani ten loňský nebyl výjimkou, a tak první pozvání lákalo
naše dříve narozené k posezení s hudbou pana Václava Žákovce a Anny Volínové. Jejich příjemná hudba
přímo svádí ke zpěvu a tanci. Zavítal mezi nás i starosta pan Peroutka, který nás seznámil s plánem činností
na rok 2007.
V květnu se naši důchodci vydali do Divadla J.K. Tyla v Plzni na operetu Orfeus v podsvětí. O tom, že jsme
absolvovali dva celodenní a jeden krátký výlet už byla zmínka v minulem čísle.
S loňským rokem se naši důchodci rozloučili na posezení opět s hudbou pana Žákovce. To je stručný průřez celým rokem 2007 a příslib raportů z našich dalších akcí.

Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti:

Prosinec 2007:
Marie Přibíková, Vitinka 1 (87), František Bohuslav, Osek 54 (83),
Václav Jíše, Osek 11 (86), Anna Pechoušková, Osek 102 (80),
Josefa Cajthamlová, Osek 68 (80), Marie Forejtová, ÚSP Mirošov (85)
Leden 2008:
Alena Pavelková, Osek 175 (70), Anna Vitoušová, Osek 231 (84),
Miloslava Košařová, Osek 82 (75), Marie Borečková, Osek 37 (70),
Oldřich Adamec, Vitinka 59 (86), Josef Pašek, Osek 192 (87),
Božena Černá, Osek 211 (83)
Únor 2008:
Jaroslava Tomášková, Osek 52 (81), Václav Aubrecht, Osek 23 (84),
Rudolf Záhrubský, Osek 227 (88), Anna Mitáčková, Vitinka 42 (82),
Miroslav Šnábl, Osek 203 (81), Mansfeta Výborná, ÚSP Mirošov (90)

Opustili nás:

24. 12. 2007
10. 01. 2008
1. 03. 2008
2. 03. 2008

Věra Svejkovská, 71 let
František Bohuslav, 83 let
Marie Černá, 85 let
Libuše Košařová, 91 let

Narodili se:

12. 12. 2007 Marek Straka
15. 02. 2008 Jakub Bystřický
27. 02. 2008 Matěj Kesner

zpracovala Eva Dudlová
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Knihovnické okénko
aneb zprávy z místní knihovny Osek.
Měsíc březen měl dříve přívlas- šená maminka jedné malé čtenářky se omlouvá při vracení knih:
tek měsíc knihy, v současnosti je i „Nezlobte se, my jsme si mysleli, že ta knížka je naše, a tak jsme ji
měsícem internetu. V prosincovém spálili, proto ji nemůžeme vrátit…“
Krásnou jarní pohodu vylepšenou pěknou knihou přeje a na
čísle jsem přiblížiůa knihovnickou
statistiku v naší obci. Dnes se zaměřím na některá fakta z repub- shledání v knihovně se těší
Věra Dobiášová, knihovnice.
likové knižní nálady v roce 2007, k čemuž využiji údaje z časopisu GRAND BIBLIO. Loni vyšlo
Z nových knih:
v ČR rekordních 18.029 titulů knih.
Romány pro ženy
V přepočtu na počet obyvatel nás
to řadí na jedno z předních míst na Harrod-Eagles, C. Eugenie
Karnezis, P.
Večírek
světě. Mnohé země EU nám mohou Loukotková, J.
Dar prvního jitra
Pawlowská, H.
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
závidět i to , že se u nás stále hodně
Síla ohně
Lowell, E.
Růžové údolí
čte. Dvě pětiny obyvatel ČR starších Robertsová, N.
Detektivky
15 let navštívily některou z veřejných
knihoven. Nejvíce čtenářů pochá- McBain, E.
Noc kouzel zbavená
McBain, E.
Postrach
zí z řad 15 – 24letých (58%), hned
Svejkovský, J.
Italské jablko
Jensa, P.
Malér pana Mahlera
za nimi následují 55 – 64letí (39%),
Dívčí četba
každým druhým čtenářem je žena,
Balírna
Komendová, J.
Zítra přijdu, Katy
zatímco muž každým třetím. Oby- Lanczová, S.
vatelé chodí do knihoven ponejvíce
Literatura pro mládež
jednou za měsíc (41%). Srovnáme-li
Petiška, E.
Staré řecké báje a pověsti
Rowling, J. K.
Harry Potter a relikvie smrti
tato čísla se situací v naší obci, jsme
Pohádky s hádankami
Suchl, J.
Modré jezírko
na tom lépe v počtu čtenářů (asi Štíplová, L.
1/3 obyvatel), z nichž nejčastěji je
Naučná literatura pro dospělé
v knihovně školní mládež do 15 let.
Brož, J.
Hitlerovo špionážní eso
Brychta, M.
Dobré ráno, Ameriko
Na zlehčení svého příspěvku troPěstování révy vinné
chu knihovnického humoru. Zkrou- Kreutzkamp, D. Na kánoi napříč Kanadou Pavloušek, P.

Čáp se nám vrátil
Maskot naší základní školy se po zimě opět objevil na komíně. Přiletěl ve čtvrtek
27. března a bude po celou dobu svého pobytu bedlivě sledován. Kdo prý vypudí
ze svého komína čápa, tomu chalupa do roka vyhoří. Spoustě žáků by sice udělalo
radost, kdyby škola vyhořela, ale nikdo nemá v úmyslu čápa vyhánět.
Zároveň nám čáp připomněl, že jaro je tady a ať už bude duben jakýkoli, zima
se už nevrátí. To potvrzují i zkušenosti našich předků.
• Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
• Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
• Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
• Na svatého Jiří rodí se jaro.
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