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Červnové noviny s příloou
Zápis ze zasedání zastupitestva oce Osík ze dne 30. března 2016
1. ZO projednalo a schválilo, dle jednotlivých paragrafů, rozpočet obce na rok
2016 včetně rozpočtového výhledu na
období 2017 – 2019.
ZO stanovuje, v souladu s § 102 odst.
2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření do výše 300 tis. Kč
u jednotlivých závazných ukazatelů.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších
může starosta samostatně provádět
pouze v případech: rozpočtového zapojení účelově přidělených ﬁnančních
prostředků z jiných rozpočtů, výdajů na
zajištění chodu obce, haváriích a stavů
nouze, resp. výdajů k odvrácení škod.
ZO si vyhrazuje právo na informaci
o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO po schválení rozpočtového opatření starostou.
Schváleno všemi přítomnými

POZVÁNKA

2. ZO projednalo stav rozpracovanosti
I. fáze projektu „Odkanalizování obce
Osík“, zejména vady, nedodělky a vícepráce. V souvislosti se samostatným
provozováním kanalizace (obec provozuje sama) bylo stanoveno stočné
(v limitu daném ﬁnanční analýzou
projektu) pro rok 2016, a to ve výši 40
Kč/m3 vč. DPH.
ZO dále schválilo realizaci II. fáze projektu a přijetí dotace z prostředků OPŽP
ve výši 1,231 mil. Kč.
Schváleno všemi přítomnými
3. ZO projednalo a schválilo žádosti
o ﬁnanční příspěvky. Byly schváleny
příspěvky: Domov pro seniory Sloupnice
4 tis. Kč, Farní charita Polička 2 tis. Kč,
Myslivecké sdružení Osík 10 tis. Kč.
Schváleno všemi přítomnými
4. ZO vzalo na vědomí výpověď z pronájmu nebytových prostor v čp. 243,
st.p.č. 422 v k.ú. Osík (prodejna potra-

vin) ze strany nájemce (Qanto Energo
s.r.o.) a ukončení nájemní smlouvy
dohodou k 31. 3. 2016.
ZO projednalo žádost a schválilo uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené
nebytové prostory se společností Qanto
s.r.o., IČ 48172766, s účinností od 1. 4.
2016. Smluvní podmínky zůstaly beze
změny. Záměr pronájmu nebytových
prostor byl zveřejněn v souladu se zákonem o obcích v platném znění.
Schváleno všemi přítomnými
5. ZO projednalo a schválilo vyčlenění
ﬁnančních prostředků z vlastních zdrojů, resp. rozpočtu obce, na spoluﬁnancování projektu (pořízení dopravního
automobilu) v případě poskytnutí
investiční dotace na rok 2016 v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH.
Dotaci poskytuje GŘ HZS ČR ze státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly MVČR.
ZO dále schválilo uzavření budoucí
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální účelové investiční dotace
(v případě schválení dotace Zastupitelstvem Pardubického kraje a ve výši
max. 300 tis. Kč) na DA pro jednotku
SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje
v rámci dotačního programu MV – GŘ
HZS ČR. Smluvní strany obec Osík
a Pardubický kraj.
Schváleno všemi přítomnými
6. Různé
ZO projednalo a schválilo nabytí nemovitého majetku, resp. bezúplatný převod pozemků a to - p.p.č. EN 1564 (395
m2), p.p.č. EN 2588/1 (1210 m2), p.p.č. EN
2
2
2588/7 (5 m ), p.p.č. 2603/2 (79 m ),
2
část p.p.č. EN 2605/1 (26 m ), p.p.č. EN
2607 (235 m 2 ), p.p.č. EN 2610 (2 m 2 ),
p.p.č. 2610/2 (26 m2), p.p.č. 2588/8 (43
m 2 ), část p.p.č. PK 121 (1494 m 2 ) vše
v k.ú.Osík, z majetku ŘSD ČR na obec
Osík.
Schváleno všemi přítomnými

ZO projednalo a vzalo na vědomí žádost
Petra Duška (vlastník domu čp. 79)
o prodej části p.p.č. 604/1 v k.ú. Osík.
Bylo dohodnuto žádost aktualizovat a
opětovně projednat po dokončení stavebních prací k zajištění svahu silnice
II/359 ve výše uvedené lokalitě.
ZO projednalo a schválilo uzavření
kupní smlouvy mezi Státním pozemkovým úřadem ČR (prodávající) a obcí Osík
(kupující). Předmětem smlouvy je prodej pozemku zastavěného vodojemem,
st.p.č. 791 (31 m 2 ) a pozemku ochranného pásma vodojemu, p.p.č. 1421/15
(794 m2 ), vše v k.ú. Dolní Újezd. Vodojem tvoří jeden funkční celek s obecním
vodovodem. Prodejní cena, stanovená
znaleckým posudkem, je 57.750 Kč.
Schváleno všemi přítomnými
ZO projednalo a schválilo uzavření
smlouvy o sdružování prostředků na
nákup knih výměnného fondu pro
knihovny v regionu Pardubice. Smluvní
strany obec Osík a Městská knihovna ve
Svitavách. Příspěvek činí 2 Kč/obyvatel.
Schváleno všemi přítomnými
ZO projednalo a schválilo uzavření
smlouvy o dílo mezi obcí Osík a spol.
Aqua Procon s.r.o. k provedení projektových prací. Předmětem smlouvy je
vypracování projektové dokumentace
pro připojení domů v lokalitě čp. 177 až
209 na splaškovou kanalizaci.
Schváleno všemi přítomnými
ZO projednalo a schválilo aktualizované
stanovy Mikroregionu Litomyšlsko, a to
z titulu členské obce.
Schváleno všemi přítomnými
ZO vzalo na vědomí možnosti a nabídku
(k instalaci v obci) elektrického monitorovacího systému Dagmara, kter ý
slouží k monitorování pohybu vozidel
v dané lokalitě. Systém je využíván a
podporován Policií ČR při objasňování
trestních činů a prevenci kriminality.

Zprávy z oce
Spoečensá rurika
V měsíci červenci 2016 oslaví své význačné
životní jubileum tito naši občané:
50. narozeniny
Lenka Karlíková, Osík 334
Jitka Jiskrová, 327
60. narozeniny
Dana Mňuková, 2
65. narozeniny
Marie Motyčková, 105
Anna Šauerová, 177
81. narozeniny
Karel Kladivo, 223
83. narozeniny
Ladislav Tměj, 24

Poděkování
mateřsé škoce
Chtěli bychom touto cestou poděkovat celému týmu mateřské školky, paní ředitelce,
učitelkám, školnici a kuchařkám, které se po
tři roky staraly o naše děti. Velice oceňujeme
vaši práci, trpělivost, ochotu jak k dětem, tak
i k nám rodičům. Lidský přístup je to, co se
dnes už moc nevídá.
Jsme rádi, že Osík myslí na budoucnost dětí
a nabízí jim tak skvělé zázemí.
Děti měly ve školce nádherné dětství a věříme,
že stejně tak, jak si to užili naši předškoláci,
si to užijí i naše mladší děti.
Ještě jednou děkujeme všem....
Píšovi, Zehnálkovi, Vostárkovi, Rozlívkovi,
Jetmarovi, Šplíchalovi, Kličkovi.

Oznámení OÚ
Obecní úřad oznamuje změnu úředních
hodin v době prázdnin:
pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hod.

84. narozeniny
Věra Skalická, 207
Přejeme Vám pevné zdraví, hodně lásky a
přátelství a mnoho dobré pohody v dalších
létech.
Dne 30. 6. 2016 se naše maminka, paní
Božena Kajsrlíková, dožívá 85 let. K jejím
narozeninám jí přejeme všechno nejlepší,
hlavně zdraví a spokojenost.
Dcery Hana a Libuše

Obecní úřad upozorňuje občany, že do
31. července 2016 má být zaplacena
druhá splátka poplatků za odvoz komunálního odpadu na rok 2016.

Když to padá

Svatba
Lucie Pilařová
Lukáš Knettig
oznamují všem svým přátelům a známým,
že budou oddáni
dne 23. července 2016 ve 13 hod.
v zámecké kapli na zámku v Litomyšli.
Osík 152

Osík 191

Posední soem
Dne 14. května 2016 opustila tento svět paní
Libuše Nováková, Osík č. 39, ve stáří nedožitých 86 roků. Přestože poslední měsíce žila
mimo naši obec, na Osík, na svůj domek i na
své známé nikdy nezapomněla. Rozloučení se
konalo v rodinném kruhu.
Dne 22. května 2016 po krátké nemoci opustila
navždy svoji velkou rodinu paní Jaroslava Jindrová, Osík 191, ve věku 56 let.
Dne 2. června 2016 nás navždy opustil pan
Jaroslav Láznička, Osík č. 15, v požehnaném
věku 90 let. Manželka a celá zarmoucená
rodina děkuje všem občanům, kteří jej přišli ve
velkém množství doprovodit na jeho poslední
cestě, za krásné květinové dary i upřímná
slova útěchy. Obzvláště děkují členům místního hasičského sboru za doprovod a velkou
pomoc se zajišťováním obřadu.

Úspěcy
madýc hasičů

Dne 16. dubna se uskutečnilo Mistrovství
České pošty v bowlingu v Třemošné u Plzně.
Do tohoto turnaje se probojovala z oblastní
soutěže v Pardubicích také Marie Bartošová
(naše paní poštmistrová) z Litomyšle. Ve
ﬁnále zvítězila mezi ženami, a dosáhla i nejvyššího náhozu 236 kuželek.
Blahopřejeme!
J. Vodehnal, Lilie
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Škola ještě neskončila a mladí hasiči jsou již
v plném proudu příprav, tréninků a soutěží.
V květnu se Svišti zúčastnili hned tří soutěží.
Ta zahajovací se tradičně konala v Pomezí.
Počasí nám přálo a my jsme začátek sezóny
odstartovali 11. místem u starších a 13. místem
u mladších. Starší žáci s časem rovných 23
vteřin a mladší s časem 27 vteřin v královské
disciplíně, tedy v požárním útoku. Následovala soutěž v Jevíčku, kde se mladší umístili až
na 18. místě, ale starší obsadili úžasné 8. místo. Starší žáci si svůj čas vylepšili na 22,30
a mladší se malinko zhoršili, jejich čas byl
30,81. Na konci května proběhla dvoudenní
soutěž v Moravské Třebové, kde v areálu
vojenské školy proběhlo okresní kolo hry Plamen. Největším zážitkem pro všechny mladé
hasiče bylo jistě spaní pod stanem. Areál je
opravdu rozlehlý, takže naše nožky nebyly
šetřeny. Popisovat vám jednotlivé disciplíny
by bylo jako popisovat to teplo, které nás provázelo celé dva dny na soutěži. Nicméně
výkony za zmínku stojí. Mladší se umístili na
11. místě a starší žáci skončili na 13. místě.
Největším překvapením soutěží byl však zisk
bronzové a stříbrné medaile. Obě medaile
získala Eliška Zölﬂová v disciplíně jednotlivců
v Jevíčku a Moravské Třebové. Medailistce
patří velký dík a jen tak dál Eliško! Jsme zvědavi, jakou medaili získá příště.
Dále se na krásném pátém místě umístil Jakub Meloun, který se soutěž od soutěže také
zlepšuje. Poděkování patří samozřejmě všem
Svišťům, protože v týmu je síla a jedině tak se
mohou získávat takové krásné výsledky.
Je vidět, že spolupráce a týmový duch je na
místě, jak u starších, tak i u mladších žáků.
V neposlední řadě bych chtěla vyzvednout
účast našich nejmenších, kteří, přestože stále
navštěvují mateřskou školku, na závodech se
chovají jako profíci a závodí ze všech sil. Předposlední dík pak patří i rodičům, kteří své ratolesti podporují nejenom na soutěžích, ale i na
trénincích. Poslední poděkování tohoto článku
patří trenérům mladých hasičů, kteří neúnavně obětují svůj volný čas, dost často i nervy
a předávají tak své zkušenosti.
Děkujeme.
Eva Groulíková

Zprávy z oce

Zákadní škoa
Škoa ve škoe v přírodě
Na školu v přírodě jsme se v letošním roce
spolu se ZŠ Vidlatá Seč vypravili do Nekoře v
Orlických horách. Týden v horách jsme si užili.
A my jako páťáci parádně ukončili první stupeň
základky.
Po příjezdu do Nekoře jsme se ubytovali a zavítali na první oběd. Pan kuchař nám uvařil první
z dobrot, a to frankfurtskou vepřovou kýtu s
houskovým knedlíkem. Po chvilce odpočinku
jsme pěšky vyrazili na Pastvinskou přehradu,
která mě ohromila svou velikostí. A množstvím velkých ryb. S prázdným břichem jsme
se vrátili právě na večeři. Po večeři jsme se
vydali zahrát si ﬂorbal.
Druhý den ráno po budíčku jsme šli na snídani.
Protože nás čekal celodenní výlet, už u snídaně jsme dostali obědový balíček. Naše kroky
směřovaly do nejčistší krajinné oblasti jménem Zemská brána. Viděli jsme státní hranici
procházející Divokou Orlicí a pašeráckou lávku.
U Ledříčkovy skály jsme si přečetli pověst o
Ledříčkovi – Jánošíkovi Orlických hor. Na
naučné stezce jsme se dověděli i mnoho zajímavostí o zdejších rostlinách. Viděli jsme i
doupě s bobrem. Na plánu dne byla ještě
vojenská tvrz Bouda, ale bohužel nám nevyšlo
počasí a museli jsme se vrátit. Večer nám zpříjemnil ﬁlm Harry Potter.

Škoa

V polovině týdne nás čekala návštěva Muzea
řemesel v Letohradě. V rámci programu
muzea se žáci 4. a 5. třídy společně se školou z
Vidlaté Seče zúčastnili soutěže ve znalostech
o starých řemeslech. Vítězným týmem se
stalo družstvo Bobulí - ZŠ Osík: Marika Rožková, Eliška Zölﬂová, Sabina Pachlová a Nela
Jiskrová. Před odjezdem jsme si pochutnali na
výborné zmrzlině. Večer jsme si zahráli oblíbený ﬂorbal, kopanou nebo si stavěli v lese
domečky.
Předposlední den našeho pobytu jsme strávili
na zámku v Častolovicích. Prohlédli jsme si
zámek, kde někteří z nás měli štěstí spatřit
hraběnku Sternbergovou. V zámeckém
zvěřinci jsme viděli pštrosy emu, lamy, poníky,
oslíky, kozy, ovečky a prasátka, ve voliérách
rozmanité druhy papoušků a bažantů. Krásně
se nám předvedli volně pobíhající pávi.
Na závěrečný večer pro nás paní učitelky připravily diskotéku, moc jsme si ji užili.
Následující den ráno, vlastně už poslední den,
jsme se nasnídali, sbalili kufry, zazpívali si za
doprovodu kytary a usedli zpět do autobusu
na cestu domů. Hurá do školních lavic a do
náručí rodičů! Bylo to super.
Za žáky 3. až 5. ročníku Marika Rožková, foto E.
Hrdonková
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Různé
Vzpomíny
starého sooíka
Starý pamětník František Staněk se rozhodl
ještě jednou zavzpomínat na zážitky ze svého
života. Jsou to vzpomínky na to, co měl nejraději – sport a Sokol. Máte-li chuť a zájem,
zavzpomínejte si s ním.
Úvodem rád děkuji za výraz S o k o l í k, použitý
v článku o uskutečnění zdařilé cykloturistické
akce sedmi statečných seniorů v loňském létě.
Jeli po stopách sedmi mladíků Sokolíků v roce
1951 po podobné trase. Tento zájezd připravil
a v novinách popsal předchozí předseda TJ
Sokola Jan Němec. Výraz Sokolíci mě natolik
zaujal, že jsem o něm přemýšlel a položil si
otázku, zda jsme v létech 1949, 1950 a 1951 byli
ještě Sokoly, anebo už jen „Sokolíky“. Bylo to
už po tzv. sjednocení tělovýchovy pod hlavičkou Sokola, když tímto aktem SOKOL jako
takový zanikl a byl znovu obnoven až po
„Sametové revoluci“. Pod tímto názvem jsme
tehdy skutečně na naše akce vyráželi a celé to
dlouhé období se členové TJ Sokol Osík mohli
cítit jako Sokolíci a neoslovovat se jak to bylo
dříve v Sokole bratře a sestro. Tehdy z vedení
Sokola odešli starosta bratr Tobek, vzdělavatel bratr řídící učitel Novák, bratr Pavlíček,
bratr Flídr Chaloupecký, domnívám se že
i náčelník Bohouš Patočka, sestra Vlasta Nováková z čp. 11. Někteří cvičitelé zůstali, jako
bratr Plačko. Nastoupili noví, především
náčelník Josef Jiskra, náčelnice Adéla Simonová-Lněničková a další. Snad jsem se nemýlil,
neboť v této době jsem již nebyl stále v Osíku.
Místo starostování se předsednictví ujal Jan
Andrle.
Po úspěšném XI. všesokolském sletu 1948
a po změnách ve vedení tělovýchovné jednoty
všechny složky pokračovaly ve cvičení.
Úspěšné bylo družstvo mužů v složení Josef
Jiskra, Josef Havran, Karel Klička, František
Snopek a Václav Pohorský, které se zúčastňovalo závodů v nižším oddíle ve sportovní gymnastice. Cvičenci Sokola Osík se připravili
a vystupovali na Spartakiádách. TJ Sokol Osík
rozvíjel stále bohatou činnost. Vedle pravidelných cvičebních hodin, účasti mládeže na vyšších soutěžích to byly akce jednorázové, a činnost jednotlivých oddílů. Připravovalo se každoroční vystoupení všech složek o dětském
dnu. Jednou zde vystupovali i studenti ZTŠ
Litomyšle se spartakiádní skladbou. Dosavadní tělovýchovnou činnost v obci se snažil
zachytit pan Němec v publikaci k 130tému
výročí od založení Sokola.
Přišel rok 1989, nastala možnost vrátit tělovýchovnou jednotu pod křídla Československé
obce sokolské. Vedení jednoty bylo již
„poúnorové“, žijící 40 let v období socialismu,
bez vazby na dřívější staré členy. Návrat do
skutečného Sokola byl v Osíku odmítnut. Jako
skvrna na tehdejším vedení zůstal zažehnaný
soudní spor o bývalý majetek Sokola. A tak se
na závěr tohoto zamýšlení znovu vracím
k pojmu s o k o l í k. Kladu si otázku, zda jsem
znovu Sokol či jen „Sokolík“ jako ostatní členové TJ Sokol OSÍK. A tak mně ten název
„Sokolíci“ uvedený panem Němcem přijde

docela výstižný. Nezapomenu však nikdy a se
mnou tisíce dalších cvičenců Sokolů na zážitky
ze Strahova. Skladba cvičení mužů měla název
Věrni zůstaneme. Při cvičení této skladby na
Strahově toto heslo zaznělo při hromovém
zvolání. Součástí této skladby byla i recitace
během cvičení „Ni zisk, ni slávu, je jen jedna
čest...“ Tolik úvodem k mým vzpomínkám.
Pokračování příště

Krajsé mistrovství v orě
Po roce se na Litomyšlsko vrátí nejlepší oráči
z kraje, aby změřili síly v orbě. Tentokrát se
Krajské mistrovství v orbě Pardubického kraje
uskuteční v pátek 24. června na poli u Chotěnova.
Oráči budou soutěžit v kategoriích dvouradličných, čtyř a víceradličných pluhů a také v historické orbě. Při práci bude k vidění mimo jiné
Miroslav Pachl ze Zemědělského družstva
Dolní Újezd, který se stal vloni v říjnu mistrem
republiky ve víceradličných pluzích. Mistrovství pořádá Střední zahradnická a technická
škola Litomyšl, Zemědělské družstvo Dolní
Újezd, Společnost pro orbu České republiky
a obec Dolní Újezd. Záštitu nad akcí převzal
opět Václav Kroutil, krajský radní pro venkov a
zemědělství. Doplňkem soutěže bude výstava
zemědělské techniky, doprovodný program
a občerstvení.

KDY: pátek 24. června od 9 do 15 hodin.
KDE: pole u chotěnovského polního letiště před hřbitovem ve Vidlaté Seči odbočka
doleva, bude vyznačeno.

Červen – měsíc mysivosti
Toto spojení je užíváno proto, že se v tomto
měsíci v přírodě líhne nejvíce mláďat srstnaté
i pernaté zvěře. Tímto bych se chtěl obrátit na
všechny spoluobčany, kteří se pohybují v přírodě, aby zejména v této době zbytečně nechodili mimo cesty a nenechali své psí miláčky
volně pobíhat.
O totéž bych chtěl požádat cyklisty, motorkáře
i jezdce na koních.
V tomto období jsme vás minulá léta informovali o činnosti mysliveckého kroužku a v podzimních číslech o výborných výsledcích Kariny
Girčákové v národním kole soutěže „Zlatá
srnčí trofej“. Kroužek pracuje při místní ZŠ
dále s tím posunem, že jej vede Karina Girčáková, která letos složila zkoušky z myslivosti.
Jedná se o zkoušky ze 7 předmětů z myslivosti
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a to: kynologie, střelectví, práva a předpisy,
historie a tradice, chov a péče o zvěř, lov zvěře
a samozřejmě zoologie. V každém předmětu
je 90 otázek daných + neomezený počet otázek doplňujících. Karina, jak je u ní zvykem,
zvládla všechny předměty na výbornou. Toto
se za historii OMS Svitavy už dlouho nestalo,
pokud vůbec někdy. Jako nejlepší absolvent
mysliveckého kurzu měla tu čest být pasována již na místě za účasti všech komisařů
a zástupců myslivecké rady. Pasoval ji všem
myslivcům známý předseda OMS Svitavy pan
Miroslav Matějka. Z tohoto úspěchu má náš
spolek velikou radost a jsme moc rádi, že
máme mezi sebou první ženu za celou naši
historii.
Drábek Jiří st.

Různé

Sport
Ohédnutí
za sportovními hrami
Tradičního již 6. ročníku sportovního odpoledne se letos zúčastnilo celkem deset družstev. Družstvo tvořili vždy dva muži, dvě ženy
a dvě děti, což je optimální složení pro naše
disciplíny. Soutěž čítala celkem deset stanovišť: běh s tůčkem, hod na koš, golf, badminton na cíl, tenis – podání, hod kroužkem, skákání po 1 noze, ﬂoorbal penalty, hod „proti
větru“ a skok z místa. Pro letošní ročník jsme
pro soutěžící připravili i výtvarnou soutěž,
jejímž úkolem bylo graﬁcké ztvárnění názvu
družstva. Musím přiznat, že nápaditost jednotlivých družstev nás velmi potěšila a proto
tuto soutěž zachováme i v dalších letech.
Hudební doprovod nám na celé dopoledne
zprostředkoval pan Petr Bubeníček. Ve volných chvílích byl program zpestřen i
„ ka ra o ke “ , t e d y z p ě v e m p o d l e t i t u l k ů
s hudebním doprovodem.
A nyní k výsledkům družstev:
1. Florbalisti, 2.Sokolící, 3. Sněhurka a sedm
trpaslíků, 4. Myslivci, 5. Černoušci, 6. MIX, 7.
Mořeplavci, 8. Ježkovy Oči, 9. Veselíci, 10.
Wodouši
V jednotlivcích zvítězili:
Muži – 1. Michal (Černoušci), 2. Šmudla Klička
(Sa7t) 3. Honza (Florbalisti)
Žena – 1. Marťa (Florbalisti), 2. Marcela (Černoušci), 3. Verča (Myslivci)
Dítě – 1. Daneček (Florbalisti), 2. Denča (Mořeplavci), 3. Lukáš (Černoušci)

Sport

Morálními vítězi se stali všichni, kteří se našich
sportovních her zúčastnili, protože dali přednost pohybu před sobotní siestou, což byl náš
cíl.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pořadatelům, kteří se na sportovních hrách podíleli
a to jak na stanovištích, u výpočetní nebo
hudební techniky, v občerstvení, i neviditelným pracantům, kteří vše připravili a druhý
den uklidili. Ze sponzorů bych také rád poděkoval obci Osík za podporu a zajištění zahradního nábytku a zázemí, společnosti Litex
a QUANTO Osík za ceny pro soutěžící a společnosti DI PROJEKT s.r.o. za elektrický gril, na
kterém jsme mohli připravit výtečné klobásky.
Za rok se těšíme na shledanou!
Za TJ Sokol Osík, z.s. Lukáš Třasák

Poděkování
Ve středu 11. května se uskutečnil již 20.
ročník sbírky Český den proti rakovině.
Sbor dobrovolných hasičů v Osíku se této
akce zúčastnil již po sedmé a vybral od
návštěvníků celkem 8.517,- Kč.
Uvážíte-li, že se jedná o částku složenou
většinou z dvacetikorunových příspěvků
výměnou za kytičku s růžovou stuhou, je
tato částka úctyhodná. Všem, kteří přišli
a přispěli na dobrou věc, letos na boj proti
rakovině prsu u žen a mužů, srdečně
děkujeme.

Olympijsý den
Založení Mezinárodního olympijského výboru
23. 6. 1894 každoročně připomíná Olympijský
den. Do svého pětadvacátého ročníku letos
vstupuje Běh Olympijského dne na tradičních
patnácti místech v celé republice, nejbližší je
22.6. v Pardubicích a 20.6. ve Slatiňanech na
Monacu. Tradiční desetikilometrová trať se
vzhledem k zapojení žáků ze škol upravuje
podle věku dětí. Školy se mohly do projektu
přihlásit ke konci loňského roku.
Neoﬁciální Běh Olympijského dne uspořádáme také v Osíku a to v úterý 21.6. 2016 při
návštěvě školních dětí na golfovém hřišti
a další den se proběhnou děti z mateřské školy
na hřišti.
Pro účastníky bude připraven speciální Olympijský list vydaný ČOV.
Letošní letní Olympijské hry se konají v brazilském Rio de Janeiru od 5. do 21. srpna za účasti
našich nejlepších sportovců. Je to, po nyní probíhajícím mistrovství Evropy ve fotbale, další
významná událost, při které fandíme českým
reprezentantům a posilujeme tak národní
cítění.
Jan Němec

SDH Osík
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Sport

Případné informace podá Pavel Jiskra

Gofové informace
Dne 29. května bylo oﬁciálně otevřeno naše zrekonstruované golfové
hřiště. Přínos je hlavně v podstatném zvýšení bezpečnosti okolní zástavby, ale i hráčů. Navíc se podstatně zlepšily podmínky tréninku i hry na
jamky.
O prázdninách se opět uskuteční kurzy golfu pro děti od 6 do 15 let. Začínáme ve středu 13. července od 9 do 11,30 hodin. Potom budeme hrát v
těchto hodinách každou středu. Poslední týden v srpnu budeme hrát
navíc v neděli, kdy bude i vyhodnocení a odměnění dětí podle výsledků
závěrečného turnaje. Poplatek je stanoven 100 Kč na celé prázdniny
a bude použit k závěrečnému občerstvení dětí. Během kurzů si budou
děti moci zakoupit nanuky, pití i něco sladkého.
Pro veřejnost bude hřiště otevřeno v sobotu a v neděli od 15 do 20 hod.
Mimo možnosti vyzkoušet si golf budou i dospělí mít v tuto dobu možnost si zakoupit občerstvení – nanuky, nealko nápoje, lahvové pivo, klobásy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Spolek přátel golfu Osík Josef Flídr, foto Němec

Tajný výlet nejmadšícsooíků

V sobotu dne 11. června 2016 jsme s nejmladšími dětmi vyrazili na „Tajný výlet“. Nejdříve autobusem do Litomyšle, pak hezky po svých až Na
Výsluní. Tady proběhla zastávka na dětském hřišti a nezbytná svačinka. Pak se k nám donesla zpráva, že se na Černé hoře ukrývá poklad. Chcete
ho jít hledat ? POZDĚ – už tam od sobotního odpoledne není – moc nám chutnal. Jen by nás hrozně zajímalo, kdo ty tatranky a lízátka do pařezu
schoval. Tak a teď autobusem domů, aby nebylo našim smutno. Odpoledne uteklo jako voda a příště se zase budeme těšit.
Hezké léto svým malým svěřencům přeje Marcela Quaiserová
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