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První jarní číso osícýc novin
MDŽ 2017
V pořadí již třinácté setkání Milých Dam a Žen
v Osíku u příležitosti Mezinárodního dne žen
bylo opět originální. Jak hlásala pozvánka,
všechna letošní vystoupení byla v duchu hesla
„Život není pohádka“.
Hned prvním vystoupením byl vysvětlen hořký
podtext tohoto hesla. Vypravěč Sněhurky sice
ustál smršť všech postav a udržel dějovou linii
příběhu se šťastným koncem, jeho krok při
odchodu ze scény byl však velmi nejistý.
Nezvládl si po sobě ani uklidit a tak musely
nastoupit osvědčené uklízečky z minulého
roku, které se do rytmu hudby pohupovaly
velmi ladně. Druhé vystoupení v podání
mimické trojice bylo nutné přeložit z japonštiny. Nelehké skloubení originální písně, simultánního překladu a mimiky herců bylo však
dokonalé. Po vystoupení opět musely být
povolány uklízečky a připravit scénu na třetí
vystoupení. Tím bylo ztvárnění sice české

pohádky, ale ve slovenském znění (bez titulků). A tak Popoluška, navzdory žárlivým
sestrám, našla za pomoci dobré víly svého
krásného prince. Za potlesku divaček se zjevil
Šmudla, který měl hodinové zpoždění, za ním
i ostatní trpaslíci se Sněhurkou, princem
a ostatními členy spolku VOSA a ukončili tak
první část večera.
Po menší přestávce přišla na řadu živá hudba
v podání kapely Knedlo, vepři s Dádou. Jakmile
si návštěvnice řekli mezi sebou to nejdůležitější, zaplnil se taneční parket a trsalo se až do
půlnoci.
Děkujeme bezmála stovce návštěvnic
za občerstvení, po kterém se jen zaprášilo,
i zastupitelům obce za bezchybnou obsluhu.
Hlavně však děkujeme všem za výbornou
atmosféru.
Těšíme se na příští rok, těšte se taky !
VOSA, foto Pavla Součková

SPONZOREM
tohoto čísla je
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO

UZÁVĚRKA
příštího čísa je
8. DUBNA
Sběr žeeza
Sbor dobrovolných hasičů uskuteční sběr
starého železa, který se uskuteční v sobotu
8. dubna od 8,00 hodin. Sběr připravte
k příjezdovým cestám. Zároveň bude probíhat sběr starých nepotřebných elektrospotřebičů. Děkujeme našim občanům.
SDH

Spoečensá ru rika

Posední s oem

V měsíci dubnu 2017 oslaví své význačné
životní jubileum tito naši občané:

Vzpomína
Fotoádana

55. narozeniny
Marcela Štorková, Osík 304
65. narozeniny
Josef Láznička, 336
70. narozeniny
Jan Stránský, 86
75. narozeniny
Alžbeta Lněničková, 62
Přejeme Vám pevné zdraví, hodně lásky
a přátelství a mnoho dobré pohody v dalších
létech.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu a poplatek ze psa, aby tak
učinili v co nejbližším možném termínu.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3.
2017. Poplatek je možné zaplatit hotově
na Obecním úřadě nebo bezhotovostně
na běžný účet obce:
č. účtu: 1283375359/0800, v.s. 1340+č.p..

Základní škola Osík

Zápis do 1. třídy
se koná dne 4. dubna 2017
od 14 do 17 hodin.

Během krátké doby postihla naši obec další
velká ztráta. Dne 12. února 2017 ve věku 88 let
nás navždy opustil vážený hospodář a milující
soused, otec, dědeček a pradědeček, pan Jaroslav Vodehnal. V roce 1960 se přiženil do Osíka, kde celý jeho život byl naplněn poctivou
prací, láskou k rodině a ke všem lidem. Lidé mu
jeho přátelství oplatili, když se s ním ve velikém počtu přišli naposled rozloučit v jeho rodném Dolním Újezdě.
Zarmoucená rodina děkuje všem za velké
množství květinových darů i za upřímná slova
útěchy.

Dne 2. března uplynulo 90 let od narození
našeho milého občana, souseda a kamaráda,
pana Josefa Lněničky z čp. 108. Pamětníci
dodnes vzpomínají na jeho divadelní představení, kabarety či veršované gratulace. Jeho
Karborundum brousek byla geniální scénka.
Proto všichni, kteří jste jej znali a měli jej rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku a možná
i úsměv pro tohoto dobrého člověka.

Dne 15. února 2017 nečekaně zemřela ve věku
81 let paní Marie Tmějová , Osík 196. Byla
ochotná a milá, všude šířila dobré rady, lásku a
radost. Měla ráda kytičky a zahrádku. Velkou
radost měla z pravnoučat.

ŠIBŘINKY

Zápis je pro děti narozené
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011
a děti, které dostaly
v loňském roce odklad
školní docházky.

Digitaizace
atastrální mapy
- veřejné naédnutí

Rodiče přinesou k zápisu
rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče.

V zasedací místnosti Obecního úřadu Osík, čp.
240, v období od 20. 3. 2017 do 31. 3. 2017,
bude v yložen k veřejnému nahlédnutí
katastrální operát obnovený přepracováním
na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Osík obce Osík.
V pondělí 20. 3. 2017 od 13:00 do 17:00 hodin
a v pátek 31. 3. 2017 od 13:00 do 16:00 hodin
bude veřejnému nahlédnutí, s možností
uplatnění námitek, přítomen zaměstnanec
katastrálního úřadu. V ostatních dnech, tj. ve
středy 22. 3. a 29. 3. 2017 a pondělí 27. 3. 2017
vždy od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do
16:00 hodin bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce.
Digitalizací mapy, zpracovanou Katastrálním
úřadem Svitavy, se odstraní všechny parcely
a pozemky ve zjednodušené evidenci - původ
parcely Pozemkový katastr - a budou označeny jako pozemkové parcely katastru nemovitostí s novými parcelními čísly.

Těšíme se na budoucí školáky!
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„VESMÍR”

24. března 2017
od 20:00 hodin
Kulturní dům Osík
K POSLECHU A TANCI HRAJE

MIX
vstupné 80 Kč

skvělé nápoje • výborná kuchyně • báječný tanec

Zprávy z oce

Copa je nového?
Zemědělsé družstvo Doní Újezd na prau rou 2017
Tradičně v prvních březnových dnech se v naší
obci schází družstevní rolníci na výroční členské schůzi. Hodnotí uplynulý rok, schvalují
hospodářské výsledky, ale také jednou
za 4 roky volí nové družstevní orgány, tj. představenstvo a kontrolní komisi. Členská
schůze byla příležitostí k posouzení uplynulého volebního období, ale i připomenutí 25 let
od transformace družstva, která vyřešila
vlastnické vztahy členů k družstvu.
Uplynulé čtyřleté období bylo mimořádně
úspěšné. Došlo k dalšímu zvýšení výnosů plodin, např. u obilovin na 7 t/ha, řepky na 4 t/ha,
máku přes 1 t/ha. Dojivost krav se u stáda
2 200 ks krav zvýšila na 10 512 lt, to už je úroveň předních evropských chovů. Zisk družstva
je převážně investován do modernizace strojového parku, stavebních investic (vybudování
nového kravína ve Vidlaté Seči pro 600 ks krav,
silážní žlaby, vodní vrty na rozhodujících střediscích) i do nákupu půdy. Rostou odměny
zaměstnanců, nájemné z půdy, členové se
podílí na zisku družstva.
V období od transformace se podařilo vyrovnat veškeré závazky vůči oprávněným osobám
v hodnotě 250 mil. Kč. Družstvo využilo všech
možností k rozšíření výrobní základny s cílem

získat další půdu případně majetek. Účast
v privatizaci Státního statku ve Svitavách
umožnila získat hospodářství Čistá i část půdního fondu v Janově, provoz Kamenné Horky,
postupně i Zemědělské družstvo Příluka
a ZDCHP Litomyšl. Dnes družstvo obhospodařuje více jak 8 500 ha půdy, je to o více jak 2 200
ha než v roce 1989.
V rámci obnovy strojových investic se pořizují
výkonné traktory, které umožňují využívat
širší záběry strojů, tím se snižuje počet přejezdů po poli. Přibývá strojů s automatickým
naváděním zejména postřikovačů, rozmetadel, traktorů. Umožňuje to přesnější dávkování hnojiv, prostředků ochrany rostlin a tím
jsme šetrnější k životnímu prostředí.
V posledních 10 letech se realizoval energetický program, který vedle rostlinné výroby
a chovu skotu tvoří třetí pilíř družstva. Zahrnuje tři bioplynové stanice, které vyrábí cca 20
mil. kWh ročně, ale především zhodnocují
objemná krmiva (senáže, siláže) včetně
nevhodných pro živočišnou výrobu (skrývky
silážních jam). Vedlejší produkt bioplynových
stanic tzv. digestát částečně nahrazuje umělá
dusíkatá hnojiva. Bioplynové stanice řeší
i hnojnou koncovku stájí dojnic, využívají

kejdu, která se příznivě projevuje v tvorbě bioplynu. Bioplynové stanice k rostlinné a živočišné výrobě patří.
Dobré hospodaření je a vždy bylo závislé na
sepětí rostlinné a živočišné výroby. Chov skotu
má rozhodující vliv na zvyšování úrodnosti
půdy, má větší význam než např. efekt
z výroby mléka. Umožňuje pěstování plodin,
které jsou zlepšujícími plodinami v osevním
postupu, vrací do půdy organická hnojiva, tolik
potřebná pro tvorbu humusu a tím i k zvyšování půdní úrodnosti.
V poslední době sílí tlak na nákup půdy.
Radíme vlastníkům, ať si váží půdy a neprodávají. Pokud někdo potřebuje půdu prodat,
nabídněte ji našemu družstvu, které zde hospodaří, a nedávejte šanci spekulantům. Platíme ihned a na solidní ceně se určitě domluvíme.
Na stránkách Obecních novin dostáváme
každý rok příležitost seznámit veřejnost s naší
činností, ne abychom se chlubili, ale abychom
si rozuměli a vzájemně se pochopili. Přejeme
všem občanům hodně zdraví a příjemné prožití svátků jara.
Ing. Václav Lenoch

Předškoní vzdělávání čeají důležité změny
Vážení rodiče, určitě mnozí z Vás zaznamenali
změny, které nastávají ve školství. Některé
velmi důležité se týkají i předškolního vzdělávání. Chci Vás touto cestou seznámit s tím,
co nás, ale i Vás a Vaše děti čeká.
Novela školského zákona přinesla zásadní
změnu, a to povinné předškolní vzdělávání
od 5 let do zahájení povinné školní docházky.
Takže, poslední rok před nástupem do ZŠ
ukládá zákon všem zákonným zástupcům
povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Platnost od 1. září 2017. Zároveň školský zákon změnil termín pro uskutečnění
zápisů k předškolnímu vzdělávání, ale
i k plnění povinné školní docházky. Zápis na
nový školní rok 2017/18 bude v naší mateřské
škole probíhat 3. května 2017 od 9 hodin do 15
hodin. Po celý měsíc duben si můžete vyzvednout přihlášku v mateřské škole.
A teď ještě krátce k povinnému předškolnímu
vzdělávání:

Dítě ve věku od 5 let do zahájení školní
docházky bude přednostně přijato v naší MŠ.
Můžete s ním ale jít i do jiné MŠ, tam však
bude postupováno podle stejných kritérií jako
u nás, takže se nemusí do Vámi vybrané MŠ
dostat. Zákonní zástupci mají tedy povinnost
své dítě přihlásit k předškolnímu vzdělávání
a MŠ mají povinnost dítě přijmout.
Školský zákon umožňuje ale i jiný způsob
plnění předškolního vzdělávání podle § 34
a odst. 5 o individuálním vzdělávání. U zápisu
si mohou zákonní zástupci dohodnout s ředitelkou školy, že chtějí své dítě v posledním
roce vzdělávat sami doma. Mateřská škola
určí, za jakých podmínek vzdělávání bude probíhat. V řádném termínu, vyhlášeném mateřskou školou, se musí zákonní zástupci dostavit do MŠ k přezkoušení dítěte a donést předem domluvené potřebné náležitosti. Pokud
budou splněny všechny podmínky dané individuálním vzděláváním, není dále potřeba již

dalšího přezkoušení dítěte. Pokud ale podmínky splněny nebudou, nebo se zákonní
zástupci nedostaví k přezkoušení ani na
náhradní termín, má ředitelka povinnost individuální vzdělávání ukončit a dítě se tak musí
dále vzdělávat denně v mateřské škole. Individuálně vzdělávané děti se nemohou účastnit
žádných akcí pořádaných mateřskou školou,
protože zákonní zástupci se rozhodli pro tuto
formu.
Krátce k přijímání dětí mladších tří let:
Přijímání dětí mladších tří let není dosud uzákoněno, povinnost umístit dítě od dvou let
budou mít mateřské školy až od roku 2020.
Věřte, že to není situace jednoduchá. Dvouleté
dítě má zcela jiné potřeby než jeho starší vrstevníci, také jeho vzdělávání je zcela odlišné.
Mateřská škola Osík od 1. dubna 2017 ukončuje vaření obědů pro cizí strávníky.
Děkuji za pochopení.
Bc. Alena Trávníčková, ředitelka MŠ

Vítání o čánů
Vážení rodiče nově narozených občánků
obce Osík! S ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zákonného
zástupce dítěte se zpracováním osobních
údajů a zaslání pozvánky na vítání občánků. Z tohoto důvodu již nebudou pozvánky na vítání občánků zasílány rodičům
automaticky. Máte-li zájem zúčastnit se
vítání občánků, je nutné vyplnit přihlášku, která je k vyzvednutí na Obecním
úřadě v Osíku nebo ke stažení ve formulářích na stránkách obce. Prosíme, aby byly
vyplněné přihlášky na slavnostní vítání
občánků doručeny nejpozději do 31. 3.
2017.
E. F.

Fotoádana

ZD a MŠ

OSÍK DNES | noviny oce Osík | 24. ročník | březen 2017 | č. 3 | str. 3

Sport
Hoej
HPS Osík - HC Lumius 3:6
Branky: Třasák, Stráník, Šauer; asistence:
Němec L., Šauer, Krutina. Sestava: Novotný Němec L., Krutina - Stráník, Vopařil - Němec
M., Petraš, Vomáčka - Karlík, Třasák.
Porážka nás deﬁnitivně odsoudila k sestupu
do třetí ligy.
HC Banditi - HPS Osík 3:4
Branky: Flídr, Vajrauch, Pulkrábek, Krutina;
asistence: Šauer 2x, Vajrauch, Petraš. Sestava: Novotný - Němec L., Krutina - Stráník Flídr, Šauer, Vajrauch - Vopařil, Petraš, Pulkrábek.
S druhou ligou jsme se rozloučili výhrou,
nicméně sestup do ligy třetí je velké zklamání.
HPS Osík - CZ LOKO 2:1 sn.
Branky: Vajrauch, rozh. nájezd Šauer; asistence: Stráník. Sestava: Kopecký - Němec L., Vopařil, Stráník, Flídr - Vajrauch, Šauer, Vomáčka Kalibán, Pulkrábek, Třasák - Vodehnal, Broulík.
První zápas ve třetí lize se nám moc nevyvedl.
Soupeře, kterého jsme loni jasně přehráli, se
nám podařilo zdolat až po samostatných
nájezdech.
HC Calibra - HPS Osík 6:2
Branky: Krutina, Šauer; asistence: Vajrauch,
Flídr. Sestava: Novotný - Krutina, Němec L. Motyčka, Stráník - Vajrauch, Šauer, Vomáčka Kalibán, Petraš, Třasák - Flídr, Karlík.
I ve druhém vzájemném zápase byla Calibra
nad naše síly.

Ju ilejní rodinný voejba
Vážení příznivci volejbalu v Osíku, dovolujeme si již dnes pozvat Vaše rodinná družstva na jubilejní
XXX. ročník oblíbeného turnaje v Osíku. Sejdeme se v sobotu 26. srpna 2017 v 8.00 hodin na
hřišti (za deště v hale). Těšíme se na co největší aktivní účast hráčů, předpokládáme i zapojení
nových družstev a rodin, které se účastnily prvních ročníků. S organizací jubilejního turnaje budete
včas seznámeni, počítejte s dlouhým večerem.
Omlouváme se za změnu původně stanoveného termínu.
Za pořadatele z TJ Sokol Osík z.s., Jan Němec

HPS Osík - HC Kocouři Skořenice 4:5
Branky: Krutina 2x, Němec L., Petraš; asistence: Flídr, Karlík, Petraš. Sestava: Kopecký Krutina, Němec L. - Motyčka, Stráník - Karlík,
Šauer, Flídr - Broulík, Petraš, Pulkrábek.
Ani v tomto zápase se nám nepodařilo bodovat.
HPS Osík - HC Kačeři Kerhartice 5:3
Branky: Němec M. 2x, Třasák, Stráník,
Motyčka; asistence: Motyčka, Třasák, Flídr,
Šauer.
Sestava: Novotný - Motyčka, Němec L. - Flídr Stráník, Šauer, Němec M. - Třasák, Pulkrábek,
Vodehnal.
První výhra za tři body ve 3. lize. Za bojovnost
pochvala pro celý tým, protože se podařilo
otočit stav z 1:3 na 5:3.
HC RYDO Česká Třebová - HPS Osík 4:1
Branka: Petraš; asistence: Stráník. Sestava:
Kopecký - Motyčka, Stráník - Flídr, Vodehnal Vomáčka, Šauer, Frňka - Karlík, Petraš, Pulkrábek.
Další zápas jsme sehráli 10. 3. s HC Sokol
Lhotka s výsledkem 1:4. K poslednímu utkání
této sezóny nastoupíme v sobotu 18. 3. od
12:00 s týmem HC LDM.
Za HPS Osík Radek Novotný
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