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PROVAS je pro Vás.  
Pro všechny ty, kdož 
chtějí být v obraze.  

Jako symbolický  
provaz svazuje  

všechny lidi  
se stejným zájmem,  

se zájmem  
o naše údolí. 

Osov - Česko stárne. To je všeobecně známý 
trend, který se však promítá i do všech oblas-
tí života. Například úbytkem dětí nastupují-
cích do školy. A pro malé školy, jakou je na-
příklad osovská pětitřídka, to může být kata-
strofa. Jak uvedla ředitelka školy Jarmila Ha-
nousková v Berounském deníku, nastoupí le-
tos do první třídy deset až jedenáct nových 
žáků. Zároveň odejde silný pátý ročník a v 
září se tak bude počet žáků osovské školy po-
hybovat kolem sedmdesáti.   
„Je to průšvih,“ říká starosta Zdeněk Vever-
ka. „Zastupitelstvo sice odhlasovalo, že školu 
podpoříme, ale když si to člověk spočítá do 
budoucna, jsou to obrovské peníze. Chci 
k tomuto problému znovu svolat zastupitel-
stvo a celou věc znovu probrat.“ 
O co se jedná? Ve zdejší pětitřídní škole je 
limit 75 žáků. Pokud se počet sníží pod tuto 
hranici, musí obec - chce-li školu zachovat - 
požádat o vyjímku. Znamená to však, že se 
zavazuje doplácet platy učitelům ve výši ko-
lem 25 000 Kč na jednoho žáka ročně. Pro 
Osov by to znamenalo za tento rok výdaj 
z rozpočtu 125 000 korun. Žádost o vyjímku 
musí být doručena na krajský úřad do konce 
února a podpořena výhledem na budoucí tři 
roky.  
„Ani to není povzbuzující,“ pokračuje Vever-
ka. „Děti budou chybět v následujících pěti 
letech. Tři roky bude trvat úbytek pěti žáků, 
což znamená, že za tři roky budeme muset 
uvolnit z rozpočtu 750 tisíc korun na školu. A 
to mluvím jen o platech učitelů. Mimo to ješ-
tě hradíme provoz budovy.“ 

Zdálo by se, že o doplatek se poměrně podělí 
všechny obce z okolí, odkud děti pocházejí. 
„Není v zákoně,“ krčí rameny osovský první 
radní. „Mohou přispět, ale nemusí. Všechno 
je na bedrech zřizovatele a tím je osovský 
úřad.“ 
Pokud by obec vyjímku nedostala, znamenalo 
by to zrušení školy nebo zřízení sloučených 
tříd a snížení stavu personálu.  
Podobně jako v Osově zápasí s nedostatkem 
žáků jednotřídka v Neumětelích. Limit pro 
sloučené první až třetí ročníky je 13 žáků. Le-
tos jich dochází 8. Obec požádala o vyjímku a 
chystá se doplatit požadovaný rozdíl na 
mzdy.  
„Jedná se však pouze o tento rok,“ říká zastu-
pitelka Marta Šusterová. „Od příštího roku by 
mělo docházet 14 dětí a v roce 2010 by se mě-
lo číslo vyšplhat dokonce až na 22.“ 

     Josef KOZÁK 

Vážení čtenáři! 
Plán udělat z mikroregionu Horymír rekreač-
ní oblast je dobrý, ale není bezchybný. Řekně-
me, že se do toho našeho údolí začnou hrnout 
rekreanti. A možná i bohatí rekreanti. (Ti úpl-
ně nejbohatší asi ne, protože ti, jak se mi do-
neslo, moc rádi jezdí na kanáry a tady u nás 
by mohli tak leda chodit na bažanty.) Ale ne-
vadí. Máme tady přiměřeně majetné návštěv-
níky, ochotné utrácet (jsou přeci na dovole-
né). Jenže ouha! Není za co! Když se bude ta-
tík od rodiny hodně snažit, může sice pár sto-
vek denně v hospodě nechat, jenže příští rok, 
místo aby se s rodinou vrátil, pojede, čerstvě 
rozvedený, s játrama do lázní. Jinak možná 
koupí dětem mapu Horymíra a tchyni pošle 
pohled. Manželku vezme, bez ohledu na pro-
speritu regionu, na bezplatnou romantickou 
procházku.  
Je mi jasné, že výrobou silikonu si údolí špinit 
nebudeme. To ať si dělají v USA. Ale nějaký 
jiný produkt, který nám vydělá a zároveň nás 
proslaví, by to rozhodně chtělo. Celý svět zná 
pardubický perník, plzeňské pivo, španělské-
ho ptáčka! Proč by tedy nemohl znát také Ho-
rymírův perník, Horymírovo pivo… A vůbec, 
proč nebýt raději originální? Co třeba  
„Horymírův koňský steak“? Pravda, ten by 
asi odmítli nejen jógymilovní vegetariáni ze 
Šiberny, ale také každý, kdo četl Staré pověsti 
české…  
U všech (osovských) svatých! Na čem si na-
hrabat? Co radíš, Jane Křtiteli? A co ty, Do-
náte? Cože? No ovšem, to je ono! Jen si to 
představte: Píše se rok 2014 a trasou legen-
dárního dálkového pochodu „Kudy uháněl Še-
mík“ se valí davy turistů. Cesta je hustě lemo-
vána stánky s občerstvením, u kterých mladí i 
staří, masožrouti i vegani zapomínají na zá-
sady zdravé výživy a vydávají se z posledních 
peněz, jenom aby si mohli dopřát tu nepopsa-
telnou slast hltat neodolatelné, čerstvé Šemí-
kovy kobližky™ (v anglické verzi pro cizince  
Shemeek’s doughnuts™ [šemýks donats]), 
rozvážené do stánků rychlými a spolehlivými 
mikrobusy přímo z obří fritézy, která chytře 
využívá teplo vznikající při spalování odpadu 
v ekologické spalovně… Nezní to nádherně?  
Užijte si Valentýna, alespoň jeden masopust a 
hlavně PROVAS!                              Jiří BOLINA     

Osovská škola nemá žáky  
„JE TO VÁŽNÉ,“ ŘÍKÁ OSOVSKÝ STAROSTA VEVERKA   

Osovští zastupitelé 
převzali znak obce 
Osov – Ve čtvrtek 5. února převzali zástupci 
osovské obce z rukou předsedy parlamentu 
listinu, kterou byl obci udělen znak a prapor. 
Vyvrcholila tak více než roční  cesta za důleži-
tým symbolem. Obecní znak je totiž jedním z 
atributů, který spoluobčany stmeluje. 
Celého aktu se zúčastnil starosta Zdeněk Ve-
verka a zastupitelka Květoslava Straková. 
Nyní nechá radnice znak a prapor podle pod-
kladů vyhotovit a plánuje malou slavnost. 
„Nad termínem ani nad programem jsme se 
ještě nezamýšleli,“ řekl Veverka. „Ale bude to 
nejdříve v létě.“                                              (JoK) 

Členka obecního zastupitelstva obce Osova  Květoslava Straková v rozhovoru s předsedou 
parlamentu Lubomírem Zaorálkem (ČSSD)  během slavnostního předávání obecního znaku a 
praporu obci  Osov.                                                                                                       Foto Z. VEVERKA  

Setkání rodáků Vižiny 
Vižina - OÚ Vižina ve spolupráci s místní TJ a 
SDH připravuje na poslední květnovou sobotu 
2. setkání rodáků a příznivců obce Vižina. Na 
programu bude projev pana starosty, slavnost-
ní mše  u kapličky, položení věnců u pomníč-
ku, vystoupení dětského pěveckého sboru a 
posezení při dechové hudbě s překvapením. 
Při této příležitosti budou vydány pohlednice s 
leteckým snímkem Vižiny. Organizátoři akce 
žádají občany, aby poskytli adresy rodáků a 
příznivců naší obce a dále zapůjčili své archiv-
ní fotografie a materiály k uskutečnění výstavy 
z historie obce.                                                    (jf) 
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Horymír – Dobrovolný svazek obcí HORYMÍR 
byl založen v roce 2000 a na jeho založení se 
podíleli obce: Svinaře, Skuhrov, Liteň, Nesva-
čily, Všeradice, Vinařice, Podbrdy, Vižina, 
Osov, Lážovice, Neumětely, Skřipel a Velký 
Chlumec. Horymír si od počátku kladl za hlav-
ní cíle  provést plynofikaci celého svazku, vy-
pracovat strategii mikroregionu a snažit se 
zlepšit infrastrukturu a občanskou vybavenost 
celého svazku. Struktura svazku je následující: 
předseda svazku: Vladimír Roztočil - obec Svi-
naře,  1. místopředseda svazku: Zdeněk Vever-
ka – obec Osov,  2. místopředseda svazku: Ja-
roslav Routa – obec Velký Chlumec. Dále je 
zde tříčlenná revizní komise.  Předseda a mís-
topředsedové se scházejí každý měsíc a jedná-
ní členské schůze se svolává  podle potřeby.  
Pro potřeby svazku a určení směru, kterým se 
má činnost svazku ubírat, nám firma Kopron  
zpracovala studii našeho svazku. V této studii 
je podchycena celková situace našeho údolí a 
též je naznačen směr, kterým by se rozvoj 
svazku měl ubírat. Jednoznačně vyplývá, že  
budoucnost v našem údolí bude patřit rozvoji 
turistiky ve spojení s údržbou krajiny. Již  ny-
ní je vidět, jak cykloturisté náš kraj našli. K 
tomu je potřeba zajistit veškerou potřebnou  
infrastrukturu (ubytování, plynofikaci, dosta-
tek kvalitní pitné vody a čištění odpadních  
vod). Hlavní oblast působení svazku byla v le-
tech 2000 – 2003 v plynofikaci. Podařilo se 
plynofikovat obce Svinaře, Skuhrov, Podbrdy, 
Nesvačily, Všeradice a Vinařice. V současné 
době nabylo právní moci Územní řízení pro II.
etapu plynofikace svazku. Nyní  intenzivně 
hledáme možné zdroje pro financování této 
akce. Dále se zaměřujeme na podporu a rozvoj 
turistického ruchu. Vydali jsme turistické ma-
py  svazku, které jsou k dispozici v obchodech, 
restauracích a na obecních úřadech svazku.  
Také chceme vybudovat síť odpočívadel pro 
turisty, kde bude jak tato mapa tak i další  in-
formace o svazku včetně vyznačení místních 
cyklotras. 
 Bohužel všechny obce mají nedostatek fi-
nančních prostředků. Snažíme se získávat do-
tace z Programu obnovy vesnice (POV), což se 
celkem daří. Horší je získat peníze  z různých 
evropských fondů. Nutně sháníme člověka, 

Budoucnost svazku je v turistice 
PŘEDSEDA MIKROREGIONU HORYMÍR SEZNAMUJE S PLÁNY DO BUDOUCNA  

který by pro náš svazek pracoval a  zabýval by 
se pouze vyřizováním a papírováním okolo 
evropských peněz.  

Tím vyzývám  případné zájemce ať mne nebo 
místopředsedy kontaktují. 

Vladimír ROZTOČIL 

Osovec - Před válkou provozoval v obci truh-
lářské řemeslo pan Nájemník. V rodině bylo 
osm dětí. Jenda, Václav, Marie, Růža, Hela, 
Božena, Pepa a Jára. Takto na život 
v truhlářské rodině vzpomíná pan Josef Ná-
jemník:  „Tatínek byl truhlář stejně jako jeho 
otec. Dědeček provozoval řemeslo v Osovci č. 
27. Můj otec pak na stavebním pozemku, který 
koupil od majitele velkostatku rovněž v Osov-
ci,  postavil dům čp. 23, kde zřídil dílnu. Teh-
dy bylo hodně práce, takže otec mohl zaměst-
návat i více lidí. Dělníků, co u nás pracovali, se 
za celou dobu hodně vystřídalo. Bývalo jich 
šest, někdy i osm, podle množství objednávek. 
V dílně pracovali i dva mí bratři, Jenda a Va-
šek, oba vyučení truhláři. Materiál jsme odebí-
rali ze Zdic, kde byla pila. Dřevo nám vozili 
dráhou nebo pro něj jezdil pan Husák 
s koňmi.  
Když ve 30. letech přišla krize, začalo řemeslo 
upadat, protože lidi neměli peníze a přestali 
nakupovat. Muselo se postupně propouštět a 
tehdy nás držel hlavně pohřební ústav, který 

naše rodina také provozovala. Vyráběly se tu 
rakve a měli jsme i vlastní pohřební vůz. Jez-
dil s ním pan Husák. Jednou mi říkal pan 
Chvojka - ten jezdil u Husáků a umřel, když 
mu bylo 56 let - že když je na pohřbu hudba, 
valach si bere krok podle ní. Zapřahovali se 
koně, se kterými se jinak dělávalo na poli. 
Já jsem pracoval v pivovaru, byl jsem vyučený 
bednář. Ale v roce 1942 ho Němci zavřeli a 
všechno zařízení odvezli. Ve sklepě tam potom 
byly schovány sudy s benzínem. Já zůstal do-
ma a začal jsem obdělávat pole. Měli jsme totiž 
čtyři hektary a z těch se muselo hodně ode-
vzdávat. K řemeslu už jsem se nevrátil, proto-
že i když válka skončila, pivovar zůstal zavřený 
a pak ho úplně zlikvidovali.   
Bratr Václav si ponechal pohřebnictví a já 
jsem mu s ním pomáhal. Dřív se vypravovaly 
pohřby z domu a místnost s rakví se potahova-
la černým suknem. Jednou v zimě, když bylo 
hodně pohřbů najednou, musel nám Toník 
Hnídek dojet pro rakve do Komárova. Tam je 
vyráběl pan Weis a protože byly cenově výhod-

né, začali jsme je od něho odebírat. 
Když už se nemohlo podnikat soukromě, pře-
šel Václav do Hořovic pod komunál. Lidé ho 
měli rádi, protože on býval velice pečlivý a svě-
domitý a když vypravoval nějaký pohřeb, byla 
jistota, že bude všechno v pořádku. Na to on 
hodně dbal.  
My jsme dali hospodářství do JZD – pole i do-
bytek – všechno. Vlastně jsme byli docela rádi, 
že jsme se zbavili té dřiny na polích. Já jsem 
nastoupil jako bednář do pivovaru v Jincích. 
Opravoval jsem sudy. Když mi bylo 60 let, 
odešel jsem do důchodu.“  
Nevelké stavení na konci Osovce získalo před 
časem nového majitele, pana Bednaříka, pro-
šlo důkladnou rekonstrukcí a změnilo se k ne-
poznání. Také dům č. 23, kde bývala dílna, 
mají dnes v držení noví majitelé – Markovi, 
kteří si ho zvolili za trvalé bydliště, a i zde pro-
bíhá důkladná  renovace. Pan Josef Nájemník, 
dnes jednaosmdesátiletý, žije spokojeně 
v moderním domově pro seniory 
v Hořovicích.                               Marie PLECITÁ 

Pohřební valach kráčel podle muziky 
OSOVSKÁ KRONIKÁŘKA VYPRÁVÍ O TRUHLÁŘSKÉ ŽIVNOSTI PANA NÁJEMNÍKA Z OSOVCE 

Setkání seniorů ze Zátora v osovské sokolov-
ně se moc líbilo a mělo by se stát každoroční 
tradicí.                                              Foto ARCHIV 

PROVAS má informovat  
celý mikroregion 
Horymír - Náš informační list se stal oficiál-
ním listem svazku Horymír. Rozhodli tak zá-
stupci obcí na své poslední lednové schůzce. 
Svazek Horymír přispěje na tisk PROVASU, 
který až dosud financoval pouze obecní úřad 
v Osově. V titulku se proto místo  
„Informační občasník podbrdského údolí“ ob-
jevil text „Občasník mikroregionu Horymír“.  
Od února bude na každý obecní úřad svazku 
dodáno 20 ks PROVASU a zastupitelé se sami 
postarají o jeho distribuci a budou se také sna-
žit co nejvíce do PROVASu přispívat informa-
cemi ze své obce. 
Nijak se nezmění doručování občanům Osova. 
Výtisky  pro ně i nadále bude financovat míst-
ní obecní úřad.                                               (JoK)    

Mikroregion Horymír 
vyhlašuje soutěž o logo 
Horymír - Soutěž o logo svazku vyhlašuje mik-
roregion Horymír. Kritéria přibližuje předse-
da Vladimír Roztočil: „Logo by mělo působit 
esteticky jak v barevné formě a ve velkém, tak 
i malé černobílé například na razítku. Co bude 
obsahem loga záleží na předkladateli.“ 
Tři nejlepší návrhy budou odměněny mapkou 
mikroregionu a pokud z návrhů představitelé 
svazku vyberou budoucí logo uzavřou s auto-
rem smlouvu o užívání jeho díla. Své návrhy 
můžete zasílat na adresu: Svazek Horymír, 
267 25 OSOV do poloviny března 2004.  (JoK) 
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Soutěž 
Do soutěže došla jedna jediná odpověď. Bohužel však nesprávná. Proto prodlužujeme termín 
správných odpovědí do 13. března, kdy se kapela Třehusk zúčastní oslavy osovských žen.   
V minulých číslech jsme otiskli soutěžní otázky, ve kterých jste měli přeložit texty z první polo-
viny 17. století. Dnes oba texty opakujeme: 
 

* Boží a Michalů, léhal on na čertovej plachtě, za rána se staral, až cizím peřím lé-
tá. A ledva hnidy mu odmokly, ještě chtěl by hvězdy zobat. 
* I líček mu metali na všeliký způsob, ale ten hausknecht, jsa pod helmem toliko 
na vočistu, jen smíšil se a kunštoval. 
 

Cena pro vítěze zůstává stejná, dodala ji skupina Třehusk a je to nové CD, které skupina vy-
dala pod názvem „Nad tou strání nad Třebání“ a slavnostně jej pokřtila 29. listopadu v hlás-
notřebaňské České hospodě. Své příspěvky zasílejte na adresu redakce a o vítězi rozhodne 
sám kapelník Třehusku Miloslav Frýdl a zpěvačka Pavla Švédová.                          Josef KOZÁK 

Svinaře - Rok s rokem se sešel a nastalo zase 
období masopustů. Letos ho na Podbrdsku 
začali svinařští. V sobotu 7. února v půl druhé 
byl plánovaný start průvodu maškar na jejich 
tradiční cestu po vsi a tak jsme se rozhodli, že 
uspořádáme pěší výpravu z Osova do Svinař. 
Na místo srazu před obecním úřadem dorazila 
jen Radka Kočová. V Osovci jsem se k ní při-
dal já se ženou Ludmilou. A tak jsme šlapali ve 
třech. Cesta byla místy neprošlapaná a tak, ač 
nám vítr vál do zad, dorazili jsme do Svinař 
půl hodiny po začátku. 
„Jdete pozdě,“ vítal nás od zabíjačkového pul-
tu starosta místního Sokola Petr Procházka.  
„Průvod už je někde dole ve vsi, ale nějaká jitr-
nice tu ještě zbyla.“ A tak jsme s chladnoucí 
mňam mňam jaternicí vyrazili hledat maška-
ry.  Nebyly daleko. Stačilo seběhnout k Čoch-
tanovu rybníku Žába a nechat se vést zvukem 
harmoniky. Byly tam. Před domem číslo 100 
vyhrával Třehusk a popíjely maškary i nemas-
kovaní. No a pak už to šlo jako obvykle. Med-
věd s medvědářem, jeptiška se svatým otcem, 
plavkyně jakási s červenou Karkulkou a šara-
mantní stará dáma s tajemnou vdovou, skry-
tou za černým závojem. A když jsme si myslel, 
že mě nic nemůže překvapit, tak kolem pro-
běhly dvě trestankyně s koulemi na nohou a 
tramtará … předjela nás maxi koloběžka s ná-
pisem „Maxi Zárubenc“. Její osádka byla sku-
tečně maxi. 
„Je tu opravdu hodně lidí,“ přidal se ke mě 
jeden ze dvou mušketýrů. „A hodně je v mas-
kách. To se mi líbí.“ Já jsem těch lidí odhado-
val na 150 a masek až 50. Chtěl jsem se zeptat 
starosty, který patří k hlavním pořadatelům, 
ale nikde jsem ho neviděl.  
„Nesmím nic pít,“ svěřoval se dál mušketýr, ze 
kterého se vyklubal Pavel Kozák. „Včera jsme 
připravovali sál na večerní tancovačku a skon-
čili jsme až k ránu. No a večer jdu do kasy. Tak 
teď žádné pití, špatně by to dopadlo.“ 
Ale to už se průvod blížil k zámku. „Tady mají 
dobré koláče,“ komentoval nadcházející za-
stávky kapelník Třehusku. „A u Nosků skvělé 
uzenky a pak nahoře byly vloni ty nejlepší 
koblihy - karbanátky.“ 
Musím dodat, že měl pravdu, jen nahoře u Sa-
lavců byly místo karbanátků slané rohlíčky se 
zapečeným uzeným. Ale to už průvod prořídl, 
den se začínal šeřit a očividně chladnout. 
Medvěda už nevodil medvědář (ale naopak) a 

Svinařští ostartovali masopusty  
PRVNÍ MASOPUST NA PODBRDSKU I V DOLNÍM POBEROUNÍ ZAČAL VE SVINAŘÍCH 

já nakonec potkal i starostu Roztočila. Byl 
schován pod kápí kata a nebezpečně mával 
širočinou.  
„Dobré to bylo,“ liboval si. „Teď nás čeká ta-

jaká jsou kritéria, organizátoři zatím tají. Jisto 
je, že korunovaci přislíbil provést sám prezi-
dent. Tak přijďte i vy na 15. zadnotřebaňský 
masopust.                                         Josef KOZÁK  

Jedna z úspěšných maškar letošního svinař-
ského masopustu jezdila pod názvem  
„MAXIM ZÁRUBENC“.              Foto J. KOZÁK 

Náledí 
Vladimír Holan 

 

Jsou tvrdá slova. Není spásy. 
Ty mlčíš , držíc jako v snách 
hrst kamínků, jež nalezla jsi, 

když přebíralas hrách. 
 

Čaj přes cukr už únor pije. 
Venku začíná tát… 

Tvá dlaň se chvěje, srdce bije 
a vítr láme sad. 

 

Leč jako vždy, ty dobrá, znova 
mi dáváš ústa, dáváš líc –  
přes náledí ta tvrdá slova  
s kamínky těmi sypajíc.   

 

neční večer a vyhlášení vítězů koblih a masek. 
No a za čtrnáct dní jdeme obhajovat titul do 
Zadní Třebaně.“ 
Svinaře a Osov jsou zatím jediné obce mikro-
regionu Horymír, které pořádají tradiční ma-
sopustní průvody. Svinaře letos potřetí a Osov 
podruhé. Mnohem dále jsou v uvedené Zadní 
Třebani. Letošní oslavy masopustu proběhnou 
v sobotu 21. února již popatnácté a organizá-
toři slibují zajímavou podívanou. Začíná se v 
11 hodin jarmarkem, kde nebude chybět zabí-
jačka, silák a věštkyně. Celé odpoledne začíná 
jako obvykle ve 13 hodin před Společenským 
domem masopustní fraškou za účasti dětských 
folklorních souborů Klíček a Notičky a ochot-
níků ze Řevnic. Následuje oblíbený průvod 
maškar po vsi a večer se v sále utkají soutěžní 
družstva okolních obcí vedená svými starosty. 
Vrcholem bude korunovace krále masopustu a 
korunovace císaře masopustu. Kdo to bude a 

Osovští hledají herce 
Osov - Už nyní začínají osovští připravovat ve 
spolupráci s učitelem hudby Petrem Kafkou 
posvícenskou hru ze zpěvy. Hra čerpá z minu-
losti obce i okolí a jediným problémem je ne-
dostatek herců. Zvláště dospělé role nejsou 
obsazeny. Hledáme proto ochotníky, kteří by 
si chtěli zahrát a zazpívat.                           (JoK) 

Pojeďte s námi  
OÚ Vižina pořádá  zájezd do Divadla kouzel  
v Líbeznicích u Prahy na vystoupení našeho 
nejslavnějšího mága Pavla Kožíška. Slavný 
kouzelník bude vystupovat v roli Herryho Pot-
tera, děti v hledišti budou v roli kouzelnických 
učňů. Budou společně čarovat a na konci ob-
drží kouzelnické vysvědčení. Zájezd se usku-
teční v neděli 29. 2. 2004. Začátek představení 
ve 14.00 hod., vstup 70 Kč, doprava dospělí 
100 Kč, děti do 15 let zdarma. Odjezd bude 
upřesněn.  

Výbor SDH na mimořádné schůzi odhlasoval, 
že hasičský ples, plánovaný na 7. 2. se konat 
nebude. Aby lidé nebyli ochuzeni o kulturní 
zážitek, uskuteční se v sobotu 20. 3.  zájezd Na 
Vlachovku s názvem „Ať žije Josef“. K tanci a 
poslechu zahraje dechová kapela Krajanka. 
Vstup 100 Kč, doprava autobusem 100 Kč. Od-
jezd z Vižiny v 17 hodin, začátek v 19 hodin.  
V případě zájmu příznivců dechovky i z okol-
ních obcí dojede autobus pro všechny. Zájem-
ci nechť se přihlásí na tel. čísle OÚ Vižina ne-
bo p. Fiala 604445178 nebo ZŠ Osov.           (jf) 
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S činností seznámil přítomné starosta sboru Josef Chvojka (uprostřed). Foto J. KOZÁK 

Vrcholem bylo čištění nádrží 
O SVÉ CELOROČNÍ PRÁCI INFORMUJÍ VIŽINŠTÍ HASIČI  

Vižina - V pátek 12.prosince 2003 se ve zbrusu 
nové hospodě na Vižině uskutečnila výroční 
valná hromada sboru dobrovolných hasičů. 
Zde je několik informací z výroční zprávy: 
„Na začátku roku jsme z rozpočtu OÚ na letoš-
ní rok zakoupili novou autobaterii, aby mohlo 
být zprovozněno hasičské auto, což se podaři-
lo a především vyplatilo při čištění požárních 
nádrží. Také se na mimořádné schůzi sboru 
hovořilo o jeho budoucnosti a představách  
o činnosti a výcviku zásahového družstva. Čle-
nové zásahového družstva přislíbili, že se  
zúčastní okrskové soutěže v Lochovicích a při-
praví se na ni. Bohužel, když se přiblížil ter-
mín soutěže, byli všichni pracovně zaneprázd-
něni a soutěž proběhla bez nich. 
V dubnu se již tradičně uskutečnil sběr želez-
ného šrotu. V letošním roce poprvé sběrný vůz 
neobjížděl vesnici, ale občané svezli železný 
šrot na určené sběrné místo u hřiště. Poslední-
ho dubna hasiči jako každý rok z těchto peněz 
zakoupili občerstvení pro děti při pálení čaro-
dějnic. Vzhledem k nepříznivému počasí  
v tento den nebyla účast tak hojná, přesto děti, 
které přišly se svými rodiči, si mohly pochut-
návat na opečených buřtíkách a popíjet limo-
nádu. 
V květnu jsme ve spolupráci se sportovci zor-
ganizovali máje, na které byl po roční pauze 
velmi dobrý ohlas a je dobře, že jsme se nene-
chali odradit tím, že nebyl k dispozici sál. Prů-
vodu po vsi za doprovodu hudby p. Uzlíka a 
posezení pod širým nebem se zúčastnilo hod-
ně dětí i dospělých a to je ta nejlepší odměna, 
kterou jsme za odvedenou práci při přípra-
vách mohli dostat.  
V červnu se hasiči podíleli na organizaci Dne 
dětí a finanční částkou 300 Kč přispěli na za-
koupení odměn.  
O prázdninách proběhla největší akce za spo-

lupráce s OÚ, a to čištění požárních nádrží. 
Hasiči pomáhali při odčerpávání vody. Byla 
využita obě čerpadla PS 12 a PS 8. Menší ná-
drže se čerpaly 2x, rybník U Dvora jednou, ale 
celkem 6 hodin.  
V srpnu jsme chtěli zorganizovat zájezd na 
Země Živitelka do Českých Budějovic. Po loň-
ské zkušenosti, kdy se podobného zájezdu 
účastnilo 11 lidí a autobus jsme dopláceli ne-
malou částkou, jsme se spojili s p. Krasanov-
ským z Hostomic a pro 9 zájemců přijel auto-
bus až na Vižinu. Podobně dopadl i zájezd na 
Zahradu Čech do Litoměřic. Celkem se přihlá-
silo 14 zájemců, a proto jsme využili toho, že 
Červený kříž v Hostomicích tento zájezd orga-
nizoval také. Tudíž ani jedna organizace nedo-
platila na nezájem. Bohužel jsou lidé stále ne-
spokojení a pokud by se nekonalo nic, snesla 
by se kritika na naše hlavy.  
Na posvícení se pod hlavičkou SDH uskutečnil 
na hřišti již 4. ročník drakiády, na kterou za-
koupil sbor odměny pro všechny děti. Vzhle-
dem k tomu, že nebylo kde uspořádat posví-
censkou zábavu, rozhodli jsme se, že to se zá-
jezdem zkusíme potřetí. A opravdu – do třeti-
ce všeho dobrého. Zájezd na Vlachovku dopa-
dl ku spokojenosti všech. Byly prodány téměř 
všechny vstupenky a autobus byl skoro celý 
obsazen.  
Vyvrcholením celoroční práce je dnešní valná 
hromada, setkání s vámi a příjemná nálada. 
Ačkoli sbor v obci funguje především jako or-
ganizátor kulturních akcí a pravý smysl se vy-
trácí, budeme rádi, když nás budete i nadále 
podporovat v naší práci, abychom dříve či 
později nemuseli řešit otázku, co bude dál.  
V současné době tvoří členskou základnu 13 
hasičů, což jsou členové výboru a zásahového 
družstva a ostatních 36 členů je přispívajících.             

Jana FIALOVÁ 

Osov – V sobotu 17. ledna 2004 se sešli 
členové dobrovolného hasičského sboru 
na výroční schůzi. Přinášíme zprávu o 
jejich činnosti v uplynulém roce.  
Tak jako v minulých letech se i v roce 2003 
Hasičský sbor Osov angažoval ve společen-
ském životě naší obce. 
První z řady akcí, na kterých se podílel, bylo 
uspořádání únorového masopustu ve spolu-
práci s měsíčníkem Provas. Kromě průvodu 
masek obcí za doprovodu dechovky probíhala 
i soutěž o nejchutnější domácí koblihu. Večer 
byl zakončen posezením v restauraci na hřišti 
a vyhlášením nejlepších masek. 
8. března jsme spolu s obecním úřadem zorga-
nizovali oslavu MDŽ. Všechny ženy, které při-
šly svůj svátek oslavit, dostaly kytičku a o je-
jich občerstvení se postarala pánská obsluha. 
17. května se konaly tradiční máje s průvodem 
obcí za doprovodu hudby.  
Počátkem července jsme spolu s Provasem a 
sportovci uspořádali na osovském fotbalovém 
hřišti dětský den. Všechny děti, které úspěšně 
prošly všemi disciplínami, se za odměnu moh-
ly povozit na poníkovi a za získané „peníze“ 
nakoupit dobroty ve stánku. 
27. září byl v prostorách zámeckého parku 
opět pro děti zorganizován program k ukonče-
ní prázdnin a zahájení nového školního roku. 
Jednalo se o „Cestu kolem světa“. Zástupci 
jednotlivých států, oblečeni do tradičních odě-
vů, měli pro děti připraven vždy jeden úkol a 
za jeho splnění získaly děti opět „peníze“ k ná-
kupu dobrot u stánku. V prosinci připravilo 
vedení Provasu spolu s naším sborem zpívání 
u stromečku v zámeckém parku. Při této příle-
žitosti proběhlo v místní sokolovně pásmo scé-
nek a písniček.  
Hasičský sbor Osov také každoročně předvádí 
ve zdejší mateřské a základní škole ukázky po-
žární techniky. Ne jinak tomu bylo i v roce 
2003. Byla předvedena nová požární technika 
a její využití – od proudnic až po cisternu. 
Zástupci našeho sboru v roce 2003 navštívili a 
popřáli jak svým členům, tak přispívajícím 
občanům Osova a Osovce k jejich životním 
jubileím. 
V květnu a červnu se družstva mužů a žen zú-
častnila soutěží v požárním sportu. Obě druž-
stva se umístila v okrskové soutěži v Lochovi-
cích na 1. místě a následně se zúčastnila okres-
ní soutěže v Tlustici. Družstvo žen se mimo to 
zúčastnilo soutěže v Suchomastech a pohárové 
soutěže v Trubíně. 
V roce 2003 darovala firma SOREX Hasičské-
mu sboru Osov kombinézy na soutěže v požár-

„Děkujeme sponzorům,“ říkají hasiči  
OSOVŠTÍ HASIČI AKTIVNĚ SPOLUPRACUJÍ PŘI VŠECH AKCÍCH VE SVÉ OBCI 

ním sportu pro muže a firma ALBION cvičeb-
ní úbory na soutěže pro ženy. Zároveň firma 
ALBION věnovala osovským hasičům spon-
zorský dar 10 000 Kč. Děkujeme sponzorům 

za jejich dary. Dále děkujeme těm, kteří se an-
gažovali při zajišťování akcí v roce 2003. 
Na závěr chceme všem popřát hodně zdraví a 
úspěchů do roku 2004.       L. PROCHÁZKOVÁ  

Pro rybáře je zima  
ve znamení údržby 
Osov – Tak jako vloni se i letos provádí úklid 
Velkého rybníka. Křoviny kolem rybníka byly 
prořezány a hned spáleny. Nutná je i výživa 
pro ryby, jež byla navezena na břehy. Ledno-
vou údržbou  osovští rybáři odpracovali 101 
brigádnických hodin.                  Hana VESELÁ 

Články z PROVASu  
najdete i na internetu 
Osov - Webové stránky občasníku PROVAS 
jsou na světě.  Zatím na nich naleznete články 
z loňského 11 a 12 čísla a všech letošních. Dále 
pak zde máte možnost vidět fotografie z maso-
pustu a posvícení. Do budoucna by se zde mě-
ly objevit další fotografie a všechny články i  
s možností komentářů od návštěvníků. Adresa 
stránek: www.provas.aktualne.cz           (JoK) 
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Kankán inspiroval taneční páry  
JAK PROŽÍVALY PŘEDVÁNOČNÍ ČAS DĚTI V OSOVSKÉ ŠKOLE A ŠKOLCE 

školky a dalších pomůcek. Loňský výtěžek byl 
použit na nákup digitálního fotoaparátu. 

(Podle podkladů ZŠ zpracoval Josef KOZÁK) 

nám bezplatně půjčili sál v místní sokolovně. 
Výtěžek z této akce bude použit na nákup ske-
neru do školní družiny, počítačové sestavy do 

O předtančení se na školním plese postaraly členky taneční školy z Dobříše.         Foto ARCHIV 

Osov - Základní a Mateřská škola Osov uspo-
řádala dne 17. ledna 2004 již 4. školní ples.
Nejprve jen k poslechu, ale později i k tanci, 
hrála hudební skupina IDEÁL pod vedením  
p. Růžičky. Za vydatné podpory rodičů a spon-
zorů jsme mohli připravit bohatou tombolu. 
Příjemným zpestřením bylo předtančení ta-
neční školy z Dobříše. Největší úspěch sklidila 
ukázka kankánu. Teprve po této inspirativní 
ukázce některé nesmělé páry vyzkoušely své 
taneční schopnosti. 
Poděkování patří i místním sportovcům, kteří 

Osov - Dne 3.2.2004 jela Mateřská škola Osov 
autobusem na Dobříš na divadelní představe-
ní Káťa a Škubánek. Pohádka se konala v kul-
turním středisku a dětem se velmi líbila. Jedi-
né zklamání pro nás bylo odejít z představení 
o pár minut dříve, jelikož nám jel linkový au-
tobus. Ve školce jsme si o pohádce vyprávěli a 
nakreslili výkresy. 
Již nyní se pilně připravujeme na karneval, 
který bude 13. 2.2004. Další akcí bude vystou-
pení Michala Nesvadby v Berouně a návštěva 
medvědů Vojty, Kuby a Matěje dne 18.2.2004 

*** 

Ve středu 21. ledna se přišli do ZŠ podívat 
předškoláci z MŠ v 
Osově. Zapojili se do 
práce společně se svý-
mi kamarády z 1. tří-
dy. Ti jim ukázali, jak 
už umějí číst, psát a 
počítat. Předškoláci 

Setkání žáků osovské školy s dravými ptáky. Na snímku J. Kareš  
s poštolkou.                                                               Foto ARCHIV ZŠ OSOV 

Postřeh z plesu 
Největší úspěch sklidily tanečnice kankánu.  
Toho, kdo zkusil štěstí v tombole, čekalo 
více než 200 hodnotných cen. Vyhráli jsme 
tlačenku a sekanou. Vše nakrájeno a sněde-
no. Když se tančí, musí se jíst. Pochvalu si 
zaslouží i hostinská obsluha. Tři hodiny  
po půlnoci jsme se  se zpěvem vydali ke 
svým domovům.                       Hana VESELÁ 

„Viděli jsme vosy,“  
volaly děti na rodiče 
ZŠ Osov – Na 29. ledna 2004 bylo napláno-
váno „Překvapení v ZŠ Osov“. Děti ze školky 
za mnou chodily a ptaly se: „Jaké to bude 
překvapení?“ S paní učitelkou jsme nic neří-
kaly a děti byly velmi nedočkavé. Nastal 
den „D“ a my jsme se ocitli v tělocvičně ZŠ. 
Děti zde vyslechly vyprávění o sovách – jak 
žijí, čím se živí atd. Pan chovatel nám všem 
ukázal puštíka, sovu pálenou, poštolku a vý-
ra. Na závěr představení společně s některý-
mi dětmi předvedl kouzla. Toto vystoupení 
se dětem líbilo bez rozdílu věku. Dostaly 
příslib , že přijede opět přijde s jinými ptáky. 
V poledne, když šly některé děti domů, vola-
ly na maminku: „Viděly jsme VOSY!“ Ma-
minkám jsem vysvětlila, že se jedná o sovy a 
tak jsme se všichni zasmáli.                         (lk) 

Předškoláci poznávali písmenka   
K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY PŘIŠLO 14 DĚTÍ  

zase poznávali některá písmenka, číslice a 
kreslili obrázky. Školáci se s nimi rozloučili 
sladkou odměnou. 

*** 

V pátek 23.1.2004 proběhl v ZŠ Osov zápis dě-
tí do 1. třídy. Přišlo celkem 12 dětí z Osova, 
Vižiny, Všeradic, Nesvačil, Podrd a obou 
Chlumců. Děti si povídaly s paní učitelkami a 
ukázaly jim, co už umí. Společně se svými ro-
diči si prohlédly třídy, učebnice a sešity, se 
kterými budou pracovat. Jako upomínku na 
slavnostní den si děti odnášely pamětní listy, 
záložky a keramické obrázky, které pro ně vy-
robily paní učitelky a děti ze školní družiny. 

*** 

Dne 30.1.2004 uspořádala ZŠ a MŠ Osov pro 
rodiče a přátele školy zájezd do Hudebního 
divadla Karlín na muzikál Řek Zorba, kde ex-
celoval zejména R. Brzobohatý. Divadelní zá-
jezdy se staly již tradicí a těšíme se na další 
představení v březnu.                                   (JoK) 

Vižina – V roce  2002 jsme koupili ve Vižině chalupu, kam se z pra-
covních důvodů přestěhoval můj syn z Karviné, a za rok jsem se pře-
stěhovala i já z malebného města Sušice. Chalupu postupně renovuje-
me k obrazu svému a poznáváme okolní přírodu. 
Když jsem viděla okolí, které mi připomíná Šumavu, byly pryč obavy 
přátel, že „starý strom se špatně přesazuje“, alespoň u mne tomu tak 
nebylo. 
Protože se léta zabývám léčitelstvím a prodejem bylinných přípravků, 
i sem za mnou jezdí klienti ze Západočeského kraje a jsou okouzleni 
nejen okolní přírodou, ale i čistotou a úpravou obce. 
Sama jsem byla překvapena aktivitami místního obecního úřadu a 
sboru hasičů v pořádání různých akcí a zájezdů. Škoda jen, že této 
snahy využívá jen málo místních občanů a řada domorodců pěstuje 
hlavně televizní kulturu. 
Zároveň jsem byla mile překvapena návštěvou pana starosty Císaře a 
členky zastupitelstva při příležitosti mých narozenin, za což patří 
obecnímu úřadu veřejné poděkování. 

 Miloslava HRZALOVÁ, Vižina 8 

Řada místních pěstuje 
hlavně televizní kulturu 



STRANA 6 PROVAS 2/2004 

Sdružení žádá zrušit vyhlášku    
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VIDÍ VĚCI JINAK NEŽ OBECNÍ ÚŘAD VELKÉHO CHLUMCE 

Velký Chlumec – Následující článek po-
jednává o komplikovaném vztahu mezi 
členy Sdružení za ekologický rozvoj kra-
jiny a zastupiteli obce Chlumec. Tento 
vztah má několik základních fází a my 
vám je tu stručně přiblížíme:  
* Členům sdružení se nelíbil styl práce staveb-
ní komise obce, sepsali petici, kde požadovali 
změnu stylu, výměnu členů, resp. zrušení ko-
mise. Petici podepsalo asi 200 občanů a chata-
řů, petice byla předána starostovi obce. 
* Sdružení uspořádalo setkání nespokojených 
občanů se zástupci obce a členy stavební ko-
mise. Přišlo asi 90 občanů, nedostavil se však 
starosta ani předsedkyně stavební komise. 
Připomínky občanů k stavební činnosti byly 
sepsány a zaslány starostovi formou otevřené-
ho dopisu. 
* Starosta dal v místním plátku uveřejnit ote-
vřený dopis, kde uvedl, že stavební komise je 
potřeba a přiložil jmenovací dekret její před-
sedkyně. O petici se nezmínil, do 30 dnů od 
předání na ni nereagoval. 
* V obci proběhly dvě veřejné schůze obecního 
zastupitelstva a jedna schůze byla čistě zamě-
řená na stavební činnost. Na ní zastupitelé od-
souhlasili převedení kompetencí stavební ko-
mise na MÚ Hostomice. Tato schůze se konala 
v polovině listopadu, přesto dosud toto usne-
sení není realizováno a chybí o něm zápis. 
* Starosta, někteří zastupitelé a stavební ko-
mise se snaží navodit dojem, že zcela vyhráli a 
v Chlumeckém zpravodaji dali uveřejnit člán-
ky, kde uvedli, že se sice nějaká ta chybička 
vloudí, přesto však celá stavební komise za-
slouží obrovské poděkování za svoji záslužnou 
činnost. Něco podobného pak napsala přítel-
kyně předsedkyně stavební komise, která ná-

hodou jela kolem, stavila se a vše pochopila. 
A ještě uvedeme, co Sdružení na stavební ko-
misi vadí: 
- jednomu se něco povolí a druhému to samé 
nikoliv 
- obecní peníze se používají k focení soukro-
mých nemovitostí a ke shromažďování infor-
mací o soukromém majetku  
- za obecní peníze se vytváří studie k územní-
mu plánu, které k ničemu nebudou, protože 
dotčení vlastníci s navrženou variantou nebu-
dou souhlasit a hlavně se jich na to nikdo ne-
ptal. 
A co Sdružení tedy chce: 
* Zrušení obecně závazné vyhlášky, která 
omezuje a znepříjemňuje stavební činnost v 
obci. Pro stavební činnost zcela postačují stá-
vající právní normy České republiky. 
* Přenesení kompetencí stavební komise dle 
příslušných ustanovení stavebního zákona k 
povolování drobných staveb do působnosti 
stavebního úřadu MÚ Hostomice. 
* Změnu složení stavební komise, protože sou-
časná stavební komise svými výsledky a pří-
stupem ztratila důvěru občanů. V případě že 

nedojde ke změně složení stavební komise, 
okamžité zrušení stavební komise. 

Martin NĚMEC,  
SDRUŽENÍ ZA EKOLOGICKÝ ROZVOJ KRAJINY 

Starosta říká: 
"Nechci už se k tomu vyjadřovat. Já osobně  
i celé zastupitelstvo věnovalo „problému“ ne-
úměrné množství času a vše již bylo vysvětle-
no. Takže je zbytečné medializovat tuto záleži-
tost ať už  přes PROVAS nebo přes Mladou 
frontu či přes jiná média. Lidé čekají od obce i 
od Sdružení jiné kroky, než štvát proti sobě, 
neboť těch, co chtějí pro obec něco udělat, ne-
ní nikdy dost. Už jsme to několikrát vysvětlo-
vali, svolávali kvůli tomu mimořádná zasedání 
a jestli to někdo nechápe nebo nechce chápat, 
tak mu nemohu pomoci. Všechno, co jsem  
k této záležitosti uvedl bylo zveřejněno v Chlu-
meckém zpravodaji. A to je poslední, co k to-
mu mohu dodat. Zastupitelstvo obce pracuje 
jak nejlépe umí a zda je většina občanů pro a 
nebo proti, to ukáží volby."                

Jaroslav ROUTA,  
starosta obce Velký Chlumec 

Od policie 
Hostomice - K dopravní nehodě došlo v pátek 
30. ledna v půl třetí odpoledne. Řidič jel mezi 
obcemi Hostomice a Neumětely s traktorem 
Zetor, za kterým měl připojený přívěs. Při 
přejíždění nechráněného železničního přejez-
du nedal přednost houkajícímu osobnímu vla-
ku, který přijížděl zleva. Řidič vjel 
s traktorem na koleje, kde narazil do projíž-
dějícího vlaku. Po srážce řidič traktoru 
z místa dopravní nehody utekl. V době do-
pravní nehody bylo v osobním vlaku 8 cestují-
cích, nikdo z nich nebyl zraněn. Škoda byla 
vyčíslena na 41 tisíc korun. Po viníkovi do-
pravní nehody policie pátrá.  

*** 
Svinaře – V noci z 28. na 29. Ledna byly z vo-
zidla Peugot 205 odcizeny obě registrační 
značky i s plastovými držáky. Vozidlo bylo 
zaparkováno před chatou ve Svinařích  
v oblasti „Bílý kámen“. Škoda byla vyčíslena 
na 500 korun.                      Soňa PFEIFEROVÁ 

Neumětely – V pátek 30. ledna se 
v prostorném sále  restaurace U Šemíka sešli 
žáci učitele hudby Petra Kafky a jejich rodiče a 
příbuzní, aby se zúčastnili „Veřejné hodiny 
hudební výuky“.  
„Účelem akce bylo ukázat zákulisí kantorské 
práce, předvést metody hudební výuky a upo-
zornit na chyby v domácí přípravě, kterým by 
se děti měly s pomocí rodičů vyhnout. Dobrá 
komunikace rodičů se žáky i s učitelem a peč-
livá domácí příprava je při studiu hudby ne-
zbytná,“ říká Kafka. Ukázkové hodiny se zú-
častnilo asi dvacet žáků a kolem šedesáti divá-
ků. Malí hudebníci postupně předvedli hru na 
kytaru, akordeon, zobcovou flétnu, klarinet a 
saxofon a jejich učitel publiku každý nástroj 
stručně představil.  
„Už jsem se setkal i s člověkem, který si pletl 
kytaru s basou. A to byl střízlivý,“ vysvětluje 
Kafka, co ho vedlo k zařazení teoretického vý-
kladu. Protože premiérová veřejná hodina vy-
volala příznivý ohlas, vypadá to, že se bude 
konat i repríza, a to na stejném místě, ovšem 
pro změnu zase s jinými hudebními nástroji.  
Petr Kafka dodává: „Byl bych rád, kdyby se 
podobné akce konaly častěji. Všichni bychom 
se měli učit poslouchat hudbu.“    Jiří BOLINA  

Kafkova veřejná hodina    
 UČITEL KAFKA POŘÁDAL UKÁZKOVOU HODINU PRO RODIČE  

V pátek 30. ledna 2004 jsem se zúčastnila 
"Veřejné hodiny" pana učitele Kafky. Cílem 
této akce bylo informovat rodiče, jak vyučuje v 
základní škole v Hostomicích. Též pan učitel 
podotkl, že pouhé hraní na hodině nestačí. 
Děti by měly nástroji věnovat 15 - 30 minut 
denně, aby byl docílen výsledek. Některé děti 
nemají sluch dán od přírody, proto se musí 
více snažit, aby se výsledek ukázal. Mluví ze 
mne zkušenost, kdy moje dcera Lenka zápasi-
la s jednou písní téměř rok. Vše přečkala a ny-
ní si již hraje a zpívá bez problémů. 
Na "Veřejné hodině" pan učitel informoval 
rodiče, na které hudební nástroje vyučuje 
(kytara, akordeon, zobcová flétna). Rodiče 
společnými silami dali dohromady o jaké ná-
stroje se jedná a též jmenovali jiné nástroje  
z těchto skupin. V průběhu hodiny hrály děti 
na jednotlivé nástroje. Vždy od začátečníků po 
pokročilé. Rodiče sami mohli posoudit pokrok 
ve výuce. Hodina se mně velmi líbila a byla 
bych ráda, kdyby se alespoň ještě jedna konala 
do konce školního roku. Myslím si, že tato ak-
ce se měla konat již dříve a měla by pokračo-
vat i v dalším školním roce. Není to jen můj 
názor, ale i názor jiných rodičů. 

 Lenka KOCOUROVÁ 

Berounsko - V roce 2003 došlo na silnicích 
našeho okresu k 1434 dopravním nehodám, 
při kterých 6 osob zemřelo, 89 osob bylo těžce 
zraněno a 187 osob utrpělo lehké zranění. 
Škoda způsobená při těchto dopravních neho-
dách dosáhla výše 48 miliónů korun. 
Dopravní nehody byly způsobeny nejčastěji 
nesprávným způsobem jízdy (v 857 případech, 
tj. 60% z celkového počtu nehod), dále nepři-
měřenou rychlostí (v 259 případech), nedá-
ním přednosti (ve 155 případech) a nespráv-
ným předjížděním (ve 37 případech). Ostatní 
nehody nebyly zaviněné řidičem nebo byly 
způsobeny technickou závadou. V obcích do-
šlo k 938 dopravním nehodám, mimo obce ke 

Vážení čtenáři! 

Nechybělo mnoho k tomu, aby nejméně 
polovinu této stránky zabralo další kolo 
sporu pana Ing. Jiřího Petáka s redakcí 

PROVASu. Nakonec však zvítězila velko-
rysost a dobrá vůle, a tak si zde můžete 
přečíst jiné (jistě lepší) články. Děkuji 
všem zúčastněným za vstřícný přístup. 

Jiří Bolina, 

odpovědný redaktor měsíčníku PROVAS 

Nehodovost vloni poklesla     
 ZVÝŠIL SE VŠAK POČET PODNAPILÝCH ŘIDIČŮ  

496 dopravním nehodám. Dopravní nehody 
zavinili ve 1338 případech řidiči motorového 
vozidla, ve 22 případech řidiči nemotorového 
vozidla a v 9 případech chodci. V 56 přípa-
dech byla nehoda způsobena lesní zvěří nebo 
domácím zvířetem. 
V porovnání s rokem 2002 zaznamenala poli-
cie mírný pokles v počtu dopravních nehod, 
při kterých byla způsobena i nižší škoda. V po-
rovnání s rokem 2002 zemřelo i méně osob a 
méně osob bylo lehce zraněno. Bohužel se zvý-
šil počet těžce zraněných. Velmi znepokojivý 
byl také počet řidičů, u kterých byl při doprav-
ní nehodě zjištěn alkohol. Celkem se jednalo  
o 185 případů.                      Soňa PFEIFEROVÁ 
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Rozhledna na Bacíně nebude   
VRCH NAD VINAŘICEMI JE PRAVĚKOU SVATYNÍ, KTERÁ NEMÁ V NAŠÍ ZEMI OBDOBY 

Vinařice - Zamítavé stanovisko od Národního 
památkového úřadu obdrželi zastupitelé obce 
Vinařice, kteří plánovali postavit na vrchu Ba-
cínu vyhlídkovou věž. Podle starosty Petra Po-
dubeckého je dopis napsaný hezkou přátel-
skou formou, žádný striktní úřednický zákaz a 
podrobně vysvětluje, proč ústav se stavbou 
rozhledny nesouhlasí.  Nejdůležitější pasáže 
dopisu pro čtenáře PROVASu otiskujeme:  
„Vrch Bacín je přirozenou dominantou České-
ho krasu, a proto chápeme, že vybudování 
rozhledny mohou mnozí chápat jako užitečný 
podnik k přilákání zájmu místních obyvatel  i 
turistů, návštěvníků a milovníků tohoto krás-
ného kraje. Hlavní hodnota Bacína  však ne-
spočívá v rozhledu, který by se z jeho vrcholu 
naskýtal. Oproti ostatním vrcholům s dale-
kým rozhledem je Bacín výjimečný tím, že je-
ho vrchol je  pravěkou přírodní svatyní, jež 
nemá v naší zemi obdoby. Nedávný archeolo-
gický výzkum prokázal, že vrcholová plošina 
Bacína, především přírodní skalní amfiteátr s 
hlubokou puklinou, byla vyhledávána  lidmi 
již od starší doby kamenné – po celý pravěk, 
ve středověku i novověku. V mladší době ka-
menné, mladší době bronzové a starší době 
železné sloužila  jako místo dnes neznámých 
obřadů, jejich součástí bylo i přinášení lid-
ských obětí, jak svědčí nálezy lidských kostí v 
puklině. Unikátní nádoba kultury se šňůrovou 
keramikou z pozdní doby  kamenné, která ne-
má na našem území obdoby, dosvědčuje vý-
znam Bacína i v dobách, kdy okolní kraj byl 
osídlen jen řídce. Proto byl také Bacín navr-
žen k prohlášení za kulturní památku a v sou-
časné  době vede Ministerstvo kultury o tomto 
prohlášení řízení. Na Bacíně je tedy třeba 
chránit dvojí hodnoty: jednak archeologické 
nálezy (movité i nemovité), jednak charakter  
místa samého jako celku. Plocha vrcholu ne-
byla zdaleka prozkoumána celá a ještě se zde 
nachází dost nenarušených terénů, archeolo-
gických situací, které jsou stejně cenné jako 
střepy, kosti a další movité nálezy, které obsa-
hují – pro archeologii je nejdůležitější právě 
kontext, v němž jsou nálezy v zemi uloženy… 
Kdyby zde byla postavena rozhledna, došlo 
by nejen ke zničení části  terénu samotnou 

stavbou (i když by nešlo o velké zásahy a pro-
běhl by podle zákona  záchranný archeologic-
ký výzkum, což je ale řešení pro lokalitu méně 
příznivé, cílem je  kulturní dědictví chránit), 
ale provoz velkého množství lidí by si vyžádal 
postupně další úpravy přístupových cest ane-
bo by stávající stezky byly nadměrně vyšlapá-
vány. Lze  očekávat nárůst provozu cyklistů 
na terénních kolech a jezdců na koních, což 
podle  našich dosavadních zkušeností archeo-
logické terény velmi citelně poškozuje.  
Vrchol Bacína je také v současné době cen-
ným krajinným prvkem, má zachovalé pří-
rodní prostředí, které je předmětem ochrany 
(1. zóna CHKO), a stavba ani silný turistický 
ruch by mu neprospěly.  Zvláštní přírodní 
prvky (vápencové skalní útvary, jezírko) zde 
působí  v souhře s tajemnem minulosti, toto 
odlehlé místo má silnou zvláštní atmosféru 
(geina loci), která by byla stavbou rozhledny 
nenávratně ztracena.  
Ze všech těchto důvodů tedy považujeme za-
mýšlenou stavbu rozhledny na Bacíně  za zce-
la nevhodnou a nesouhlasíme s ní. Náš názor 
jsme konzultovali s PhDr. Václavem Matouš-
kem, CSc., který vedl archeologický výzkum 
Bacína. Dr. Matoušek je téhož názoru jako 
my a navrhuje spíše, pokud by obec měla zá-
jem Bacín prezentovat, vybudovat  přímo v 
obci malé muzeum či památník…“ 
„Zákaz nás mrzí,“ dodává k dopisu Podubec-
ký. „Ale chápeme to. O jiném místě jsme neu-
važovali, stejně jako o navrhovaném muzeu či 
památníku.“ 
S problémy zápasí i záměr zadnotřebaňských 
turistů vystavět rozhlednu nad údolím Be-
rounky. O původním místě  na vrchu Voškově 
vedli dlouhé jednání s majiteli okolních po-
zemků a nyní se pokusili oslovit operátora 
mobilní sítě, který plánuje vystavět nad Zadní 
Třebaní věž převaděče. Podle posledních 
zpráv ani toto jednání nebylo úspěšné. 
Jedinou slibnou rozhlednou se tedy v poslední 
době jeví rozhledna na Studeném, kterou se 
pokouší získat  chlumečtí turisté. 

Josef KOZÁK  

Pěší výpravy do Svinař 
se zúčastnili tři turisté 
Osov - Na pěší turistický výlet z Osova na svi-
nařský masopust vyrazili v sobotu 7. února  
tři (!) účastníci. Já s manželkou Ludmilou a 
doplňovala nás Radka Kočová. Ve Svinařích 
na nás čekala její dcera Veronika 
s kamarádkou, které na místo dopravil táta 
Petr.  Počasí nám přálo, poněkud silnější vítr 
foukal do zad a cesta byla skoro suchá. Šlapali 
jsme přes Vižinu, nahoru k hájovně a pak ko-
lem Štěpánky směrem k Podbrdům. Nad 
Drahlovicemi jsme vyšli z lesa a podél něho 
pokračovali dál. Trošku jsme se zamotali u 
Hatí, ale použili jsme zkratku přes pastviny a 
po mezi, kolem osamělého stromu v polích, 
přímo do Svinař. Cestu zpátky absolvovala 
osovská děvčata autem, kdežto já se ženou 
jsme šlapali pěšky. Cílem však byla blízká Leč 
(cca 5 km), kde jsme přespali.                    (JoK) 

Keltové v knihovně a  
ve filmovém klubíku 
Beroun – Jste přesvědčeni, že vy s nějakými 
Slovany nemáte nic společného, protože vám  
v žilách koluje výhradně keltská krev?  Nebo 
byste se prostě jen rádi dozvěděli něco zajíma-
vého o historicky prvních obyvatelích západní 
a střední Evropy? Pak vás jistě upoutá jeden z 
únorových pořadů filmového klubíku Alterna-
tiv, na který jste srdečně zváni do Centra ne-
ziskového sektoru Lomikámen (Bezručova 
928, Beroun). 
Promítat se budou britské dokumentární filmy 
Počátky Keltů a Posvátná místa, které vám 
osvětlí, kdo je to vlastně Kelt, jak to dnes vypa-
dá s jejich potomky (jedinečná příležitost  
k vyřešení otázky své národní identity!), pro-
vedou vás jejich náboženským světem a způso-
bem života, pro který bylo charakteristické 
hluboké propojení s přírodou a víra v nadpři-
rozené mocnosti. Projekce na téma Keltové se 
koná ve čtvrtek 26.2. v 17.00. Navíc máte skvě-
lou příležitost načerpat ještě před projekcí 
další vědomosti o keltské kultuře na výstavě 
Keltové v Českém krasu, která bude k vidění v 
berounské městské knihovně, a to od 16.2. do 
14.3.2004. Pokud byste chtěli návštěvu obou 
akcí spojit, vězte, že knihovna má ve čtvrtek 
otevřeno od 8.30 do 17.00.                           -jab-  

Dobročinný spolek Lomikámen  
uvádí: 

Vypsaná Fixa (punk – pop, Pardubice) 
předkapela: Akutní potřeba  

(hardcore, Hořovice) 
středa 25. února 2004,  

pivovar Berounský Medvěd 

Turistická pěší výprava osovských na svinař-
ský masopust 2004.                       Foto ARCHIV 

MDŽ se změnil na DOŽ, 
den osovských žen  
Osov- Obecní úřad Osov se ve spolupráci se 
svazem dobrovolných hasičů a místním fotba-
lovým  klubem se rozhodl uspořádat v sobotu  
13. března 2004 od 17 hodin již druhý ročník 
oslav „Dne osovských žen“. Stejně jako během 
loňských oslav čeká na osovské ženy pohoště-
ní a překvapující krátký program. Po této osla-
vě bude od 18:30 následovat vystoupení zad-
notřebaňské skupiny Třehusk, která předvede 
jeden ze svých úspěšných kabaretů a poté bu-
de hrát k poslechu a tanci. Skupina vystoupila 
v Osově v listopadu s pásmem „Třehusk za 
Prahou“ a všem se moc líbila. Toto vystoupení 
budou moci shlédnou již všichni zájemci bez 
rozdílu pohlaví a místa bydliště.                (JoK) 

Fotbalisté se bavili  
a teď zase tvrdě trénují 
Všeradice - Tradiční sportovní karneval fotba-
lového klubu TJ Durisol Všeardice  se uskuteč-
nil v sobotu 7. února v restauraci „Na růžku“.  
K tanci a poslechu hrála od 20 hodin skupina 
Ideál.  
„Lidí bylo dost, ale masek málo," říká jeden  
z účastníků –  záložník klubu Pavel Jakoubek. 
Fotbalisté třikrát týdně trénují a v sobotu  
31. ledna hráli ve Tmani s Rosovicemi přátel-
ský zápas. První mistrovský zápas je čeká kon-
cem března.                                                    (JoK) 

Jak jsem se ztratil 
ZŠ Osov - Ve středu 4. února jeli starší žáci ZŠ 
Osov  do Prahy, do „Divadla V Dlouhé“, na 
představení „Jak jsem se ztratil“. O svém zá-
žitku napsali žáci 5. ročníku:  „Příběh byl o 
tom, jak se pětiletý chlapec Pavlík ztratil tatín-
kovi, když nakupovali vánoční stromeček. Do-
stal se do obchodního domu, pomohl lampá-
řovi, povídal si s pánem a jeho kaprem, ocitl 
se v pekle a  setkal se s holčičkou se sirkami. 
Potom ho pošťák dovedl na policejní stanici, 
kde se nám líbili strážmistři chodící na chů-
dách. Ti ho pak odvedli zpět domů a vše dobře 
dopadlo. Celé představení doprovázely známé 
písničky ze 60. let. Bylo to moc hezké.“        (jf) 
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Výroční schůze členů Sdružení za ekologický 
rozvoj krajiny se konala dne 31.ledna 2004  
v hospodě Na Žižkově v Malém Chlumci. Ved-
le členů sdružení se dostavilo i 7 hostů, mj. p. 
Palivec. Na programu bylo vyhodnocení čin-
nosti za loňský rok, zpráva kontrolní komise, 
přijímání nových členů, volby do řídící rady a 
kontrolní komise a návrh akcí na rok 2004. 
Na schůzi bylo dohodnuto: 
* V oblasti komunální politiky (Chlumec) - 
sdružení se nebude v obecních záležitostech 
angažovat. Důvod - nepovažujeme aktivity ně-
kterých zastupitelů za transparentní. Budeme 

Turisté chtějí rozhlednu pro všechny  
VÝROČNÍ SCHŮZE TURISTŮ SEVERNÍCH SVAHŮ BRD NASTAVILA NOVÉ PRIORITY 

Sokolovna ožila setkáním seniorů 

však dále monitorovat činnost zastupitelstva a 
stavební komise. 
* TSSB bude pořadatelem Turistického candr-
bálu - candrbál proběhne 28.2. v Osově. Zve-
me všechny příznivce!! V sále budou k dispozi-
ci materiály o rozhledně. 
* Projekty, které souvisejí s rozhlednou - cílem 
je zpřístupnit rozhlednu na Studeném vrchu 
široké veřejnosti. Byly předloženy 2 základní 
varianty - kdo bude majitel a kdo uhradí ná-
klady na pořízení a rekonstrukci - obec nebo 

sdružení. Členové sdružení souhlasili s tím, 
aby rozhledna byla převedena do majetku ob-
ce Chlumec za podmínky, že se zastupitel-
stvem bude uzavřena transparentní smlouva o 
předání rozhledny sdružení do užívání. 
* Další projekty - projekty, jejichž příprava je 
v běhu, jsou Naučné stezky (zodpovídá D. Eli-
ášek), Cyklostezka (R. Placheta), Čištění Louž-
ku (D. Eliášek), Čištění Muchováku  
(V. Hrbáček), Ochrana zvěře (J. Krejčí).    

 Martin NĚMEC 

Pěšky za masopustem 
do Zadní Třebaně 
Chlumec - Jako každý rok i letos se chystají 
turisté z Chlumce pěšky na masopust do Zadní 
Třebaně. Místní mají sraz v sobotu 21. února  
v 8.00 na návsi v Malém Chlumci, Pražáci  
v 8.00 na Muchově (vlak odjíždí v 6.34 ze 
Smíchova, v Osově je v 7.38). Program je jako 
vždy - 19 km lesy do Zadní Třebáně, po cestě 
buřty, shlédnutí průvodu a taškařic, vlakem 
(14.08) do Chlumce a na oběd (v horní hospo-
dě v Malém Chlumci), pak zábava s Jarkou do 
19.00. Poté bude hasičská zábava.            (JoK) 

TSSB – Turisté severních svahů Brd  
vás zvou na svůj první  

TURISTICKÝ CANDRBÁL 
Candrbál se koná v sobotu 28.února 2004 v Osově,  

v restauraci U HŘIŠTĚ,  
začínáme v 19.30. Vstupné je 50 Kč. 

Přijďte všichni - příznivci turistiky, místní, chalupáři i výletníci,  
mladší i starší, s partnery, partnerkami i bez nich. 

Co Vás čeká, na co vás chceme nalákat? 
 k tanci a poslechu vám bude hrát všem dobře známý a oblíbený DJ Kosař  

pořadatelé pro vás připraví bohatou tombolu s hodnotnými věcnými cenami  
budete pozváni k účasti v zábavné půlnoční soutěži 

Milovníci pohlednic se 
dočkají koncem února 
Osov - Kniha pohlednic nazvaná Hořovicko 
na starých pohlednicích vyjde do 25. února 
2004. Původně avizovaný termín konce roku 
2003 se z organizačních důvodů posunul, ale 
jak nám potvrdil pan Petr Prášil, kniha 
v únoru určitě vyjde. Kniha bude mít rozsah 
160 stran, z nichž celých 140 budou reproduk-
ce starých pohlednic. Pohlednice budou zob-
razovat 59 obcí z regionu Hořovicka. Nedávno 
vyšla stejná publikace z Roudnicka a měla ob-
rovský úspěch.                                               (JoK) 

Osov - V pátek 16. ledna 2004 ožil sál osovské 
restaurace „U hřiště“. Pořádající domov dů-
chodců Zátor sezval klienty z Domovů dů-
chodců Zdice, Dobříše, Rožmitálu pod Třemší-
nem a Domu s pečovatelskou službou Žebrák. 
Setkání předcházely velké přípravy. Úklidu 
sálu a jeho výzdobě se věnovaly celý týden  Ja-
na Rajská, Lenka Málková, Jana  Matějková  a 
ostatní zaměstnanci DD Zátor. Výsledkem by-
lo velmi příjemné prostředí. Sponzoři tohoto 
setkání se zasloužili o stoly obložené ovocem, 
slaným pečivem a minerálkami. 
Ředitelka DD Zátor Alena Káchová ve své 
úvodní řeči všechny přivítala a popřála pří-
jemnou zábavu. Tanečním vystoupením žákyň 
Základní školy Hostomice pod vedením učitel-
ky Heleny Nesnídalové byla slavnost zahájena. 

Tančili i všichni klienti domovů důchodců a 
domu s pečovatelskou službou. Hudební pro-
dukci zajistila skupina B.A.S. Bobeš a spol. 
Milým dárkem bylo i vlastní CD, kterým hu-
dební skupina obdarovala všechny přítomné. 
Oběd připravili noví nájemci restaurace  
„U hřiště“. Podávala se nudlová polévka  a ku-
řecí řízek s bramborem. Nechyběla ani káva a 
zákusky od sponzorů. Další program probíhal 
opět ve znamení tance. Pozvání přijal starosta 
obce Osova Zdeněk Veverka. OÚ Osov věnoval 
účastníkům setkání mapy mikroregionu Ho-
rymír a pohlednice Osova. 
V 16 hodin oslavu ředitelka Alena Káchová 
ukončila a popřála všem šťastnou cestu domů. 
Setkání se zdařilo a všichni se těší na další 
ročník.                                          Radka KOČOVÁ 


