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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. 

Horymír – Společnou cestou se rozhodli jít 
představitelé tří středočeských svazků obcí. 
Jedná se o podbrdský Horymír, Dolní Beroun-
ku, sdružující obce podél toku stejnojmenné 
řeky od Dobřichovic po Karlštejn, a regionu 
Pláně, do něhož patří obce kolem Mořiny. 
„Chceme mít dohromady více než 10 000 oby-
vatel a zároveň hustotu menší než 120 lidí na 
kilometr čtvereční. Tím se totiž máme šanci 
dostat do programů EU a k penězům, které 
jsou na tyto programy vyčleněny,“ řekl k tomu 
předseda Horymíra Vladimír Roztočil.  
„Nejde o skutečné sloučení mikroregionů ne-
bo svazků obcí. Jde jen o další aktivitu vedoucí 
k rozvoji této části středních Čech,“ napsal  
poradce mikroregionu pan Vladimír Glaser.  
„Aktivita spočívá v tom, že obce se chtějí rozví-
jet mimo jiné i v rámci turistického ruchu. Ten 
není možné „vytvářet“ jen na Karlštejně nebo  
v kterékoli jediné obci. Stejně tak je pro tyto 
aktivity malý i jeden mikroregion. Proto vzni-
ká tato spolupráce. Navíc vzniká obecně pro-
spěšná společnost, která bude tyto aktivity ob-
cí, podnikatelů, neziskových organizací i ak-
tivních jedinců zastřešovat a koordinovat. Bu-
de se jmenovat Karlštejnsko, sídlo bude mít v 
Letech a bude založena a sestavena tak, aby 
mohla být i partnerem v programu EU Leader. 
Tato o.p.s. pak bude pomáhat celkovému roz-
voji. Do konce roku 2006 může žádat o pro-
středky z EU na rozvoj obcí, místních země-
dělců a lesníků, po roce 2006 pak na veškeré 
aktivity rozvoje venkova. Částky, o které je 

možno žádat, nemohou postavit žádný z mik-
roregionů na zcela pevné nohy prosperity, ale 
je to jeden z mnoha malých krůčků kupředu. 
Domnívat se však, že bude o.p.s. Karlštejnsko 
sloužit pouze jako cestička pro peníze z EU by 
byla chyba. Na tomto základě by mělo dojít  
k větší spolupráci nejen mezi obcemi, ale i me-
zi podnikateli a neziskovkami, mělo by dojít  
k větší propagaci celého území a tím i jeho 
rozvoji.“ 
Při zasedání svazku obcí Horymír ve čtvrtek  
8. dubna 2004 bylo schváleno, že svazek obcí 
Horymír se stane jedním ze zakladatelů obec-
ně prospěšné společnosti Karlštejnsko. Záro-
veň bylo dohodnuto, že Horymír podepíše 
smlouvu o spolupráci s o.p.s. za všechny obce 
a členem správní rady za svazek se stane její 
předseda Vladimír Roztočil. 
Jak řekl předseda svazku Dolní Berounka, se-
jdou se zástupci všech obcí nové obecně pro-
spěšné společnosti koncem dubna v Letech. 
Pokud vše dobře půjde, mohla by společnost 
čerpat první peníze v uvedeném roce 2006. 

Josef KOZÁK  

Vážení čtenáři! 

Pokud ještě nevíte, co a kde budete dělat 1. 
května, tady je návrh na příjemně strávené 
odpoledne od Dobročinného spolku Lomi-
kámen. Dostavte se na Husovo náměstí 
v Berouně, kde se bude konat  Majáles pro 
neziskový sektor 2004. Tam uvidíte a usly-
šíte toto: 13.30 – Vodáci (country Beroun) 
+ přehlídka vozidel klubu motoveteránů 
Beroun / 15.00 – Oficiální zahájení / 
15.15 – loutkové divadlo Vysmáto (hra 
Princezna a drak) / 16.10 – Romské lidové 
tance v dětském podání / 16.35 – Mej dej 
(svižný rock made in Beroun) / 17.20 – di-
vadelní představení studentů VOŠPg ve 
Svatém Jáně (hra Svatý František) / 
17.50 – Vyhlášení krále majáles / 18.15 – 
Jauvajs (irská hudba) / 19.15 – divadlo 
Proč (Černý den na toldštejně aneb veselé 
krveprolití tamtéž ) / 19.45 – Free dance 
(moderní tanec, hip hop) / 20.05 – Katari-
na Janigova (expresivní dramatizace vlast-
ních básní) / 20.40 – 4 dohody 
(worldmusic+funky+rock+beat, Beroun) / 
21.40 – slavnostní ukončení. A dále vás tam 
čeká prezentace mnoha neziskových orga-
nizací působících na Berounsku, hry pro 
děti, dílny, všelijaké občerstvení, benefiční 
prodej rukodělných výrobků, čajovna a 
mnoho dalších atrakcí. To vše si můžete 
užít první májový den. A Provas si můžete 
užít hned teď. Přejeme vám krásné jaro. 

Jiří BOLINA  

Regiony potáhnou společně  
DOLNÍ BEROUNKA, HORYMÍR A PLÁNĚ ZALOŽÍ SPOLEČNOST 

Petr Kafka představil  
další hudební nástroje 
Neumětely - Na 2. veřejné hodině představil  
19. 3. učitel hudby Petr Kafka v kulturním sále 
v Neumětelích další hudebních nástroje: smyč-
cové - housle a violu, žesťové - trumpetu. Kro-
mě toho zopakoval i nástroje předchozí: flétnu, 
klarinet, saxofon, kytaru a akordeon. O hous-
lích a viole přišel povídat učitel hudby Václav 
Brajer. Na závěr nám Petr Kafka poděkoval za 
návštěvu a pozval nás na 3. veřejnou hodinu, 
která se bude konat 21. 5. 2004 opět v Neumě-
telích. Představí se dudy a cimbál.                  (lk) 

Malá a nesmělá hodovnice přišla hodovat o Velikonočním pondělí i k prvnímu muži obce. Na 
snímku nabízí Vlasta Veverková bohatě zdobená perníková vejce.                         Foto J. KOZÁK 

Očkování psů se bude konat 
ve čtvrtek 13.5.2004  

od 16,00 do 16,45 hodin u pošty v Osově  

a od 16,50 do 17,15 v Osovci u knihovny. 

Horymír i Dolní Berounka 
vyhlásily soutěže o loga 
Horymír, Dolní Berounka – Soutěž o nové logo 
vyhlásil jak svazek obcí Horymír, tak i svazek 
Dolní Berounka. Zatímco Horymír slibuje za 
odměnu mapy mikroregionu, Dolní Berounka  
má pro vítěze přichystáno 1 000 Kč. Účast  
v soutěži není nijak omezena, stejně jako 
vzhled loga Horymíra. Logo Dolní Berounky 
však musí obsahovat hrad Karlštejn nebo jeho 
siluetu. Uzávěrka soutěže Dolní Berounky je 
30. dubna 2004, zatímco u Horymíra mají sou-
těžící čas až do konce května. Své návrhy posí-
lejte na adresy: Naše noviny, Třebaňská 96, 
267 29 Zadní Třebaň a PROVAS, Osovská 99, 
267 25 Osov.                                                     (JoK) 
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Horymír – V roce 2003 se mikroregion Ho-
rymír i jeho jednotlivé obce připojily 
k projektu PRAGUEPLUS.CZ, který napomá-
há zvýšit turistiku ve středních Čechách. Pro-
jekt láká do středních Čech hlavně zahraniční 
turisty a využívá přitom Prahy jako vyhlášené-
ho turistického cíle. Prahu zná většina zahra-
ničních turistů. Je však třeba, aby se podívali i 
za její hranice. Největší snahou je, aby se tu-
risté ubytovali ve středních Čechách a do Pra-
hy se jeli – třeba i několikrát - podívat, stejně 
tak jako na Karlštejn, Křivoklát nebo Koně-
pruské jeskyně. 
Že to je dobrá myšlenka potvrdila i účast pro-
jektu na největším evropském turistickém ve-
letrhu v holandském Utrechtu v lednu tohoto 
roku. Zájem holandských individuálních tu-
ristů – individuální turisté tvoří v Holandsku 
73% - o campy, pronájmy domů, částí domů 
nebo apartmánů v okolí Prahy byl obrovský! 
Zájem o ubytování přímo v Praze minimální. 
A právě zde se otevírá prostor pro možný sluš-
ný výdělek pro obyvatele okolí Prahy. Do toho-
to okolí patří i celý mikroregion Horymír.  
A na čem můžete vydělat? Především právě na 
pronájmu volných domů, chat, jejich částí 
(bytů) apod. 
Co turisté požadují? Turisté nejsou nároční. 
Nezbytně nutně vyžadují čistotu: čisté a spla-
chovací WC, sprchu, případně vanu, samo-
zřejmostí je možnost topení a teplé vody. Vel-
mi výhodné - není to však podmínkou - je, aby 
hosté měli samostatný vchod do svého ubyto-
vacího zařízení, parkoviště na ohrazeném po-
zemku a část zahrady s posezením. Hosté při-
vítají i bazén, zahradní gril a další zařízení 
zpříjemňující pobyt. 
Vybavení ubytování opět může být skromné, 

ale čisté. Je třeba nabídnout hostům postele, 
židle, stůl a skříně. Dobrá je i televize, přede-
vším s příjmem satelitních programů. Velmi 
vhodná je i možnost vlastního vaření. 
Neumíte cizí jazyky? To je sice škoda, neboť 
hosté většinou nemluví česky, ale i tuto barié-
ru je možné překonat. Jednak vybavením 
místností pokyny s překladem do němčiny a 
angličtiny a jednak doučením základních slo-
víček nebo frází v daném jazyce. 
A kolik to může „hodit“? Při týdenním ubyto-
vání vychází cena ve vzdálenosti cca 20 až 30 
km od Prahy podle komfortu a služeb na 100 
až 200 Kč za jednoho ubytovaného a noc. Za 
týden při ubytování čtyřčlenné rodiny můžete 
tedy vyinkasovat cca 2 800 až 5 600 Kč. Tyto 
částky jsou ale jen orientační. Opravdu vždy 
záleží na tom, co můžete hostům nabídnout. 
Neumíte vyřídit potřebné „papíry“? Nepotře-

bujete je. Ve většině případů je skutečně nepo-
třebujete. Pokud je Váš výdělek veden jako  
„pronájem“ nebo „ubytování v soukromí“. 
Opět je však třeba individuální přístup. 
Jak dát o sobě vědět? Jednoduše. Prostřednic-
tvím projektu Pragueplus.cz Vaše ubytování 
nabídneme jak přímým zájemcům, tak i za-
hraničním agenturám, které nabízejí rekreač-
ní pobyty ve své zemi. 
Co Vás to bude stát? Především náklady na 
úpravu domů tak, aby byly schopné pronájmu. 
Poplatky za zabezpečení hostů jsou různé. 
Jsou ve výši 15 – 30% z celkové ceny, ale platí 
se vždy až po zajištění hostů a jejich zaplacení. 
Není tedy třeba se obávat, platíte až z toho, co 
jste od hostů dostali. 
Další informace vám rádi podáme v kanceláři 
projektu Pragueplus.cz. 

Podle Pragueplus.cz JoK 

Hostinec vypadal, jako když tu prošla válka 
OSOVSKÁ KRONIKÁŘKA PÍŠE O ZAJÍMAVÝCH STAVBÁCH OSOVA A OKOLÍ   

Začněte také vydělávat na cestovním ruchu 
SNAHOU PROJEKTU JE UBYTOVAT ZAHRANIČNÍ TURISTY VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH  

Osov - Dům čp. 42 v Osově mezi železniční tra-
tí a Chlumcem vystavěl v roce 1902 chlumecký 
rodák pan Přívora, krejčí z Plzně, a zřídil v 
něm hostinec „U nádraží“. Uvažoval prakticky. 
Právě vybudovaná železnice zajistí dostatek 
hostů, neboť cestující sem od nové zastávky 
budou mít pouhých pár minut. Dá se najisto 
předpokládat, že blízké pohostinství jim po 
únavné cestě přijde vhod a obchod pokvete. Se 
stejnou představou odkoupil zanedlouho ob-
jekt pan Vojtěch Ksandr, který zde pro oživení 
obchodu instaloval i kulečník. Ten sloužil ze-
jména k pobavení panských adjunktů. Z oken 
bylo tehdy možné občas zahlédnout i osovskou 
kněžnu, která tudy projížděla při svých cestách 
do lesa. Ale mohutný příliv hostů se nekonal. 
Zdaleka jich nebylo tolik, co majitel očekával, 
a hospodaření podniku bylo ztrátové. Jelikož 
přibývaly dluhy, byl nakonec hostinec v roce 
1927 zcela uzavřen. Budova začala pomalu 
chátrat. Protože její pustnoucí vzhled začal 
čím dál víc navozovat dojem, že tudy prošla 
válka, začalo se zde stejně jako proslulému vá-
lečnému bojišti říkat »Portartur«. 
Tak tomu bylo až do roku 1930, kdy Vojtěch 
Ksandr prodal objekt panu Františku Maršál-
kovi z Osova čp. 8. Ten se sem přistěhoval  
s manželkou Annou pocházející ze Skřiple a 
synem Bedřichem.  
Když rodina obnovila pohostinskou živnost, 
ukázalo se, že tentokrát bude podnik prospe-
rovat podstatně lépe než za minulých majitelů, 
neboť jeho vhodná poloha konečně začala za-
jišťovat dostatečný přísun návštěvníků. Zasta-

vovaly se tu povozy dopravující z lesa dříví, po 
honech sem zajížděli myslivci a s bandičkami 
si přicházelo pro pivo početné množství lidí 
pracujících na polích. Dobrými zákazníky se 
stali i pražští výletníci, kteří sem jezdili na 
houby. V letech, kdy les byl poničen  mniškou, 
se klientela obohatila o česáče malin a ostru-
žin. Mnoho takových turistů rádo využilo po-
hostinství Portarturu i proto, že pivo, které  se 
sem dováželo z osovského pivovaru, bylo velmi 
oblíbené pro svou dobrou kvalitu a lahodnou 
chuť. Uzeniny se dovážely z Litně od pana 
Klimta a věšely se na půdu, neboť tak po usu-
šení získaly vynikající chuť. Pečivo dodával 
osovský  pekař pan Skala.  
Do roku 1947 se tu hospodařilo bez elektřiny, 
neboť její přívod končil ve Chlumci. Teprve 
paní hostinská Anna Maršálková se postarala 
o dodávku proudu až do domu. Pěšky chodila 
na úřad v Dobříši a jako pozornost tam doná-
šela vejce a máslo. Touto praktickou metodou 

dosáhla prodloužení řady dřevěných sloupů s 
elektrickým vedením z obce až k hostinci, od-
kud pak byla elektřina dotažena  k osovské že-
lezniční stanici. Sloupy tehdy přivezli na žebři-
ňáku taženém kravami.  
Vedle pohostinství měli Maršálkovi i hospo-
dářství. Přistavěli druhou půlku stodoly a ke 
svým vlastním třem hektarům si pronajímali 
ještě dva navíc. Chovali obyčejně šest krav, tři 
prasata, drůbež, králíky a také holuby. Nikdy 
neměli koně. 
Svým holubům pan Maršálek vděčil za neza-
pomenutelný prožitek. Když za války američtí 
hloubkaři napadli nad Osovem lokálku, seděl  
v ní i tento vášnivý holubář vezoucí své oblí-
bence na výstavu. Naštěstí vše dobře dopadlo, 
lidi i zvířata ve zdraví přežili, jenom z lokomo-
tivy a z výletu nebylo nic.  
Hostinec skončil svůj provoz po smrti Františ-
ka Maršálka v roce 1956. Ovšem hospodářství 
se rodina nevzdala. Převzal ho syn Bedřich, 
přestože vedle toho měl i své vlastní zaměstná-
ní. Původní pole vlastnila rodina v místech 
pozdějšího areálu JZD. Náhradou za ně dostali 
pozemky nad Velkým rybníkem a u Černého 
kříže. Do družstva Maršálkovi nikdy nevstou-
pili a na polích pracovali samostatně až do ro-
ku 1973. Tehdy v létě naposledy mlátili - již 
znárodněnou mlátičkou. Tu tenkrát obsluho-
val pan František Levý, strojník z Osova. 
Dům měl až do roku 1964 původní fasádu, dvě 
krásné lípy vysazené v době jeho vzniku při 
silnici po obou  stranách pozemku tu stojí do-
dnes.                                              Marie PLECITÁ 

 Problém je nyní v mateřince 
VE ŠKOLE JE DĚTÍ MÁLO, V MATEŘINCE PŘEBÝVAJÍ  

Osov – Po problémech s nízkým počtem žáků 
základní školy začalo osovské zastupitelstvo 
řešit v mateřské školce problém přesně opač-
ný. Dětí přihlášených do školky je moc!  
„Existuje limitní počet dětí na plochu a ten by-
chom překročili,“ říká starosta Zdeněk Vever-
ka. Řešení je podle něho několik. „Buď někte-
ré děti nepřijmeme. Například ty, které mají 
mladší sourozence a matky jsou s nimi doma 
nebo školku zvětšíme. Tato možnost je však 
závislá od  finančních možností.“ 
Obecní úřad zajišťuje provoz základní i mateř-
ské školy a údržba i provoz těchto zařízení je 
pro obec prioritou. V průběhu velikonočních 

prázdnin proběhla v objektu školy instalace 
filtračního kompletu ke snížení koncentrace 
železa a manganu. 
„Tato investice s rozpočtem 150 000 korun je 
nutná k zajištění pitné vody pro školní kuchy-
ni a je nařízena HS Beroun. Věřme, že během 
roku bude ve studních dostatek vody,“ dodává 
starosta Zdeněk Veverka. 
Zastupitelstvo řeší s jarem také údržbu obec-
ních cest. Zimní měsíce a těžká vozidla na nich 
zanechávají své stopy. Opravu nerovností  oce-
ní jistě nejen řidiči automobilů, ale i cyklisté. 
Na tuto akci se muselo z obecní pokladny uvol-
nit 25 000 Kč.   Radka KOČOVÁ, Josef KOZÁK 



PROVAS 4/2004 STRANA: 3 

Osov – Jak viděla oslavy dne osovských 
žen jedna z účastnic, členka redakční 
rady PROVASu Radka Kočová.  

Štěstí, zdraví, spokojenost, 
málo smutku, mnoho let, 

a své srdce plné lásky 
to Vám přidám naposled.       

Tímto přáním, květem karafiátu a malým dár-
kem vítaly děti z osovské školy všechny ženy 
v restauraci „U hřiště“ na Dni žen. Oslavu Me-
zinárodního dne žen, jež v Osově již druhým 
rokem probíhá pod vlastním názvem DOŽ 
(Den osovských žen), připravili již tradičně 
společnými silami místní organizace hasičů a 
sportovců v čele s Obecním úřadem Osov. 
Za všechny pořádající se zahájení ujal starosta 
obce Osova Zdeněk Veverka, popřál všem že-
nám a dívkám štěstí, zdraví, mnoho spokoje-
nosti i  radosti.  
Po chvilce napětí přišlo slibované překvapení a 
radost a smích na sebe nenechaly dlouho če-
kat. Nejodvážnější muži Osova v rozverných 
převlecích poutavou scénkou rozesmáli divač-

ky, které zaplnily téměř celý sál. Našly se  
i zájemkyně o foto účinkujících  do rodinného 
alba. Po svém vystoupení se skupinka mužů 
ujala pohoštění. Minerálka, kafíčko, ještě něco 
na zahřátí a k tomu všemu neodolatelné dorty.  
Chvilku volné zábavy vyplnila příjemná hudba 
a všichni jsme si mohli objednat z nabídky fo-
tografií nedávného masopustu. 
Kolem 18. hodiny si jeviště osovského sálu za-
čal upravovat zadnotřebaňský Třehusk. Hu-

dební skupina se již  koncem loňského roku  
představila v Osově svým kabaretem „Třehusk 
za Prahou“. Na tehdejší hezké odpoledne na-
vázala zadnotřebaňská skupina opět strhují-
cím vystoupením „Třehusk na vojně“.  
Z příjemného odpoledne i podvečera jsme si 
každá mohla odnést spoustu zážitků, kytičku, 
přáníčka a krásné výrobky od dětí z osovské 
školy. Až do desáté hodiny večerní hrál Tře-
husk k tanci i poslechu.            Radka KOČOVÁ   

Ženám posluhovali nejodvážnější muži  
BŘEZNOVÉ OSLAVY DNE OSOVSKÝCH ŽEN S PŘEKVAPENÍM SE STÁVAJÍ TRADICÍ   

V čele se starostou Zdeňkem Veverkou (vlevo) a s novým obecním znakem na hrudi přišla  
„svým“ ženám blahopřát pětice nejodvážnějších osovských mužů. Jejich blahopřání, stejně ja-
ko oblečení, bylo opravdu netradiční.                                                                    Foto L . KOZÁKOVÁ 

Třehusk opět exceloval »na vojně«  
POBEROUNSKÁ KAPELA V SOUČASNOSTI VYHRÁVÁ NA FESTIVALU NÁRODŮ V USA 

Hlavní trojice protagonistů kabaretu  
„Třehusk na vojně“: Pavla Švédová (vlevo), 
Jiří Vitouš a Miloslav Frýdl.     Foto J. KOZÁK 

Dollywood, Tennessee, USA – Oblíbená pobe-
rounská skupina Třehusk, která již podruhé 
zavítala do Osova se svými kabarety, vyhrává  
v současné době návštěvníkům Dollywood par-
ku v americkém státě Tennessee. Majitelka 
tohoto obrovského zábavního centra na úpatí 
Velkých kouřových hor, populární zpěvačka 

country písní Dolly Parton ,pořádá totiž kaž-
doročně tzv. Festival národů, na který zve 
umělce ze všech koutů světa.  Českou republi-
ku zde letos zastupují dětský folklorní soubor 
Valášek a Třehusk. 
„Jsou tu soubory ze Skotska, Irska, Trininadu, 
Ruska a Německa,“ píše z USA Pavla Švédo-
vá. „Hrajeme vždy ve 12.15, 14 a 16 hodin. Má-
me půlhodinové vystoupeni. Dopoledne máme 
volno, ale mnoho se toho stihnout nedá. První 
den se konal průvod všech účinkujících. Před 
tím jsme se ještě fotili s Dolly Parton, což je 
vyhlášená country zpěvačka. Všichni jsou z ní 
tady nadšení, kromě našich kluků. Každý den 
zakončujeme takzvaným closing ceremony, 
kde máme českou vlajku a loučíme se s ná-
vštěvníky.“ 
O tom, že návštěva země za Velkou louží ne-
musí být žádná legrace, svědčí další její řádky. 
„První přestupek - dopustili jsme se ho právě 
na výletě v Gatlinburgu. Koupili jsme si v jed-
nom obchodě plechovky a popíjeli je na ulici. 
Zastavil mě jeden pán a řekl, ze nám za to 
hrozí zatčení. Na veřejnosti se tu jednoduše 
pít nesmí.“ 
Ale většina zážitků je příjemných: „První ra-
dost - když za námi po vystoupení přicházejí 
lidé a pochvalují si, že naše show je nejlepší. 
Snažíme se je učit vyslovovat Třehusk, což jim 

činí docela potíže. Taky je učíme tančit, uka-
zujeme jim obrázky Prahy. Velký úspěch má 
také výuka juchání. Dokonce jsme je naučili 
větu česky, kterou zdraví našeho valchistu Jir-
ku Vitouše. Celé publikum křičí „Ahoj Jirko!“ 
Jirka jim odpovídá skvělou angličtinou:  
Hallo!“ 
Po svém návratu vystoupí Třehusk 1. května ve 
Valdštejnských zahradách na oslavách vstupu 
České republiky do EU. Oslavy pořádají vrcho-
lové státní instituce a Třehusk zde bude repre-
zentovat českou zábavu.                 Josef KOZÁK 

„Uhodla jsem jen Pavlu,“ 
tvrdila vítězka soutěže 
Osov - Ke zdárnému konci dovedla svoje tipo-
vání vítězka soutěže o součet věků kapely Tře-
husk na druhém ročníku Dne osovských žen. 
Ludmile Kozákové se podařilo uhodnout přes-
né číslo, čemuž se podivoval sám kapelník. Pi-
kantní na celé věci je, že (jak se ukázalo) uhád-
la vítězka přesně věk pouze zpěvačky Pavly 
Švédové. Ostatním členům přidala nebo ubra-
la. Později si porovnala své odhady přímo 
s věkem, který je uveden na webových strán-
kách a zjistila, že vlastně neuhodla ani ten je-
den. „Byla to obrovská náhoda,“ svěřuje se ví-
tězka. „Když však vsadím sportku, tak nevy-
hraju ani tu poslední cenu.“                        (JoK) 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

v sobotu 17. dubna 2004  
v osovském kostele  

»Narození sv. Jan Křtitele« 
začátek v 16 hodin  

 

Výtěžek bude věnován k obnově 
kostela.  
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Autobus byl zpoloviny prázdný 
„UŽ NIKAM NEPOJEDEME,“ KOMENTUJÍ NEZÁJEM VIŽINŠTÍ HASIČI 

čů ve Vižině, který se nakonec podle plánu na 
začátku února neuskutečnil.  
Bohužel, byl to zájezd poslední. Autobus jel 
z poloviny prázdný, z Vižiny jelo 10 a z Podbrd 
11 účastníků.  
„Každá finanční ztráta z pokladny hasičů je 
bolestná, proto vícekrát zájezd nepodnikne-
me,“ shodli se členové hasičského výboru na 
své schůzi. „Organizace takovéhoto zájezdu je 
náročná, stojí nás spoustu času  a když  se se-
tkáme s nezájmem, ztrácíme chuť cokoli  jiné-
ho podniknout,“ řekl starosta hasičů J. Cajt-
haml. „Snad se s lepším ohlasem  setká májový 
průvod v sobotu 15. května, do kterého jsou 
všichni srdečně zváni.“               Jana FIALOVÁ 

V osovské škole oslavili Den učitelů   
DĚTEM SE LÍBIL FILM O RYBÍM KLUKOVI, KTERÝ SE ZTRATIL, PAK JELY DO AQUAPARKU 

Osov – Přehled událostí z osovské školy 
zaslaly členky pedagogického sboru. 
Ve středu 17. března uspořádala škola autoka-
rový zájezd pro rodiče a  ostatní přátele školy 
do divadla ABC, kde shlédli půvabnou hudeb-
ní komedii „Únos Sabinek“. Hlavní roli a záro-
veň jednu ze svých největších postav vytvořil 
Lubomír Lipský. Nebyla zde nouze  
o bláznivé situace, hudební čísla humorná i 
milostná v podání skvělých herců – J. Drbo-
hlavové, V. Gajerové, O. Brouska ml. a dalších. 

*** 
V 5. třídě proběhl kurz zdravotní výchovy pod 
vedením p. Rackové z ČČK. Žáci se učili zákla-
dy první  pomoci, v praktické části obvazovali, 
ošetřovali lehká zranění a naučili se poskyt-
nout umělé dýchání.  

*** 
Na čtvrtek 25.března bylo nahlášeno odpojení 
elektrického proudu. Celá škola, spolu se škol-
kou, vyrazila dvěma autobusy do berounského 
kina na kreslený film „Hledá se Nemo“.

Všechny děti se zájmem sledovaly dojemný 
příběh Marlina a jeho jediného syna Nema.
Nemo je zvídavý rybí kluk a chce prozkoumat 
útes. Nečekaně je unesen potápěči. Otec Mar-
lin se ho vydá hledat do oceánu. Podaří se mu 
zdolat všechny nástrahy podmořského i su-
chozemského světa včetně žraloků, želv, 
medúz i lidí. Šťastné setkání otce a syna udělá 
z obou hrdiny celého oceánu. 

*** 
Pro velký úspěch minulé návštěvy uspořádala 
škola na aprílový den 1. dubna pro osovské 
žáky  zájezd do aquaparku v Kladně. Děti se 
zde pořádně vyřádily na skluzavkách, tobogá-
nech, vířivých vanách i v sauně. 

*** 
V pátek 2. dubna se konalo malé setkání ke 
Dni učitelů, kam byli pozváni  současní i býva-
lí zaměstnanci školy. Žáci jim předali veliko-
noční přáníčko a drobné dárečky.  
Pan starosta Veverka společně s členkou za-
stupitelstva paní Strakovou předali květiny 

všem členům učitelského sboru. Toto setkání 
bylo velice příjemné. 

*** 
Celá škola se zapojila do velikonoční výzdoby. 
Ukázky výrobků je možné shlédnout na obec-
ním úřadě v Osově.              Soňa KOCMANOVÁ 

Vižina - Po podzimním zájezdu do Prahy na 
dechovou kapelu Krajanka, kdy byly vstupenky 
téměř vyprodány, dobrovolní hasiči z Vižiny 
uspořádali další zájezd  Na Vlachovku nesoucí 
název „Ať žije Josef“. Byl jakousi náhradou za 
neuskutečněný ples Sboru dobrovolných hasi-

Cedule upozorňující na nebezpečí krádeží z 
parkujících automobilů se objevila u osovské-
ho hřbitova. Jedná se o společný projekt obec-
ního úřadu a Policie ČR.             Foto J. KOZÁK 

„Tady to bylo,“ říká čtrnáctiletý Petr Vinopal  
z Osovce. „Tady ta holčička spadla do vody.“  

Foto J. KOZÁK 

Životní výročí 
  Božena Eiseltová z Osovce 
  Jaroslava Hrubá z Osova  
  Josef Rejsek z Osova    
  Marie Chvojková z Osova  
    *** 
  Ve věku 70 let zemřel 10. března    
  Karel Boháček z Osovce 
    *** 
  22. března se narodil Lukáš Vaňata 

Rychlé rozhodnutí 
zachránilo možná i život 
Osovec – Rychlé rozhodnutí čtrnáctiletého Pe-
tra Vinopala z Osovce zachránilo možná i život 
malé Marušky. Čtyřleté holčičce stačila chvilka 
nepozornosti dospělých, kteří se věnovali jejím 
bratrům, a vyrazila na obhlídku nezamrzlé 
části koupaliště, kde přitéká voda. 
„Viděl jsem, jak se pod ní probořil led,“ líčí 
událost zachránce. „A tak jsem tam honem utí-
kal, abych ji nějak pomohl. Cestou jsem si 
uvědomil, že když půjdu po ledě, probořím se 
také a tak jsem vylezl na betonový břeh a sna-
žil se jí vytáhnout odtamtud. Ale nešlo to, byla 
na mě příliš těžká.“  
To už ale přiběhli dospělí a ti malou Marušku  
z vody snadno vytáhli.  
„Nic neřekl,“ sdělila nám babička Bednaříko-
vá. „Dozvěděli jsme se to, když přišla mamin-
ka malé Marušky poděkovat.“                    (JoK)     

Chlumečtí zastupitelé 
odvolali svého starostu 
Velký Chlumec – Jak uvádí Chlumecký zpra-
vodaj, rozhodli zastupitelé na schůzi dne 
5.3.2004 o odvolání starosty Jaroslava Routy. 
Odvolání předcházela zpráva ing. Václava Na-
gyho o vedení účetnictví. V účetnictví bylo 
mnoho formálních a věcných nedostatků 
dlouhodobého charakteru. Starosta pak byl 
vyzván, aby provedl organizační a personální 
opatření tak, aby stávající účetní účetnictví již 
nevedla. Starosta navrhoval snížení osobního 
ohodnocení do zjednání nápravy s tím, že se 
účetní zúčastní školení v podvojném účetnic-
tví včetně výkladu rozpočtové skladby obcí a 
vedení pokladny. To však bylo pro předsedu 
finančního výboru nepřijatelné a dal návrh na 
odvolání starosty. Návrh byl přijat a starosta 
byl většinou hlasů odvolán.  
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce pak 
dne  26. března 2004 zvolilo starostou  
Ing. Václava Nagyho.                                   (JoK) 

Z regionu 
* Zastupitelstvo obce Vižina schválilo rozpočet 
na rok 2004, finanční příspěvek na velikonoč-
ní pochod, uspořádání dne matek 7. května, 
uspořádání II. setkání  rodáků a příznivců obce 
29. května a přípravu voleb do EU ve dnech  
11. a 12. června.                                                    (jf) 
* V noci z 18. a 19. března došlo k vloupání do 
prodejny ve Všeradicích. Zmizely hlavně ciga-
rety za 10 000 Kč. Škoda na vchodových dve-
řích je dalších 5 000 Kč.                                   (sp) 
* Během velikonočního volna navštívil nezná-
mý poberta i prodejnu ve Vižině. Škoda zatím 
není známa.                                                          (jf) 
* V měsíci březnu se v našem regionu stalo 126 
dopravních nehod, při nichž bylo 10 osob zra-
něno lehce a 4 osoby těžce. Usmrcen nebyl ni-
kdo. V 8 případech byl zjištěn u řidiče alkohol. 
Celková škoda činí 4 078 300 Kč.                  (sp) 
* Rybářskou sezónu zahájí 1. května ve Svina-
řích. V Podbrdech proběhnou v tento den tra-
diční rybářské závody.                                   (JoK) 
* Tradiční máje proběhnou ve Svinařích v so-
botu 8. května. V Osově uspořádají průvod má-
jovníků hasiči v sobotu 15. května.             (JoK) 
* Předvelikonoční sobota se stala úklidovým 
dnem pro občany Vinařic. Byl proveden úklid 
obce a jejího okolí, vysbírán odpad podél pří-
jezdových cest ke vsi. U rybníka na návsi byly 
pak vysazeny asi 3 stromy.                           (JoK) 
* V sobotu 24. dubna začne  ve skanzenu Sol-
vayovy lomy u Loděnic sezóna. Připraven je 
bohatý program a občerstvení.                    (JoK) 

Základní škola by chtěla 
mít také svůj symbol  
Osov - Základní škola Osov vyhlašuje pro sou-
časné i bývalé žáky a širokou veřejnost soutěž 
na návrh loga školy. Návrh formátu A5 musí 
obsahovat název školy a číslovku 20 symboli-
zující dobu trvání školy. Uzávěrka soutěže je 
ve čtvrtek 29. 4. Návrhy doručte osovské škole 
osobně nebo poštou.          Soňa KOCMANOVÁ 
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Čarovná filipojakubská noc odhaluje poklady 
NA OHEŇ JE ZAPOTŘEBÍ DEVĚT DRUHŮ DŘEVA A ZAPALUJE HO POSLEDNÍ ŽENÁČ  

I na vás čeká oheň letos na Vižině na všeobec-
ně známém místě. Hasiči připraví vše potřeb-
né, zakoupí občerstvení  a na vás je, zda při-
jdete. Nachystejte kadítka, fagule, ať jste vidět 
po celém kraji. 
K prožití noci plné ohňů, čarodějů a čaroděj-
nic zvou i osovští. V 19 hodin se 30.dubna 
2004 vypraví průvod čarodějnic i jejich příz-
nivců od restaurace „U hřiště“ k místu nad 
Osovem zvaném „U křížku“, kde již tradičně 
kolem osmé hodiny večerní vzplane oheň. Ví-
tán je živý oheň do průvodu. Čarodějnické 
masky vyhodnotí a ocení redakční rada PRO-
VASU. „Nezapomeňte na vuřty a čarovnou ná-
ladu,“ vzkazují všem mladým i starším organi-
zátoři.                                            Jana FIALOVÁ,  

Radka KOČOVÁ, Vlasta VEVERKOVÁ 

skutky. Je zajímavé, že i dnes se v naší běžné 
řeči čarodějnictví více spojuje se ženami než 
s muži. Stará čarodějnice je mnohem častěji 
používaný obrat, než starý čarodějník, i když 
by se jistě našli muži, pro které by zmiňovaný 
titul mohl být dokonce i lichotkou. Je to asi 
proto, že čarodějnictví se považovalo spíš za 
náboženství žen. 
Pálení ohňů má velmi starou historii. Hlavním 
cílem zapálených  hranic bylo uchránit úrodu 
a celé hospodářství před nepříznivým rokem. 
V předvečer ohňových slavností obcházela 
mládež jedno hospodářství po druhém a sbíra-
la dřevo. Na oheň bylo zapotřebí devět druhů 
dřeva a nikdy nesměl chybět jalovec. Hranici 
vždy podpaloval muž, který se ve vesnici po-
slední oženil. Aby se vsi vyhnul požár, muselo 
kolem plápolat dalších sedm ohňů. Po zapále-
ní hranice začalo všeobecné veselí.  
V lidovém zvyku pálení čarodějnic hledejme 
totéž, co je i za dalším pohanským rituálem: 
vyhánění zimy a pálení Morany za hranice  
obce. Při tomto rituálu hrál svou očistnou roli 
živel - voda. Naši předkové tímto způsobem 
účtovali se zimou a se všemi zlými vlivy. 
Je to tady, funguje to, přitahuje to! Dělá nám 
to radost bez ohledu na věk, pohlaví či víru, 
sejít se s druhými večer někde u ohně a slavit 
osvobození od nadvlády zimy a příchod jara. 
Protože pak k nám přichází jeden 
z nejkrásnějších měsíců v roce Máj (květen) - 
měsíc květů a lásky. 

Podbrdsko - Poslední duben - den pálení čaro-
dějnic. Nikdo je neorganizuje, nikdo je nenaři-
zuje ani příliš nechystá. Dobrovolně se sežene 
dříví a jiné věci, které hoří. Lidé se těší, že se 
sejdou u ohně, opečou buřty a upálí  slaměnou 
čarodějnici. Málokdo ale ví, jaké mají oslavy 
čarodějnic vlastně historické kořeny.  Říká se, 
že přesně o půlnoci  rozkvétá v hlubokých le-
sích tajemné zlaté kapradí, země se otvírá a 
vydává své poklady.  Takzvaná filipojakubská 
noc z 30. dubna na 1. května  byla obdobím, 
kdy měly údajně nečisté síly větší moc nad 
obyčejnými lidmi než obvykle.  
Důležitou úlohu v tradici pálení čarodějnic 
v českých zemí jistě sehráli čarodějnické pro-
cesy se ženami, občas i muži. Žaloba byla jed-
noduchá - čáry spojené s nečistými silami. Za 
čarodějnictvím a zvyky kolem něj najdeme 
mnoho velmi dávných vlivů a kultů. Odkazy 
vedou až k  egyptským a starořeckým bož-
stvům. Všechna božstva, s kterými čarodějníci 
a čarodějnice komunikují, mají co dělat 
s přírodními silami a plodností. Totéž najdeme 
ve starých keltských kultech, stejně jako 
v čarodějnické tradici střední a východní Evro-
py. Za čarodějnice byly považovány zejména 
staré ženy, které se natíraly kouzelnými mast-
mi, aby mohly létat na košťatech a páchat zlé 

Děvečka promluvila za Jidáše 
CO VŠECHNO SE MOHLO STÁT BĚHEM ZPĚVU PAŠIJÍ 

Osov – Toto je vzpomínka na Velikonoce, 
jak se odehrály v minulém století na prk-
nech osovského kůru. 
Oslavy Velikonoc jako největšího křesťanského 
svátku odpovídaly tenkrát před léty tomuto 
jeho významu. Pobožnosti bývaly hojně na-
vštěvovány a pašije v osovském kostele se ne-
četly jako dnes, ale zněly v provedení kostelní-
ho sboru.  
Pašije jsou částí evangelia a předčítají se nebo 
zpívají v pašijovém týdnu od Květné neděle do 
Velkého pátku. Vyprávějí příběh o posledních 
dnech a umučení Krista. Evangelium je staro-
křesťanské vylíčení jeho života a skutků, jak je 
sepsali evangelisté Marek, Matouš, Lukáš a 
Jan. V pašijích vystupují konkrétní postavy, 
z nichž každá má svého interpreta. Je to Ježíš, 
Pilát, Jidáš, učedník Petr a služebné. Dějem 
nás provází evangelista a vše doplňuje sbor, 
který představuje obyvatele Jeruzaléma. Zpívá 
se bez hudebního doprovodu.   
Osovský kostelní sbor zpívával pod vedením 
varhaníka pana Tomáše Mandy z Velkého 
Chlumce a stejně tak tomu bylo i tehdy o Vel-
kém pátku. Dramatický děj se souvisle odvíjel 
neboť pěvkyně a pěvci svědomitě plnili svoji 
úlohu zprostředkovatelů velikonočního příbě-
hu.  Každý měl před sebou svůj part a vše bylo 
tak, jak má být. I nastala chvíle, kdy byla řada 
na jedné ze služebných, tedy na první děvečce. 
Ta měla za úkol obvinit učedníka Petra slovy:  
„I tento byl s Ježíšem Nazaretským!“ Umělky-
ně zodpovědně přistoupila blíže k notám, aby 
se ujala své role, ale k velkému překvapení 
ostatních znenadání odstrčila svůj svazek a 
popadla vedlejší. A ohromeným chrámem se 
nesla nečekaná slova: „Co mi chcete dáti a já 
vám ho zradím?“ Přítomní věřící strnuli 
v mocném úžasu, neb od děvečky toto neoče-
kávali. Nepatří snad tato zrádná slova Jidáši? 

Učedníkovi, který prodal Krista? Ach ano, pat-
ří, a to již dva tisíce let. To jen v osovském kos-
tele se nakrátko změnily dějiny. Regenschori 
ještě o trochu více zatrpkl vůči svým ovečkám 
a když bylo po všem, řekl pan Václav Dalibor 
nešťastné děvečce: „To jsi celá ty. Vždycky mu-
síš být tam, kde něco dávají.  
I takovéhle bývávaly v Osově Velikonoce a já 
to vím, protože na tom kůru byla i moje ma-
minka.                                           Marie PLECITÁ   

Jedna z nejmladších osovských kolednic – tří-
letá Adélka Veselá koledovala o pomlázku 
dlouhou koledou, kterou si můžete přečíst nad 
fotografií.                                       Foto J. KOZÁK 

Hody, hody... 
Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese zase jiný. 

Na peci v koutku, na zeleným proutku,  
než se proutek otočí, ať se korbel natočí. 

Pijte, pijte páni, nerozbijte džbány, 
pijte, pijte paničky, nerozbijte skleničky, 

paničky se napily, skleničkama praštily. 

Poleťte s námi na 
REJ ČARODĚJNIC 

 v pátek 30. dubna v 19 hodin 
od restaurace „U hřiště“. 

Vítány masky čarodějnic, živé ohýn-
ky, louče, lampiony a košťata. 

Ve 20 hodin pálení ohňů  
v Osově „U křížku“ nad vsí 

(vyhlášení masek, opékání vuřtů) 
Srdečně zve  PROVAS 

Malými hodovníky se 
zaplnily ulice brzy ráno 

Osov – Před osmou hodinou ranní vyrazili 
první hodovníci do ulic Osova o velikonočním 
pondělku se svými koledami. I ti nejmenší 
s napětím odříkají své veršíky. Hospodyňky 
jim do košíku nabízely malovaná vajíčka, zdo-
bené perníčky a spoustu jiných dobrot.  
Letošní přestupný rok využila mnohá z dívek a 
svou hodovačkou ukázala nejednomu 
z chlapců, že i ona má s pomlázkou ten správ-
ný švih. V Osově jste mohli obdivovat nejen 
krásně zdobená vajíčka, perníčky, ale i vlast-
noručně vyrobené pomlázky. Tuto techniku 
ovládá spíše mužská část Osova.  
„Plést pomlázky jsem se naučil po vojně od pa-
na Mojžíše. Nejdůležitější jsou slabé vrbové 
proutky,“ prozradil nám Václav Maršálek. Od 
něj jsme se také dozvěděli, že na hodovačku  
s „košíkem“ je třeba 13 kusů proutků. Ten, kdo 
s výrobou pomlázek začíná, zvolí  třeba menší 
variantu z osmi proutků.  
Velikonoční mše se konala v pondělí od 9 ho-
din v neumětelském kostele.  
„Bylo to po dlouhých letech,“ sdělila kronikář-
ka Marie Malinská. „Poslední velikonoční mši 
si pamatuji z roku 1989. Nebylo tolik lidí jako 
o Vánocích, ale bylo to hezké.“                   (JoK)       
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Kolem rozhledny povedou turistické cesty 
EKOLOGICKÉ SDRUŽENÍ USILUJE O PŘEVEDENÍ  MĚŘÍCÍ VĚŽE DO SVÉHO MAJETKU    

Velký Chlumec – Vážení příznivci, přátelé, do-
volte nám, abychom vás seznámili se skuteč-
ností, že naše sdružení usiluje o převod roz-
hledny na Studeném vrchu - rozhledny „Na 
Babě“ - do majetku obce, resp. do svého majet-
ku (závisí na postoji obce). Naším cílem je pro-
vedení rekonstrukce rozhledny, revitalizace 
jejího okolí a její zpřístupnění. V současné do-
bě se zpracovávají příslušné projekty, nejvý-
znamnějším bude projekt na komplexní využi-
tí objektu. Chtěli bychom, aby se rozhledna 
postupně stala stále významnějším místem, 
byla lokalitou, kudy povedou turistické cesty, 
odkud bude výhled do kraje, kde bude k dispo-
zici spousta informačních materiálů o mikro-
regionu, o jednotlivých obcích a významných a 
zajímavých objektech, které mohou výletníci 
navštívit.  
Jedná se o měřící věž, postavenou v roce 1940 
na vrcholu Studeného vrchu ve výšce 659 m, 
cca 1,5 km od hájovny v Malém Chlumci. Věž 
je vysoká 17,5 m a v jejím sklepě jsou umístěny 
měřící body. Věž je kamenná, zdivo je zacho-
valé. Vnitřní stěny jsou omítnuty. Interiér ne-
byl dlouho využíván - dřevěná podlaha i scho-
dy jsou zachovalé a bezpečné. Na vrchol se lze 
dostat přes 6 poschodí. Výhled z vrcholu věže  
v současnosti není - zakrývají ho přerostlé 
stromy (předpokládá se jejich vykácení).  
Pro přípravu a realizaci projektů, které souvi-
sejí s revitalizací rozhledny bude zapotřebí 
vedle spousty organizační práce rovněž nema-
lých finančních prostředků. Jen na pořízení a 
rekonstrukci objektu bude třeba shromáždit 

cca 500 tisíc Kč. Vlastní provoz by pak měl být 
pokryt příjmy, které již máme z větší části při-
slíbeny. V této souvislosti se na vás obracíme s 
žádostí o vaše zapojení do projektu a o případ-
nou finanční spoluúčast na pořízení objektu - 
pokud bychom usilovali o jeho převod do ma-
jetku Sdružení.  
Vážení přátelé, je nám jasné, že se jedná o běh 
na dlouhou trať. I po provedené rekonstrukci 
a zpřístupnění objektu bude zapotřebí vyvi-
nout spoustu dalšího úsilí při propagaci mik-
roregionu Horymír a sportovních aktivit sou-
visejících s rozhlednou. Jsme však přesvědče-
ni, že toto úsilí má svůj účel a že výsledkem 
bude zvýšení turistické přitažlivosti našeho 
mikroregionu, což následně přinese příjmy 
pro obce a občany. Vznikne nutnost vybudovat 
penziony a kempy, kde najdou pracovní uplat-
nění občané okolních vsí. 
Pokud se rozhodnete podílet se na zpracování 
uvedených projektů, napište nám, prosíme, na 
adresu SERK, Malý Chlumec 36, 26724 Velký 
Chlumec. Pokud budete ochotni poskytnout 
finanční dar, resp. dotaci, kontaktujte nás rov-
něž a my vám sdělíme číslo našeho bankovní-
ho spojení.    Ladislav JARÝ, Dušan ELIÁŠEK, 

Martin NĚMEC, Slávek JEŽDÍK,  
pracovní skupina rozhledna   

Po zimním lenošení vyrazili muži na pažit 
V OSOVĚ BUDUJÍ NOVÉ HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE A ZAKLÁDAJÍ SAMOSTATNÝ ODDÍL    

Osov - Sluníčko konečně přemohlo sníh a mu-
žové naklonění umírněnému sportování vyra-
zili po zimním lenošení na rašící pažit, aby 
v paprscích té veliké žhavé koule dali při hře 
zvané pétanque zaskvět lesku koulí malých 
ocelových. Dlužno podotknout, že zima obecně 
udělala své a jarní výkony zaostávají za podzi-
mem. Naproti tomu však hráči k většímu potě-
šení svému i příležitostných diváků více takti-
zují a v širší míře užívají různých záludností, 
jež umožňují pravidla hry. Jenže k čemu je 
taktizování, když Vám koule padne na kořen a 
zcela nevypočitatelně odskočí. A tak, i když se 
pétanque dá hrát na každém povrchu, potřeba 
regulérního „bulodromu“ se stala naléhavější. 
Přípravné práce na jeho vybudování již začaly 
a všichni hráči se těší, jak na kvalitním povr-
chu uplatní své tajně natrénované finesy a 
současně jsou zajedno v tom, že Vojtovi už ne-
budou tolerovat přešlapy. Patří se zde ovšem 
také poděkovat osovským sportovním činovní-
kům, kteří pro výstavbu „bulodromu“ získali 
grant ve výši 30 000 Kč a umožnili tím založit 
v Osově samostatný oddíl pétanque. 

Pétanque se hraje s ocelovými koulemi a s dře-
věnou kuličkou zvanou „košonek“. Hází se  
z kruhu o průměru cca 50 cm. Proti sobě hrají 
buď: Trojice - každý hráč má 2 koule; Dvojice - 
každý má 3 koule; Jednotlivci - každý má 3 
koule. Cílem hry je: umístit své koule blíže ke 
košonku než soupeř. Začátek hry: Hráč jedno-
ho týmu odhodí košonek (6-10 m). Tento tým 
pak také hodí první kouli. Poté přichází člen 
soupeřova týmu a snaží se zahrát svou kouli 
lépe, tj. blíže ke košonku než protivník. Buď 
přibližuje - tedy snaží se umístit svoji kouli blí-
že ke košonku – nebo vyráží - odstřelí soupe-
řovu kouli dále. Pokud hráč uspěje – jeho kou-
le je nyní nejblíže košonku – pak nastupuje 
znovu soupeř. Neuspěje-li, musí jeho tým dále 
pokračovat ve hře, dokud se to někomu nepo-
daří. Takto se oba týmy ve hře střídají až do 
konce. Pokud už jeden tým koule nemá, potom 
i druhý tým své koule doháže a nastává konec 
jedné hry. Na konci každé hry se sečtou body a 
vítězný tým získává tolik bodů, kolik jeho koulí 
je na konci hry blíže ke košonku než nejbližší 
koule soupeře. Tým, který první dosáhne cel-

kem 13 bodů, vítězí v celém zápase. 
Ostatně, co vám budu povídat. Přijďte si za-
hrát. Každou neděli od 10 hodin na osovském 
hřišti. Nějaké koule se vždycky najdou.  

Alexandr KLIMEŠ 

Turisté severních svahů Brd zvou  
v  sobotu 1. května 2004  

 příznivce turistiky na druhý ročník  
PRVOMÁJOVÉHO PRŮVODU  

PO BRDECH.   

Sraz účastníků pochodu je  
v Malém Chlumci u kapličky v 7.00 hodin  

(vlak odjíždí z Osova v 7.36 hodin). 
Trasa  pochodu: Malý Chlumec, Osov,  

Lochovice, Plešivec, Komorsko, Kuchyňka, 
Studený vrch, Velký Chlumec.  

Závěrečná prvomájová veselice s občerst-
vením je naplánována v pohostinství  

„U Kozohorských“.  
(DE) 

K truhlici s pokladem  
byl pouze jeden klíč 
Vižina - Jak se slaví a probíhají Velikono-
ce  všichni dobře víte. Každá svědomitá 
hospodyně navaří, napeče mazance, be-
ránky, připraví vejce a  nadílku pro ho-
dovníky. Na Vižině navíc uskutečnilo  
33 dětí a dospělých pochod na Skálu. Ces-
tou čekalo na děti deset stanovišť s úkoly 
a klíči od pokladnice. Startovalo se od 
kravína  na Bílou sobotu, kdy se oslavoval 
jarní slunovrat a konec zimy a zároveň  
i vítalo probouzení jarní přírody. Na Ská-
le opravdu pokladnice byla, ale jen jeden 
klíč se k ní hodil. Ale jak se ukázalo, od-
měny se našly pro všechny a také voňavé 
buřtíky si mohli opéci všichni.               (jf) 

Turisté zvou na další 
pochody i do Prčic 

Další pochod se koná v sobotu 22. května 
2004 a to z Karlštejna do Srbska. Je to ofi-
ciální akce Chráněné krajinné oblasti  
v rámci evropského dne parků a nemá to 
žádnou chybu. Termín uvádíme dopředu 
proto, aby si mohli zájemci naplánovat vol-
no.Turisté zvou též na 39. ročník tradičního 
pochodu Praha - Prčice, který se koná 15. 
května 2004. Start podle zvolené trasy v 5 
hodin (plných 70 km) nebo v 7:30 na star-
tech jednotlivých krátkých tras.         (de, mn) 

Na úklid koupaliště  
přišlo jen pět dospělých 
Osovec – Na pravidelném jarním úklidu po-
žární nádrže v Osovci, která v parných letních 
dnech slouží jako neoficiální koupaliště, se  
v pátek a v sobotu před velikonočními svátky 
sešlo jen pět dospělých a pár dětí.  
„Taky bych se na to mohl vykašlat,“ řekl jeden 
z organizátorů. „Já se tam koupat nechodím.“ 
Nicméně vypuštěnou nádrž vyčistili a v součas-
né době je napouštěna přírodním přítokem  
z lesů. Také okolí doznalo zásadních změn. 
Pod dohledem správce lesa byla prořezána vět-
šina křovisek a vykáceny přerostlé stromy. 
„Je to velmi kvalitní práce,“ řekl k tomu sta-
rosta hasičů Josef Chvojka. „Domluvili jsme se  
se správcem lesa a se školkou, že děti zde vysa-
dí malé stromečky.“                                       (JoK) 
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Karel si za běh vysloužil výraznou pochvalu 
NARYCHLO PLÁNOVANÁ TURISTICKÁ AKCE SE V KRKONOŠÍCH OPRAVDU POVEDLA     

Rosťa a Vašek před hotelem Diana na Benecku.                                                     Foto D. ELIÁŠEK 

Fotbalisté budou útočit 
SPORTOVNÍ KLUB OSOV PO ROCE OPĚT BILANCOVAL   

Osov – V sobotu 20.března 2004 sezval Spor-
tovní klub Osov své členy i ostatní příznivce na 
výroční členskou schůzi.  
Předseda SK Jan Hošťálek st. přítomné přiví-
tal a jeho zprávou  byla přítomným  přiblížena 
činnost sportovního klubu za uplynulý rok. 
Provádí se úprava hřiště, hrací plochy i okol-
ních prostor. 
SK je majitelem nemovitostí, které vznikly dí-
ky občanům naší obce. Budova sokolovny, ka-
bin a restaurace vyžaduje pravidelnou údržbu i 
opravy. Spolu s bývalými nájemci Novotnými 
SK upravil přístřešek terasy. To jistě ocení fa-
noušci a příznivci kopané.  
Hlavní činností SK je oddíl kopané. „Mužstvo 
trénuje, hraje přátelské zápasy, v zimním ob-
dobí někteří i lední hokej. Mužstvo je mladé, 
zkušenosti jim předává trenér i kapitán. Jak 
jsou fyzicky připraveni, ukáží mistrovské zápa-
sy. Musí též vytvořit mezi sebou partu, bez té 
to nejde,“ zaznělo ve zprávě předsedy SK Osov. 
K hodnocení kopané se přidal i trenér Karel 
Procházka: „Mužstvo SK Osov působí ve  
4. třídě a drží se na předních příčkách. Po mi-
nulé sezóně jsme se umístili na 4. místě  
s 39 body a skóre 51:37. Podzimní start omla-
zeného mužstva dosáhl 5. místa se skóre 
39:24. Nejlepším střelcem byl kapitán Jan 
Hošťálek ml. se 16 góly a za ním Pavel Šmejkal 
s 8 góly. O ostatní branky se postarali téměř 
všichni hráči.“ 
„V zimní přípravě se mužstvo scházelo 
v hostomické hale ve velmi hojném počtu, mé-
ně však při přípravě venku. Několik tréninků 
bylo zrušeno pro špatné počasí.V současné do-

bě se už mužstvo připravuje na jarní část sezó-
ny. Mužstvo sehrálo prozatím 3 přípravné zá-
pasy. Dva s Vižinou skončily vítězně, zápas 
s dorostem Všeradic jsme prohráli 2:3. Všichni 
doufáme, že se v jarní části zlepšíme a pokusí-
me se zaútočit na mužstva před námi,“ dodal 
Karel Procházka. Ten připomněl i letní aktivity 
oddílu, kdy mužstvo kopané sehrálo několik 
turnajů a  Memoriál Josefa Vávry. Družstvo 
starých pánů sehrálo pouze jeden turnaj ve 
Všeradicích a skončilo na  4. místě.  
V oficiální části bylo také zhodnoceno hospo-
daření sportovního klubu a spolupráce při růz-
ných akcích s místním obecním úřadem a 
ostatními organizacemi obce. Tuto spolupráci 
v diskusi kladně zhodnotil i přítomný host, 
starosta obce Zdeněk Veverka. Přislíbil další 
podporu jak pro oddíl kopané, tak i pro nově 
vznikající rekreační sport - pétanque. SK Osov 
v říjnu 2003 uplatnil žádost o grant pro sport 
a volný čas vyhlášený Středočeským krajem. 
Pro hráče i příznivce této hry bude nový po-
vrch pro tuto hru jistě vítanou změnou a je 
možné, že v příštích obdobích  budeme svědky 
turnajových zápasů nejen v kopané, ale i pé-
tanque. 
Předseda Hošťálek pak poděkoval členům i 
příznivcům sportu, kteří přispěli svou prací a 
pílí ke zdárnému chodu našeho sportovního 
života. Následovalo občerstvení, jenž zajistili 
noví nájemci restaurace, manželé Lebedovi. 
Nechyběla ani tradičně úspěšná hudební pro-
dukce DJ Jardy Kosaře. Nejdříve k poslechu, 
v pozdějších hodinách hlavně k tanci.    

Radka KOČOVÁ     

Krkonoše – Přestože byla tato akce TSSB na-
plánována trochu narychlo, dorazilo nakonec 
v pátek 12. března na místo  patnáct nadšenců 
a to vskutku mezinárodního složení. Naše akce 
se uskutečnila v Krkonoších na Benecku 
v hotelu Diana, kde dopředu vše domluvil a 
zorganizoval Rosťa. Pátek byl pojat odpočinko-
vou formou a tak nejčastější téma bylo pláno-
vání sobotního programu, které se u některých 
účastníků maličko protáhlo. Nastalo sobotní 
ráno a po snídani začaly první bojové porady. 
Program byl vyjasněn, většina vyrazila na sjez-
dovky, menšina zalezla zpátky do postele a 
skupinka čtyř statečných ve složení Dušan, Ka-
rel, Rosťa a Vašek se vydala na údajně krátký 
výlet na běžkách. Po namazání (lyží!) vyrazili 
na trasu. Běžecká stopa byla ve výborném sta-
vu a tak jsme za chvíli zastavili na krátké ob-
čerstvení na Rovinách. Další zastávka byla až 
na Horních Mísečkách, kde nám Rosťa ozná-
mil prodloužení trasy zatím na Vrbatovu bou-
du. Potom jsme v rámci urychlení vyjeli lanov-
kou na Medvědín a pokračovali dál do kopce. 
Počasí se konečně umoudřilo a tak jsme si na 
Vrbatově boudě prohlédli nádherně zasněžené 
vrcholky Krkonoš a k tomu jsme vyslechli pou-
tavý výklad v podání Rosti, který zde zná  kaž-
dý kámen. Další zastávka byla u pramene La-
be, kde proběhlo dokumentační focení. Zhru-
ba v půlce cesty jsme si dali na  Labské boudě 
krátkou přestávku. Zpáteční cesta rychle ubí-
hala a my jsme se konečně po celodenní tůře 
dostali zpátky do hotelu Diana. Až po přícho-

du do hotelu jsme prozradili Karlovi, že právě 
absolvoval procházku dlouhou „pouze“ pade-
sát kilometrů. Karel totiž na běžkách patnáct 
let nestál a zasloužil si proto výraznou pochva-
lu za mimořádný výkon.  
Po výborné večeři jsme probrali naše celoden-
ní zážitky a rozjeli večerní program. Standa 
(DOKTOR) hrál i přes značnou únavu z celo-

denního sportování na kytaru a k jeho zpěvu 
se postupně připojili i ostatní. Zábava se pro-
táhla až přes půlnoc a tak se  ráno některým z 
nás nechtělo moc vstávat. Nedělní program byl 
jasný, po snídani balení a pak následovala 
zdravotní procházka na běžkách nebo pěšky, 
sportovní výkony na sjezdovkách, rozloučení a 
odjezd domů.                              Dušan ELIÁŠEK 

Turisté šlapali na Kodu 
Úvodem musím říci, že se nám výlet vyvedl! 
No řekněte: jdete s pár lidmi do přírody a zjis-
títe, že jeden z nich je starosta, druhému se 
před třemi dny narodila vnučka a třetí utekl 
hrobníkovi z lopaty. Ale i jinak bylo hezky. 
Nejdříve ušmourané ráno se zbytky sněhu, by-
lo zataženo a pofukoval studený větřík. Pak 
jsme si ale připili na vnučku Janičku a obloha 
se začala protrhávat. A když jsme udělali oheň 
na opékání buřtů, obloha se rozjasnila. Modrá 
obloha vydržela asi tak půl hodiny. 
Ale vás asi zajímá kam jsme šli, není-liž prav-
da? Nejdříve jsme dorazili do Srbska. Někteří 
z Prahy, jiní z Dobříše, hlavní skupina pak  
z Chlumce a Osova. Sešlo se nás v Srbsku 14. 
Trasa vedla na Kodu, do Tobolky a přes pole 
ke Koněpruským jeskyním. Ty jsme obešli, dali 
si buřtíky a pokračovali kolem Aksamitové 
brány k Havlíčkovu mlýnu, na Kouklovu horu 
a do Zdic. Ze Srbska jsme vyšli v 9.42, ve Zdi-
cích byl ve 14.50 první Slávek. 
Co nás nejvíc na trase zaujalo? Každého asi 
něco jiného, ale většina byla zděšena velikostí 
lomu Čertovy schody, který je jen asi 15 metrů 
od slavných jeskyň. Potom jsme obdivovali  
Aksamitovou bránu, je opravdu nádherná!  
A Kouklova hora? Škoda, že bylo zamračeno a 
výhled nebyl dokonalý.  
A nějaké památky po lidech? No jéje, těch by-
lo! Už z vlaku se dá ukazovat na hromady od-
padků a černé skládky. Když to vezmeme po 
pořádku: na nádraží v Osově, na nádraží v Lit-
ni, za Kodou u silnice, v lese u Koněprus - všu-
de hromady plastových lahví, zbytků látek, pa-
pírů a igelitek. Jak říkaly malé holky - tady je 
krásně, ale kdyby to ty lidi tak nekazili! Každý 
závidí cizincům, že mají na vesničkách čisto, 
všude všechno nazdobené, lidi hned argumen-
tují - co to všechno stálo peněz! Ale na pořá-
dek peníze mít nemusíte, stačí, když odpadky 
vyhodíte tam, kam patří a ne do přírody. Tak-
že příště vás asi pozveme na nějakou úklido-
vou stezku.                                    Martin NĚMEC 
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Sportovci mají největší 
vepřové  řízky na schůzi 
Osov - Schůze začala v 17 hodin. Po přečtení 
zprávy přišly na řadu obří vepřové řízky a 
výborný bramborový salát. Obsluha byla vý-
borná a rychlá. Navečer začal hrát k tanci  
DJ Jarda Kosař. Schůze se moc vydařila a 
parta stálých fotbalových nadšenců skončila 
v ranních hodinách.  
Za fanynky fotbalového klubu  

Hana VESELÁ, Blanka HOŠŤÁLKOVÁ,  
Simona HOŠŤÁLKOVÁ. 

Bude se hrát 
17.4. 17 hodin  

Mořina – Osov 
Vižina – D. Újezd B  
Zaječov – Chlumec 

Všeradice – Neumětely 
24.4. 17 hodin 

Osov – Tetín B 
Chlumec – Komárov B 

Osek B – Vižina 
Neumětely – SKP Beroun 

Osek – Všeradice 
1.5. 17 hodin 

Osov – Zdice B 
Vižina – Praskolesy 
Podluhy – Chlumec 

  Všeradice – Tlustice 
Tetín – Neumětely 

8.5. 17 hodin 
Osov – Chrustenice 
Chlumec – Rpety 
Lochovice – Vižina 
Neumětely – Zdice 

Hořovice B – Všeradice 
15. 5. 17 hodin 

Zdejcina – Osov 
Vižina – Běštín 

Chlumec – Bzová B 
Všeradice – Cembrit B-Z 
Zadní Třebaň – Neumětely 

PROVAS - informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Odpovědný redaktor: Jiří Bolina. Připravují: J. Fialová, L. Kocourová, R. Kočová,  
Marie Plecitá,  J. Chvojka, Z. Veverka. Rediguje: J. Kozák. Spolupráce: Mirka  Plecitá. Technická spolupráce: ICZ a.s.   

PROVAS můžete získat na OÚ Osov, ve Stavebninách Osov, v místní lidové  knihovně a v hospodě U hřiště. Dále na obecních úřadech mikroregionu Horymír: 
Velký Chlumec, Skřipel, Neumětely, Lážovice, Všeradice, Vinařice, Nesvačily, Svinaře, Skuhrov, Podbrdy a Vižina.  Uzávěrka: 13. dubna 2004.  

Píše a kreslí J. Bolina © 2004 FRANTA A MOUCHA (9) 

Od 27. března probíhají mistrovské zápasy 
jarní části fotbalové soutěže. 
Osov - Chodouň 2:1 
Branky: Hošťálek 2x 
Obě branky osovských padly z pokutových ko-
pů. „Zápas měl velmi dobrou úroveň. Obě 
strany hrály výborně,“ zhodnotil výsledek Mi-
chal Procházka. 
Běštín B - Osov 2:1 
Branky:  Šmejkal 
„Silně jsme omladili,“ řekl k výsledku trenér 
osovských Karel Procházka, ale vzápětí do-
dal: „Prostě to nešlo. Někdy přijde zápas a 
prostě se nedaří.“ 
„Byla to obrovská ostuda,“ zhodnotil výkon 
osovský příznivec Pavel Veselý. „Nejdříve to 
vypadalo, že vyhrajeme kontumačně, ale sou-
peři obíhali vesnici a sháněli každého, kdo 
mohl hrát.“ 
„Je to pravda,“ potvrdil jeho slova hráč běštín-
ského celku a zároveň osovský starosta Zde-
něk Veverka. „Naše obrana měla ve čtyřech 

První zápas přinesl první góly a první výhru 
FOTBALISTÉ OSOVA ZAČALI JARNÍ KOLO MISTROVSKÉ SOUTĚŽE NA DOMÁCÍ PŮDĚ  

lidech 190 let. Během deseti minut jsme vedli 
1:0. Pak to bylo o takticky správně vedeném 
fotbalu a když soupeř ke konci vyrovnal, upra-
vili jsme skóre na 2:1.“  
Osov - Všeradice B 3:0 
Branky: Veselý, Hošťálek, Bábíček 
Všeradice na tom byly stejně jako Osov týden 
předtím v Běštíně.  
„Prostě to nešlo,“ pokrčil rameny po zápase 

všeradický Pavel Jakoubek.                          (JoK) 
Vižinští fotbalisté si na své výroční valné hro-
madě dali za cíl, začít s velkým nasazením a 
získat tak drahocenné body, které by je mohly 
uchránit před spadnutím ze 3. třídy.  
Svůj cíl splnili hned v prvním mistrovském 
utkání ve Rpetech, kde vyhráli 1:0. Svým cen-
ným gólem se do tabulky střelců vrátil po roční 
vojenské pauze J. Jánský.                                 (jf) 

První jarní mistrovský zápas osovských borců 
a první inkasovaný gól.             Foto  J. KOZÁK 

Osováci vyhráli druhé 
místo v »teplákové lize« 
Beroun – Tepláková liga probíhá každoročně 
na Zimním stadionu v Berouně. Jedná se o tři 
skupiny po čtyřech hokejových mužstvech, 
která spolu sehrají přátelská utkání o titul vítě-
ze „Teplákové ligy“. „Měli jsme ve skupině 
družstva Jonák, Suchomasty a Kody,“ řekl je-
den z hráčů Karel Procházka. „Zápas s Kody 
jsme vyhráli 7:0,  s Jonák 12:5 a se Suchomas-
ty 5:2.“ 
Osovská squadra pokračovala v sobotu  
10. dubna zápasem s SKP Beroun, který vyhrá-
la 8:4. V závěrečném zápase se Ski teamem 
Kladno však osovští prohráli 11:1, takže se na-
konec umístili na druhém místě.                (JoK) 


