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ZPRÁVY Z OBCE
Odkanaizování oce 2015 - 2016
Nejrozsáhlejší a nejnáročnější stavební akci
v obci Osík nelze naráz opustit a nevěnovat
jí další pozornost. Vždy ť úplný konec
výstavby bude až v polovině roku 2016 po
dokončení II. etapy, kdy dodavatel provede
necelých 200 metrů potrubí na Zmrzláku. To
není důvod, aby zhotovená část nesloužila
svému účelu. Vlastní zprovoznění je v současné době především administrativní záležitostí s vyřešením smluvních podmínek
mezi námi uživateli a provozovatelem kanalizace, tj. obcí Osík.
Během roku 2015 bylo podkladů k článkům
do novin opravdu hodně, mnohdy se těžko
vybíralo to nejpodstatnější. V závěru roku
dodavatelé pokračovali po 10. prosinci
s dokončováním úprav zpevněných ploch.
Díky opravdu příznivému počasí byly dokončeny opravy poškozených asfaltových

Upravené koryto Desné po překopu u Novákových

povrchů. Pravda, některé úseky se dokončovaly několikrát, technika se vracela, což se
řadě občanů nelíbilo.
Při zpětném pohledu je třeba konstatovat,
že se po mnoho měsíců v obci pohyboval
velký počet strojů, mnoho jich mělo problémy s průjezdem po našich místních
cestách. Pochvalu si zaslouží jejich řidiči, díky
zkušenostem předešli možným kolizím.
Také ostatních pracovníků se po stavbě pohybovalo mnoho, někdy by práci zvládl určitě
menší počet dělníků.
Že jsme v řadě případů nebyli spokojeni
s naší informovaností o aktuálním průběhu
stavby v našem okolí a třeba dopravním značením, je také za námi.
V této souvislosti si vzpomínám, jak a za
jakých podmínek předchozí generace občanů
Osíku budovaly vodovod. My starší si vzpo-

meneme na strojníka Pavla Kličku a „jeho“
Bělorus, s kterým se celé dny potýkal při
výkopu rýh pro potrubí. Jaký rozdíl proti současnosti byl v překonávání koryta řeky Desné. Vodovodní potrubí jsme pod dno, např.
u staré školy, položili do rýhy ručně pod vodu
a vlastní vahou několika mužů, po pás ve
vodě, jej drželi na dně, než došlo k jeho zasypání a ukotvení.
Na stavbu kanalizace se v novém roce 2016
vrátili pracovníci dodavatelské ﬁrmy, aby
pokračovali v konečných úpravách ploch
a případných opravách propadlých míst, dle
možností počasí, a v likvidaci zařízení staveniště.
Práce konce roku 2015 a stav na začátku roku
2016 dokumentují fotograﬁe.

Čerpací šachta č. 2 u Marčíkových

Zpracoval a foto Jan Němec

Spoečensá rurika

Svatba v Osíku

Milí čtenáři,
od tohoto čísla budeme opět zveřejňovat
vaši nejoblíbenější rubriku. Tito jubilanti
podepsali souhlas se zveřejněním svých
osobních údajů.

V pondělí 28. prosince 2015 se konala v obřadní
síni obecního úřadu v Osíku první svatba. Toto
prvenství si odnášejí Zdeněk Opat a Mirka
Krejčí. Manželům Opatovým přejeme do společných let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Poděkování
Byl to pro novomanžele slavný den, mezi Vánocemi a Silvestrem. V tento netradiční termín dne 28. 12. 2015, se konala v naší obci asi historicky první svatba. Tedy ne svatba jako taková
(těch už sál v Kulturním domě pamatuje nepočítaně), ale svatební obřad. Na obecním úřadě
bylo vše připraveno, takže si před paní oddávající mohla Mirka Krejčí říci společné ANO se
Zdeňkem Opatem. Svatba se plánovala na
pozdější termín, ale díky přičinění kamarádů
se uskutečnila v tomto termínu. Proto – za nás
kamarády, přejeme hodně spokojenosti, trpělivosti, vzájemné manželské úcty, radosti a
mnoho slunečných dnů na společné cestě
životem. A moc děkujeme za pozvání ke svatebnímu stolu, užili jsme si to. Ať se Vám daří!
Za všechny na svatbě přítomné kamarády
Honza Abraham

V měsíci lednu 2016 oslaví své význačné
životní jubileum tito naši občané:
50. narozeniny
Petr Bubeníček, Osík 341
55. narozeniny
Květoslav Štorek, 304
65. narozeniny
Miloš Patočka, 12
Stanislav Petraš, 200
Josef Zavadil, 224
80. narozeniny
Anna Beníšková, 289
88. narozeniny
Marie Lázničková, 15

a v měsíci únoru 2016:
55. narozeniny
Alena Marešková, Osík 224
65. narozeniny
Jan Vostřel, 285
František Šauer, 177
70. narozeniny
Marie Novotná, 103
Vladimír Abraham, 141
75. narozeniny
Vít Drábek, 146
Hana Kladivová, 223
81. narozeniny
František Stráník, 6
87. narozeniny
Anna Petrašová, 200
90. narozeniny
Jaroslav Láznička, 15

Popate za svoz
odpadu pro ro 2016
Zastupitelstvo obce schválilo dne 9. prosince 2015 obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2015 (zveřejněna na webových stránkách obce), kterou se stanovuje výše místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem pro rok
2016. Výše poplatku zůstává i nadále bez
změny, i přes navýšení ceny svozovou
ﬁrmou LIKO Svitavy, a činí 530 Kč / osoba
/ rok. Důležitou změnou ve vyhlášce je,
že od poplatku se neosvobozuje poplatník, který se v obci celoročně nezdržuje.
Poplatek je dotován z příjmů za separovaný sběr (plasty) a z rozpočtu stejně tak
jako odpadové hospodářství obce, tj.
provoz sběrného dvora, likvidace stavebního odpadu, pneumatik, stavebního
odpadu, bioodpadu apod. Z uvedeného je
zřejmé, že zodpovědné a intenzivní třídění odpadů má výrazný vliv na výši
poplatku. Prosíme proto občany obce
o důsledné třídění odpadů, vyplatí se to
nám všem!

Úhrady popatků
Na základě schválení zastupitelstva obce se
poplatek za komunální odpad pro rok 2016
nemění a zůstává tak na úrovni roku 2013,
tj. 530 Kč za trvale přihlášenou osobu na rok.
U rekreačních objektů je tento poplatek vztažen k nemovitosti.
Poplatky za svoz a likvidaci komunálního
odpadu ve výši 530 Kč a poplatky ze psů ve
výši 100 Kč (senioři 80 Kč) se budou vybírat na
obecním úřadě od pondělí 14. března do
pátku 18. března 2016 v termínech:
Pondělí a středa: 8:00 – 17:00 hod.

Úterý a čtvrtek: 8:00 – 15:00 hod.
Pátek: 8:00 – 12:00 hod.
Poplatek lze uhradit i bezhotovostním převodem platbou na běžný účet obce
č. 1283375359/0800 s variabilním symbolem
ve tvaru 1340+číslo popisné (např. č.p. 240
bude mít variabilní symbol 1340240).
Tuto formu úhrady upřednostňujeme.
Děkujeme, že třídíte odpad, protože tak nejen
šetříte životní prostředí, ale i zlevňujete
poplatky za jejich svoz.
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Narozené děti

Mikuláš přinesl Patriku Prokopovi a Kristýně
Trnkové, Osík 225, nádherný dárek: Dne 6. prosince 2015 se jim narodil Filip Prokop.

Výzva
pro majitee psů
Z důvodů aktualizace údajů v evidenci psů
žádáme jejich majitele o vyplnění nového
formuláře „Přiznání k místnímu poplatku ze
psů“. Formulář si také můžete stáhnout na
stránkách obce. Vyplněný a podepsaný formulář odevzdejte na obecní úřad nejpozději
do 26. 2. 2016, případně zašlete na mail:
ﬂidrova.osik@lit.cz

Zprávy z oce

Důležité informace k budování přípoje
Domovní přípojky splaškové kanalizace
Jak již bylo avizováno v minulém (prosincovém) vydání obecních novin, dále zveřejňujeme, jak postupovat při výstavbě domovní gravitační části přípojky splaškové kanalizace
v obci.
Součástí stavby splaškové kanalizace v obci
jsou mimo hlavních stok také domovní přípojky.
Kanalizační domovní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem od vyústění
(napojení) vnitřní kanalizace odkanalizovaného objektu (nemovitosti) k vlastnické hranici pozemku – soukromá část a úsekem
potrubí od hranice pozemku do hlavní stoky
kanalizace – veřejná část.
Veřejná část gravitačního potrubí přípojky
(část na obecních pozemcích) je vyvedena
zhotovitelem stavby z hlavní stoky mimo
komunikaci resp. zpevněnou plochu na hranici
parcely vlastníka nemovitosti a zaslepena
víčkem - slouží pro napojení jednotlivých
objektů. Každá nemovitost má tedy zřízeno
své místo pro napojení.
Zhotovení a napojení gravitační části přípojky
od „víčka“ po nemovitost (soukromá část) je
záležitostí vlastníka objektu resp. nemovitosti, kterou si zajišťuje na vlastní náklady.
Při stavbě domovní kanalizační přípojky je
nutno respektovat stavební zákon, tzn., že
každá přípojka musí mít zpracovanou projektovou dokumentaci a vydáno příslušné povolení stavebního úřadu (územní souhlas). Tyto
podmínky byly zajištěny obcí (viz projekty
domovních přípojek).
Stavbu „soukromé části“ přípojky je možné
zadat odborné ﬁrmě (např. Savos Litomyšl)
nebo vybudovat svépomocí dle zmíněné projektové dokumentace kanalizační přípojky.
Napojení přípojky na veřejnou část potrubí
resp. hlavní stoky je možné až po kolaudaci
díla a uvedení kanalizace do provozu, tj. cca od
1. 4. 2016.
V případě nejasností s technickým řešením
kanalizační přípojky se obraťte na správce
kanalizace (viz níže uvedený kontakt).

6) Po realizaci stavby kanalizační přípojky tj.
položení gravitačního potrubí přípojky
a před jeho zasypáním je nutné dohodnout
se správcem (technikem) kanalizace termín fyzické kontroly technického řešení,
uložení přípojky a následné přejímky
domovní přípojky. Správce (technik) kanalizace a kontaktní osoba: Ing. Josef Láznička, mob.: 725 593 301.
7) Kanalizační přípojky vybudované před termínem kolaudace díla (tj. cca do 1. 4. 2016)
nesmí do kanalizačního systému vypouštět odpadní vody. Vypouštění bude možné
po uvedeném termínu případně na základě
výzvy obce.
8) Kanalizační přípojky, které nelze napojit
gravitačně (tlakové) budou řešeny individuálně po konzultaci se správcem kanalizace.

Pravidla výstavby kanalizační přípojky
1) Stavbu kanalizační přípojky včetně revizní
šachty si zajišťuje majitel objektu sám a na
vlastní náklady.
2) Každá kanalizační přípojka musí být osazena revizní šachtou (lze zakoupit u ﬁrmy
Savos Litomyšl za zvýhodněnou předjednanou cenu) a to co nejblíže k hlavní stoce.
Technické řešení viz „Projekt kanalizační
přípojky pro č.p. …“.
3) Kanalizační napojení objektů musí být před
revizní šachtou, tj. objekt – veškeré vývody
odpadních vod – revizní šachta – hlavní
stoka.
4) Do přípojky nesmí být zaústěny dešťové
vody, odpadní vody z chovu hospodářských
zvířat a odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zák. č. 274/2001 Sb., §18 odst. 4).
5) Každá nemovitost smí mít pouze jednu
domovní přípojku. Více přípojek se povoluje
pouze ve výjimečných a předem schválených případech (např. mimořádně rozlehlý
objekt).

Domovní přípojky

Jedna z nových cest po Osíku

Napojení kanalizační přípojky a vypouštění odpadních vod
1) Před napojením domovní přípojky na hlavní
stoku resp. do kanalizačního systému musí
mít každý majitel příslušné nemovitosti
vyplněný a odevzdaný formulář (k vyzvednutí na obecním úřadě nebo ke stažení na
webových stránkách obce) a následně podepsanou „Smlouvu o odvádění odpadních
vod“.

2) Smlouvu lze podepsat při technické přejímce přípojky správcem kanalizace. Současně bude odečten i stav vodoměru.
3) Po napojení nemovitosti na kanalizaci je
nutné vyřadit z provozu septiky a jímky
(vyčerpat, vyvést). Po dohodě se správcem
možno odčerpat do kanalizačního systému.
4) S t o č n é b u d e ú č t o v á n o o d u z a v ř e n í
„Smlouvy o odvádění odpadních vod“ a ve
stejné periodicitě (3x ročně) a množství
jako vodné, tj. dle stavu vodoměru.
Cena stočného je, dle zpracované ﬁnanční
analýzy, pro rok 2016 vypočtena a stanovena
ve výši 35 Kč bez DPH (15%).

Legislativa a pravidla likvidace odpadních vod
Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem
majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, § 3 odst. 8 může obec v přenesené
působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům
stavebního pozemku nebo staveb, na kterých
vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody,
povinnost připojit se na kanalizaci v případech,
kdy je to technicky možné.
Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené
smlouvy provozovatel, má právo dle §8 odst.
11 zákona č. 274/2001 Sb. na úplatu (stočné) za
odvádění a čištění, případně zneškodňování,
odpadních vod.
Není-li množství vypouštěných odpadních vod
přímo měřeno, předpokládá se, že odběratel,
který odebírá vodu z veřejného vodovodu,
vypouští do kanalizace takové množství vody,
které podle zjištění vodoměru odebral. Takto
získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. V případech,
kdy není osazen vodoměr, zjistí se množství
vypouštěných odpadních vod odborným
výpočtem podle směrných čísel roční potřeby
vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o
vodovodech a kanalizacích. Tento výpočet
musí být ověřen provozovatelem kanalizace.
Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole,
zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se
dopouští přestupku proti zákonu o vodách
a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního
orgánu nebo inspekce životního prostředí.
Za povolené zneškodňování odpadních vod se
dle zákona považuje vypouštění odpadní vody
do domovní, nebo obecné kanalizace ukončené odpovídající čistírnou odpadních vod.
Nebo mít vybudovanou nepropustnou a zkolaudovanou jímku na odpadní vodu a také
věrohodně prokázat vyvážení této jímky (nejlépe fakturou od ﬁrmy oprávněné k vyvážení
a nezávadné likvidaci odpadních vod). Nebudou-li mít majitelé jímek tento doklad k dispozici, nebo pokud dům jímkou nebude vybaven
vůbec, hrozí vlastníkům vysoké pokuty za
znečišťování životního prostředí.
Vzhledem k výše uvedenému, doporučujeme
proto všem občanům včasné připojení na vybudovanou splaškovou kanalizaci.
K. Rothschein, 21. 1. 2016
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Zimní ace v Osíku
Cyistům sníh nevadil
Cyklisté z vesnice u Litomyšle již od roku 1985 udržují novoroční tradici.
Zatímco se mnoho lidí teprve probouzí po silvestrovském bujarém veselí, sportovci z Osíka už sedlají svá kola a vyrážejí na první vyjížďku. Vyjeli i
letos, sníh je nepřekvapil.

"Sešlo se nás celkem deset. Jeli amatérští cyklisté, cykloturisté a hokejisti. Tentokrát jsme zvolili trasu z Osíku do Morašic, na Růžový palouček
a zpět. To je zhruba dvacet dva kilometrů. Byla to pěkná vyjížďka," zhodnotil jízdu Lukáš Staněk, cyklista z Osíku.
Foto Kamila 8.1.

Osík zpívakoedy
Když v podvečer 9. prosince začalo pršet, vypadalo to, že pečlivě připravená akce „Česko zpívá koledy“ se neuskuteční. Tentokrát však Osík
nezklamal. Od půl šesté se začali scházet lidé z celé obce, a do šesti hodin
bylo parkoviště u Dvořákovy tiskárny zcela zaplněné lidmi s deštníky.
Odhaduji, že jich do stovky mnoho nechybělo. Školáci měli připravený
přístřešek, kde od 18. hodiny předvedli svůj program, tj. známé i méně
známé vánoční koledy. Přítomní lidé si s nimi s chutí zanotovali; někdo
nahlas, jiný si jen pobrukoval.
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Po hezkém programu pokračovalo setkání i nadále. Lidé si vzájemně
potřásali rukama, popíjeli k tomu připravený alko- i nealkosvařáček,
ochutnávali přichystané domácí vánoční pečivo. Pro děti byly nachystány malé dárečky, vyrobené v tiskárně. A když se postupně lidé rozcházeli k domovům, jistě šli s příjemnými pocity, které nemohl ani déšť pokazit.
Děkujeme všem za povedenou předvánoční akci!
jKl, foto Kamila 8.1.

Zimní ace

Zimní ace v Osíku
Vánoční koncert
V úterý 22. prosince 2015, tedy na den přesně po roce, se v Kulturním
domě uskutečnil dnes již tradiční Vánoční koncert. Stejně jako před
rokem, zahrála pro pokojnou vánoční atmosféru skupina „Parkoviště
pro velbloudy“ z Morašic. A i tentokrát bylo připraveno výborné svařené
víno, které všem návštěvníkům jistě zpříjemnilo atmosféru ještě více.
Přestože vlastní písně měly vánočního ducha, většině návštěvníků chyběly tradiční vánoční koledy, kterých bylo poskrovnu. Nejvíce to bylo
poznat u předposlední písně večera „Půjdem spolu do Betléma“. Tu skupina výborně využila pro představení kapely, a přestože byla převlečena
do rockovějšího kabátu, roztleskala prakticky každého v sále.
Nezbývá než si na tu poklidnou atmosféru vzpomenout a těšit se na
příští rok, kdy budou na seznamu skladeb tradiční koledy mnohem více
zastoupeny.
Michal Zölﬂ, foto Macháček

Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna se shromáždilo v domě čp. 104 sedm skupinek „tří králů“ se svými vedoucími, kde po patřičné úpravě a nezbytných pokynech
zazpívali hromadně svoji koledu a pak se rozešli po vsi. Počasí jim přálo a
naši občané také. Otevřeli jim skoro všude (někde asi nebyli doma), do
kasičky dali připravenou částku, dětem poděkovali a někteří měli pro ně
připravené i drobné dárky. Rovněž s vedoucími prohodili několik vět;
hlavně se zajímali, zda vybrané peníze nepůjdou na uprchlíky.
O výsledku sbírky nás informovalo vedení Farní charity D. Újezd:
Celkem bylo vybráno 226 709 Kč.
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Budislav
16 010 Kč
Desná
20 093 Kč

Zimní ace

Dolní Újezd
80 747 Kč
Horní Újezd
30 936 Kč
Osík
32 082 Kč
Poříčí
27 073 Kč
Vidlatá Seč
19 768 Kč
Farní charita Děkuje široké veřejnosti za vstřícné přijetí koledníků, dětem
a vedoucím skupinek, díky jejichž obětavosti se mohla Tříkrálová sbírka
uskutečnit.
Záměr na využití ﬁnančních prostředků:
Nákup kompenzačních pomůcek, nákup zdravotního materiálu, odkup
sociálního automobilu, úhrada některých provozních nákladů pečovatelské a ošetřovatelské služby.
jKl

OSÍK DNES | noviny oce Osík | 23. ročník | leden 2016 | č. 1 | str. 5

Před Vánocemi ve škoe
Několika snímky Vám chceme přiblížit radostnou předvánoční atmosféru v naší škole, při společné besídce i radosti z dárků.
Foto Hrdonková

ZÁPIS

DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OSÍKU
SE KONÁ V ÚTERÝ 11. ÚNORA 2016 OD 15:00 DO 17:00 HODIN.
ZÁPIS JE PRO DĚTI NAROZENÉ OD 1. 9. 2009 DO 31. 8. 2010
A DĚTI, KTERÉ DOSTALY V LOŇSKÉM ROCE ODKLAD
ZÁPIS PROBĚHNE FORMOU HRY, PŘI KTERÉ DĚTI UKÁŽÍ
SVÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI
RODIČE PŘINESOU K ZÁPISU
RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ PRŮKAZ.
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Zákadní škoa

Čtení pro ženy
Konzervy

Povídání o řízu
Milé dámy, ještě pod vlivem vánočního a novoročního přejídání vás zvu na povídání o vzniku
jednoho z nejrozšířenějších pokrmů, řízku.
Většinu místa nám však zabere seznámení
s jednou z nejzajímavějších postav vídeňského
panovnického dvora, slavného vojevůdce
Radeckého.

Maršál Radecký

Český šlechtic, politik a polní maršálek Josef
Václav Radecký (1766 – 1858) je v době našeho
vyprávění již na zaslouženém odpočinku. Má
za sebou nespočet vítězných tažení, mnoho
nejvyšších vyznamenání, úctu všech lidí kolem
sebe. V Rakousku si umí pořádně užívat;
dopřává si své oblíbené víno a také rád a dobře
jí. Ostatně – má na to. Jenže v roce 1831 to
začíná zase na Apeninském poloostrově vřít.
Itálie tehdy ještě neexistovala, byla zde jen
řada drobných státečků, které se mezi sebou
neustále přely. Rakouský císař František
I. (1768 – 1835) si vzpomněl na Radeckého
a poslal jej tam, aby se svými vojáky uklidnil
horké italské hlavy. Zkušený vojevůdce situaci
zvládne tak dobře, že je roku 1836 povýšen na
maršála.
Jenže Italové pokoj nedají. V bouřlivém roce
1848 zde dochází k řadě povstání proti
habsburské nadvládě. Přestože je Radeckému
již 82 let, vytáhne v čele svého vojska na Milán.
Pokoří jej a pak jde na Benátky. A právě
v tomto městě na lagunách tento gurmán
a požitkář jednoho dne ochutná skutečnou
delikatesu. V hotelu Danielli si poručí to nejlepší jídlo. Číšník mu naservíruje specialitu
italských kuchařů, zvanou Cotoletta alla Milanese (milánská kotleta). Když přinese talíř,
maršál si se zájmem prohlédne dozlatova
osmažený plátek telecího masa, který neodolatelně voní. Již po prvním soustu je z chuti
nového pokrmu opravdu nadšený. Zavolá si
kuchaře a jídlo mu pochválí. „Mohl byste mi
poskytnout recept?“ požádá ho a šéf kuchyně
mu ochotně vyhoví. Tak vznešeného hosta
přece nemá každý den. Vojevůdce si popsaný
postup pečlivě poznamená.

Čtení pro ženy

V příští depeši k vídeňskému dvoru už Radecký
líčí nejen aktuální politickou situaci v Itálii
a své kroky k jejímu uklidnění. Připojí také
popis přípravy lahůdky, kterou zde ochutnal
a kterou novému panovníkovi Františku Josefovi I. může jen doporučit. Císařská kuchyně si
s její přípravou prý snadno poradí, protože
recept není nijak složitý: „Plátek dobře naklepaného telecího masa se obalí v mouce,
následně v rozšlehaných vejcích a nakonec ve
směsi parmezánu a strouhanky.“ Cožpak o to,
mouku, vejce i strouhanku mají, ale kde vzít
parmezán? Kuchař krčí bezradně rameny.
Vůbec netuší, kde by tuto italskou lahůdku
mohl sehnat, a ani na to nemá čas. Nakonec
proto improvizuje a maso obalí jenom ve
strouhance. Panovníkovi ale zachutná šťavnatý usmažený plátek masa i tak, a pokrm,
nazvaný vídeňský řízek, se stal rychle nedílnou
součástí císařského jídelníčku, a velmi rychle
i všech hotelů, restaurací a kuchyní.
Dnes naše hospodyňky znají desítky receptů
na přípravu řízků, různými postupy a z různých
druhů masa. Ale do toho nebudu zabíhat.
Raději zakončím opět Radeckým. Slavný vojevůdce nezemřel jako slavný vojevůdce na poli
cti a slávy, ale velmi civilně, jak mu předpověděla stará cikánka. Uklouzl na navoskované
podlaze v pokoji své rezidence v Miláně.
Pádem si zlomil krček stehenní kosti a zemřel
na následky zranění na počátku roku 1858
v Miláně ve věku 91 let.
jKl

Pomník slavnému českému vojevůdci, hraběti
Radeckému (foto asi z r. 1900). V roce 1920
odstraněn, nyní se jedná o jeho obnovení.

„Není nic horšího než voják, kterému
hlady kručí v břiše. Je slabý, podrážděný
a náchylný k nemocem.“ Tak uvažuje
generál a pozdější francouzský císař
Napoleon Bonaparte (1769 – 1821).
Jenže jak zajistit pravidelnou stravu pro
tolik hladových krků v armádě? Po
dlouhá staletí se jídlo na delší čas uchovávalo pomocí nasolení, uzení, máčení
v alkoholu či octu. Ale žádný z těchto
způsobů nezajistí čerstvé potraviny
nadlouho. Napoleon se rozhodl jednat.
V roce 1795 vyhlásí, že ten, kdo přijde na
způsob, jak uchránit zásoby před zkažením, obdrží 12 000 franků!
Nabídka ohromné odměny zaujala také
pařížského cukráře a kuchaře Nicolase
Apperta. „Proč neuchovávat jídlo jako
třeba víno?“ poškrábe se na bradě
a pustí se do pokusů. Zkušenosti mu
nechybí, pracoval jako sládek, svíčkař,
vinař atd. Nespěchá, svůj nápad vylepšuje dlouhých 15 let! Vaří různá jídla,
která plní do skleněných lahví a uzavírá
je korkovými zátkami. Naplněné láhve
potom stáhne drátem a ohřívá je ve
vařící vodě. Výsledky jsou stále lepší.
V roce 1809 se o novince dozví Napoleon a přikáže provést zkoušku. Osmnáct sklenic k otestování je uloženo na
loď. Po čtyřech měsících se určená
komise sejde a jídla z otevřených sklenic ochutnává. Výsledek všechny dokonale překvapí a nadšený Napoleon
osobně vysází Appertovi slíbenou
odměnu na ruku.
Británie samozřejmě nemůže za tímto
francouzským objevem zůstat pozadu.
Již v roce 1810 přichází čiperný podnikatel Peter Durand se svým vlastním vynálezem Místo skleněných láhví raději plní
jídlem nádoby z plechu, který je navíc
důmyslně chráněn před korozí vrstvou
cínu. Jeho nápad slaví úspěch – kov je
mnohem odolnější vůči nárazům i jiným
vlivům a snadněji se s ním ve výrobě
pracuje. Potraviny v konzervách vydrží
ještě déle než ve skle.
Skleněné i plechové konzervy si vítězně
razily cestu napříč celým světem,
postupně se vylepšoval materiál i tvary.
Obrovskému rozmachu napomohla
např. zlatá horečka v Kalifornii, ale
hlavně války – americká občanská válka
a hlavně světová válka. Dnes si již neumíme život bez konzervovaných potravin představit, ať už je to maso, zelenina, nápoje či mléko.
J. Klouda
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TJ SooOsík, z.s.
Hoejová parta SooOsík 2015 - 2016
Další výsledky HPS Osík v CHL Česká Třebová:
12. 12. 2015 HC Černovír - HPS Osík 3:4 sn (1:2,2:1)
Branky: Šnajdr, Vopařil, Flídr, rozh. nájezd Petraš; asistence: Flídr,
Petraš, Šauer; sestava: Kopecký - Kalibán, Vopařil - Flídr, Třasák - Novák,
Šauer, Pulkrábek - Šnajdr, Petraš, Němec M. - Novotný R., Broulík.
V tomto utkání jsme doplatili na zbytečné chyby v obranné činnosti.
Druhý bod pro nás získal perfektně provedeným nájezdem nestor
Petraš.
2. 1. 2016 HPS Osík - HC TEPI tepelná čerpadla 1:4 (0:2,1:2)
Branka: Vajrauch; asistence: Motyčka; sestava: Kopecký - Kalibán,
Němec L. - Stráník, Motyčka - Šnajdr, Šauer, Vajrauch - Broulík, Petraš,
Pulkrábek - Vomáčka L., Vopařil, Karlík M.
V prvním zápase nového roku jsme nastoupili proti celku, který sestoupil
z první ligy. Od začátku byl lepší co se týče hry s kotoučem a v bruslení.
Když jsme zlepšili bruslení, dostávali jsme soupeře do úzkých. Zradilo
nás ale zakončení, kdy jsme nedokázali využít čtyři samostatné úniky na
branku.
9. 1. 2016 LOMAX Česká Třebová - HPS Osík 2:3 (0:1,2:2)
Branky: Broulík, Šauer, Flídr; asistence: Flídr, Vajrauch; sestava: Novotný
O. - Němec L., Motyčka - Flídr (Hladík) - Broulík, Šauer, Vajrauch - Flídr
(Hladík), Petraš, Karlík M.
Vinou různých okolností jsme nastoupili do zápasu pouze s devíti hráči.
Soupeř na tom byl ale stejně. V první polovině jsme dokázali proměnit
Broulíkem jen jednu z mnoha šancí. V druhé nás dostal do dvoubrankového vedení po Vajrauchově akci Šauer. Soupeř pak šťastně snížil
a dostal se zpátky do zápasu. My jsme provedli změnu v sestavě, kdy si
svá místa vyměnili Flídr s Hladíkem. To se nám vyplatilo, když prvně jmenovaný vstřelil po krásné samostatné akci třetí branku. Lomaxu se ale
podařilo snížit a dostal nás pod tlak, z něhož pramenily i jeho další šance.
Ty však nedokázal díky skvělým zákrokům Ondry Novotného v naší
brance proměnit a tak jsme si připsali první vítězství v roce 2016.
Termíny dalších zápasů:
Sobota 23. 1. 2016 17:00 hod. HPS Osík - HC RYDO Česká Třebová
Pondělí 25. 1. 2016 20:30 hod. HC CZLOKO - HPS Osík
Přijeďte náš tým podpořit.
Za HPS Osík Radek Novotný

TJ SOKOL OSÍK, z.s. VÁS ZVE NA

8.VSOKOLSKÝ
PLES
pátek 29. ledna 2016
HUDBA: MEDIUM II

V KULTURNÍM DOMĚ V OSÍKU

PROGRAM VEČERA:
20:00 hodin
• zahájení plesu
• hudba, tanec...
22:00 hodin
• předtančení BAILADORAS
- latinskoamerické rytmy
23:30 hodin
• losování výher
• výdej výher
• hudba, tanec...
02:00 hodin
• ukončení plesu
(když kapela vydrží dýl,
budeme dýl...)
TEPLÁ VEČEŘE

REZERVACE MÍST U J. DRIMLA, MOB. 724 307 129

Foto ze silvestrovského srandamače, o kterém se nic nedočteme
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