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Slovo starosty
Čas prázdnin a dovolených uplynul a pomalu
je třeba se připravovat na zimu. Pro pracovníky
obecního úřadu to znamená především práci na
vytvoření návrhu rozpočtu na další rok a provádění každoroční inventury majetku obce.
Dělníci z pracovní čety dokončují poslední seč
a budou připravovat sezónní mechanizaci na
přezimování.
V letošním roce jsme investovali ﬁnanční prostředky především do oprav obecních komunikací a do vybudování vsypové loučky na hřbitově.
Pro ty, kteří žehrají, že to stálo hodně peněz, chci
jen podotknout, že zrovna jejich ostatky mohou
spočinout na této louce a jistě je i jejich přáním
spočinout na důstojném místě. Tento standartní
požadavek naše nově vybudované dílo naprosto splňuje. Z ohlasu spoluobčanů i návštěvníků
hřbitova je nezpochybnitelné, že úpravy na hřbitově jsou krok správným směrem.
V parku na návsi byla dokončena výsadba porostů a nainstalována prolézačka pro děti do deseti
let a lavičky pro jejich doprovod i ostatní návštěvníky centra obce. Nové prolézačky byly postaveny
i na zahradě mateřské školy. Tato investice byla
pokryta částečně z výnosu výherních automatů,
rozmístěných v restauracích v naší obci.
Velký kus práce byl vykonán na úseku vodovodu Osek-Volduchy, jehož provoz leží na našich bedrech. Stále se snažíme zlepšovat kvalitu
vody, investujeme do obnovy technologického
zařízení, připojili jsme vrt u studánky v Habru
a vyhledáváme stále nové možnosti posílení tohoto vodohospodářského zařízení. Výsledkem
je darovací smlouva mezi ﬁrmou Tekro a Obcí

Osek, která byla uzavřena v posledních dnech
měsíce září. Tímto smluvním aktem získala
obec vodohospodářské dílo bývalého JZD Osek,
které zásobovalo farmu ve Volduchách. Připojení na soustavu vodovodu Osek-Volduchy je
záměrem pro příští rok. Tímto děkujeme ﬁrmě
Tekro za cenný dar.
Jako každý rok budou přistaveny kontejnery
pro podzimní úklid v obci a to v termínech: sobota 20.října 2007 v odpoledních hodinách na
Vitince a sobota 27.října 2007 v odpoledních
hodinách v Oseku na obvyklých místech. Kromě toho proběhne svoz nebezpečného odpadu
v sobotu 3.listopadu 2007 od 10,35 hod. do
11,00 hod. v Oseku u samoobsluhy a od 11,05
do 11,30 hod. „u transfotmátoru“ na Vitince.
Rádi bychom Vás ještě informovali, že Město Rokycany zajišťuje zpětný odběr použitých výrobků
ve svých sběrných dvorech Železná (bývalá kotelna) a Němčičky: oleje, elektrické akumulátory,
galvanické články a baterie, elektrozařízení z domácností (lednice,televize,pračky, počítače,monitory,vysavače, elektronářadí,výbojky,zářivky,
úsporné žárovky). Tyto výrobky můžete ve sběrných dvorech odevzdat bezplatně bez ohledu
na trvalé bydliště. Neodebírají pneumatiky.
V příštím roce nás čekají opravy místních komunikací do Hudlic a Nového Dvora, obnova
veřejného osvětlení od obecního úřadu směrem
ke statku a především shánění prostředků z evropských i krajských fondů na konečnou úpravu
komunikací na návsi a okolí a v neposlední řadě
i na rekonstrukci základní školy.
Na závěr si znovu neodpustím připomenout
nešvary, s kterými se neustále potýkáme, a to je
parkování vozidel na místních komunikacích
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způsobem, který ztěžuje nebo úplně znemožňuje průjezd techniky ( např. hasičů) zejména
v nočních hodinách. Ještě jednou Vás žádám,
abyste parkovali svá vozidla na vlastním pozemku a neztěžujte projezd popelářům, hasičům i mechanizaci udržující sjízdnost místních
komunikací v zimním období. Dalším, který se
rozmohl v poslední době je jízda terénních čtyřkolek na Kamýku. Celá oblast Kamýku je určena
pouze pro pěší a neexistuje, aby se zde projížděl kdokoli na jakémkoliv motorovém vozidle!
Upozornili jsme Policii ČR na tuto skutečnost
a požádali ji o kontrolu tohoto území. Posledním nešvarem jsou skládky zeminy a různých
výkopků, na což jsme již v minulosti poukazovali. Na obecním pozemku nám nepořádek nevadí. Obec je naopak kritizována, že si dovolila
rozhrnout a uklidit skládku zeminy, která měla
být uklizena již před několika lety. Děkuji za
pochopení a přeji hezké podzimní dny
Jaroslav Peroutka
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Návštěva na Obecním úřadě
v Oseku
Dne 25.září jsme se setkali na Obecním úřadě v Oseku s panem starostou Jaroslavem Peroutkou, který nás seznámil s tím,
co se děje na obecním úřadě, kdo tam pracuje, jak probíhaly
volby a co se plánuje do budoucna v obcích Osek a Vitinka.
Také nám vysvětlil, jak obec hospodaří s penězi od státu. Hovořil například o investicích do komunikací, vodovodu, plynovodu a údržby zeleně. Ukázal nám územní plán obce a vysvětlil,
k čemu slouží. Uvedl, jaké akce zajišťuje obec pro občany. Nejvíce nás zajímalo, co nového se v obci plánuje – například cyklostezka z Oseka do Volduch, kruhový objezd, hřiště, oprava školy.
Byli jsme spokojeni. Pan starosta nám dopodrobna vysvětlil, jak
funguje obecní samospráva.
Michal Veleta, IX.tř. ZŠ Osek

ZO ČZS

Klub důchodců

U příležitosti 50. výročí založení Českého zahrádkářského svazu si připomeňme historii založení zahrádkářského spolku v Oseku. Přípravný výbor zahrádkářského spolku v Oseku byl navržen
1. prosince 1956 v Lidovém domě za účasti 49 občanů:
Předseda:
Jan Pech
Jednatel:
Miloslav Černý
Hospodář:
Václav Baxa
Členové:
Anna Pinkavová, Helena Růžičková, Alois Koldinský, Rudolf Štych, Antonín Plecitý a Josef Benetka

Kdo jsme ?
Jsme Vaši spoluobčané, víc už odrostlejší, ale přesto stále aktivní, alespoň trochu, také veselí, tedy osečtí důchodci. Chceme Vám
o naší činnosti něco napsat. Historii necháme stranou, napíšeme
jen to, co je pro letošek aktuální.

Na výborové schůzi 4, ledna 1957 byl výbor doplněn o dva členy – Emila Moravce a Václava Basla. Dne 12. ledna 1957 se konala členská schůze v Lidovém domě a od té doby se tam konají
dosud. Dne 10. března 1957 zasílá ONV dopis, že bere na vědomí
založení Spolku zahrádkářů v Oseku. Na výroční schůzi 13. dubna 1957 je přečteno povolání ústředního předsednictva Jednoty
zahrádkářů o sloučení s Jednotou ovocnářů do nové organizace,a to do Československého svazu zahrádkárů a ovocnářů.
29. září 1957 je svolán sjezd, zvolen první první ústřední výbor
a přijat nový název – Československý ovocnářský a zahrádkářský
svaz, který měl v době ustavení 46 000 členů, nejvíce k 1. prosinci
1969, kdy dosáhla stovky.
V současné době má naše ZO (k 31. prosinci 2006) celkem
25 členů, z toho jsou zakládající členové př. František Lokajíček
a Václav Brejcha.
50. výročí ČZS bude připomenuto okresní výstavou všech ZO
územního sdružení Rokycany, která bude v pátek 12. října, v sobotu 13. a v neděli 14. října v sále
obecního úřadu v Oseku. Vystavovány budou vzorky všech výpěstků
zahrádkářů: ovoce, zelenina, květiny a též fotograﬁe ze zajímavých
částí uspořádaných záhonů, zákoutí, scenerie zahrádek a zahrad nebo
zajímavých okrasných stromů
a keřů. Vyzýváme občany, aby svými výpěstky obohatili naši výstavu
a děkujeme za návštěvu.
B. P.

Od počátku roku pracujeme podle plánu činnosti, který zpracovává celý výbor Klubu důchodců. Plán je možné doplnit nebo zcela
změnit podle okamžité potřeby nebo požadavků členů. Je sestaven
podle osvědčených oblastí kulturního života tak, aby si naši senioři
mohli vybrat aktivitu podle svých zálib a fyzických možností.
Tak například pořádáme příjemná posezení, jezdíme na výlety
i do divadel, scházíme se na “Babinci“. Zástupci klubu navštěvují
jubilanty z řad členů s drobným dárkem. Nesmíme zapomenout
na příspěvek od obce Osek a od konzumního družstva Jednota.
Bez těchto peněz by se nám asi akce nepodařilo organizovat. Samozřejmě i členové se na nákladech podílejí, hradí si vstupné do
divadel a na výletech a přispívají na občerstvení při posezení. Po
dlouhé době stojí v čele klubu důchodců předseda pan Václav Veleta a spolu s ním i další členové výboru z dřívější doby. I když se
může zdát, že činnost klubu není obsáhlá a mohla by být bohatší,
přesto je náročná. Už z toho, co jsme dnes napsali vidíte, že naši
důchodci nesedí doma, aby u okna očekávali listonošku, až přinese
důchod. Do příštího čísla Oseckého zpravodaje se Vám budeme
snažit podrobně napsat o jednotlivých letošních akcích.
Těšíme se na shledanou.

Osecký zpravodaj
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Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti:
Červen 2007:

Miloslava Černá - Vitinka 17 (87)
Jaroslava Hasalová - Osek 218 (81)
Bedřich Polka - Osek 253 (70)
Jiří Pliml - Osek 198 (80)

Červenec 2007: František Lokajíček - Osek 216 (80)
Vladimír Paum - Osek 313 (75)
Jaroslav Benetka - Osek 245 (81)
Josef Košař - 254 (82)
František Farský - Osek 77 (80)
Věra Svobodová - Osek 236 (70)
Miloslav Houška - Osek 224 (70)
Srpen 2007:

Libuše Košařová - Osek 223 (91)
Marie Vokáčová - Vitinka 53 (75)

Zlatou svatbu
oslavili dne 27. 7. 2007 manželé
Marie a Vladimír Borečkovi,
Osek 37.

Opustili nás:
23. 7. 2007 Vlasta Havlová, 80 let
14. 8. 2007 Jaroslav Forejt, 87 let

Narodili se:
4. 7. 2007 se narodila Eliška Tuhárská

Vítání občánků
Dne 15. 9. přivítal starosta obce Jaroslav Peroutka
v obřadní síni obecního úřadu osm nových občánků:
Kamila Kuchlera narozeného 12. 3. 2007
Petra Škulinu narozeného 15. 3. 2007
Michala Dobenčáka narozeného 7. 4. 2007
Natálii Roučkovou narozenou 9. 4. 2007
Nikolu Veselou narozenou 10. 4. 2007
Elišku Beranovou narozenou 15. 6. 2007
Šimona Dudla narozeného 15. 6. 2007
Elišku Tuhárskou narozenou 4. 7. 2007
Stránku připravila Eva Dudlová
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ZŠ a MŠ Osek
Program Ekoškola
Program Ekoškola (eco-Schools) je mezinárodní program
určený základním i středním školám. Národním koordinátorem
projektu Ekoškola je Sdružení Tereza, www.terezanet.cz.
Od března 2007 ji i naše škola
přihlášená do tohoto mezinárodního projektu a tento projekt se
postupně realizuje. Jeho cílem je
propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky
šetrnému provozu a ke zlepšení
životního prostředí ve škole a jejím okolí.
Environmentální výchova je
chápána jako výchova směřující
k souladu člověka s životním prostředím. Někdy se vysvětluje jako
výchova k trvale udržitelnému
rozvoji, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního
prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Na naší škole tento projekt realizujeme takto: Nejdříve jsme
založili ekotým, pak jsem provedli analýzu ekologického stavu
školy. Na tomto zjišťování se podíleli především žáci 9. a 8.
ročníku. Analyzovali jsme čtyři oblasti:
1) odpady, jak a co třídíme
2) spotřeba energie a co tuto spotřebu ovlivňuje
3) spotřeba vody a kolik zaplatíme, zda s ní někde zbytečně
neplýtváme
4)
prostředí
ve škole i v okolí
školy. Uspořádali
jsme anketu, při
které jsme známkovali třídy, jak
se nám líbí a pak
jsme navrhovali
barvy, jak bychom chtěli třídy
vymalovat.

Výsledky jsme zveřejnili na naší nové nástěnce, která tento
projekt přibližuje všem ve škole.
Martina Michalková a Miloslava Černá při tvorbě nástěnky
V současné době je připraven Plán činností, který vychází z provedené analýzy. Tento plán je dlouhodobý. Vrámci
projektu Ekoškola je plněn i plán environmentální výchovy
a osvěty (EVVO) pro letošní školní rok.
Jan Enžl a Michal Šneberk,
dnes už bývalí žáci naší školy

Osecký zpravodaj
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TJ Sokol Osek
Přehled uplynulých událostí v osecké sokolovně

V srpnu tohoto léta
se v sokolovně konala pouťová zábava, na
které se rozezněly nástroje hudební skupiny Gong. Tuto událost si nenechalo ujít
přes 200 návštěvníků
akce, kteří se výborně bavili, což může doložit hudební produkce, která v sokolovně zněla ještě po třetí hodině v noci. Skupina
Gong nabídla opravdu široký
reprtoár písní a snad všichni,
kteří na zábavě byli, si přišli na
své. Pouťová zábava se opravdu povedla a doufáme, že tento
trend i nadále vydrží.
Po schválení příspěvků ve
výši 300,- Kč na provoz zařízení
pro aktivní členy Sokola Valnou
hromadou z letošního roku,
bude tato částka v příštím období vybírána jednotlivými vedoucími oddílů. Pokryjí se tím zejména náklady na vodu, topení
a osvětlení sálu sokolovny.
Co se týče oprav západní stěny sokolovny, zbývá už jen doladit

nátěr palubek a nainstalovat drážky na průchod tepla nad topení.
Na začátku léta tohoto roku Výbor Sokola zahájil řízení na výběr nového sokolníka z řad členů oseckého Sokola. Každý kdo navštěvuje halu sokolovny měl možnost tuto nabídku zaregistrovat
na vstupních dveřích do sokolovny. Výbor zhodnotil jednotlivé
zájemce a jejich návrhy, jak by si představovali sebe ve funkci sokolníka. Na základě tohoto řízení a následného pohovoru, se stal
sokolníkem Václav Červený, jehož návrh byl asi nejrealističtější.
Národním házenkářům se vstup do 2. ligy opravdu vydařil,
v prvních několika kolech nasbírali dostatek bodů a i vy si můžete přijít na jejich zápasy podívat abyste viděli, že se na Oseku
hraje stále kvalitní házená.
Stolním tenistům vrcholí předsezonní příprava a začátkem
podzimu začíná soutěž, do které jsou přihlášeny opět tři týmy:
Sokol Osek A vedený Jaroslavem Lepeškou, tým B
Pavlem Sloupem a tým C
Václavem Tománkem.
Pokud byste chtěli shlédnout některé utkání, přijďte se podívat v neděli v dopoledních hodinách do
sokolovny.
Pavel Sloup ml.

Tělocvičná jednota Sokol Osek

R. 1924.
Sokolovna postavena, ale účetní zpráva k 31. 12. 1924 uvádí:
Aktiva, hodnota majetku
Sokolovna
308.000,- Kč
Inventář tělocvičný
4.000,- Kč
Inventář divadelní
800,- Kč
Inventář bytový
1.500,- Kč
Odborná knihovna
150,- Kč
Biograf
2.000,- Kč
Pozemek + oplocení
5.000,- Kč
Studna + stromoví
2.650,- Kč
Aktiva celkem
325.000,- Kč

Pasiva, dluh
Dluh u Kampeličky
150.000,- Kč
Dluh úpisy členů
76.752,- Kč
Pan Beneš Mlečice
2.000,- Kč
Neproplacené účty
11.232,- Kč

Pasiva dluh celkem

239.984,- Kč

Sokol v Oseku za pět let dokázal velké dílo, členové vzali na sebe
velký úkol, odpovědnost. Ze státních a veřejných prostředků nedostali nic. Jedině ČOS přislíbila 10.000,- Kč. Přišla světová krize,
velká nezaměstnanost. Návštěvnost akcí poklesla, nízké vstupné,
výtěžky nízké. Někdy nezbylo na úroky. Ale členové udělali sbírku, úroky byly zaplaceny. Dluh splacen až r. 1948.
Z vyprávění. Při stavbě sokolovny elektroinstalace zuabudována byla, ale nesvítilo se. V obci ještě elektřina zavedena nebyla, svítilo se karbidem, světla bylo málo. Ale ve mlýně, Labutinka, měli dynamo poháněné kolem na horní vodu, průměr
4,5 m, šíře 70 cm. Výkon dynama 6 – 8 HP. Sokolové ze mlýna
do sokolovny postavili sloupy, natáhli dráty a elektřinou se svítilo, světla bylo dost. V zimě za velkých mrazů museli kolo z ledu
vysekávat. Také vyprávěli, že světlo bylo střídavě více a méně

jasné. Že to bylo tím, že
když sekerník kolo dělal,
nepřesně jej vyvážil. Prý
to zavinilo pivo. Co dnes víme. V r. 1926
byla obec elektriﬁkována a do sokolovny
zavedena přípojka.
Již při stavbě sokolovny uvažovali, nejsou židle, na čem se
bude sedět. U ﬁrmy Košař-Beran truhlářství ve Stupně si objednali80 skládacích židlí, 1 kus á 25,- Kč. Jak je zaplatit? Nejsou peníze, dluh roste. Vymysleli a rozjeli akci „kup si každý
svoji židličku“. Akce se setkala u členů s pochopením. Členové
si židličky „koupili“. Židle pevné, dubové, skládací, výborné
kvality, pohodlné sezení. Místní truhláři dodali stoly. Na větší
akce byly chybějící židle vypočeny, obětaví členové je přiváželi
a po akci vraceli. Postupně byly dokupovány starší židle, lavice
a sklopná sedadla. Při přestavbě v r. 1986 – 96 si zájemci židle a sedadla rozebrali. Moji spoluobčané, kdo máte doma ještě
onu typickou židli-sklapěčku, věnujte ji sokolu jako vzácnoiu
relikvii. Bude připomínat obětavost členů, neboť dosud některému neznámému patří.
Na toto období pamětníci rádi vzpomínali a nám vyprávěli.
Doba, kdy se lidé scházeli, mladí naslouchali vyprávění starších,
minula. My nemáme komu předat. Svědkem zůstává sokolský
archiv. I když byl necitlivým přístupem v poslední době značně
decimován, i tak podá budoucím generacím obraz života Sokola
i obce v té době. Doplňujte jej o současné dění.
-sl-
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Knihovnické okénko
aneb zprávy z místní knihovny Osek
Pro informaci občanům uvádím, že
místní knihovna je umístěna v suterénu obecního úřadu a je otevřena ve
středu od 17.00 do 18.00. Půjčování
knih je bezplatné.
V současné době je registrováno 102
čtenářů, z toho 48 z řad mládeže do 15
let. Protože knihovna čítá přes 4000
svazků různých žánřů beletrie i naučné
literatury, uspokojení najdou čtenáři
každého věku. Každoročně přibývá kolem 80 knih, zejména knižních novinek. Kromě toho nám
knihovna v Rokycanech zapůjčuje několikrát do roka výměnné soubory knih.
Se začátkem školního roku bych chtěla vyzvat zejména
školáky, aby se přišli podívat a případně rozšířili řady čtenářů. Vítán je samozřejmě každý.
Na setkání v knihovně se těší
Věra Dobiášová, knihovnice.

Z nejnovějších knižních titulů uvádím alespoň tyto:
Romány pro ženy
Robertsová, N.
Bradfordová, B. T.
Coulterová, C.
Martin, K.

Modrá jiřina
Nečekané požehnání
Urozená dáma
Perly štěstí

Dobrodružné romány
Smith, W.
Smith, W.

Řeka bohů
Síla meče

Čtení pro dívky
Zadinová, R.
Lanczová, L.
Harrison, L.
Kruliková, N.

Motýlí čas
Náhradní princ
Dívčí parta
Holka s rytmem v tělě

Detektivky
Klevisová, M.
Čechura, R.
Kačírková, E.
McBain, E.

Kroky vraha
Jako zvíře
Jak si vosa staví hnízdo
Příliš tiché hodiny

Naučná literatura pro mládež
Kol. autorů
Large, T.
Kotlaba, F.

Od pravěkých lovců k Barbarům
Barevná matematika
Naše houby

Naučná literatura pro dospělé
Bauer, J.
Dezortová, V.
Bárta, P.
Mašková, D.
Hecker, K.

Klasikové v nedbalkách
Šlo jim o život
Velké okamžiky ledního hokeje
Český jazyk
Jezírka

Literární koutek
Má vlast – dar nejvzácnější

Již mnoho básní opěvuje tu zem,
básníci různých věků a zvučných jmen.
Jsou verše krásné, jímavé, sladké jako med.
Tryskají ze srdcí vroucích a něžných,
jak dívčí dech.

Je mnoho písní, které opěvují tu zem,
jsou různé žánry,
které vzývají do srdcí všem
tu lásku čistou, kterou milujeme svou zem.

Milujeme ji, tu zem,
která je naší vlastí!
Pracujeme pro tu zem,
která zažila mnohé strasti.
Učme své děti lásce k ní.
Je naším domovem
a jenom písně a básně míru
po ni ať vždy zní!

J. Č.

• Osecký zpravodaj 3/2007 •
Redakční rada: Š. Sloupová, J. Peroutka, P. Nová, F. Sommr, M. Čelechovský, P. Sloup
Vydává OÚ Osek ev.č. MK ČR E 16359, nákladem 420 výtisků • ZDARMA • e-mail: obuosek.ro@worldonline.cz, tel: 371 781 330, 371 729 744
graﬁcká úprava, sazba a tisk: Skyepress, tiskárna Antonín Halla, Cheb • tel.: 354 439 318, 728 051 909 • e-mail: tisk@skyepress.cz • www.skyepress.cz

Uzávěrka příštího čísla: 10. 12. 2007 • Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalším čísle.

www.obecosek.cz

