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Vážení spoluobčané,
s přicházejícím létem se blížíme do druhé
poloviny roku. Letní měsíce jsou pro většinu
lidské populace čas odpočinku a příjemných
chvil v krásných letních měsících a pro děti čas
očekávaných prázdnin.
Při této příležitosti přeji dětem, které opouštějí základní školu hodně úspěchů v dalším životním konání. Dětem, které z mateřské školy
přecházejí do 1. tříd přeji, aby se jim ve škole
líbilo, a tím se jim stalo učení hrou a zábavou.
Pro nás, zaměstnance obecního úřadu, však
letní dny znamenají vyvrcholení úkolů, které
jsme si pro tento rok naplánovali. Některé akce

jsou již v plném proudu a některé čekají
na zahájení. Při této příležitosti upozorňuji na parkování osobních, nákladních
vozidel a traktorů na veřejných prostranstvích obce. Množí se stížnosti ze strany
občanů, popelářů a čety, která provádí
úklid a sečení v obci. Věřím, že každý
občan je schopen své vozidlo parkovat
na vlastním pozemku. Některé ulice jsou
těmito vozidly po obou stranách tak zacpány, že se stávají v určitý čas pro větší
vozidlo téměř neprůjezdné. Děkuji za pochopení a věřím, že se tento nešvar v obci zlepší.
Co se týká třídění odpadů, funguje nyní režim sběru a odvozu
kontejnerů a svoz nebezpečných
odpadů. Občané si zvykli na pravidelnost odvozu kontejnerem,
sběru trávy a větví na našem
sběrném dvoře. Co se týká sběrných nádob, je tento odpad tříděn
celkem dobře. Usiluji o posílení
kapacity těchto nádob, hlavně nádob na plasty.
Vážení spoluobčané, jestliže
nesete odpad a nádoby jsou již
plné, nenechávejte odpad vedle.

Působí to z hlediska estetiky a hlavně z hygienických důvodů velice špatně a navíc přiděláváte práci našim zaměstnancům. Některé
druhy odpadů, které necháváte ležet mimo
tyto nádoby, tam ani nepatří. Patří do zmíněného kontejneru.
Na závěr musím poděkovat všem sponzorským dárcům ze strany občanů obce
a některým ﬁrmám za ﬁnanční dary, které
obec obdržela.
Děkuji též SDH Osek za zorganizování dětského dne a za ostatní činnost, kterou pomáhají při budování v obci. Dále pomáhali při zásobování vodou porouchaného vodovodního
řadu ve Volduchách.
Přeji všem hezké prožití letních dní.
Jaroslav Peroutka

strana 2

Osecký zpravodaj

Vodovod a kanalizace
V průběhu měsíce dubna došlo vlivem velkého deﬁcitu srážek v zimním a jarním období k poklesu hladiny podzemní
vody ve vrtech zásobujících obce Osek a Volduchy. Přesvědčili se o tom i mnozí občané z obou obcí, kterým došla voda ve
vlastním zdroji a začali odebírat vodu z veřejného vodovodu.
Pokud by vodu začali odebírat pouze pro potřebu domácnosti,
nebyl by nárůst odběru tak vysoký, ale bazény, které se začaly
líhnout na našich zahradách jako houby po dešti, situaci znač-

ně zkomplikovaly. Odběratelé si musí uvědomit, že předmětem smlouvy na dodávku pitné vody není napouštění bazénů
a každý takový mimořádný odběr je nutné provozovateli hlásit.
Takovýto živelný odběr, pokud jej uskuteční deset odběratelů
v každé obci, dokáže vyčerpat zásobu na několik dnů a v krajním případě může způsobit i omezení dodávek. Za dva roky
provozování jsme se setkali s několika odběrateli, kteří sice dle
jejich prohlášení vodu neodebírají, ale viditelně měli narušené
plomby nebo manipulovali s vodoměrem. Proto provozovatel
přistoupí k namátkovým kontrolám u těchto případů a škody
v důsledku černých odběrů bude vymáhat, případně spotřebitele od vodovodní sítě odpojí.
K tíživé situaci v zásobování vodou přispěl i únik z vodovodního řadu ve Volduchách, kde jsme od druhé dubnové dekády
hledali poruchu. Při řešení situace jsme vyměnili šest šoupat
a osadili jeden nový hydrant a zmapovali situaci na vodovodní
síti ve Volduchách, protože dokumentace skutečného provedení,
zakreslená do plánů, které máme k dispozici, skutečnosti neodpovídala. Zároveň jsme připojili i další vrt u studánky v Habru,
s jehož pomocí jsme pak byli schopni doplnit chybějící zásobu
vody a kritickou situaci zvládnout. Znovu musíme vyzdvihnout
obětavou pomoc našich hasičů, kteří několik dnů zajišťovali náhradní čerpání z vodojemu Osecké zemědělské společnosti na
vodárnu a pana Řežábka ml., který zajišťoval náhradní zásobo-

vání ve Volduchách, Borgersu a Svojkovicích.
Na úseku provovozování kanalizace se stále zvyšuje produkce kalu. To znamená, že roste počet nemovitostí, jejichž majitelé
vyřadili z provozu septik a odpadní vody vypouští bez předčišťení do kanalizace. Provozovatel upozorňuje producenty odpadních vod, kteří je dosud vypouští přes septiky do veřejné
kanalizace, že v příštím roce může vodohospodářský odbor,
či inspekce životního prostředí přistoupit ke kontrolám a následně i postihům za neoprávněné
vypouštění odpadních vod. Zároveň
upozorňujeme všechny majitele
kanalizačních přípojek, kteří ještě
neodevdali podepsanou smlouvu
na odvádění odpadních vod, aby tak
neprodleně učinili. V současné době
jste obdrželi vyúčtování vodného
a nově stočného. Jen na vysvětlenou
pro ty, kterým není jasné co vlastně
stočné znamená. Stočné je platba za
vypouštění odpadních vod z Vaší
nemovitosti do veřejné kanalizace.
V této souvislosti musím znovu zdůraznit, že stočné slouží pouze a výhradně k pokrytí nákladů na provoz
čističky odpadních vod, opravy a čištění kanalizačních řadů a nikoli k ﬁnancování čehokoliv jiného, co s provozováním kanalizace nesouvisí!
Všichni máme práva a povinnosti
jak vůči státu a obci, tak i ostatním
spoluobčanům. Zatímco svoje práva prosazujeme do roztrhání těla, povinnosti opomíjíme nebo je podsouváme ostatním.
Vyvážíme komunální a stavební odpad na nejrůznější místa:
strouha pod statkem, na hráz k Labutince, k potoku pod Loukotovským rybníkem (Štruncák) a pod. Do kanalizace vyléváme
(pokračování na straně 4)
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Vyúčtování nákladů
na provoz vodovodu Vitinka
za r. 2006
Náklady
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Materiál
Surová voda podzemní .............................
Pitná voda převzatá
Chemikálie
Ostatní materiál ........................................

2. Energie
2.1. Elektrická energie .....................................
2.2. Ostatní energie – ........................................
3. Mzdy
3.1. Přímé mzdy ..............................................
3.2. Ostatní osobní náklady .............................
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Ostatní přímé náklady
Odpisy a prostředky obnovy majetku Opravy infrastrukturního majetku
Nájem infrastrukturního majetku
Poplatky za vypouštění odpadních vod
Ostatní provozní náklady externí ...........
Ostatní provozní náklady ve vlastní režii

Vyúčtování nákladů
na provoz vodovodu
skutečnost r. 2006

Skutečnost 2006
16.094,19.098,-

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Materiál ................................................
Surová voda podzemní ...........................
Pitná voda převzatá ..................................
Chemikálie .................................................
Ostatní materiál ........................................

281.876,115.346,0,38.572,127.957,70

17.175,62

2. Energie .................................................
2.1 Elektrická energie .....................................
2.2. Ostatní energie ..........................................

360.051,360.051,0,-

10.500,3.675,-

3. Mzdy ....................................................
3.1. Přímé mzdy ...............................................
3.2. Ostatní osobní náklady ............................

329.126,243.797,85.329,-

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

210.675,0,77.722,0,0,96.959,35.994,-

7.864,4.062,-

5. Finanční náklady -

Ostatní přímé náklady..........................
Odpisy a prostředky obnovy majetku ....
Opravy infrastrukturního majetku .......
Nájem infrastrukturního majetku ..........
Poplatky za vypouštění odpadních vod .
Ostatní provozní náklady externí ...........
Ostatní provoz. Náklady ve vlastní režii

5. Finanční náklady

6. Výrobní režie .......................................

1.060,-

6. Výrobní režie .......................................

12.137,50,-

7. Správní režie ........................................

1.800,-

7. Správní režie ........................................

103.391,-

CELKEM .....................................................

81.328,60

C E L K E M .................................................

1.297.256,20

5.093,- m³
15,97 Kč

Voda fakturovaná v m³ ...............................
Cena vody za 1 m³ .......................................

48.834,- m3
26,56 Kč

Voda fakturovaná
Cena vody za 1 m³:

1.1. Surová voda podzemní – poplatek za odběr podzemní vody (za povolené množství 70tis. m3 x 2,-Kč).

4.2. Oprava infrastrukturního majetku- opravy majetku prováděné dodavatelsky

1.3. Chemikálie – chlornan sodný (desinfekce), uhličitan sodný (pH),
manganistan draselný (odbourávání manganu), chlorid sodný
(změkčování vody).

4.5. Ostatní provozní náklady externí - rozbory vody, náklady na mzdy
účetní provádějící zavedení databáze vodného a fakturaci a náklady na mzdy dvou pracovníků provádějících odečty vodoměrů

1.4. Ostatní materiál – vodoměry, navrtávky, kulové uzávěry, PE potrubí, barvy, písek, drobné nářadí, pneu na vozidlo, žárovky, pojistky,jističe apod.

4.6. Ostatní provozní náklady ve vlastní režii – opravy prováděné vlastními pracovníky, PHM

2.

Elektrická energie

3.1. Přímé mzdy – mzda zaměstnance vodovodu
3.2. Ostatní osobní náklady – sociální a zdravotní pojištění zaměstnance vodovodu, placené zaměstnavatelem.

6.

Výrobní režie – telefonní poplatky, revize el. zařízení, pojištění vozidla, prac. oděvy

7.

Správní režie – podíl mzdy účetní a technik + sociální a zdravotní
z této mzdy, telefon účetní a technik, poštovné, papíry, obálky, složenky, osoba odpovědná, příspěvek SOVAK…
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Vodovod a kanalizace
(dokončení ze strany 2)

závadné látky a odhazujeme opět komunální či stavební odpad,
hlínu, kameny, kusy prken a pak hlasitě upozorňujeme, že za
všechen tento nepořádek (bordel) je zodpovědná obec, že je kanalizace ucpaná a vyplavuje nás při větším dešti. Je jednodušší
se rozkřiknout na pracovníky obce nebo starostu, či je pěkně
všude pomluvit, než vytknout vinu sousedovi který havarijní
stav způsobil. Vyčištění jedné kanalizační šachty a navazujícího
kanalizačního řadu stojí řádově desítky tisíc korun. Vyčištění
konkrétní šachty přišlo obec na bezmála čtrnácttisíc korun.
V loňském roce prodala obec plynovodní rozvody po obci
ﬁrmě Západočeská plynárenská za zhruba čtyři miliony korun, které jsou vyčleněny na opravu místních komunikací po
uložení vodovodu, plynovodu a kanalizace. Jsou zpracovány
projekty na opravu vč.geometrického zaměření. Po posouzení
nabídek na jednotlivé místní komunikace byli vybráni zhotovitelé, kteří v minulých letech již opravy v obci prováděli a to
ﬁrmy Silnice Klatovy a Silba Plzeň.Silnice Klatovy již dokončily úsek od sběrného dvora k hlavní silnici na Litohlavy a u Sokolovny, Silba Plzeň dokončuje opravu místních komunikací
u bývalé prodejny v Kamýku (nynější Tunning) a u prodejny
smíšeného zboží p.Uhrové. Silnice Klatovy pak opraví komunikace od hřbitova ke hřišti DTJ.
Rovněž plynoﬁkace Vitinky by po prodeji plynovodní sítě
měla přinést ﬁnanční prostředky, bohužel pokrácené o část
dotace ve výši přes čtyřista tisíc korun, které musíme vrátit pro
nesplnění podmínek pro přidělení dotace (menší počet přípojek než stanovily podmínky). Také tyto prostředky budou
použity na opravy místních komunikací, a to na Vitince.
K dopravní obslužnosti Vitinky se na obecní úřad vrátilo
šest anketních lístků, z toho tři zájemci volili variantu č.1 (zavedení nového spoje Plzeň – Volduchy, obsazenost minimálně
20 osob, doﬁnancování 300.000,- Kč) a tři zájemci volili variantu č.3 ( varianta přes Rokycany se zřízením nového spoje
Rokycany – Osek – Vitinka , který by obec musela dotovat
částkou 100.000,- Kč ročně). Z toho je zřejmé, že oba spoje by
nebyly dostatečně vytížené .
Pavel Sloup

Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti:
Březen 2007: Jaroslav Suchý - Osek 85 (80)
Josef Levý - Osek 48 (70)
Libuše Pokšteﬂová - Osek 58 (84)
Marie Bohuslavová - Osek 54 (80)
Pavel Mitáček - Vitinka 42 (80)
Duben 2007: Miluše Pašková - Osek 192 (85)
Jaroslav Forejt - Osek 158 (87)
Jiří Průcha - Osek 113 (70)
Jaroslav Aubrecht - Vitinka 49 (70)
Květen 2007: Dagmar Holubová - Osek 229 (75)
Marie Borečková - Vitinka 44 (81)
Drahoslav Pechoušek - Osek 102 (80)

Narodili se:
15. 3. 2007
9. 4. 2007
7. 4. 2007
10. 4. 2007
3. 5. 2007
31. 5. 2007
15. 6. 2007

Petr Škutina
Natálie Roučková
Michal Dobenčák
Nikola Veselá
Vojta Pokšteﬂ
teﬂ
Eliška
ka Beranová
Šimon Dudl

Opustili nás:
6. 4. 2007
8. 5. 2007
5. 6. 2007
6. 6. 2007

Josef Kumbera – 80 let
Václav Petříček – 64 let
Libuše Pokšteﬂová – 84 let
Vladimír Havel – 81 let

Dne 28. 4. 2007 přivítal starosta obce Jaroslav Peroutka
v obřadní síni obecního úřadu čtyři nové občánky:
Patrika Zdvořáka
Emu Metlickou
Danielu Kozemčákovou
Adélu Hronkovou

nar. 30. 9. 2006
nar. 4. 10. 2006
nar. 20. 11. 2006
nar. 17. 1. 2007

Za komisi připravila p. Eva Dudlová

Osecký zpravodaj
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ZŠ a MŠ OSEK

Adrenalin, sport a zábava
Konec školního roku je ve znamení kontrolních diktátů, čtvrtletních písemných prací a zkoušení.
Mozek nám pracuje na plné obrátky a je třeba se někdy odreagovat. Na naší škole jsme s učiteli připravili akce, při kterých jsme se opravdu všichni odreagovali a hned tak na ně nezapomeneme.
Den dětí

bylo naprosto vyloučené. Všichni jsme přežili bez úhony.
Letošní Den dětí byl skutečně netradiční. Předem jsme se Další aktivitou bylo nízkolanové centrum. To po předchározdělili do skupin podle nabízených aktivit. Pro každého zející zkušenosti vyvolávalo na naší tváři lehký úsměv. Ten
bylo něco. Starší kluci jeli na fotbalový turnaj do Liblína. nás ovšem po chvíli přešel a naprosto vyčerpaní jsme uvítali
Největší zájem byl o návštěvu 3D kina IMAX v Praze. Ces- hodinový odpočinek ve stanu.
ta vlakem, metrem i samotný program „Divoké safari“ byl
Jednou z nejočekávanějších atrakcí byl paintball. Oblečeni
pro některé ojedinělý zážitek. Další skupina zavítala na prohlídku plzeňského podzemí a Pivovarského muzea. Zábavu do několika vrstev oblečení, jsme vyfasovali masky a zbraně
si užili i na bowlingu, kde na dráze nastoupili holky proti a poučeni úžasným instruktorem jsme vyrazili neohroženě
do boje. I tady jsme zvítězili, sice s umazaným oblečením
klukům.
a nějakou tou modřinou, ale přes to s úsměvem na tváři.
Večer jsme naprosto bez problémů dodrželi večerku
Rekreační středisko Březová
Naše třída (8.) vyrazila na dlouho očekávaný školní výlet a spali a spali.
s adrenalinovým programem. Už od února jsme měli zamluvený termín a program. Cestu jsme zvládli bez problémů,
i když byla trochu delší (více jak 5 hodin), ale dnes můžeme
napsat, že to stálo za to. Kolem poledne jsme dorazili do rekreačního střediska Březová v okrese Třebíč, ubytovali jsme
se ve stanech a instruktor nás provedl celým střediskem. Pak
jsme se převlékli do sportovního oblečení a vyrazili jsme na
první akci – vysokolanové centrum a horolezeckou stěnu.
V některých z nás už byla malá dušička, ale vzdát to předem

Lucka Šneberková a Iveta Šůchová na lanech

Druhý den ráno jsme se vybavili vestami a pádly a nastoupili do raftů. Tady jsme pocítili první zklamání, protože místo divoké řeky na nás čekal „pouze“ rybník a ani
cákat nám nedovolili. Náladu jsme ovšem neztratili, protože
následoval airsoft, kde nám naše paní učitelky slíbily, že si
„zahrajou“ s námi. A zahrály.S jakou chutí jsme běhali po
lese a stříleli po nich. Ale ani ony se nedaly zahanbit a jejich
zásahy byly přesné.
Po obědě jsme si prověřili svou „fyzičku“ na Rambodráze.
Někteří na tom nejsou zle, ale někteří to pro jistotu ani nezkusili, aby nezůstali viset někde na překážce. Pak už následovala poslední disciplína – lukostřelba a střelba z kuše.
Poté jsme se sbalili a zamířili k domovu. Byla před námi
sice dlouhá cesta, ale nám to nevadilo. Byli jsme příjemné utahaní. Už teď přemýšlíme, kam zamíříme na školní
výlet příště.
(pokračování na následující straně)
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Den otevřených dveří

V úterý 29. května 2007 otevřela Základní škola Osek dveře
nejenom pro svoje žáky, ale i pro žáky 4. a 5. třídy Základní
školy Volduchy. Přišli se podívat, kam po prázdninách většina
z nich nastoupí do 6. ročníku. Hned ve vstupní chodbě si je
po skupinách rozebrali jejich starší budoucí spolužáci, aby je
provedli po škole a ukázali, co zajímavého je v příštím školním
roce čeká.
V počítačové učebně si mohli zkusit práci na internetu, porovnat svoji výslovnost s rodilým mluvčím a prohlédnout si fotograﬁe z různých školních akcí. V knihovně školy se seznámili
s výtvarnými pracemi , které vznikaly při hodinách výtvarné
výchovy, a sami si mohli vytvořit linoryt představující logo naší
školy – čápa stojícího v hnízdě.
Další cesta vedla do 9. třídy, kde jim žákyně 8. ročníku pustily
na videu sestřih z mnoha úspěšných akcí školy. Viděli tak ukázky
ze Dne Země, Dne řemesel, vánoční besídky, slavnostního vyřazení žáků 9. ročníku a jiné.
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Novinky z mateřské školy
Hned po velikonočním koledování zahájily starší děti kurz plavání v bazénu v Rokycanech, který potrvá do konce června.
Spolu se ZŠ jsme se zapojili do projektového dne ,, Den Země“,
který se uskutečnil 20.dubna. Hovořili jsme o fauně i ﬂóře na
Zemi.
Pak
jsme si vyzdobili okolí školky kresbou na
asfalt.
16. května
se konala besídka ke Dni
matek,
kde
děti předvedly
svoje vystoupení, předaly maminkám dárečky a poseděly s nimi při drobném
občerstvení.
Začátkem června navštívili budoucí školáci vyučování v 1.třídě ZŠ Volduchy, kde měli možnost zapojit se do výuky.
V polovině června děti obdivovaly různá zvířata v ZOO v Plzni, kam s námi vycestovala i voldušská mateřinka, která s námi
také navštívila divadlo Alfa v Plzni.
Ještě než se s většinou dětí rozloučíme a odjedou na prázdniny,
čeká nás slavnostní vyřazení předškoláků a poslední den školního roku divadlo, které navštíví naši mateřskou školu.

TJ SOKOL OSEK

Vážení sportovní přátelé,

Učebna 7. třídy nabídla ukázky zajímavých učebních pomůcek
používaných v hodině fyziky, chemie a přírodopisu, návštěvníci
pod vedením svých budoucích spolužáků si mohli vyzkoušet
jednoduché fyzikální pokusy.
V učebně 6. třídy si společně s jejími žáky mohli zazpívat známé písně a prohlédnout rozmanité hudební nástroje,
všechny určitě zaujaly dudy, které jim předvedla paní učitelka
Sloupová.
Poslední zastavení žáků bylo ve školní dílně, kde viděli žáky
8. a 9. třídy při práci s nářadím a při stavbě zapojení elektrických obvodů. Došlo i na pohoštění ve školní kuchyňce a jistě všem přišly vhod zákusky, které upekla děvčata ze 7. třídy
a servírovala děvčata z 9. třídy.
Žákyně 1. stupně sledují práci žáků 9. třídy pod vedením pana
učitele Kunce. Celou akci pečlivě a s pravou profesionalitou
dokumentovaly na videokameru a digitální fotoaparát žákyně
9. třídy Aneta Kraclová a Adéla Riegerová. Hosté z naší školy
neodešli domů pouze se zážitky z neobvykle prožitého dne, ale
i s drobnými dárky, které každý obdržel. Doufáme, že poznali,
jak i malá škola může své žáky vybavit nejen mnoha znalostmi
a dovednostmi, ale během roku jim učení zpříjemnit řadou zajímavých akcí a rozhodnou se tedy stát se jejími žáky.
Žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Osek

výbor TJ Vás chce informovat o činnosti naší jednoty.
V národní házené se mužstvu A podařilo vrátit do II.ligy
a my doufáme, že se příští rok nebude potýkat se sestupovými problémy. B
mužstvo se umístilo na čtvrtém místě a nepotvrdilo
podzimní výkonnost. Mládežnické
celky se umístily
ve středu tabulek
svých soutěží. Od
nové sezony bude
opět soutěžit mužstvo žen, kterému
přejeme uspěšnější učinkování než v předlonské sezoně.
V poslední řadě bych chtěl vyzdvihnout výkony Jana Vorlíka a Ondřeje Oravce, kteří se s mužstvem Sokola Tymákov
stali mistry republiky.
V oblasti údržby sokolovny se nám podařilo vyměnit luxfery na západní stěně budovy za plastová okna. Za tuto akci
patří poděkování všem oddílům naší jednoty. Zhostily se
úkolu na výbornou.
Za TJ Sokol Osek Jaroslav Hlůžek
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Tělocvičná jednota Sokol v Oseku

R. 1924. Velký díl práce na
stavbě sokolvny odvedli členové
a příznivci po nedělích, večerech a volném čase. Odkůrovali
přidělené stromy v lese, kopali písek na Kokotsku a u Klabavy, písek na beton rýžovali
v řece v Rokycanech. Kopali základy, byli při každé práci.
V neděli 6. 5. přišlo pracovat na sto lidí. Pracovalo se jim
dobře, na harmoniku vesele vyhrával obětavý „pan otec“
Vraštil Václav mlynář z Labutinky. Při svážení stavebního
materiálu pomohli z okolních obcí, až z Bezděkova p. Černý
a p. Mulač. Za půjčku u Kampeličky, 150 tis. Kč ručili členové svými majetky. Někteří se upsali půjčit bez úroku, neb na
malý úrok až 5.000 Kč. (plat tesaře byl r. 1923 5Kčs/hod./.
A nyní nemohli sokolovnu užívat, obec souhlas k provozu nesala. Odvolání, dopisování, jednání se vleklo, osočování, vášně se hrotily. Druhá kolaudace stanovena na 30. 3.
1924. Komise neshledala závad. Okresní úřad s povolením
souhlasil, ale pro odpor Obecního úřadu v Oseku, povolení
nebylo vydáno. A zase jednání. Okresní úřad v Rokycanech
rozhodl. Vydává:

Obecní úřad v Oseku nebere na vědomí.
Na otevření se sokolové důkladně připravovali. V sobotu
24. 5. 1924 v 19 hod. večer sokolovna otevřena slavnostním
projevem předsedy stavebního výboru br. Františkem Blažkem Osek čp. 9. Pak divadelní odbor Sokola předvedl hru
A. Jiráska, Lucerna. V neděli 25. 5. 1924 odpoledne průvod
obcí, položení věnce k pomníku padlých, pak na cvičišti veřejné okrskové cvičení všech složek, zahájil starosta župy br.
Dr. Maličký z Hořovic. Večer v sokolovně taneční zábava,
Pětileté úsilí členů se splnilo. Velký sál, jeviště, šatny
a místnosti. Velmi dobré podmínky pro rozvoj. Na okrese
druhá po Rokycanech. Radnice 1926, Mýto 1932, Mirošov
1921, Dobřív 1929

Na stařím zahnědlých listech se zachoval projev br. Blažka
k otevření sokolovny, zakončil slovy: …Odevzdávám tuto
krásnou budovu do užívání a žádám vás, aby s takovou láskou jako my ji stavěli, tuto si šetřilo jako posvátný klenot,
před poškozením chsánili. Mějte ji rádi, opatrujte ji, zvelebujte ji, ale neničte ji.
PO rozsáhlé opravě v letech 1985 – 1996 je sokolovna
v Oseku moderně upravena avybavena, připravena sloužit
dalším generacím k účelu jí předurčeným, rozvoji tělesnému a kulturnímu.
Ale nic není zadarmo. Musí být obětavá a nezištná práce.
Sokolovna je čistá, bez dluhu. Sokol má podporu obecního
úřadu.
Já opakuji moudrá slova br. Blažka z r. 1924, zvláště pro
mladou generaci: Mějte rádi tuto krásnou budovu. Opatrujte ji, zvelebujte ji, ale neničte ji.
-slPozn. redakce: Na žádost autora pana Františka Bohuslava
je celý článek otištěn bez korektury.
Dále se omlouváme čtenářům za chybu otištěnou v minulém čísle. Na straně 12 ve sl. 2, řádka 3 mělo místo „rodáci
nemohli“ stát „rodáci pomohli“. Děkujeme za pochopení.
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Nový kravín v Oseku

V rámci postupné specializace výrobního procesu rozhodlo vedení Osecké zemědělské a obchodní společnosti
a. s. o vybudování velkokapacitního kravína. K výstavbě
bylo vybráno základní středisko, a to v místě sídla vedení
podniku v Oseku. Po schválení projektové dokumantace
byla stavba zahájena na počátku roku 2006. Průběh výstavby trval téměř celý rok a povolení zkušebního provozu bylo
vydáno v prosinci roku 2006. V té době také došlo k přesunu krav do novostavby. Po uplynutí tří měsíců byla uskutečněna hlavní kolaudace v březnu letošního roku a kravín
byl uveden do plného provozu. Samotná stavba je vybavena

moderními prvky, např. porodnou pro 47 krav. 428 ustájených krav je rozděleno do čtyř sekcí. O ustájená zvířata
se stará 13 pracovníků, a to včetně zootechniků. Došlo tak
k výraznému zvýšení efektivity i produktivity práce. Konečné vyhodnocení a celkový přínos do ekonomiky společnosti
bude provedeno po skončení kalendářního roku. Současně
s výstavbou kravína byly uzavřeny staré vazné kravíny, které
byly doposud v provozu v Bušovicích a ve Volduchách.
Kronikář obce Osek
Jiří Kobilinský

Na závěr

Píseň o jahodě
Jde děvčátko, jde po úbočí
a od pláče má vlhké oči.
Ani se kolem nepodívá,
neslyší skřivánka, jak zpívá.
Nevidí v poli máky vlčí,
jen hlavu sklání, vzdychá, mlčí.
Přemýšlí hořce o svém smutkuvtom oko padne na jahůdku,
která tu skromně v trávě voní.
A holčička se shýbá pro ni.
Když zvedla ji, hned ochutná ji
a už se očka usmívají.
Jaroslav Seifert
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