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Slovo starosty
S nastávajícím jarním obdobím připravujeme slíbené opravy místních komunikací.
Přípravy představují vyčištění kanalizačních
stok včetně odkrytí kanalizačních šachet,
které byly v průběhu let překryty asfaltovým
povrchem.
Veškeré stoky necháváme prohlédnout
kamerou, abychom získali přehled o stavu
kanalizačního potrubí, které bylo položeno
před 35 lety.
Jako každým rokem budou přistaveny kontejnery na obvyklých místech v obci. Termín
přistavení těchto kontejnerů bude zveřejněn
místním rozhlasem.
Při této příležitosti se musím zmínit o dárcích, kteří finančně přispěli obci na opravu
komunikací a to: P.O.S. servis p. Průcha,
strojní výroba HBH s.r.o., Houdek a Houdek
s.r.o., Apollon s.r.o. Děkuji všem uvedeným
firmám za jejich pomoc obci.
V roce 2007 je možné též pomoci sponzorskými dary. Oblast, do které by případný
sponzorský dar měl směřovat, je místní hřbi-

tov, kde budou realizovány opravy a údržba
nad rámec každoročního plánu. Obcí potvrzená darovací smlouva bude zárukou toho, na
co bude daný sponzorský dar použit. Plánujeme zde opravu chodníků, realizaci vsypové louky podle návrhu architekta p. Štrunce,
opravu márnice a v neposlední řadě zrestaurování litinové sošky Ježíše na kříži. Jestliže se
rozhodnete, že podpoříte dobrou věc finanční
částkou, je možnost tuto částku složit na obecním úřadě, kde vám bude vydáno potvrzení.
Z 90% byla v obci vyměněna světla veřejného osvětlení za světla moderní s menší spotřebou el. proudu.
Po konzultaci s odbornými firmami zabývajícími se údržbou zeleně budeme v obci
i v tomto roce pokračovat s prořezávkami
a úpravami zanedbaných porostů na veřejných prostranstvích. Některé stromy, které
ohrožují frekventovaná místa a představují
nebezpečí pro chodce, odstraníme a vysadíme stromy jiné.
Zeleň je potřebná a příjemná, ale musí se
o ni pečovat.
V letošním roce bude provedena celková

oprava sedmi místních komunikací o celkové
délce zhruba 1 300 m.
Dokončujeme výměnu dopravních značek
podle zákona č. 30/2001 za značky reflexní.
To jsou tedy hlavní priority začínajícího roku
2007.
Předem vám všem moc děkuji.
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Provozování vodovodu a kanalizace
Do 15.2.2007 měli všichni majitelé kanalizačních přípojek odevzdat na obecní úřad smlouvu o odvádění odpadních vod (Pro úplnost
- majitelem kanalizační přípojky je občan, jehož kanalizační přípojka je
zaústěna do kanalizačního řadu obce zakončeného čističkou odpadních
vod. To znamená, že s občany, jejichž kanalizační potrubí ústí do potoků, příkopů a pod. není uzavírána smlouva o odvádění odpadních vod,
a jestliže smlouvu obdrželi, mohou ji zlikvidovat). V souvislosti s průvodním dopisem přiloženým ke smlouvám zareagovalo několik občanů
z obou obcí, že z různých technických důvodů nemohou vyřadit septiky
z provozu, tak jak jim nařizuje zákon, a žádájí provozovatele o výjimku.
Proto postupně během roku budeme sporné lokality v obou obcích navštěvovat a na místě stav kanalizace prověřovat. Pokud jste tedy ještě
smlouvu neodevzdali, učiňte tak neprodleně, protože teprve na základě uzavřených smluv je možno zpracovat databázi pro stočné.
V lednu byla na úředních deskách obcí Osek a Volduchy zveřejněna
kalkulace vodného a stočného na rok 2007. Vycházeli jsme z předpokládaných nákladů roku 2006. Výpočet cen pro vodné a stočné na rok 2007
a léta další upravuje novela vyhlášky č.428/2001 Sb. Ještě podrobněji
rozčlenila nákladové položky vodného a stočného. Pro nás jako provozovatele a pro naše odběratele je podstatná nově stanovená položka
(odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku), jejímž účelem
je vytvoření prostředků pro financování plánu obnovy vodovodů a kanalizací zejména pro obce, které majetek neodepisují. Plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací je povinen zpracovat vlastník vodovodu
a kanalizace nejpozději do konce roku 2008. Pro rok 2007 jsme tuto položku zatím nestanovili. V příštím roce každopádně tato položka zvýší
cenu vodného a stočného. Na druhé straně jsme zatím nemuseli zdražit vodné v důsledku nákladů na změkčování díky tomu, že množství
odebrané vody fakturované za rok 2006 dosáhlo téměř 49.000 m3 oproti
kalkulovaným 42.000 m3. Pro ilustraci uvádíme množství vody fakturované firmou Bravos v letech 2000 až 2002: rok 2000...25.300 m3, 2001...
21.000 m3 a rok 2002...27.500 m3. Na závěr k ceně vodného a stočného přinášíme přehled cen kalkulovaných v různých regionech ČR pro
rok 2007: Liberec, Ústí nad Labem...55,13 Kč, Pardubice...53,17,Hradec
Králové...49,90, Praha...44,36, jižní Čechy...51,21, Plzeň...40,96, Karlovy
Vary...47,43, Osek-Volduchy...35,80 (převzato z MF Dnes).

Ke kvalitě vody otiskujeme poslední rozbor vody zpracovaný akreditovanou laboratoří a vysvětlení k některým námitkám odběratelů:
⇒ Voda je silně cítit chlorem - dávkování chlornanu je nezbytné pro
dezinfekci vody a je seřízeno na minimum.Vzhledem k vzdálenosti vodárny od konce spotřebiště již nelze dávkování nadále
omezovat neboť u koncových spotřebitelů by hrozilo rozmnožení
bakterií, zejména proto, že většina domácností nemá oddělený domácí systém zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu od
vlastního ze studny a bakterie ve vlastním zdroji (studni) nikoho
ze spotřebitelů netrápí pokud výrazně nepoškodí jeho zdraví.
⇒ Výskyt pevných částic a usazenin ve vodě - zprovozněním systému změkčování dochází k uvolňování vápenatých částic z vodovodního systému, které mohou zanášet filtry a sítka v domácnostech. Nevíme v jakém časovém horizontu tento jev pomine. Na
zachycení těchto částic lze za vodoměr nainstalovat filtr.
Občany z části obce Vitinka, kteří jsou napojeni na vodovod Vitinka,
žádáme, aby prohlédli své vodovodní přípojky, zda někde nedochází
k úniku vody, protože se značně zvýšil odběr podzemní vody při stálém
množství vody odebrané připojenými spotřebiteli.

Otázka dne - studny a povolení k odběru podzemních
a povrchových vod
Informace k zániku povolení odběru povrchových a podzemních vod a k vypouštění odpadních vod
K 1. lednu 2008 zaniká platnost povolení k odběru
povrchových nebo podzemních vod a k vypouštění odpadních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná po
l. lednu 2002 nadále platí.
Platné povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod a k vypouštění odpadních vod musí
mít každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou
vodu u rodinného domu, na chatě, chalupě, či jiném
objektu, nebo ten, kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu.
Na úvod k tomuto tématu je třeba říci, že odběr
podzemní vody ze studny vybudované před 1.lednem 1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že
v listinné podobě žádné rozhodnutí tehdy nemuselo
být vydáno, a pokud zároveň odběr podzemní vody
slouží (podle prohlášení odběratele) k zásobování
domácnosti pitnou vodou a neslouží k podnikání,
považuje se za odběr povolený i po 1.1.2008. Dále
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povolení vydaná po 1. lednu 1955 zůstávají v platnosti i po 1. lednu
2008, pokud odběr podzemní vody slouží k zásobování domácnosti,
chalupy nebo chaty pitnou vodou a neslouží zároveň k podnikání.
Nejlépe poslouží příklady:
⇒ Příklad 1: J.Novák je fyzická osoba, která nepodniká a má u své
nemovitosti studnu postavenou v roce 1982. Na studnu má vydáno stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody ze
stejného roku. Protože vodu odebírá pouze pro potřeby domácnosti, nikoli pro podnikání, jeho povolení zůstává v platnosti i po
1. lednu 2008 a nemusí tedy žádat o nové (povolení k odběru
zůstává v platnosti i v případě, že na studnu nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí).
⇒ Příklad 2: J.Novák je fyzická osoba, která nepodniká a má u své
nemovitosti studnu postavenou v roce 1982. Ke stavbě studny však
nemá ani povolení ke stavbě, ani povolení k odběru podzemní
vody, odebírá tudíž podzemní vodu neoprávněně. V tomto případě J.Novák požádá některého ze stavebních projektantů v okolí
(nemusí být autorizovaným projektantem vodohospodářských
staveb) o zpracování tzv. pasportu stavby studny, který pak společně se žádostí o odběr podzemní vody zašle nebo odnese na odbor
životního prostředí Městského úřadu v Rokycanech. V následném
řízení, po splnění zákonných podmínek mu odbor životního prostředí Měst. úřadu v Rokycanech odběr podzemní vody povolí.

⇒ Příklad 3: J.Novák je podnikatel a má u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1982. Na studnu má vydáno stavební
povolení a povolení k odběru podzemní vody ze stejného
roku. Vodu ze studny odebírá tedy jak pro potřeby domácnosti, tak pro potřeby podnikání a musí tedy nejpozději do
31. července 2007 zažádat o nové povolení k odběru podzemní vody.
Povolení k odběru podzemní nebo povrchové vody není třeba,
pokud vodu odebíráte z veřejného vodovodu, pokud zdroj (studnu,
vrt) nevyužíváte a využívat nebudete, nebo pokud odebíráte povrchovou vodu z potoka (rybníka) bez použití technického zařízení (čerpadla).To znamená, že ti, kteří odebírají povrchovou vodu z potoka nebo
rybníka za pomoci čerpadla, musí mít vydáno povolení na odběr
povrchových vod.
To je ve stručnosti na vysvětlenou k danému tématu. Přesto, pokud se komukoliv zdá vysvětlení nesrozumitelné, poskytneme (pokud budeme vědět) nezbytné informace nebo se zeptáme na příslušných úřadech za Vás. Pro čtenáře, kteří mají domácnost vybavenou
internetem sdělujeme, že potřebné informace jsou zveřejněny na
internetových stránkách ministerstva zemědělství ČR a na internetové stránce www.zanikpovoleni.cz (zánik povolení). Telefonicky
je možné získat informace na bezplatné telefonní lince ministerstva
zemědělství 800101197.

Provoz sběrného dvora
Od 1. dubna 2007 bude otevřen sběrný dvůr v letním období takto:
7. a 21. dubna, 5. a 19. května, 2., 16. a 30. června, 14. a 28. července,
11. a 25. srpna, 8. a 22. září, 6. a 20. října. V tyto termíny bude přistaven
zároveň kontejner.
Kontejnery pro jarní úklid budou přistaveny na obvyklých místech
v Oseku a Vitince v tyto termíny: Osek - sobota 14. dubna 2007 v odpoledních hodinách, Vitinka v sobotu 21. dubna 2007 taktéž v odpoledních hodinách.
Termín svozu nebezpečného odpadu je předběžně stanoven firmou Rumpold na sobotu 14. dubna 2007 v 16,30 -17,00 hodin u samoobsluhy v Oseku a 17,10 - 17,20 u bývalého transformátoru na
Vitince. V souvislosti s odpadem se dotkneme ještě systému svozu komunálního odpadu .
Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno zvýšení
poplatku za svoz komunálního odpadu z 350,- Kč na 400,- Kč za osobu
a rok na základě zvýšení cen firmy Lidrone s.r.o., zajišťující svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu pro naši obec. Pro rok 2007 platí
tento ceník:
Počet svozů/rok
Cena vč. DPH
52
...................... 1.975,- Kč
26
...................... 1.055,- Kč
11
......................... 500,- Kč
Z uvedeného si poplatník lehce spočítá, kolik obec přispívá každému jen „na popelnici“. Každoročně se při úhradě poplatků setkáváme
s občany, kteří například pro dvě či tři osoby v domácnosti požadují
vyvážení každý týden, nebo chalupáři, kteří rovněž požadují svoz každý týden nebo jedenkrát za čtrnáct dnů a období, kdy popelnici nenaplní neřeší, protože mají „zaplaceno“. Proto žádáme všechny naše
občany, aby třídili poctivě odpady, aby k zvyšování poplatku nemuselo
docházet každým rokem. Odpadky se stávají všude velkým problémem
a jejich likvidace bude časem vyžadovat stále vyšší prostředky. Není daleko doba, kdy státem uzákoněný maximální poplatek (500,-Kč) bude
zvýšen pod tlakem měst a obcí, která stále více na systém doplácí.
Pro rok 2007 uhradila obec firmě Lidrone za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu 542 tis.Kč, za svoz nebezpečného odpadu
v r.2006 firmě Rumpold 11.810,- Kč, za vyvážení velkoobjemových
kontejnerů v r.2006 firmě Rumpold 69.992,- Kč. Celková částka za svoz

a likvidaci tuhého komunálního odpadu dosáhla výše 623.802,- Kč. Při
počtu obyvatel v obci Osek a části obce Vitinka 1.142 činí náklady na
likvidaci odpadu pro jednu osobu 546,- Kč.
Na závěr připomínáme povinnost úhrady místních poplatků: za
psa do 15.2.2007 a za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu
do 31.3.2007. Vyúčtování nákladů spojených s údržbou hřbitova bude
rozesláno do konce května 2007.

K novému stavebnímu zákonu (č.183/2006 Sb.) uvádíme pouze
to, že vstoupil v platnost 1. ledna 2007 a budoucím stavebníkům
v ničem neulehčil, jak bylo prezentováno některými deníky. Pravdou je, že stavby určené k trvalému bydlení nebo rekreaci do 150 m2
(rod.domy, chaty), stavby do 300 m2, 10 m výšky, které nejsou určeny
k bydlení (velké garáže a haly), stavby do 25 m2, 5 m výšky (menší
garáže, kolny na nářadí, přístřešky) nevyžadují stavební povolení,
ale každopádně vyžadují ohlášení stavby a všechny pak vyžadují tzv.
územně plánovací informaci či územní souhlas, v případě staveb určených k trvalému bydlení nebo rekreaci nad 150 m2 územní rozhodnutí, vše s rosahem dokumentace a množstvím dokladů a požadavků na stanoviska dotčených orgánů o nic menším, než požadoval
stavební zákon platný do 31.12.2006. Proto nabízíme občanům naší
obce, pokud uvažují o jakékoli stavbě, možnost informovat se na požadavky stavebního úřadu předem na našem obecním úřadu.
P. Sloup
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V O D A P R I M s.r.o.,
Provoz laboratoře Daimlerova 1172 / 5, 301 00 Plzeň
Zkušební laboratoř
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 329
tel. 377823323, tel/fax. 377822029, E-mail: vodaprim@seznam.cz

Protokol o zkoušce
č. 276/07
Objednal:
IČO:
Místo odběru:
Typ rozboru:
Označení vzorku:
Způsob odběru:
Odběr provedl:
Dle SOP V 2 (ČSN ISO 5667-5)
Příjem provedl:
Ukazatel
Mikrobiologické ukazatele :
Escherichia coli
Koliformní bakterie
Počty koloní při 22o C
Počty koloní při 36o C
Fyzikálně - chemické ukazatele :
Pach při 20 O C +
Barva
Zákal
pH
Železo Fe
Mangan Mn
CHSK (Mn)
Amonné ionty
Dusitany
Dusičnany
Konduktivita

Obec Osek u Rokycan
00 25 89 54
Vodovod Osek - Volduchy - odebráno v MŠ Volduchy (kuchyně)
Pitná voda - krácený dle Vyhl. 252/2004 Sb.
276
Prostý vzorek
Laboratoř (Poupa)
Datum odběru: 21.2.2007
Datum přijmu: 21.2.2007
Faměrová
Datum dokončení: 5.3.2007
Jednotka
Mezní
Naměřeno
Nejistota
Zpracováno
hodnota
měření
dle metody
KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml
stup.
mg/lPt
ZF
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m

0
0
200
20

0
0
0
0

. +- 18 %
. +- 11 %
. +-14%
. +- 12%

SOP 21-TNV 757835
SOP 23-ČSN EN ISO 9308-1
SOP25-ČSN EN ISO 6222
SOP25-ČSN EN ISO 6222

2
20
5
6,5 - 9,5
0,2
0,05
3
0,5
0,5
50
125

0
<5
< 0,5
7,9
< 0,05
< 0,05
< 0,7
< 0,05
< 0,05
<1
87

. +- 20%
. +- 15%
. +- 0,1
. +- 15%
. +- 10%
. +- 15%
. +-10%
. +- 10%
. +- 10%
. +- 10%

ČSN EN 1622
SOP 15-ČSN EN ISO 7887
SOP13-ČSN EN 27027
SOP3-ČSN ISO 10523
SOP17-ČSN ISO6332
SOP18-ČSN ISO 6333
SOP10-ČSN EN ISO 8467
SOP16-ČSN ISO 7150-1
SOP5-ČSN EN 26777
SOP4-ČSN ISO 7890-3
SOP11-ČSN EN 27888

Zkoušená voda vyhovuje Vyhl.252/2004 Sb. ve stanovených ukazatelích.
Mezní hodnota = dle Vyhl.MZ č. 252/2004 Sb.
Zvýrazněné hodnoty ukazatelů nevyhovují mezním hodnotám.
Nejistota odběru vzorků je +- 5 %.
Uvedená nejistota měření a odběrů je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeﬁcientu 2.
Stanovení označená + nejsou posouzena
Stanovení označená „sub.“ jsou provedena subdodavatelem.
Stanovení označená * byla měřena na místě odběru.
Pozn.:Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.
Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat jen se souhlasem
laboratoře.
Zpracoval:
Poupa
Jiří Poupa
Dne:
5.3.2007
vedoucí laboratoře
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Kalkulace ceny vodného
na rok 2007

Kalkulace ceny stočného
na rok 2007

1. Materiál
1.1. Surová voda podzemní
1.2. Pitná voda převzatá
1.3. Chemikálie
1.4. Ostatní materiál

140.000,0,48.000,50.000,-

1. Materiál
1.4. Ostatní materiál

2. Energie
2.1 Elektrická energie
2.2. Ostatní energie
3. Mzdy
3.1. Přímé mzdy
3.2. Ostatní osobní náklady
4. Ostatní přímé náklady
4.1. Odpisy a prostředky obnovy majetku
4.2. Opravy infrastrukturního majetku
4.3. Nájem infrastrukturního majetku
4.4. Poplatky za vypouštění odpadních vod
4.5. Ostatní provozní náklady externí
4.6. Ostatní provoz. náklady ve vlastní režii
5. Finanční náklady
6. Výrobní režie
7. Správní režie
CELKEM
Voda fakturovaná v m3 - předpoklad
Cena vody za 1 m3

10.000,-

2. Energie
2.1 Elektrická energie
2.2. Ostatní energie

180.000,0,-

380.000,0,-

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

110.000,54.000,-

238.000,120.000,-

4. Ostatní přímé náklady
4.1. Odpisy a prostředky obnovy majetku
4.2. Opravy infrastrukturního majetku
4.3. Nájem infrastrukturního majetku
4.4. Poplatky za vypouštění odpadních vod
4.5. Ostatní provozní náklady externí
4.6. Ostatní provoz. náklady ve vlastní režii

0,50.000,0,23.000,220.000,5.000,-

0,50.000,0,0,50.000,35.000,-

20.000,105.000,1.236.000,46.000
26,90 Kč

Vysvětlivky:
1.1. Surová voda podzemní - poplatek za odběr podzemní vody (za povolené množství 70tis. m3 x 2,-Kč).
1.3. Chemikálie - chlornan sodný (desinfekce), uhličitan sodný (pH),
manganistan draselný (odbourávání manganu), chlorid sodný
(změkčování vody).
1.4. Ostatní materiál - vodoměry, navrtávky, kulové uzávěry, PE potrubí, barvy, písek, drobné nářadí, pneu na vozidlo,žárovky,pojistky,jističe apod.
2. Elektrická energie
3.1. Přímé mzdy - mzda zaměstnance vodovodu
3.2. Ostatní osobní náklady - sociální a zdravotní pojištění zaměstnance vodovodu, dohody - pracovníci na odečty vodoměrů, dohoda na
zavedení databáze odběratelů a zpracovávání odečtů.
4.2. Oprava infrastrukturního majetku- opravy majetku prováděné dodavatelsky
4.5. Ostatní provozní náklady externí - převážně rozbory vody
4.6. Ostatní provozní náklady ve vlastní režii - opravy prováděné vlastními pracovníky,PHM
6. Výrobní režie - telefonní poplatky,revize el.zařízení,pojištění vozidla,prac.oděvy
7. Správní režie - podíl mzdy účetní a technik + soicální a zdravotní
z této mzdy, telefon účetní a technik, poštovné, papíry, obálky, složenky, osoba odpovědná, příspěvek SOVAK...

5.
6.
7.

Finanční náklady
Výrobní režie
Správní režie

5.000,70.000,-

CELKEM
727.000,Voda odpadní fakturovaná v m3 - předpoklad 82.000
Cena vody odpadní za 1 m3

8,90 Kč

Vysvětlivky:
1.4. Ostatní materiál - PVC potrubí, barvy, písek, drobné nářadí, elektromateriál, pojistky, jističe apod.
2. Elektrická energie
3.1. Přímé mzdy - mzda zaměstnance kanalizace
3.2. Ostatní osobní náklady - sociální a zdravotní pojištění zaměstnance vodovodu, dohoda na zavedení databáze odběratelů a zpracovávání údajů pro účtování stočného
4.2. Oprava infrastrukturního majetku- opravy majetku prováděné dodavatelsky
4.4. Poplatky za vypouštění odpadních vod ( 0,10 Kč za m3 odpadní
vody vypuštěné do vodního toku)
4.5. Ostatní provozní náklady externí - rozbory vody, odvoz a likvidace
kalu
4.6. Ostatní provozní náklady ve vlastní režii - opravy prováděné vlastními pracovníky,PHM
6. Výrobní režie - telefonní poplatky, revize el.zařízení a tlakové nádoby, pojištění, prac.oděv a pomůcky
7. Správní režie - podíl mzdy účetní a technika + soicální a zdravotní
z této mzdy, telefon účetní a technik, poštovné, papíry, obálky, složenky, osoba odpovědná....
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Položky kalkulované do vodného pro rok 2007
- vodovod Vitinka
Výdaje:
1. Poplatek za odběr podzemní vody
2. Elektrická energie
3. Chemikálie, ostat.materiál
4. Rozbory
5. Mzdy
6. Správní režie

kalkulace 2007
16.000,- Kč
25.000,- Kč
10.000,- Kč
15.000,- Kč
7.000,- Kč
2.000,- Kč

7. Pohonné hmoty
8. Opravy a udržování
Výdaje celkem
Příjmy:
Voda fakturovaná - předpoklad
Cena vody pro domácnost:

4.000,- Kč
10.000,- Kč
89.000,- Kč
5.600,- m3
89.000 : 5.600 = 15,90
15.90,- Kč/ m3

K dopravní obslužnosti Vitinky
Po několika stížnostech občanů Vitinky na absenci autobusového spoje mezi Plzní a Vitinkou v čase odjezdu okolo 16. hodiny
z Plzně jsem se snažil získat co nejvíce informací k realizaci takového spoje.
1. varianta - zavedení autobusové linky z Plzně do Volduch, což by pro ČSAD nebyl velký problém, avšak spoj musí
být na začátku trasy naplněn alespoň dvaceti cestujícími. Cena takového spoje přijde ročně na 300.000,- Kč.
Prodloužení spoje č.52 Dopravních podniků města Plzně není možné, neboť v požadované době žádný nejede.
2. varianta - zajíždění autobusové linky ČSAD Plzeň - Bušovice - Radnice na Vitinku. V tomto případě je nutný souhlas všech obcí od Bušovic po Radnice, dále (a to je dost podstatný problém) se zvýší jízdné pro všechny cestující
na trase Bušovice - Radnice, nehledě na navazující spoje z Radnic na Liblín a Kladruby.
3. varianta, která mi byla navržena zástupcem ČSAD, je možnost pro občany Vitinky cestovat spojem Plzeň - Hořovice v 16,30 hodin do Rokycan a v 17,15 hod. novým spojem Rokycany - Osek - Vitinka, který by vyplnil prodlevu
mezi spoji na Radnice, vypravovanými z Rokycan v 16,25 hod. a 18,35 hodin. Tento spoj by musela obec dotovat
zhruba 100.000 korunami ročně.
To jsou tedy všechny možnosti řešení dopravní obslužnosti Vitinky, poslední možnost pak je jistě zajímavá i pro občany Oseka. Je
tedy na Vás, kteří používáte k dporavě do zaměstnání a škol autobusovou dopravu, abyste zvolili některou z přednesených variant
a vyjádřili se pomocí anketního lístku otištěného ve zpravodaji. Na základě odezvy bude eventuelně předložen zastupitelstvu návrh
na řešení dopravní obslužnosti Oseka a Vitinky.
Jaroslav Peroutka
----- zde odstřihněte --------------------------------------------------------------------------- zde odstřihněte -----

ANKETA
k možnosti zlepšení dopravní obslužnosti obce Osek části Vitinky
Mám zájem využívat autobusového spoje uvedeného ve variantě:

1.

2.

3.

(zvolenou variantu zakroužkujte nebo podtrhněte)
.........................................................................................................
číslo popisné a počet osob, které by vybraný spoj využívaly
Žádáme Vás, abyste vyplněný lístek vhodili do schránky obecního úřadu, umístěné na dveřích
hlavního vchodu do budovy Obecního úřadu v Oseku do konce měsíce dubna 2007.

Osecký zpravodaj
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Dobrá zpráva:

Sbor pro občanské záležitosti
Jubilanti:

Náš spoluobčan pan František Bohuslav (Osek
54) obdržel děkovný dopis od ředitelky Muzea
Dr. Bohuslava Horáka RNDr. Miroslavy Šandové
za to, že do fondu literatury Muzea Dr. B. Horáka
věnoval darem rukopis knihy Vitinka – 1838. „Tímto
svým počinem jste přispěl k uchování dokumentů
nejen z historie regionu a dědictví našich předků
pro další generace,“ píše paní ředitelka. Kniha byla
zapsána do fondu literatury pod přírůstkovým
číslem 64547.
Za tento čin děkuje panu Bohuslavovi i zastupitelstvo
obce.

Opustili nás:

Prosinec 2006: Marie Přibíková - Vitinka 1 (86)
Zdeňka Plimlová - Osek 198 (75)
František Bohuslav - Osek 54 (82)
Marie Forejtová - Osek 158 (84)
Václav Jíše - Osek 11 (85)
Leden 2007:

Anna Vitoušová - Osek 231 (83)
Božena Černá - Osek 211 (82)
Josef Pašek - Osek 192 (86)

Únor 2007:

Jaroslava Tomášková - Osek 52 (80)
Rudolf Záhrubský - Osek 227 (87)
Miroslav Šnábl - Osek 203 (80)
Anna Mitáčková - Vitinka 42 (81)
Václav Aubrecht - Osek 23 (83)
Mansfeta Výborná - ÚSP Mirošov (89)
Vladimír Havel - ÚSP Mirošov (81)

Připravujeme:
již třetí setkání s dárci krve.

12. 1 2007

Květuše Lojdová, 82 let

20. 2. 2007

Zdeněk Smitka, 64 let

19. 2. 2007

Josef Kuncl, 52 let

24. 2. 2007

Anna Černá, 81 let

Dne 17. 1. 2007 se narodila Adélka Hronková

Omluva:
Ve Zpravodaji č. 4/2006 bylo na str. 5 omylem uvedeno
chybné křestní jméno paní Košařové. Správné jméno je
Libuše. Paní Libuši Košařové se tímto omlouváme.

Dne 12. 3. 2007 se narodil Kamil rodičům
Haně Řežábkové a Kamilu Kuchlerovi
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Osek
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Dřív než se rozhodnete !
Vážení rodiče, dřív než se rozhodnete, kam dáte své
středím. Zapojujeme se do mezinárodního projektu
dítě do školy, měli byste se seznámit s tím, co škola nabíEkoškola.
zí, jaké má podmínky pro vzdělávání, jaké klima
4. Naším cílem je vytvořit školu rodinného typu
panuje mezi žáky a učiteli a jaké oblasti a priority
založenou na vzájemné důvěře, toleranci a spopodporuje.
lupráci. Žáci si zvolili žákovský parlament, kde
V letošním roce všechny základní školy dozástupci jednotlivých tříd diskutují o problékončují svůj Školní vzdělávací program (ŠVP).
mech a přáních, co zlepšit a co je třeba dělat.
Naše a především Vaše škola je ovšem výjimečná.
Jsme jediná základní škola v okresu Rokycany,
5. Pro žáky se specifickou vývojovou poruchou
která na modernizaci a tvorbu ŠVP získala dotaučení probíhá 1x týdně ambulantně nápravná
ce od Evropského sociálního fondu a od MŠMT.
péče.
Finanční dotace nám umožní poskytnout žákům
6. Do lyžařského kurzu jsme na přání žáků zařadili i výnadstandard a rozvíjet tak naše priority.
uku jízdy na snowboardu.
1. Získání výborných jazykových znalostí. Hlavním jazykem zůstává angličtina a od 6. třídy nabízíme druhý 7. Nabízíme zájmové kroužky.
cizí jazyk – německý. Umístění našich žáků v jazyko- 8. Každé pololetí mohou žáci 3 x využít „žolíka“ (tj. odvých soutěžích mluví za nás. Pracujeme v malých skumítnout známku, nebo zkoušení, pokud nemají zrovpinách, což je ideální pro rozvoj komunikačních dona svůj den)
vedností.
9. Pokud mají žáci a rodiče zájem, zorganizujeme pobyt
2. Podporujeme využívání výpočetní techniky do všech
v zahraničí s výukou cizího jazyka.
předmětů. Internet bude zaveden do všech kmenových
Vážení rodiče, věnujte 5 minut svého času na přečtení
tříd. Nabízíme kroužek „Digitální technika“.
těchto řádek, kde Vám představujeme Vaši školu v Ose3. Podporujeme environmentální výchovu, což je vý- ku, a pak se rozhodněte!!!
Ing. Marcela Judlová
chova směřující k souladu člověka s životním pro-

Hory
V sobotu 18.2.2007 jsme se sešli před školou a odjeli jsme na Šumavu. Náš penzion Jezerka se nacházel v malé obci Špičák. Po příjezdu jsme si vybalili všechno jídlo
a oblečení a hned po obědě jsme vyrazili na svah. Vyjeli jsme nahoru sedačkovou
lanovkou a přesunuli se na Goldhof, kde si nás rozdělili na lyžaře a snowboardisty.
Snowboardisti se dále dělili na pokročilé a začátečníky. Začátečníky si vzal Štěpán
Černý a pokročilé si vzal pan učitel Kučera. Lyžaři se také rozdělili na pokročilé
a začátečníky, začátečníci byli pod vedením Milušky Blechové a pokročilé vedla
majitelka lyžařské školy Alpinka Štěpánka Gründfestová.
Bohužel další den nás opustili z týmu začátečníků Aneta Brožová a Michal Veleta, protože si hned druhý den zlomili ruku a už se na nás chodili pouze koukat.
Třetí den jsme jeli na noční lyžování,kde se nám moc líbilo. Další den jsme šli
pjéšo do Železný Rudy, kde jsme plnili různé úkoly. Taky jsme se šli vykoupat do
nedalekého bazénu, kde nás přivítal nějaký zlý bouchač, který nám vysvětloval, co
nesmíme dělat. Poslední den jsme vyjeli sedačkovou lanovkou na Pancíř, kde jsme
jezdili závod ve slalomu.
Iveta Šůchová, žákyně 8. třídy ZŠ Osek
Snowboarďačky Iveta Šůchová, Bára Vyletová,
Veronika Lepešková a Lucka Šneberková --->

Osecký zpravodaj
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ŠKOLNÍ PARLAMENT
Od druhého pololetí začal fungovat tzv. Školní parlament, jehož
hlavním cílem je zlepšit úroveň školního prostředí a školního vzdělávacího procesu. Je sestaven z osmi žáků, kteří zastupují po dvou svoji
třídu. Žáci jsou tak zapojeni do rozhodování o důležitých záležitostech školy, přicházejí s novými nápady a návrhy na zlepšení situace
ve škole. Vše projednávají na pravidelných schůzkách s paní ředitelkou, vedou z každého jednání zápis a informují své spolužáky.
Tyto záznamy jsou veřejně přístupné na nástěnce ve škole a brzy budou k dispozici i na webových stránkách školy (www.zs-osek.
cz). Zatím se projednává například možnost chovu zvířátka ve třídě,
nové větší odpadkové koše, ale i zapojení školy do sběru plastových
lahví a víček ve větším množství. Doufejme, že žákům vydrží nadšení
pro pozitivní změny a budou se na nich rádi podílet.
Mgr. Martina Cajthamlová

Pozdravy z Mateřské školky
Sněhu jsme se letos nedočkali, sněhových radovánek a her také
ne, ale na únor jsme měli připravený karneval. Přípravy trvaly celý
týden - příprava masek ve školce, výzdoba školky, na které se podílely paní učitelky i děti, nácvik tanců a her nám všem zabral hodně
času. Také rodiče se činili – děti měly překrásné masky.
Ve čtvrtek 22. února po dopolední svačině nám přišly pomoci

s oblékáním maminky a hned nastalo velké plesání. Po vyfotografování všech dětí v maskách nastala módní přehlídka, tanec, soutěž
v tanci s balónky a nakonec hra „židličkovaná“. Poté jsme se vydali
do ZŠ podívat se za staršími kamarády. Ti byli ale překvapeni! I paním učitelkám ze ZŠ jsme se líbili. A už nám všem vytrávilo a s chutí
jsme si dali oběd, který všem velmi chutnal a nakonec přišla i sladká
odměna.
Poslední únorový den jsme zhlédli pohádku
„Zázračný pramínek“ v sokolovně v Rokycanech.
A v březnu jsme se také nenudili:
• 1. 3. jsme měli ve školce „Den otevřených
dveří“, přišlo se na nás podívat hodně budoucích kamarádů a kamarádek,
• besedovali jsme o úrazech – jak pomoci
kamarádovi, ale hlavně co dělat nebo nedělat, aby se úraz nesta ,
• 8. 3. proběhl zápis nových dětí do MŠ,
• 14. 3. se předškoláci zúčastnili akce sdružení AMETYST – o ekologii „Včelka Mája“
a hned další den 15. 3. jsme jeli na pohádku
„Látané příběhy“ do ZUŠ v Rokycanech.
A už se budeme připravovat na ukončení
zimy a na Velikonoce.
Sami vidíte, že akcí máme stále hodně a paní
učitelky nám je vždy rády a dobře připraví.
Však sami uvidíte v příštím čísle .
p. Ptáčníková

Ďáblové na horách!
Dne 18. února jsme jeli s celou třídou na hory. Zamířili jsme na Šumavu do vesničky
Špičák, kde jsme bydleli v penzionu Jezerka. Sněhu tam nebylo moc, ale stejně se lyžovalo.
Když jsme vešli do penzionu, tak na nás vybafla černovlasá uklízečka a nadávala jako divá.
Ubytování v penzionu Jezerka bylo prostě hrozné.
Při prvním sjezdu jsme si mysleli, že se na tom nenaučíme, ale to jsme si jenom mysleli.
První noc jsme se vůbec nevyspali, protože náš spolubydlící chrápal, až se okna třásla. Druhý den jsme se to trochu naučili a jezdili jsme jako draci. Podle mého, kdyby s námi nejeli
instruktoři, tak bychom se na tom zabili. Po dva dny jsme lyžovali na Normankách. V úterý
jsme šli večer na Waisovu louku, kde jme si dali neoficiální závody.
Celý týden utekl, měli jsme závody na Pancíři, kde jsme jezdilili jako blázni a vyhráli jsme
první místa. Náš pobyt s lyžařskou školou Alpinka byl u konce. Moc se nám tam líbilo.
Tomáš Vonásek a David Hošek
<--- Jakub Kesner na vleku
Žáci 8. třídy ZŠ Osek
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SDH Osek
Vážení spoluobčané,
jistě si mnozí z vás vzpomenou, že v posledním článku jsme vám nastínili problematiku vztahu mezi SDH Osek a OSH Rokycany. Zároveň
jsme vám slíbili, že v dalším čísle vás budeme informovat o dalším průběhu. Koncem loňského roku se na sekretariátu OSH Rokycany konalo zasedání výkonného výboru OSH za přítomnosti jak Ing. Richtera
– starosty SH ČMS, tak pana Černého – starosty KSH ČMS. Za náš sbor
se jednání účastnil starosta pan Trykar, zástupce starosty pan Pokštefl
a jednatel pan Tuček. Celé jednání se neslo ve velmi napjaté atmosféře
a obě strany předkládaly celou řadu argumentů k podpoře svého stanoviska. Zde musím poděkovat několika členům výkonného výboru, kteří sami uznali, že v případě rozhodování o našem sboru jim nebyly ze
strany kanceláře OSH předloženy veškeré doklady a informace.
Závěr jednání měl dva základní body. Jedním z nich bylo doplacení
členských příspěvků za odhlášené členy a jejich nové odhlášení pro
rok 2007, druhý bod představuje zaslání omluvného dopisu ze strany
OSH. Oba tyto body jsou v současné době splněny a činnost sboru
pokračuje v neomezené míře a ku prospěchu jak občanů Oseka, tak
i okolních obcí.
V lednu letošního roku proběhla výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů, na které byla shrnuta činnost za minulý rok. Neodpustím si zde malou vsuvku, která se týká skutečnosti, že na naši valnou
hromadu nedorazil žádný zástupce OSH Rokycany. Valná hromada
si vytyčila do letošního roku několik základních bodů.
Chceme rozvíjet činnost v oblasti mladých hasičů, ze kterých mohou v budoucnu vyrůst plnohodnotní náhradníci
stávající výjezdové jednotky. Rovněž se chceme více věnovat prevenci v oblasti požární ochrany, neboť se domníváme, že taková činnost může výraznou měrou přispět ke
zvýšení znalostí každého z nás a pomoci nám při řešení
nenadálých situací. V neposlední řadě se budeme věnovat rozvoji mezinárodní spolupráce s jednotkami THW
(Německo).
Dne 27. ledna 2007 jsme pro děti zorganizovali maškarní bál. Myslíme si, že se celá akce vydařila a budeme velice
rádi, když nás v příštím roce podpoříte svou účastí. Další
akcí, která se bude v obci konat, je Dětský den. Na této
akci bychom chtěli pro děti připravit celou řadu zajímavých soutěží. Zde je na místě poděkovat panu Peroutkovi
jako starostovi obce, bez jejíhož přispění by se uvedné
akce jen těžko realizovaly.

Ve dnech 1. – 3. prosince 2006 se děti v doprovodu vedoucích zúčastnily zájezdu do Německa v rámci rozvoje družby s THW. Pro děti byl
ze strany členů THW zajištěn pestrý program, který zahrnoval i výuku
německého jazyka. Zároveň s námi se této akce zúčastnily i děti z Horního Slavkova.

Na 3. března 2007 bylo připraveno setkání se členy THW z Chemnitzu. I přes skutečnost, že se jednalo o časově poměrně krátké setkání,
bylo z obou stran hodnoceno velice kladně s přáním, aby se v započaté
spolupráci i nadále pokračovalo a aby se vzájemně prohlubovaly profesní znalosti. Členy THW jsme seznámili s vybavením naší jednotky
a s postupy při jednotlivých druzích naší činnosti (požár, technická po-

moc atd.). Děti předvedly požární útok, za který sklidily velký obdiv,
a to jak vzhledem k poměrně chladnému počasí, tak i vzhledem k tomu, že členové THW klasický požární útok neznají. Předpokládáme,
že v červenci zrealizujeme návštěvu v Chemnitzu, při které absolvujeme
i výcvik v oblasti technické pomoci.
Členové výjezdové jednotky se koncem února podíleli na velice náročném zásahu v Železárnách Hrádek, kde byl v součinnosti s dalšími
sbory zdoláván požár výrobní haly.
Vzhledem k rozsahu požáru byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.
Za tento zásah patří poděkování nejen
členům naší výjezdové jednotky, ale
i všem zasahujícím sborům, neboť se
zcela určitě jednalo o jeden z největších
požárů v našem okresu.
V dalším čísle Zpravodaje vás opět
rádi seznámíme s naší činností.
za SDH Osek
Jaroslav Tuček,jednatel sboru
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TJ Sokol Osek

Stolní tenis
V sobotu 13. ledna se v sokolovně uskutečnil Okresní kolo Západočeského poháru
mužů ve stolním tenisu. Po úspěchu prvního turnaje v prostorách osecké sokolovny
včetně zázemí a hospody se do hry během
registrace mezi osmou a devátou hodinou
ranní stihlo přihlásit celých 40 hráčů. Ti byli
pomocí losování s tříděním rozděleni do
osmi skupin po pěti hráčích. Z každé skupiny postoupili první dva hráči do vyřazovacího pavouka. Z domácího oddílu se tak
podařilo postoupit hned pěti hráčům mezi
nejlepších 16, z nichž ještě dva hráči bojovali
mezi osmi nejlepšími. Ve finále turnaje nakonec Frühauf (Zbiroh) porazil Šmída (Radnice), ale postup do krajského kola poháru
si spolu s nimi zajistili i dva domácí stolní
tenisté Slavomír Zoubele a Vladimír Lopata. Opět jako při minulém turnaji se vydařil
časový plán natolik, že bylo možné odehrát
i turnaj čtyřher, který přes svou oblibu nebývá tak často k mání. V této části turnaje
se radovali z vítězství Matějka s Janečkem,
když ve finále zdolali Fruhaufa s Jerlingem.
Díky výborné organizaci a kapacitě herny se
turnaj odehrál ke spokojenosti všech rychle
a klidně.
Soutěžní sezona Oseckých oddílů stolního tenisu se blíží ke konci. „A“ tým v okresním přeboru po 17. kole obsadil 6-7. příčku
se ztrátou pouhých dvou bodů na čtvrté
Rokycany B. Oddíly B a C, hrající okresní
soutěž druhé třídy skupinu B, se celou sezonu snaží o postup do vyšší soutěže. Céčku
bohužel utekl postup do barážových bojů
až v předposledním zápase, kdy nešťastně
prohráli v boji o druhou příčku se Sokolem
Mýto. A jelikož se B týmu podařilo do nadstavbové části postoupit, čekaly ho poslední
čtyři zápasy o postup do vyšší soutěže, které
všechny vyhrál a postoupil z prvního místa.
Postup vybojovali: Aubrecht Václav, Dreschel Martin,Havlíček Zdeněk, Mikuta Stanislav, Petřík Jan, Sloup Pavel, Vančura Jan.
24. února byl pro členy Sokola Osek uspořádán turnaj neregistrovaných hráčů
ve stolním tenisu. Zúčastnilo se jej 14 mužů a z vítězství se radoval pan Miroslav
Vejvoda.
Pavel Sloup ml.
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Tělocvičná jednota Sokol v Oseku

1921 - 1923. Členská základna
se rozrostla r. 1921 57 mužů, 29
žen = 86. Zájem o činnost v Sokole
byl velký, ale často neměli kde cvičit,hrát divadlo. Stalo se, že muži
po skončení cvičení kol sálu rázně pochodovali a z plna hrdla
a plic zpívali pochodovou píseň. Tak bylo vždy zvykem. Tu do
sálu vlítl šenkýř a rozkázal: ven,ven,kravál tu dělat nebudete,už
sem nesmíte (prý prohrával ve ferblu).A tak byl Sokol na ulici.
Vzali za vděk šenkovnou „Neutrál“ kde sehráli divadlo i Silvestr.
Uvažovali postavit skromnou,dřevěnou tělocvičnu,ale nebyly
peníze, jen dluh za pozemek. K bývalému majiteli velkostatku
a patronu kostela v Oseku Josefu Colloredu-Mansfeldovi byla vypravena na Zbiroh delegace se žádostí o pomoc a dodávku dříví.
Kníže navrhl, aby postavili budovu v obci reprezentační, důstojnou účelu a významu Sokola. Bude-li s plány spokojen,dá všechno dříví zdarma.Bylo to ujednání tajné.
To bylo velkorysé,dodalo odvahu a chuť azároveň zavazující.
Hned začalo horečné jednání,zajišťování a svoz stavebního materiálu.Plány navrhl a vypracoval zdarma osecký rodák a stavitel
v Praze architekt František Kavalír. Největší starost byla zajištění

Potkal jsem v polích duhu.
Šla tiše, po špičkách,
kapkami deště smývala po zimě prach.
Les Plecháč voněl zetlelým listím
a novými lístečky bříz.
Vidím tě, můj rodný kraji,
jak do nového jara se probouzíš.
Bažantnice, Vršíček, Čilina,
Kotel, Žďár, Vydřiduch,
dívej se, člověče,
jaký to překrásný zelený kruh.
Brdský pás lesů Matičku Prahu zdraví,
milenci o lásce tiše si poví.
Třešňové kvítky nad hlavou zavoní,
motýl se schová do květů jabloní.
Skřivánek vzhůru do nebe letí,
v kočičkách včely vesele bzučí.
Letadlo vysoko bílou stuhu nese
a rolník na poli úrodu seje.
Příroda ze spánku vstává,
vždyť každý rok ten zázrak se stává!
J. Č.

peněz.Ale nabáli se dluhu, jednali. Psali všemi směry i rodákům
v cizině.Do USA psali - považte 1 dolar =100 Kčs, jedna cihla =
30 haléřů.Rodáci nemohli,bratři Andrlové a jiní.Také požádána v celém světě známá továrna Ford,ta nevyhověla,omluvila se
dopisem(archiv).
Základní kámen položen 11.6.1922 při veřejném okrskovém
cvičení. Začalo kopání základů. Aby ušetřili,ve vlastní režii pálili
cihly v již opuštěné cihelně u Březiny,45000 cihel, 1 cihla=0,254
Kčs. Výrobu a pálení vedl cihlář Josef Rozum z Dobříva.Uhlí na
pálůení dodal hrabě Štenberk. Stavba začala 12.3.1923. Stavbu vedl
zednický mistr Vít Beran č.28, stavební dozor stavitelský asistent
Václav Cajthaml č.68,oba z Oseka. Prřacovalo až 15 zedníků. 30.5.
dán krov. Tesařský mistr Rudolf Vraštil z Oseka a Václav Vitouš ze
Stupna. Pokrývač Vlach z Bezděkova, klempíř Páník z Rokycan,
rozvod elektřiny Pflégr z Rokycan. Truhlářské práce Karel Sochor
č.50 a František Vaník č.44, oba z Oseka.Sál na své náklady dal
vymalovat projektant arch.František Kavalír. Na stěnách lipové
ornamenty, na stropu dva sokoli v letu a kruhy s motivy kuželek.
Stavba dokončena 16.11.1923. Navezeno 724 for stavebního materiálu. Kámen 150 m3, písek 145 m3, dřeva 155 m3 + dveře
a okna. Cihel 82000, tašek bobrovek 41000.
Kolaudace stanovena na 2.12.1923. Komise neshledala závad. Okresní úřad s otevřením souhlasil, ale pro odpor Obecního
úřadu v Oseku povolení užívání vydáno nebylo.
-sl(František Bohuslav)

Duha nad domovem
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