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rybníčkem „Pastuška“ zkrášlil celou
náves.
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Slovo starosty
Protože končí volební období, ve kterém jsem vykonával funkci starosty od září roku
2005, dovolím si v tomto čísle Oseckého zpravodaje zrekapitulovat, co se podařilo uskutečnit z plánů, které jsem si předsevza1.
V oblasti uspořádání obecního úřadu jsme realizovali za přispění všech zaměstnanců obce
tyto akce: přemístění kanceláře starosty, vybudování přepážek pro obsluhu občanů, vybudování ordinace dětského lékaře a čekárny pro tuto ordinaci. V současné době dokončujeme
úpravu malého sálu v prvním patře budovy obecního úřadu na společenskou místnost pro
vítání občánků, svatby, ale také pro
různou schůzovní činnost. Akce se
zdržela vinou dodávky nových plastových oken, o kterých se původně
neuvažovalo. V rámci úspor energií,
zejména tepla, jsme se však rozhodli instalovat v horizontu tří let nová
okna v celé budově obecního úřadu.
Montáží vnitřního tepelného čidla
jsme dosáhli úspory plynu v uplynulém topném období zhruba o jednu
třetinu. Dále máme v úmyslu provést výměnu všech okapů, které jsou
už na některých místech děravé,
a následně provést nátěr celé budovy
tak, aby působila dobře jak funkčně,
tak esteticky.
V úseku sběru a shromažďování
komunálního odpadu byl upraven
sběrný dvůr, ve kterém je ještě třeba
dobudovat boxy pro třídění odpadu
pro jeho lepší skladování, manipulaci, nakládku a odvoz. Podařilo se nám postupně odvézt všechny lednice, mrazáky, sporáky a pračky. Zde bych
apeloval na naše občany, aby nám už lednice a mrazáky do sběrného dvora neukládali, ale vozili je v den svozu
nebezpečného odpadu, který uskutečňuje firma Rumpold dvakrát ročně, na místa k tomu určená. Zároveň žádáme
občany, aby důsledně třídili komunální odpad a nevozili do kontejneru na skládku sklo a plasty, které se vejdou do
kontejnerů na sklo a plasty (tzv.zvonů). Jinak budeme nuceni ukládání takového odpadu odmítnout. Nechali jsme
porovnat terén bývalé skládky buldozerem a oseli travinou, a také jsme upravili skládku u pana Košaře, kde má
obec možnost ukládat výkopovou zeminu. Zde připravujeme ještě další úpravu, která nám otevře prostor pro větší
objem ukládaného výkopku.
V údržbě a sekání zeleně a úklidu veřejných prostranství v Oseku a jeho částech
Vitince, Novém Dvoře a Hudlicích jsme pokročili v tom směru, že jsem na tyto sezónní
práce najal dva brigádníky a obohatili jsme
náš strojový park o novou samochodnou
sekačku. Tím byla pracovní četa mnohem
výkonnější. Musím poděkovat těmto pracovníkům za odvedení velmi dobré práce.
V termínu byla dokončena oprava návesního rybníčka „Pastušky“ a upraven park na
návsi a osazen zelení, jejíž vzorky si už někteří občané tajně vypůjčili do svých zahrádek. V příštím roce bychom chtěli do parku
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přidat několik laviček a vybudovat koutek pro maminky s malými dětmi. Pastuška byla opravena díky částečné
dotaci krajského úřadu.
Do konce listopadu by měla být provedena oprava kapličky u kostela, která je kulturní památkou, a kaplička na
Vitince. I na tuto akci poskytl částečnou dotaci krajský úřad.
Na hřbitově jsme vyměnili starou nádobu na vodu za důstojnější nerezovou. Nádrž vyrobila firma pana Bejčka,
která je nám velice nápomocna při různých opravách, a které bych tímto také rád poděkoval. Plánována je oprava
propadlé zámkové dlažby chodníku na hřbitově, vybudování chodníčků v urnovém háji a oprava omítky márnice.
Při opravách veřejného osvětlení jsme postupně vyměnili v Oseku dvacet pět osvětlovacích těles s nižší spotřebou a větší svítivostí a zároveň osvětlili nově i park na návsi.
Na začátku měsíce září se nám podařilo dotáhnout směnu pozemku okolo zříceniny Kamýk za jiný pozemek pod Kamýkem s manželi
Malechovými. Zde začaly úklidové práce pod
vedením p. Michala Čelechovského spojené
s prořezávkou náletových porostů a suchých
stromů, které navázali na loňské brigády našich spoluobčanů, kteří mají zájem na zkulturnění a zpřístupnění této dominanty naší obce.
Zveme Vás všechny k prohlídce okolí, která se
před Vámi ze zříceniny otevře. Všem, kteří se
této činnosti pravidelně i nepravidelně zúčastňují patří moje úcta a uznání.
V části naší obce Vitince jsme do kulturního
zařízení zakoupili kamna na dřevo a obklad na
stěnu do klubového zařízení (obojí nainstaloval zaměstnanec obce
pan Kellner ve svém volném čase bez nároku na odměnu za vydatné
pomoci mladých dobrovolných hasičů z Vitinky), kde se pravidelně
schází občané Vitinky. Poděkování stejným hasičům patří zároveň
i za pravidelnou údržbu našeho koupaliště Byla zde provedena výměna jističů, čímž bylo docíleno podstatného snížení plateb za el. energii. Místnosti hostince a obchodu byly pronajaty konkrétním osobám
a myslím, že slouží ke spokojenosti všech místních obyvatel. V Novém Dvoře byl vybudován protipovodňový žlab, který svádí přívalovou vodu mimo obec do vodoteče v polích, a zároveň bylo položeno
čtyřicet metrů potrubí, které odvádí přepadající vodu z rybníčka pod
Frankovými taktéž do vodoteče do polí. V čerpací stanici vodovodu
Vitinka bylo nainstalováno nové ponorné čerpadlo za účelem úspory
energie. Byla vybudována studna za účelem posílení vodního zdroje
pro Vitinku s výhledem posílení vodovodu i pro Osek.
V části obce Vitinka-Hudlice bylo vybudováno veřejné osvětlení ve
velmi krátké době. Za to bych chtěl poděkovat firmě pana Fidlera
a zároveň i za instalaci osvětlení parku na návsi v Oseku a výměnu
osvětlovacích těles.
V oblasti školství jsem zadal dopracování projektu na opravu školy, jejímž výsledkem bude oprava střechy a krovu, výměna oken, výměna rozvodů topení, vybudování nových učeben. I zařízení školní kuchyně bude úplně nové,
odpovídající normě EU, a jeho celková hodnota dosáhne přibližně 2.300.000,-Kč. Žádost o dotaci na ministerstvo
financí na tuto rekonstrukci byla podána v celkové výši 14.999.000,- Kč. Dík patří především panu Vladimíru Janoutovi, který si doplnění projektu vzal na starost.
Začali jsme také řešit havarijní situaci na našich místních komunikacích. Postupně necháváme zpracovávat projekty na opravu místních komunikací po pokládce inženýrských sítí.
Dokumentace byla zatím zpracována pro dvě komunikace v Kamýku, jejichž oprava byla realizována v závěru minulého roku. Dále byla zpracována dokumentace pro komunikaci do průmyslové zóny u statku (za finanční spoluúčasti
firem Houdek & Houdek, Apollon, HBH, Statek Ing. Kozla a firmy pana Průchy probíhá její realizace), k sběrnému
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Řešení dopravní situace

dvoru (i zde probíhají práce na opravě), za Sokolovnou
a od sběrného dvora k silnici na Litohlavy. Do konce roku
by měly být projektovány všechny ulice v Oseku a v Novém Dvoře. Počítáme s opravou komunikace do Hudlic.
Hlavní projekt je dopracováván pro místní komunikace
vedoucí přes náves a vyúsťující u statku, u samoobsluhy,
na křižovatce u p. Smitky Zdeňka, u p.Kozáka mladšího
a do Průhona. Na projekt opravy komunikací na návsi
byla podána žádost o dotaci na ministerstvo financí ve
výši 19.000.000,-Kč. Na ostatní opravy místních komunikací musí hledat obec vlastní finanční zdroje. Jedním
z nich je i uskutečněný prodej dvou stavebních parcel
z majetku obce. Zde chci říci pouze to, že parcely byly
prodány zájemcům, kteří podali nejvyšší nabídku. Obce,
jejichž finance jsou přísně evidovány a pravidelně kontrolovány auditory krajského úřadu, nemohou prodat takovéto pozemky za cenu nižší než je nejvyšší nabídka, jinak se dostávají do střetu se zákonem. Pokud máte zájem
či obavy o to, kam směřují obecní finance, zúčastňujte se
zasedání zastupitelstva obce, na kterých jsou pravidelně
projednávána a zdůvodněna veškerá rozpočtová opatření. Pak se nemusíte obávat, že peníze obce využívají soukromé osoby pro vlastní účely. Každý občan má právo se
vyjádřit k návrhu rozpočtu obce a nahlížet do rozpočtu
obce dle zákona o obcích.
Nezmínil jsem se ještě o provozování vodovodu a kanalizace, kterou provozujeme pro obce Osek, Volduchy
a Vitinku. V této oblasti jsme udělali velký kus práce
a pravidelně Vás o tom informujeme v našem zpravodaji. Zde bych chtěl poděkovat panu Kellnerovi a Sloupovi,
kteří se starají o provoz zařízení, a Ing. Novákovi, který
je osobou odpovědnou a zastřešuje provoz po stránce
odborné, jelikož má dlouholetou praxi v oboru vodovodů a kanalizací.
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem občanům, zastupitelům, firmám a zaměstnancům, kteří se
podíleli a pomáhali při všech akcích, které obec provádělaVěřím, že v dalších letech, kdy bude obec postupně zvelebena, bude možné ji přihlásit do soutěže „Obec roku“.
Chtěl bych Vás, vážení spoluobčané požádat, abyste každý podle svých možností k tomuto zvelebování přispěli.
Jaroslav Peroutka, starosta obce

Z důvodu velké nehodovosti a na základě statistiky dopravní nehodovosti na křižovatce u Sokolovny byla ve spolupráci s SÚS Rokycany, dopravním
inspektorátem v Rokycanech a obcemi Osek a Litohlavy přijata opatření k přípravě uzavírky silnice
III. třídy z Litohlav do Oseka pro nákladní vozidla
o celkové hmotnosti do 3,5 tuny. Zároveň Obec
Osek učinila první krok k řešení křižovatky u Sokolovny tím, že nechala na své náklady zpracovat
studii kruhového objezdu. Při této příležitosti jsme
zadali zpracování studie menšího kruhového objezdu u statku.
Ten by řešil jednak zpomalení vjezdu do obce
od Volduch a dále pak připojení pozemkové parcely firmy Malkol a výjezd z budoucího stavebního obvodu, vymezeného územním plánem obce.
Ve směru od statku pak řeší napojení místní komunikace od návsi na hlavní silnici z Volduch do
Oseka. Věříme, že tato opatření (pokud se podaří je realizovat) přispějí
k zpomalení rychlosti v centru obce, a tím
i k omezení nebezpečných situací, jejichž počet roste úměrně s narůstajícím provozem.
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Poděkování
zastupitelům
a členům komisí
Poděkování za práci pro obec
patří všem zastupitelům, kteří vykonávali tuto prospěšnou
činnost v uplynulém volebním
období.
Jsou to:
Jaroslava Výborná,
Miloslava Šneberková,
Ing. Jaroslav Dobiáš,
JUDr. Michal Čelechovský,
Ing. Miloslav Oliberius,
Ing. Jiří Veselý,
Jaroslav Fuja,
Jan Smetana,
Josef Hůlka a
Josef Švarc.
Dále patří poděkování členům
různých komisí, jmenovitě je to
pan Jaroslav Lenk, který pravidelně docházel do stavební komise
a přeji mu tímto brzké uzdravení.
Dále paní Miloslava Šneberková,
pan Bedřich Polka, paní Milada
Tesařová, paní Ing. Milena Nová
a pan Jaroslav Benetka.
Jaroslav Peroutka
starosta

O Vitince
Ani si dost dobře neuvědomujeme, jak rychle čas
plyne. Jako včera je to, kdy jsme ve Vitince vzpomínali na srazu rodáků 300 let od založení naší vísky.
Majitelé Oseka založili naší osadu a věnovali jí nevěstě z rodu „Vítů“, která se za Malovce provdala. Odtud
i název Vitinka. V roce 2006 je to již 310 let a vitinští si tento vznik připomínají rodovým znakem Vítů
v místním kulturním zařízení.
Zatímco po staletí zde bylo hlavní obživou zemědělství, dnes po zrušení farmy k nám občas dorazí nějaký
zemědělský stroj, který pole (někdy i v noci) zorá, oseje
a úrodu pak sklidí. Vesnice tím změnila svůj ráz a dochází ke značnému úbytku obyvatel. Zatímco kolem
roku 1900 zde žilo přes 300 obyvatel, dnes je to o polovinu méně. Tento trend je možno zastavit zlepšením podmínek pro život a dostupností zaměstnání. Částečně se
věci daří řešit. Je zde vybudován vodovod, plynofikace,
většina obce má kanalizaci, požární zbrojnici, koupaliště a je opraveno kulturní zařízení. Jsou zde vytvořeny
podmínky pro třídění komunálního odpadu, vybudovaná telefonní síť splňuje parametry pro nejkvalitnější
internetové linky včetně příjmu digitální televize. Obec
podporuje ve vlastních budovách i prodej potravin, což
je přínosem zejména pro starší obyvatele. V letošním
roce by měla být ještě opravena kaplička.
Z výčtu je vidět, co se nám ve Vitince podařilo,
ovšem mnoho práce je ještě před námi i nastupující generací. Pro zlepšení životního prostředí potřebujeme ještě zajistit likvidaci biologického odpadu,
kterým nám občané zkrášlují naše lesy, ještě horší je,
pokud tyto odpady pálí.
Dopravní obslužnost v obci končí odpoledne ve tři
hodiny. Představa části občanů je v oblasti snu, ve
kterém došlo k propojení městské dopravy z Bušovic
do Volduch nebo Rokycan. Místní komunikace jsou
udržovány v provozuschopném stavu, ke zlepšení nedochází. Vše je o penězích, není možné provést rekonstrukci vozovek v celé obci najednou, to chápu.
Často je kritizována i tvorba rozpočtu obcí. Velká
města mají až šestkrát větší příjem na jednoho obyvatele než malé vesnice.
Rezervy máme i v likvidaci odpadních vod. Část
domků v Novém Dvoře kanalizaci nemá. Podporoval
bych dále, abychom se znovu vrátili k územnímu plánu obce, jako k základnímu dokumentu rozvoje a aby
zastupitelstvo obce (za většího zájmu občanů) posoudilo možné změny.
Ing. Miloslav Oliberius
člen zastupitelstva
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Zamyšlení nad rozvojem naší obce Osek
a činností obecního úřadu

Jsem rodákem této obce, na svět mne přivedla moje maminka za pomoci porodní báby paní Hejlové a nemalou zásluhu
na tom měl určitě i můj legitimní otec, který mi věnoval příjmení. Přezdívky „Cirda“ a „Dědek“ mi později vymysleli dva
dobráci, a to svobodný mládenec Emil a jeho bratranec Váša
Hoblíkové. Čas strašně letí, a tak jsem nedávno oslavil kulaté
výročí a zdá se mi, že už přesluhuji. Proč to všechno vlastně píšu? Protože jsem byl požádán o příspěvek do Oseckého
zpravodaje, abych sdělil svůj názor na dění v naší obci. A také proto, že se mi tady líbí, že jsem patriot této obce a mám
všechny poctivé „Osečáky“ rád. Ledacos jsem tu už zažil, lecos dělal, do novin jsem ale ještě nepsal a proto se omlouvám,
že to moc neumím a že mi chybí slovní zásoba. Rád bych poděkoval autorovi myšlenky vydávat časopis a redakční radě
za to, že se nám všem tímto způsobem dostává pravidelných
a hlavně pravdivých informací o rozvoji obce, o problémech,
plánech a činnosti obecního úřadu a zastupitelstva obce. Mé
vzpomínky jsem si utřídil do několika období.
Prvním je období takzvané hluboké totality po roce 1968.
Z pohledu nás, starších obyvatel, nebylo všechno tak negativní, jak je podáváno v době po sametové revoluci. Potají
jsme si zahubovali a kritizovali a nechci zpochybňovat křivdy a špatnosti, kterými bylo postiženo mnoho spoluobčanů
a na které se nemůže nikdy zapomenout (perzekuce a ztráty
majetku za otevřený nesouhlas s režimem atd.), ale na druhé straně měli lidé trochu nezbytné discipliny, kterou nyní
postrádáme, měli práci a museli pracovat, bylo méně zboží a menší platy a muselo se šetřit, ale nebyli vidět povaleči,
žebráci ani bezdomovci, existovala menší kriminalita apod.
Každý si v závislosti na svém věku, vzdělání a rozhledu jistě zdůvodníme, co bylo a je lepší či horší, a mohli bychom
dlouze polemizovat, ale musíme se s tím vyrovnat všichni, to
je prostě fakt a nic jiného nám nezbývá.
Obce tehdy řídily místní národní výbory prostřednictvím
tajemníků. U nás tuto funkci vykonával pracovitý pan Sochor, který byl zkušeným odborníkem ve stavebnictví a pod
jehož vedením se uskutečnila celá řada investičních akcí v naší obci. O něco později se podílelo na rozvoji obce i místní
zemědělské družstvo pod vedením pana Brady a středisko
státního statku v Oseku pod vedením pana Vokurky. Všichni jmenovaní již nejsou mezi námi, tak jim věnujme alespoň
uctivou vzpomínku. My ostatní občané obce jsme chodili
na doporučené brigády, za které jsme dostávali různá čestná
uznání, diplomy či vyznamenání i v tisku (znám občana, který jich má přes třicet). Velkou měrou se podílely i společenské organizace, zejména Sokol a hasiči. Vzpomínám i na práci dvou dalších Jaroslavů (kromě zmíněného pana Sochora),
a to Ing.architekta Štrunce a Ing.Urbánka, autorů projektů
budov obecního úřadu, sokolovny, tribuny na hřišti házené
a dalších staveb. Ti všichni zanechali rukopis na rozvoji naší
obce, a i proto se nám tu dobře žije a obec Osek nazaostala za
ostatními obcemi v rámci celé republiky.
Období 1990 až 1998 je časový úsek, ve kterém jsem v naší
obci vykonával funkci starosty. Program nově zvoleného zastupitelstva byl jasný a předem daný: 1) především dokončit

rozpracované akce v obci
- úpravnu vody pro obce
Osek a Volduchy, suterén
v základní škole a částečně také v sokolovně. V této době odpadly brigády
a vše se řešilo prostřednictvím drobné provozovny, 2) urychleně zpracovat územní
plán obce, neboť chyběly rozvody vody a plynu po obci, hlavní
stoka kanalizace a čistírna odpadních vod, kabelový telefonní
rozvod a bylo třeba rozšířit rozvody elektrické energie vč. veřejného osvětlení a za 3) na všechny tyto akce zajistit projektovou dokumentaci a finanční prostředky. V této fázi byl klíčovou postavou Ing.Hampl z Ústí nad Labem, projektant hlavní
kanalizační stoky a čistírny odpadních vod, s jehož pomocí se
podařilo požadované dotace zajistit. Pro Vaší informaci bylo
uzavřeno třicet devět smluv s dodavateli včetně žádostí o finanční podporu. Postupně a se značným rizikem se zastupitelstvo obce pustilo do práce. Na začátku to byl velký nepořádek
v obci vinou zemních prací pro pokládku vodovodního potrubí. Současně se povedlo zajistit i montáž plynovodního potrubí a následně položení telefonních kabelů. S odstupem času je
třeba vyjádřit pochvalu firmě Bravos Radnice, která pokládku
potrubí prováděla. V dalším období se prováděla pokládka
hlavních kanalizačních stok, kterou prováděly postupně firmy
VHS Teplice (stoka A a ČOV) a firma Malý (stoka B). Dnes
už je to historie, většinou to všichni máte ještě v paměti. Nebylo všechno, jak se říká, bez ztráty kytičky, možná Vám chybí dořešení některých věcí (všechny nás tíží rozbité ulice), ale
věřím, že všechno se dá postupně časem do pořádku, o čemž
svědčí i postup prací zastupitelstva obce za poslední rok. Nejdůležitější je, že máme všechny sítě hotové a funkční, a že jsou
všechny zkolaudovány. Pro Vaši představu uvádím v rekapitulaci tohoto období finanční náklady na uvedené akce:
vodovod ............ 11.600.000,- Kč
plynofikace ...... 11.800.000,- Kč
kanalizace ......... 16.800.000,- Kč
Celkem ........... 40.200.000,- Kč
V přepočtu nákladů na jednoho obyvatele Oseka činí vynaložená částka v tomto období (při průměrném počtu 1000
obyvatel bez obyvatel v části Vitinka) 40.200,- Kč.
V období 1999 až 2002 pokračovaly práce na dokončení kanalizační stoky B a dalších podružných kanalizačních
stok a některých odlehčovacích komor a dále byla dokončena plynofikace části obce Vitinka v rámci akce „Plynofikace
obcí Bušovicka“. Poté došlo k částečnému útlumu stavebních
akcí v obci, neboť je třeba splatit závazky vyplývající z předchozích investičních akcí.
Období 2002 - 2006 bylo poznamenáno katastrofálními
povodněmi v celých Čechách, které se nevyhnuly ani naší
obci. Nejvíce postižen byl střed obce, a to od rokle až po Karásek a Loukotovský rybník (Štruncák). Po povodních probíhalo rozsáhlé sčítání škod a zejména došlo k hodnocení stavu
vodních toků, a protože potok na návsi patřil k těm nejzanedbanějším, přistoupila Vodohospodářská správa k úpravě
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tohoto toku. Byl zpracován projekt na úpravu levobřežního
přítoku Oseckého potoka, jehož součástí bylo vybudování
žlabových vpustí na komunikaci do Průhona, nové vybudování přejezdů přes potok (k hasičárně, ke škole, k Tesařovým a Cafourkům), a dále pak dvou nových mostů na návsi.
Investorem byla obec. Realizaci stavby v letech 2003 - 2004
zmařilo odvolání ochránců přírody proti této akci, a tak až
v roce 2005 bylo vydáno stavební povolení a úprava potoka
mohla být zahájena. V současné době je akce zkolaudována
a obec zhotoviteli zaplatí včetně pozastávky 2.360.000,- Kč
(dotace na tuto akci činila 300.000,- Kč).
Absolutorim si zaslouží práce zastupitelstva a zejména
starosty Jaroslava Peroutky v období září 2005 až do dnešní
doby, kdy byla uskutečněna celá řada akcí na zlepšení prostředí v naší obci. Jejich výčet je značný a jistě bude uveden
v závěrečném hodnocení volebního období starostou obce.
Já bych jen panu Peroutkovi popřál do dalšího volebního
období hodně elánu a nápadů na zvelebení naší obce a zlepšení života v ní.
Závěrem mi milí přátelé dovolte, abych sdělil svůj názor
na volby do obecních zastupitelstev, ke kterým, věřím, půjdete, a ze kterých vzejde složení nového zastupitelstva obce
Osek. Mám radost, že ve všech dosavadních volebních obdobích zvítězili kandidáti, občané, kterým, až na výjimky, nešlo o pozice, ale o práci pro obec a pro ostatní spoluobčany.
V současnosti složení zastupitelstva obce vykrystalizovalo
do podoby, která je zárukou, že změny k lepšímu v Oseku nezůstanou jen na papíře. Přeji Vám všem hodně zdraví v osobním, rodinném i společenském životě v naší obci.
Zkrátka buďme veselí, buďme slušní a mějme se rádi.
Jaroslav Benetka, bývalý starosta

Zemědělství v Oseku
OSECKÁ zemědělská a obchodní společnost, jako pokračovatel zemědělského družstva, hospodařila v roce 2005 na
4.299 hektarech, když z toho bylo orné půdy3.611 hektarů
a luk 688 hektarů. Obiloviny - hlavní výrobní produkt rostlinné výroby, byly pěstovány na 1.809 hektarech a docílený
výnos v tunách na jeden hektar 4,09 nedosáhl úrovně roku
předcházejícího, kdy klimatické podmínky byly optimální.
V živočišné výrobě se stav skotu zvýšil na 2.273 kusů. Zvýšil se i prodej mléka na 4.323 tis. litrů, když denní dojivost
na jednu dojnici byla 15,90 litrů. Došlo i k dennímu nárustu přírůstků u jalovic na 0,786 kg. K zásadnímu rozhodnutí
došlo u chovu prasat, který byl ukončen v druhé polovině
roku 2005. Hlavním důvodem je nerentabilnost v důsledku
dlouhodobě nízkých výkupních cen. Přesto dodržela Osecká
společnost vysokou dynamiku výkonnosti, když celkový roční objem přesáhl více jak 107 milionů korun při průměrné
zaměstnanosti 107 pracovníků.
V průběhu uplynulého roku došlo i k další postupné modernizaci strojního parku, tedy k dalšímu předpokladu růstu
produktivity práce jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě
v dalším období.
- JKZpracoval: Jiří Kobilinský
kronikář Obecního úřadu Osek
Osek - červen 2006

Provozování vodovodu
a kanalizace
Vážení odběratelé,
v současné době probíhá zkušební provoz změkčovacího zařízení na úpravně vody, během něhož jsme řešili několik dílčích problémů, zejména výměnu náplně
změkčovacího zařízení (původně
v minulosti instalované zařízení patrně zamrzlo). Zařízení ve
stručnosti funguje takto: surová
voda má tvrdost 4,2 mmol/l. Pro
nás potřebná tvrdost je zhruba 2,5 mmol/l, takže upravenou
vodu je nutno rozdělit na dva
proudy. Větší objem upravené
vody je pouštěn přímo do potrubí vodojemu a do něj je přimícháván objem vody procházející přes
změkčovací zařízení. Dodavatel
technologie (firma Culligan Praha) stanovil tento poměr zhruba na jeden díl vody změkčené k dvěma dílům vody upravené. V průběhu čtrnácti dnů jsme dosáhli
změkčení vody na výstupu z hlavního vodojemu na 3,35 mmol/l.
Tady jsme ovšem narazili na další problém, a tím je kapacita potrubí. Stručně to shrnu takto: pokud chceme dosáhnout optimálního
změkčení, musíme omezit průtok vody upravené a zvýšit průtok
vody změkčené, avšak tím je zároveň limitován objem vyrobené
vody, který stačí pro průměrný roční odběr nikoliv však pro odběr v letních měsících. Tento problém nyní řešíme a výsledek vám
sdělíme v některém z dalších vydání. Ke kvalitě vody uvádíme, že
péče, kterou obec zásobování pitnou vodou věnuje od převzetí provozování, nese ovoce. Obsah železa a manganu je trvale pod hranicí
stanovenou vyhláškou (železo 0,16 mg/l a mangan 0,02 mg/l).
V zájmu úspory energie jsme instalovali k vrtům v Habru nové měření s výměnou hlavního jističe ( původní 200 A byl nahrazen 63 A),
čímž by mělo dojít k poklesu stálých plateb ( 65 tis.Kč) o polovinu.
Ke kanalizaci jen to, že do konce roku obdrží každý majitel kanalizační přípojky dva výtisky smlouvy na odvádění odpadních vod,
z nichž jeden podepsaný vrátí na Obecní úřad. U odběratelů, kteří
mají jako jediný zdroj vodu z veřejného vodovodu bude účtováno
stočné za rok 2006 ve výši skutečného odběru vody vykázané vodoměrem. U odběratelů, kteří odebírají vodu z veřejného vodovodu a z vlastního zdroje (studny), nebo jen z vlastního zdroje bude
účtováno stočné dle údajů, které uvedli v dotazníku „Údaje pro
stanovení stočného“ na přelomu loňského a letošního roku. Chtěli
bychom poděkovat občanům (majitelům kanalizačních přípojek),
kteří do této doby přepojili své septiky, i když je to stálo nemalé úsilí a finanční prostředky, a přispěli tak ke zvyšování čisticího
efektu na ČOV Osek. Zároveň připomínáme, že lhůta pro vyřazení
septiků se blíží ke konci.
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KOMISE PRO OBČ
OBČANSK
ANSKÉ
É ZÁLE
LEŽ
ŽITOSTI
Narodili se:

Jubilanti:

Matěj Egermaier

17. 6. 2006

Zdeněk Brož

24. 7. 2006

Červenec:

Jaroslav Benetka, Osek 245 (80)
Josef Košař, Osek 254 (81)

Srpen:

Libuše Košařová, Osek 223 (90)

Září:

Marie Černá, Osek 119 (84)
Josefa Aubrechtová, Vitinka 21 (83)
Jaroslava Bradová, Vitinka 10 (83)
Jan Šnajdr, Vitinka 4 (81)
Květuše Lojdová, Osek 235 (82)
Gratulujeme:

Připravujeme vítání nových 10 občánků
narozených v období od 3. 12. 2005
do 28. 8. 2006. (Přehled narození je
zpracováván Obecním úřadem dle
platného trvalého pobytu.)

Dobrá zpráva:
Vedení modelářského kroužku po zemřelém
Františku Lopatovi se iniciativně ujal
Vladimír Enžl mladší. Děkujeme a přejeme
mnoho úspěchů.

Opustili nás:
Josef Holub (75 let)
František Lopata (49 let)
Miloslav Čelechovský (80 let)
František Vraný (87 let)
Anna Aubrechtová (96 let)
Jaroslav Košař (64 let)
Václav Fridrich (74 let)

8. 8. 2006
11. 8. 2006
24. 8. 2006
8. 9. 2006
18. 9. 2006 (Vitinka - ÚSP Mirošov)
27. 9. 2006
1. 10. 2006

Šneberková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEK

Moderní technika do škol
Vedení školy ve spolupráci s obecním úřadem průběžně shání finanční zdroje na dovybavení školy informační technikou a pomůckami tak, aby ve škole mohla probíhat výuka moderními metodami. Velkou příležitostí jsou dotace z krajského úřadu, ministerstva
školství a Evropské unie. Během posledního roku podala škola
žádosti na 3 projekty, z nichž 2 byly přijaté k realizaci. Na projekt
„Do světa digitální technologie“ jsme získali 50 000 Kč. V rámci
tohoto projektu jsme nakoupili digitální fotoaparát, digitální videokameru, grafický editor (Zoner Callisto), program na úpravu
fotek (Zoner Photo Studio), program na střih videa (Pinnacle Studio). Při vyučování se žáci naučí zacházet s touto technikou a ovládat programy. Výsledkem budou pracovní listy, prezentace a krátké videofilmy ze života školy a obce. Na jejich tvorbě se budou žáci
aktivně podílet. Druhý projekt „Škola jako centrum vzdělanosti“ je
zaměřen na vzdělávání po Internetu. Žáci si na stránkách Škola za
školou vyberou učebnici, podle které se učí ve škole a vyhledají si
právě probírané učivo. Na testy a zkoušení se mohou připravovat
zábavnějším způsobem. Tuto službu jsme už využívali celý loňský

školní rok, ale licence
byla omezená jen do
1400 hodin. Schválením
dotace můžeme využívat Školu za školou neomezeně 2 roky. Novinkou je služba Učíme se
navzájem, v rámci které
žáci vytvoří své vlastní
cvičení nebo testy a po
Internetu je nabídnou
školám po celé České republice. Ostatní školy zase připraví úkoly
pro naše žáky. Celkové náklady projektu jsou 100 000 Kč. Postupné
zavádění moderních metod vzdělávání je způsob, jak dnešní žáky
nějak zaujmout. V tomto trendu hodláme pokračovat i v příštích
letech. Budeme se snažit získat další finanční prostředky na realizaci našich záměrů, které připravujeme ve vlastním Školním vzdělávacím plánu.

Kroužky ve školním roce
2006/2007

„Den pro školu“

Na základě dotazníků, které obdrželi všichni žáci i rodiče na
konci loňského školního roku, nabízíme dětem kroužky, o které byl
největší zájem. Kroužky začnou od října a minimální počet žáků
v kroužku je 7.
• Sportovní hry
• Digitální technika
• Cizí jazyk Aj/ Nj
• Vaření
• Keramika
• Turistický kroužek
Mgr. Irena Lepešková
ředitelka školy

Ve čtvrtek 14. září navštívili žáci naší školy předváděcí akci Sboru dobrovolných hasičů z Oseka. Hoši pro nás připravili na místní
skládce požár, který po našem příchodu na místo uhasili. Poté dostali žáci možnost prohlédnout si jak hasicí náčiní – hadice, výstroj
s kyslíkovou bombou apod., tak i hasicí vůz, a to dokonce i uvnitř.
Později jsme se přesunuli do areálu hasičské zbrojnice, kde jsme se pokoušeli o hod hadicí, vyzkoušeli
jsme si další hasičskou výstroj a dostali jsme příležitost zorganizovat vlastní
hasičský útok, který nám
předtím předvedli osečtí
a zbirožští mladí hasiči.

Z díla žáků naší školy
Dostali jsme při výtvarné výchově za úkol zhotovit neobvyklý model. My jsme se rozhodli, že jej vyrobíme z novin, lepenky
a krabice. Tento model je vhodný pro
jarní úklid, aby nám
prach nenapadal do
očí a do úst a abychom si nezašpinili
čisté oblečení.
Michal Veleta,
žák 8.třídy ZŠ Osek

Tvůrci modelu – zleva: Michal Veleta, Tomáš Vonásek v modelu, Libor Straka a dole
Patrik Rájek.

Miloslava Černá
v hasičském oděvu

Naším úkolem bylo bleskurychle spojit hadice a co nejrychleji
doběhnout k připraveným terčům, ze kterých jsme stříkající vodou shazovali plechovky. Pro některé žáky byly největší atrakcí dvě
malé vodní pumpy s hadicí. Jeden žák vždy pumpoval, druhý mířil
na připravené plechovky, později i na ostatní žáky. Celé vyučování
s hasiči proběhlo bez úrazů, většina žáků se však nevrátila domů
suchá.
Michal Macht, David Hošek a Ondřej Nový míří na terče s plechovkami
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Sbor dobrovolných hasičů Osek
Vážení občané, rádi bychom Vás touto cestou informovali o činnosti Sboru dobrovolných hasičů obce Osek.
Ve dnech 30. srpna až 1. září 2006 se členové sboru aktivně účastnili námětového cvičení, které bylo pořádáno HZS Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany pod názvem „Berounka 2006“. V průběhu tohoto cvičení jsme měli možnost vyzkoušet si vyhledávání
a následnou záchranu osob na vodním toku, ovládání motorového
člunu. Další zajímavou zkušeností bylo sledovat práci potápěčů,
a to jak v podání policie, tak hasičů. Neméně zajímavou byla ukázka pilotáže vrtulníku. Je téměř neuvěřitelné co jsou dnešní piloti
schopni udělat pro záchranu lidského života. Jeden z těchto dnů
jsme měli možnost vzít sebou děti, které se aktivně podílejí na činnosti kroužku hasičů. Po celodenním úsilí pro nás bylo největším
oceněním jejich poděkování. A my pevně doufáme, že právě z této
mládeže vyrostou naši nástupci a budou pokračovat v tom, co bylo
v obci započato před 110. lety.
Dne 14. září jsme organizovali akci „Den pro školu“. Při této akci
předvedly děti z našeho kroužku aktivní zásah při požáru skládky. Velice rád bych zde uvedl s jakým rozmyslem a nasazením
se tohoto úkolu mladí hasiči zhostili. Následně probíhaly (v areálu zbrojnice) ukázky požárních útoků v podání dětí ze Zbiroha
a Oseka. Poté bylo žákům školy za odborného dohledu umožněno
vyzkoušet si celou řadu aktivit se kterými se my, členové sboru,
kteří jsme zároveň členy výjezdové jednotky, setkáváme. Jednalo
se např. o vyzkoušení zásahového obleku včetně dýchacího přístroje, rozhazování hadic a především požární útok. Všem těmto
činnostem věnovali děti obrovské nadšení. Osobně se domnívám,
že největším lákadlem pro ně byl právě požární útok. Tímto bychom chtěli poděkovat za spolupráci obecnímu úřadu za poskytnutí místní skládky a paní ředitelce Lepeškové za uvolnění dětí ze
školního vyučování. Zároveň doufáme, že některé z dětí najde chuť
a čas k návštěvám našeho kroužku.

Vážení občané mnozí z Vás jistě máte v paměti informaci, která proběhla v Rokycanském denníku po konání slavnostní valné
hromady k výročí 110. založení sboru, kdy byl náš sbor postaven
mimo sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka na základě rozhodnutí VV OSH Rokycany (mimochodem 2 měsíce před konáním
oslav). Rádi bychom Vás zde ve stručnosti informovali o skutečnosti, že jsme na tento postup OSH Rokycany podali oficiální
stížnost předsedkyni revizní rady OSH Rokycany, jejíž kopii jsme
poskytli jak Krajskému sdružení tak starostovy VV SH ČMS. Na
tuto stížnost jsme dostali odpověď, která neodpovídala našim dotazům. Na základě této skutečnosti jsme svolali na 12. září 2006
jednání výboru SDH. Oficiální cestou byli pozváni zástupci OSH
Rokycany (starosta a předsedkyně revizní rady) a KSH ČMS Plzeň.
Cílem tohoto jednání byla diskuse k jednotlivým bodům naší stížnosti a na druhé straně k témuž odpovědi OSH Rokycany. Bohužel
zde musím konstatovat, že pouze předsedkyně revizní rady se ze
strany OSH Rokycany omluvila, starosta OSH Rokycany se nedostavil, ostatní pozvaní účastníci se řádně dostavili. Každý z Vás si
jistě udělá obrázek, že k řešení celé situace nám chyběla třetí strana.
I přes tuto skutečnost proběhla široká diskuse mezi členy výboru,
starostou obce a starostou KSH ČMS Plzeň.
V současné době zvažujeme veškeré alternativy dalšího postupu
k vyřešení celé situace. Předpokládáme, že při vydání dalšího čísla
zpravodaje Vás budeme moci informovat o konečném výsledku.
Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že výše popsaná skutečnost v žádném případě neovlivňuje naši akceschopnost a jsme připraveni
splnit si veškeré povinnosti na poli požární ochrany v součinnosti
s HZS Plzeňského kraje, územním odborem Rokycany jak vůči
Vám (občanům obce Osek), tak vůči ostatním subjektům našeho
regionu.
Tuček Jaroslav, jednatel SDH Osek

Podzimní rozjímání
Po modré obloze plují oblaka,
labutí křídla v nich šumí.
Vlaštovčí hnízda ztichla prázdnotou,
podzimní vítr vane v ústery zlatým stráním.
Žiji s tou krajinou ztichlou a klidnou
a sleduji babí léto,
jak kreslí bílými stužkami na nebi naději
na příští jaro.
Ztichly i lesy modravé,
které jsou na dosah - tak blízko.
Jen natáhnout ruku a vzít do horkých dlaní
tu krásu přírody
a potěžkat úrodu štědrých jabloní.
Rudé jeřabiny lemují polní cesty.
Jsou jako kapky krve,
ze kterých se nový život rodí.
Kouzlo podzimních zákoutí nabízí všem
tu štědrou náruč.
Jdi tiše, člověče, a neponič to,
co dáno je teprve zrodivším se dětem!
Budoucnost čeká –
a příroda je tak křehká!
- J. Č. -

