Oseck y
zpravodaj
číslo 2/2006

ROČNÍK 2006 / č. 2 • Pov. MK ČR E 16359 • vydává: OÚ Osek u Rokycan • ZDARMA

Z OBSAHU:
110 let SDH .......................................................... 1
Slovo starosty ...................................................... 2
Setkání s dárci ..................................................... 2
Údržba místního hřbitova .............................. 3
Likvidace komunálního odpadu .................. 3
I náves dostane novou podobu ................... 4
Vyúčtování vodného Osek - Volduchy ........ 5
Provozování vodovodu a kanalizace .......... 5
Nový stavební zákon ........................................ 5
Vyúčtování vodného Vitinka .......................... 6
Komise pro občanské záležitosti .................. 7
Základní a Mateřská škola Osek ............. 8 - 9
Oddíl sportovní gymnastiky ....................... 10
Něco z historie obce ...................................... 11
Literární koutek ............................................... 12

V sobotu 24. června uspořádal sbor dobrovolných hasičů v Oseku oslavy stodesátého výročí
založení sboru v Oseku. Akce byla zahájena valnou hromadou v hasičárně, na které vystoupil
s kritickým projevem okresní starosta Oldřich
Pařízek, s hodonocením činnosti starosta sboru
Jan Trykar, Václav Aubrecht přednesl zprávu
o historii hasičů v Oseku. Krátkým proslovem
starosty obce Jaroslava Peroutky a předáním
pamětních listů bylo jednání valné hromady
zakončeno. Slavnostní odpoledne zahájil průvod
od Lidového domu k hasičárně, doprovázený
dechovkou Františka Lukeše z Hrádku. Před
budovou základní školy položili zástupci sboru
kytici květů k pomníku padlých z první světové
války. V areálu hasičárny pak probíhal program s ukázkami zásáhů v podání Soptíků ( děti
z mateřské školy v Plzni-Bolevci), mladých hasičů
z místního sboru, slaňování se zachraňovanými
z výškových budov a předvedení výsuvného
třicetimetrového žebříku. Celé odpoledne
vtipně moderoval František Vaško, k poslechu
a dobré náladě přispěla hrádecká dechovka.
Každý návštěvník pak mohl ochutnat opečeného
pašíka a pro nejmenší byly připraveny mražené
dobroty. Přes nepřízeň okresního funkcionáře se
oslava 110 let Svazu dobrovolných hasičů Oseka
vydařila. Přejeme další aktivní léta a děkujeme
za dosavadní záslužnou činnost pro obec.

Svaz dobrovolných hasičů Osek slavil
110. výročí založení
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Slovo starosty
Nastávající letní dny přináší pro obec
zvýšené nároky na úklid a zejména na
sekání trávy a údržbu zeleně po celém
území naší obce. V tomto období obstarává údržbu veřejných prostranství
pracovní četa obce. Během této činnosti
se pracovníci každoročně potýkají
s různými překážkami, které jim svou
rozmanitou činností připravují naši
spoluobčané, a to například nepovolenou
výsadbou ovocných stromů na obecních
pozemcích, pokládáním překážek, zejména velkých kamenů na trávníky k zamezení vjezdu automobilů,
různé sudy s květinami a okrasné zabetonované pneumatiky. Apelujeme na občany, aby byli tak laskavi a tyto překážky před svými
zahradami a nemovitostmi odstranili. Dalším nešvarem jsou různé
hromady zeminy a výkopky, vyvezené občany na veřejná prostranství či místní komunikace při budování přípojek, okrasných zahrad,

přístupových cest k nemovitostem a podobně. Dbejte prosím, aby
firma, která vám tyto práce zajišťuje, po sobě práci dokončila a vše
po sobě také uklidila.
Rovněž parkování osobních a nákladních vozidel na místních komunikacích a veřejném prostranství ztěžuje údržbu místních komunikací, a to zejména v zimním období, ale k tomu se ještě vrátíme
v období, kdy to bude aktuální. Někteří z nás si navykli odstavit vozidlo, kdekoli je napadne bez ohledu na ostatní. Každý by měl parkovat vozidlo na svém vlastním pozemku. Mnozí z nás se potom
diví, že nedošlo k vyvezení popelnice nebo protažení komunikace
a neuvědomí si, že třeba zrovna jejich vlastní vozidlo znemožnilo
průjezd dopravní obsluze.
Proto ještě jednou žádáme všechny spoluobčany, aby odstranili
výše uvedené překážky. Pokud se situace v letošním roce nezlepší,
bude obecní úřad zasílat výzvy jednotlivým občanům, eventuelně
jejich jména zveřejní.
Chceme-li žít v pěkném prostředí, musíme se o to přičinit všichni.
starosta obce Jaroslav Peroutka

Setkání s dárci krve
29. 4. 2006 se uskutečnilo setkání s dárci krve.
Starosta obce Jaroslav Peroutka pozval všechny dárce,
kteří v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 tuto
vzácnou tekutinu darovali. Při společném posezení
a malém občerstvení jim poděkoval za jejich záslužný
čin. Poděkovat přijel i ředitel nemocnice ing. Gabriel.
Jedná se o následující dárce (v závorce je uveden
celkový počet odběrů):
Jolana Číhová (9), Blanka Fišerová (36), Lenka
Havlíčková (2), Eliška Hirmanová (41), František
Houška (29), Renata Houšková (2), Ing. Eva Keprtová
(19), Alena Marečková (11), Stanislav Marek (51), Pavel
Monhart (50), Anna Mošnová (32), Jana Oliberiusová
(6), Ivan Oravec (24), Václav Pešek (56), Jaroslava
Pokšteflová (65), Iva Pokšteflová (13), Petra Průchová
(2), Petr Straka (20), Miloslava Šneberková (31),
Ladislav Šůcha (56), Zdeněk Veselý (6), Miloslav Vopat
(64), Karel Paum (1), Michal Pobuda (3), Valstimil
Aubrecht (62), Zdeněk Benda (59), Václav Frank (56)
a Jaroslava Hlůžková (darovala kostní dřeň).
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Vyúčtování nákladů na údržbu hřbitova
V tomto čísle časopisu Vám předkládáme náklady spojené
s údržbou hřbitova a s likvidací komunálního odpadu v naší obci.
V současné době obdrželi občané, kteří mají pronajato hrobové
místo na hřbitově, vyúčtování nájemného a nákladů spojených
s údržbou tohoto zařízení. Do položky údržba jsou rozúčtovány
tyto náklady:
1) voda ................................................................................ 4.083,- Kč
2) mzdy a odvody pracovníků technické čety ............ 26.676,- Kč
3) pronájem a vyvážení kontejneru............................... 11.625,50 Kč
4) pohonné hmoty (sekačky,multikára) .............................578,- Kč
5) úpravy hřbitova provedené zahradníkem ................ 32.800,- Kč
Celkem ..................................................................... 75.762,50 Kč
Příspěvek obce ................................................................ 25.000,- Kč
Počet hrobových míst

339

Náklady spojené s údržbou hřbitova na jedno hrobové místo:
75.762,50 - 25.000 = 50.762,50 : 339 = 149,74
zaokrouhleno 150,-Kč.

Likvidace komunálního odpadu
Co se týká svozu tuhého komunálního odpadu má obec uzavřenu
smlouvu s firmou LIDRONE s.r.o. Plzeň, která provozuje skládku
Břasy. Závěrem každého roku obdrží obec od firmy LIDRONE
ceník svozů tuhého komunálního odpadu na další rok. Pokud obec
zaplatí firmě do konce kalendářního roku na rok příští, získává
sedmiprocentní slevu z celkové úhrady. Obec Osek zajišťuje pro
občany tyto druhy svozů:
1) 52 svozů ................................. celkem s DPH bez slevy 1.730,- Kč
2) 26 svozů ................................. celkem s DPH bez slevy 1.390,- Kč
3) 11 svozů (pro chalupáře)......celkem s DPH bez slevy 445,- Kč
Každý občan přitom zaplatí poplatek za svoz komunálního
odpadu 350 ,-Kč ročně. Čtyřčlená rodina využívající každotýdenní
svoz zaplatí tedy za rok 1400,- Kč. Zbývající částku doplácí
občanům obec. K tomu je ještě nutno přičíst náklady na provoz
sběrného dvora a sběr a svoz nebezpečného odpadu, které činí za
rok 2005:

1) likvidace odpadu velkokap. kontejnerem
včetně pronájmu kontejneru
2) sběr a svoz nebezpečného odpadu

97.494,- Kč
7.996,- Kč

3) urovnání bývalé skládky buldozerem

24.656,- Kč

4) oplocení sběrného dvora

22.770,- Kč

5) mzdy a odvody pravovníka sběr.dvora a
technické čety

39.465,- Kč

6) ostatní materiál
Celkem

7.071,- Kč
199.452,- Kč

Rekapitulace: v roce 2005 vybrala obec na poplatcích za sběr a
svoz komunálního odpadu částku zhruba 400.000,- Kč a na straně
druhé vydala za svoz komunálního odpadu a provoz sběrného
dvora téměř 650.000,- Kč. Při počtu 1130 trvale bydlících obyvatel
v Oseku a části obce Vitince doplatila obec za každého občana
přibližně 575,- Kč za sběr a svoz komunálního odpadu.
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I náves dostane
novou podobu
Dne 30. 5. 2006 proběhlo kolaudační řízení stavby Zemědělské
vodohospodářské správy, jejímž
předmětem byla úprava koryta
potoka na návsi a v rokli, při tom
proběhlo zároveň předání nových
přejezdů a dvou nových mostů na
návsi a pěti žlabových vpustí na
místní komunikaci do Průhona,
které financovala obec. Zhotovitel (firma Contunix Kroměříž) je
v prodlení s dokončením a předáním díla šest měsíců, za které
obec Osek uplatní penále zhruba
180.000,-Kč. Souběžně s dokončením této akce by měla být dokončena i oprava rybníčka Pastušky,
na níž by měly navázat parkové
úpravy návsi. Zábradlí u Pastušky
bude zhotoveno stejně, jako okolo
potoka.
Po parkových úpravách zbývá
kompletně rekonstruovat místní
komunikace, na které je podána
žádost o dotaci v celkové výši 19
milionů Kč. Pevně doufáme, že se
současná politická situace dotkne
dotační politiky státu co nejméně.

—–
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Vyúčtování ceny vodného za II.pol. roku 2005
- vodovod Osek-Volduchy
1.

2.
3.

Přímý materiál
1.1. Chemikálie ............................................................. 22.844,1.2. Ostatní ..................................................................114.028,-

4.

Výrobní režie .................................................... 27.751,-

5.

Správní režie ..................................................... 80.606,-

Přímé mzdy.............................................................. 73.339,-

6.

Úplné vlastní náklady.......................................636.914,-

Ostatní přímé náklady

7.

Zisk ........................................................................................ 0,-

8.

Voda fakturovaná .................................23.676 m3/6 měs.

9.

Skutečná cena ................................................. 26,90 Kč/m3

3.1. Opravy .................................................................... 23.817,3.2. Zdravotní a sociální pojištění
placené zaměstnavatelem ..................................... 25.669,3.3. Elektrická energie ................................................150.040,3.4. Laboratorní rozbory ............................................. 25.876,3.5. Poplatek za odběr podzemní vody ...................... 53.612,3.6. Ostatní .................................................................... 32.000,-

Provozování vodovodu a kanalizace
Na základě odevzdaných anketních lístků z obcí Osek i Volduchy
jsme přistoupili k jednání s firmou Culligan Praha o zprovoznění
změkčovacího zařízení. Byla podepsána smlouva na dodávku
tohoto zařízení, v současné době je zařízení nainstalováno
a prochází zkušebním provozem. Anketních lístků bylo vráceno
v Oseku 67, z toho tři nesouhlasné. Ve Volduchách občané vrátili
46 anketních lístků, z toho na 15 z nich bylo uvedeno nesouhlasné
stanovisko. Ostatní odběratelé nezareagovali.
Dále upozorňujeme naše odběratele, že vzhledem k velmi teplému
počasí bude přechodně zvýšeno dávkování chloru do vody k potlačení
výskytu bakterií. Doufáme, že odběratelé toto opatření pochopí.

Ještě upozornění k vypouštění odpadních vod. V minulém
čísle jsme informovali o vypouštění odpadních vod ze septiků
a žump do veřejné kanalizace a o vypouštění odpadních vod ze
septiků a žump do vodotečí ( potoků). Protože během tohoto
období došlo k některým nedorozuměním, chtěli bychom tento
problém ještě jednou vysvětlit. Producenti odpadních vod, kteří
vypouštějí odpadní vody přes septiky nebo žumpy do vodotečí
( potoků), nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, a proto než
přistoupí k přepojování nebo obcházení septiku či žumpy musí se
do kanalizace nejdříve připojit.

Nový stavební zákon
Zákon, schválený pod č. 183/2006 Sb. ( dále jen stavební zákon)
neumožňuje, aby obce vyřizovaly občanům ohlášení drobných
staveb. Od 1.1.2007 budou občané Oseka spolu s řadou dalších
z mnoha obcí dojíždět s ohlášením drobných staveb na městský
úřad do Rokycan, na stavební odbor. Proto doporučujeme
občanům, pokud uvažují s realizací drobné stavby ( např. stavba
do 16 m2, oplocení hraničící s veřejnou komunikací apod.), kterou
jim vyřídila bez problémů stavební komise v obci, aby si svůj záměr
vyřešili do konce letošního roku, kdy sdělení k ohlášení nemá
časové omezení a mohou začít stavět i za několik let. Ohlášení
je dosud vyřizováno bez správního poplatku. Podle nového
stavebního zákona bude například stavba zahradního skladu na
nářadí půdorysných rozměrů do 16 m2 vyžadovat územní souhlas,
který bude platit pouze 12 měsíců. Vaši žádost podanou do Rokycan
na městský úřad budete muset doložit těmito náležitostmi:
1) Údaje o požadovaném záměru
2) Identifikační údaje dotčených pozemků
3) doklady prokazující vlastnické právo
4) Závazná stanoviska dotčených orgánů
5) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury
6) Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy
7) Souhlasy osob, jichž by se územní souhlas mohl přímo
dotknout
8) Vždy k žádosti „Oznámení o záměru“ budete muset doložit
vyjádření obce, ne jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn. Obec je ze zákona vždy účastníkem řízení

o územním souhlasu a bez jejího písemného kladného
vyjádření není možné souhlas vydat.
Z výše uvedeného vyplývá:
1) V současné době vydá obecní úřad sdělení, že souhlasí
s ohlášenou drobnou stavbou a následující den můžete začít
stavět.
2) V roce 2007 bude souhlas obce pouze jedním z dokladů,
který budete muset doručit příslušnému stavebnímu úřadu
do Rokycan. Ten musí vyhodnotit, zda je záměr v souladu
s požadavky uvedenými v §90 nového stavebního zákona
a pokud ano, vydá územní souhlas se záměrem do 30 dnů
ode dne jeho oznámení a opatří situační výkres ověřovací
doložkou. Ale ( jak je citováno v novém stavebním zákonu):
„Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně
poté, co jej oznámil,byla vyvěšena na veřejně přístupném místě
u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po
dobu nejménně 30 dnů“.
Je možné, že začnete stavět kolnu na nářadí s platným územním
souhlasem a soused dá podnět stavebnímu úřadu, že záměr nebyl
řádně žadatelem zveřejněn. Co následuje? Na to myslí zákonodárci
v části zákona, která se vztahuje k přestupkům: „Pokutu do výše
200 tis. Kč lze uložit za přestupek, pokud žadatel nebyvěsí informaci
o záměru“. Lze předpokládat, že dojde do konce roku 2006 ke
změně zákona o správních poplatcích a za vydání územního
souhlasu bude účtován správní poplatek.
Převzato z Rokycanského deníku
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Vyúčtování vodného za rok 2005 - vodovod Vitinka
Výdaje:
1. Poplatek za odběr podzemní vody ...................14.900,- Kč
2. Elektrická energie ...............................................34.674,- Kč
3. Chemikálie ...............................................................200,- Kč
4. Rozbory ...............................................................22.810,- Kč
5. Mzdy ....................................................................14.063,- Kč
6. Správní režie ..........................................................3.000,- Kč
7. Pohonné hmoty ....................................................6.722,- Kč
8. Opravy a udržování..............................................2.452,- Kč
Výdaje celkem ..................................................98.721,- Kč
Příjmy:
Voda fakturovaná - skutečnost

6.107 m3

Výsledná skutečná cena vody pro domácnost:
98.721 : 6.107 = 16,16 = 16,- Kč/m3

Oproti kalkulovaným nákladům jsme skutečné náklady snížili
na polovinu, a protože množství vody fakturované bylo také oproti
kalkulovanému poloviční, podařilo se nám výslednou kalkulovanou
cenu vody dodržet. Tento výsledek je uspokojující zejména proto,
že při sestavování kalkulace jsme se nemohli opřít o žádná fakta,
neboť s provozováním vodovodu jsme teprve začínali. Na čerpací
stanici jsme měli instalovány vodoměry pouhé dva měsíce a rovněž
v domácnostech jsme neměli nainstalovány všechny vodoměry.
Pro rok 2006 jsme vycházeli již z reálnějších čísel, přesto položku
- voda fakturovaná - jsme bohužel nadhodnotili, což v konečném
důsledku může zvýšit cenu vody za rok 2006. Pro ilustraci uvádíme
skutečný odběr podzemní vody v roce 2005 a to 7.450 m3. Voda
fakturovaná 6.107 m3. Rozdíl 1.343 m3 představuje ztráty vody

v síti. V procentech to znamená 18 % z celkového množství
odebrané podzemní vody. Vzhledem ke stáří díla jsou ztráty
přijatelné.
V měsíci červnu provedla obec protipovodňové opatření ve
Vitince Novém Dvoře spočívající v položení žlabové vpusti na místní
komunikaci vedoucí od lesa ke kapličce a obnovení zavezeného
příkopu směrem k samotě „Kolna“. Přívalová voda je tudy svedena
do zatrubněné vodoteče vedoucí do rybníka na Vitince. A dále
bylo položeno odvodňovací potrubí přes pozemek MUDr. Vinše
v Novém Dvoře, odvádějící vodu z přetékajícího rybníčka . Po
dvou prudkých deštích bylo toto opatření hodnoceno občany jako
velmi účinné. Zbývá ještě odvodnit komunikaci vedoucí okolo
Výborných.
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Komise pro občanské záležitosti

Narodili se:

7. 4. 2006 Adélka Čechová
7. 4. 2006 Roman Šůcha

8. 4. 2006 Adélka Sommrová
2. 6. 2006 Simonka Truncová

Jubilanti:
Březen

Kumberová Nataša, Osek 196 (75), Pokšteflová Libuše, Osek 58 (83),
Aubrechtová Anna, ÚSP Mirošov (96)

Duben

Pašková Miluše, Osek 192 (84), Budín Rostislav, Osek 217 (75), Černá Anna, Osek 133 (80),
Svejkovská Věra, Osek 187 (70), Forejt Jaroslav, Osek 158 (86),
Aubrechtová Květa, Vitinka 5 (75), Košař Josef, Osek 82 (75)

Květen

Borečková Marie, Vitinka 44 (80), Preťová Miloslava, Osek 208 (70)

Červen

Černá Milada, Vitinka 17 (86), Hasalová Jaroslava, Osek 218 (80), Holub Josef, Osek 229 (75),
Kricnerová Květuše, Osek 34 (70), Čelechovský Miloslav, Osek 2 (80)
Gratulujeme!

Opustili nás:
18. 4. 2006
17. 5. 2006

Václav Svejkovský
Anna Trykarová

10. 5. 2006
1. 6. 2006

Radomír Andrlík
Milada Špínová
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Základní škola a Mateřská škola Osek

Ze života mateřské školy
Mateřská škola v Oseku je od 1.1.2003 součástí
právního subjektu se Základní školou v Oseku. Téhož
roku se mění z jednotřídní na dvoutřídní mateřskou
školou se 3 pedagogic-kými pracovnicemi. Tato organizace je platná až do současné doby.
Ve šk. r. 2005/06 je do mateřské školy zapsáno celkem
38 dětí. O nejmladší děti pečuje pí. uč. Alena Lopatová
a nejstarší děti připravuje na vstup do 1. ročníku ZŠ
pí. uč. Vladislava Břindová.
Pobyt dětí v mateřské škole je naplněn především
hrou. Již několik roků se řídí vzdělání a výchova dětí
Rámcovým vzdělávacím programem. Pedagogické
pracovnice zpracovávají též Školní a Třídní vzdělávací
program pro svěřenou věkovou skupinu dětí. Řízené
činnosti se prolínají s relaxačními chvilkami, děti
navštěvují kulturní i poznávací akce.
V letošním školním roce jsme dětem dopřáli řadu
divadelních představení především v rokycanské
sokolovně, ale i v plzeňském divadle Alfa. Do mateřské
školy zavítal i kouzelník a manželé Tomášů s ukázkou
výcviku psů pro postižené občany.
Děti vystoupily na vánočním koncertu v obci
a nejstarší z nich se zapsaly do 1. ročníku ZŠ ve
Volduchách.
Během celého školního roku probíhá výuka
anglického jazyka přímo v mateřské škole. Kvalifikované vyučování zajišťují pí. učitelky ze ZŠ v Oseku. Na jaře 2006 se uskutečnil plavecký výcvik
nejstarších dětí. Denně po dobu 10 dní děti dojížděly
do plaveckého bazénu v Rokycanech. O dopravu se
sponzorsky postaral p. Jaroslav Peroutka, bez jehož
obětavosti bychom nemohli plavecký kurs zajistit.
Zápis dětí do mateřské školy na šk. r. 2006/07 se
uskutečnil v měsíci únoru. Dostavilo se celkem 10
dětí. Tento počet postačí k naplnění 2 tříd mateřské
školy v novém školním roce 2006/07.
Blíží se konec školního roku. Koncem června
slavnostně vyřadíme z naší mateřinky celkem
15 budoucích prvňáčků. Většina z nich nastoupí
školní docházku v ZŠ ve Volduchách. Se školním
vyučováním se děti blíže seznámily v květnu při
návštěvě 1. třídy ve Volduchách. Všechny byly
školou nadšené.
Přejeme budoucím školákům hodně úspěchů ve
školní práci, dobré učitele a kamarády a také, aby
s láskou vzpomínali na svoji mateřskou školu, v níž
prožili několik let.
Alena Lopatová

ZŠ Osek - výsledky přijímacího řízení
Ze 14 žáků 9.třídy podalo v letošním školním roce přihlášku ke
studiu maturitních oborů 9 žáků a do učebních oborů se přihlásilo
5 žáků. Všichni žáci úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení a
byli přijati do zvolených škol i oborů v prvním kole.
Jedna žákyně bude studovat na Gymnáziu v Rokycanech, 3 žáci
obor elektronické počítačové systémy na SOŠ v Rokycanech, 3 žáci
nastoupí na SPŠ dopravní v Plzni, z toho jeden do učebního oboru

automechanik a dva do studijních oborů - dopravní služby v EU
a zasilatelství. Po jedné nastoupí žákyně do SOŠ Hořovice - obor
ochrana a tvorba životního prostředí, SZdrŠ Domažlice - obor
zdravotnický asistent a do SOŠ poštovní v Plzni - obor poštovní
a peněžní služby. Tři žáci budou pokračovat v učebních oborech:
zámečník a kuchařka v SOU Jeřabinová Rokycany a truhlář v SOU
stavebním Plzeň.
VP Růžena Brožová
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Exkurze žáků IX. třídy
Dne 15.5. 2006 se žáci IX. třídy ZŠ a MŠ Osek zúčastnili
exkurze v Plzni.
Nejdříve navštívili Plzeňský Prazdroj, kde se seznámili
s historií pivovaru a technologií výroby piva. Podívali se
do síně slávy a prošli varnou piva. Nejzajímavější částí
byly sklepní prostory, kde jsou umístěny kvasné kádě
a dokvašovací sudy.
Součástí prohlídky byl model
bednářské dílny a prohlídka automobilu na dřevoplyn a formanské vozy, které pivo z pivovaru po
Plzni rozvážely.
Jako druhý cíl exkurze bylo
Západočeské muzeum v Plzni,
kde v současné době probíhá
unikátní výstava PRVOHORY
- živý svět. Tato výstava přibližuje
dějiny naší planety v období Paleozoika, tedy doby před více než
300 miliony lety. Žáci se seznámili

Dopravní soutěž
Dne 23. května žáci z naší školy vyhráli
okresní kolo dopravní soutěže. Soutěžili
ve 4 disciplínách: jízda zručnosti, jízda na
DDH, test z pravidel silničního provozu a
poskytování první pomoci. Družstvo ve
složení Iveta Šůchová, Veronika Lepešková,
Jakub Kesner a David Hošek si vybojovalo
putovní pohár a postoupilo do krajského
finále. Finále se uskutečnilo ve dnech 31.
května a 1. června v rekreačním středisku
Melchoirova Huť. Ve velké konkurenci
obsadili krásné 5. místo. Počasí nám moc
nepřálo, ale zážitky a nová přátelství za to
stály.
Na obr. zleva: David Hošek, Veronika
Lepešková, Jakub Kesner a Iveta Šůchová

s lokalitami, kde se vyskytuje karbonský (karbon – období
prvohor) vulkanický popel v Plzeňském kraji. Součástí
výstavy jsou zkameněliny rostlin, hmyzu, modely rostlin
a živočichů, kteří obývali naši planetu před 310 miliony lety.
Žáci se přenesli do imitace prvohorního pralesa, prošli se
po skleněném chodníku nad paleontologickým výkopem
a zhlédli krátký animovaný film
ve 3D verzi.
Součástí výstavy je i světově
zcela unikátní vzorek otisku
prvohorní rostliny rodu lepidodendron, která byla nalezena
při paleontologickém průzkumu
v lokalitě Ovčín nedaleko Radnic.
Žáci si při této exkurzi zopakovali a doplnili vědomosti
z chemické technologie, která
je součástí učiva chemie 9.
ročníku.
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Z činnosti oddílu sportovní gymnastiky v Oseku
Už čtvrtým rokem trénuje každé úterý několik
dívek 1. – 5. ročníku ZŠ Volduchy v sokolovně
v Oseku sportovní gymnastiku. Podnětem
k založení tohoto oddílu byla především
snaha umožnit pohybově nadanějším dětem
rozvinout své schopnosti, což při hodinách
tělesné výchovy ve škole není dost možné.
Vedení Sokola Osek tuto aktivitu přivítalo
a podpořilo.
Zpočátku, když oddíl zahájil svou činnost,
potýkala se jeho vedoucí Mgr. Zuzana
Bezděková
s nedostatečným
vybavením
tělocvičny pro sportovní gymnastiku. Tréninky
proto probíhaly v poměrně skromných
podmínkách. Postupně byly ale zakoupeny nové
míče k herním činnostem, koberec pro nácvik
akrobacie a malá kladina. Byla i zabudována
pro gymnastiku nezbytná hrazda.
Vedení Sokola Osek se těmito kroky snaží především podporovat mladou generaci ve sportovní činnosti.
Letošní cvičební rok byl pro malé sportovní gymnastky z Oseka zatím nejúspěšnější. Umístily se na všech
přeborech, kterých se v rámci Župy Rokycanovy zúčastnily.
12. 11. 2005

Podzimní přebor
v plavání

Jana Moravcová

3. místo

25. 3. 2006

Jarní přebor v plavání

Kateřina Smetáková
Nicole Bartovská
(obě v kat. Žákyně I)

2. místo
4. místo

Přebor v gymnastice

Kateřina Cafourková
Kateřina Smetáková
Lucie Kesnerová
Veronika Cajthamlová
(všechny v kat. Žákyně I)

1. místo
2. místo
3. místo
5. místo

Přebor v atletice

V kat. Žákyně I dívky obsadily 4. – 8. místo ze
dvanácti soutěžících,
v kat. Žákyně II se nejlépe umístila Veronika
Cajthamlová, a to na 4. místě.

27. 4. 2006

9. 5. 2006

Všechny členky oddílu sportovní
gymnastiky Osek si jistě zaslouží za tyto
výsledky náležitou pochvalu a vedení
Sokola Osek poděkování. Doufám,
že se v příštím cvičebním roce opět
sejdeme a těším se na spolupráci.

J

J
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Něco z historie obce

Sokolská historie
V listopadu 1918 se vraceli vojáci z války, z fronty. Také osečtí.
Někteří, sotva převlékli vojenský kabát, neodpočívali, ale dali se
do spolkové práce na založení Tělocvičné jednoty Sokol. Přípravný
výbor, po zajištění všech náležitostí, svolal 22. června 1919
ustavující schůzi. Zahájil a řídil ji Robert Štrunc. Seznámil
se stanovami Sokola. Po několika příspěvcích přítomných
vyhlásil další program - přijímání členů. Ale jednotě pro
štěstí zapíšeme nejprve tyto dvě děti: Alouš Hucl a Olga
Holubová (7 let). Pak bylo podepsáno 37 přihlášek – 26 mužů a 11 žen.
Dále bylo ujednáno, že tito jsou přijati ihned, později přihlášení po půlroční
zkušební době. Legionáři ihned. Byl zvolen výbor. Starostou se stal František
Pazderník (učitel), jednatelem František Černý (učitel), náčelníkem Karel
Nekola (soustružník) a náčelnicí se stala Anna Davídková (učitelka).
Přítomný zástupce župy, br. J. Runt z Litohlav zhodnotil význam Sokola
pro společnost, zvláště pro venkov, a zakončil svůj proslov slovy: „Co Čech,
to Sokol, co Sokol, to řádný občan republiky.“ Tělocvičná jednota Sokol
v Oseku vstoupila do řad nositelů odkazu Tyrše a Fügnera.
Členů přibylo. Začalo pravidelné cvičení v pronajatých místnostech
i na drahách pod Kamýkem. Byl založen divadelní odbor.
Již za rok, roku 1920, se VII. všesokolského sletu v Praze zúčastnilo 56 cvičenců z Oseka. Byl založen oddíl národní házené.
Toho roku byl na dluh zakoupen pozemek na cvičiště (výměra 5580 km2, cena 3348,- Kč), u záložny krytý ručením členů.
František Bohuslav

Dva významní osečtí zemědělci
V minulém roce zemřeli dva přední zemědělci, kteří působili jako předsedové v bývalém
jednotném zemědělském družstvu Osek.
Milouš Brada zemřel 27. června 2005 ve věku 78 let. V čele družstva byl od roku 1975
plných 12 let do roku 1987. Za jeho řízení procházelo družstvo postupným rozmachem. V té
době byla také vybudována celá řada moderních zemědelských staveb a rovněž byla uvedena
do provozu tehdy moderní plynová sušárna „Promil“. Milouš Brada plně respektoval potřeby
obce Osek a v rámci možností družsto vždy svými prostředky obci pomáhalo.
Po odchodu Milouše Brady nastoupil
do funkce předsedy ing. Vladimír Přibyl,
který působil v družstvu jako vedoucí
výroby. Byl zemědělským odborníkem
a problémy družstva dokonale znal.
Podařilo se mu proto udržet i nadále
vysokou výrobní i ekonomickou úroveň.
Své působení ve funkci předsedy ukončil
v roce 1995, kdy odešel do důchodu.
20. října 2005 náhle zemřel ve věku
nedožitých 70 let.
Oba měli velký podíl na rozvoji
zemědělství v Oseku i v celém okresu
Rokycany.
Jiří Kobilinský
Kronikář obce Osek
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Rodná vesnička
Ty můj milý rodný kraji,
mladí, staří rádi vzpomínají.
Na návsi kostelík, rybníček, kaplička,
to je má nejdražší, má rodná vesnička.
Nad ránem, když slunce vyjde,
každému hned srdce zjihne:
bílé břízy na Kamýku
celé jsou jak ze zlata.
Dívejte se na tu krásu!
Osek je ves bohatá.
Hrad Kamýk vás vítá,
od Rokycan šibalsky vám kývá.
Vždyť v jeho loubí
už po staletí milenci se snoubí.

A proto...
až půjdete za zdravíčkem
někam na trasu,
zapište si Osek první do svého notesu.
Hospůdky najdete tam jako ráj,
pivíčko, vínečko, všechno tam maj‘.
Osek je tady,
netočte se k němu zády.
Má mnoho krás zjara, v létě,
nebo v jiný čas.
J.Č.

Letohrádek Kamýk
Bylo to ještě dávno, kdy mezi letohrádkem Kamýkem a zámkem byl velký rybník, po kterém se páni a paní ze zámku plavili
na loďkách. Na letohrádek vyplouvali hlavně, aby pořádali plesy.
Páni ze zámku ho prý ale využívali i k jiným účelům, když jejich manželky byly pryč, vodili si na Kamýk své milenky.
Jekmile se manželky vracely, milenky utekly podzemními chodbami až do Volduch.
Nevěra se jim ovšem jednou nevyplatila. Stalo se to při velké bouřce, když si zámecká paní chtěla udělat piknik u letohrádku.
Začalo pršet, blesky jen lítaly a hrom burácel. Aby nepromokla až na kost, běžela se schovat na letohrádek. Tam přistihla
svého manžela s vesnickou holkou Apolenou, dcerou hospodského. V tom největším vzteku dala Apoleně useknout hlavu a
svého manžela nechala vhodit do hladomorny, kde po nějakém čase zemřel.
Co bylo dál se zámeckou paní, nikdo neví, ale o jejím manželovi a Apoleně se povídá, že za letních bouřek bloudí kolem
Kamýku a straší kolemjdoucí. Ty nevěrné pak o to více!
smyšlená legenda
Liliana Lišková, žákyně 6. třídy

