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Vážení spoluobčané
Právě jste obdrželi druhý výtisk „Oseckého zpravodaje“.
S blížícím se jarem nastanou pro nás příjemné dny, co se
teplejšího počasí týče, ale též bude třeba provádět úklid po
zimním období. Abychom mohli provést jarní úklid, budou
přivezeny velkokapacitní kontejnery na obvyklá místa, to
znamená v Průhonu u domku p. Hlaváče, dále pod Kamýkem u p.
Fuji a na obecní parcele vedle rod. domu p. Leva. Přesné termíny
budou včas zveřejněny na úředních deskách a rozhlasem.
Zimní měsíce byly náročnější na úklid sněhu na místních
komunikacích a chodnících. I tato činnost nemálo zatěžuje
obecní pokladnu. Jakmile bude příznivé počasí, začneme
s opravou překopů v jednotlivých ulicích obce. V současné
době hledáme firmy a jejich cenové nabídky na tyto práce. Bylo
provedeno vyčištění požární nádrže „ Pastušky“ a zde bude
zapotřebí provést opravu břehů. V části Kamýk byla dokončena
oprava dvou ulic včetně položení asfaltové balené směsi v celkové
částce 1 400 000 Kč.
Na konci roku 2005 byla provedena rekonstrukce a reorganizace
prostor OÚ, aby tyto prostory lépe vyhovovaly službám občanům.

Práce, které byly spojené s touto přestavbou, byly prováděny
všemi zaměstnanci OÚ, a to hlavně ve dnech pracovního volna a
svátcích vánočních. Tímto všem děkuji.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás vyzvat k účasti na zasedání
zastupitelstva, které se koná vždy ve čtvrtek jednou za šest týdnů.
Program, den a hodina konání je vyvěšen týden předem na
všech obecních vývěskách. Na těchto zasedáních máte možnost
se dozvědět o dění v obci, případně se podělit o vaše poznatky
ze života v obci Osek.

Na závěr znovu připomínám možnost Vašeho
přispívání do tohoto zpravodaje. Příspěvek je možno
doručit osobně, faxem na č. 371 781 330, nebo
e-mailem: obuosek.@wordline.cz
starosta obce
Jaroslav Peroutka
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Aviarní influenza (ptačí chřipka)
Několik vět na téma dnešních dnů. Ptačí chřipka je nebezpečná
nákaza hrabavé a vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, volně
žijícího ptactva a exotického ptactva. Virus se šíří vzduchem,

kontaminovaným krmivem, nářadím, osobami a zejména přímým stykem s nemocnými jedinci. Inkubační doba je 3 - 7
dní. Ztráty chovu při nakažení dosahují až 100 %.

Doporučená opatření: - zamezit nepovolaným osobám vstup do chovů
- chovat drůbež pokud možno v uzavřeném prostředí
- zasíťovat okna a větrací otvory a tím zabránit přístupu volně žijících ptáků
- každý den kontrolovat zdravotní stav drůbeže a hlásit změny veterinárnímu
lékaři
Přenos na člověka je možný za předpokladu, že přijde do těsného kontaktu s nakaženou drůbeží, nebo pokud by konzumoval
tepelně nezpracované drůbeží produkty pocházející z nakažené
drůbeže. Virus se spolehlivě ničí při minimální teplotě zpracování 70 ° C. Dále jej ničí sluneční paprsky a rychle hyne v suchém prostředí. Naopak mráz virus konzervuje.
V případě nálezu uhynulého volně žijícího ptáka ( zejm. divoké
kachny, labutě, kormorána, volavky apod.) je třeba nález

nahlásit na inspektorát Krajské veterinární správy
pro Plzeňský kraj, telefon 377 454 040.
U ostatních druhů ptactva se nález hlásí od pěti uhynulých kusů.

Na poradě starostů, ze dne 1.3.2006, které se zúčastnili i zástupci
Krajské veterinární správy Plzeňského kraje, ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí,jsme byli seznámeni
s případným opatřením při výskytu viru ptačí chřipky v našem
bezprostředním okolí.
Na závěr bychom chtěli důrazně upozornit každého, kdo najde
uhynulého volně žijícího ptáka ( zejména z výše uvedených druhů vodního ptactva), aby na něho v žádném případě nesahal
bez ochranných pomůcek, neházel jej do popelnice apod. Doufáme, že nikdo z nás nepropadne zbytečné panice a naopak zveřejněné varování nehodí lehkomyslně za hlavu.

Konečně začíná jaro
Zima nás letos všechny potrápila. Snad děti a lyžaři si dosyta užili zimních radovánek, nejen na horách, ale ti nejmenší
i pod Kamýkem nebo na zamrzlém Karásku uprostřed obce.
Letošní zima sněhovou nadílkou i mrazem připomněla dříve
narozeným jejich dětství, kdy i v našich níže položených oblastech byla
pravá zima. Zmínka o tom, že nás
zima letos potrápila je také na místě.
Uvažte, kolik jsme museli vynaložit
dodatečných prostředků jen na topení a vlastníci topných médií nám
„mnoho nepomohli“. Obec pozná ve
svém rozpočtu letošní zimu zvýšením
nákladů na vytápění školy a mateřské školy i budovy obecního úřadu.
Nemalé prostředky byly vynaloženy
na úklid sněhu z chodníků, místních
komunikací, parkovišť i přístupových
cest do Hudlic a Nového Dvora.
Zima je snad již za námi a my se musíme aktivně zabývat tím, co nás čeká
v jarním, letním a podzimním období roku 2006. Poznamenal-li jsem, že
půjde o aktivní přístup, nemám na
mysli investiční akce, které v obci budou tento rok zabezpečovat odborné
firmy, ale že půjde o práce, které chceme zabezpečovat vlastními silami, především pracovní skupinou obce, ale konec konců i pomocí občanů, jako v případě akce „Kamýk 2005“.

Co bychom chtěli v letošním roce uskutečnit:
- v jarním období: po dokončení úpravy potoka, výstavbě
nových můstků a vyčištění a opravě rybníčka „Pastušky“ věnujeme pozornost úpravě zeleně a travních porostů na návsi. Musíme dokončit odvodnění návsi,
jelikož staré odvodňovací drenáže byly
při budování kanalizace zaslepeny. Spolu
s odbornou zahradnickou firmou založíme novou parkovou úpravu návsi, která
bude mít vazbu na budoucí komunikační obnovu. Upraví se zeleň okolo školy
a dokončí se úpravy na hřbitově (položení parkových obrubníků okolo chodníčků, vybudování el.přípojky a opravu
hřbitovní zdi). Dokončí se úprava parku
okolo Kamýku
- letním a podzimním období: trápí nás
všechny neutěšený až zanedbaný stav
místních komunikací. Zaslouží si již konečně prioritního a systémového řešení.
Vedle dodavatelských akcí ( některé zcela zničené komunikace a hlavní tahy(, jejichž řešení bude zřejmě dlouhodobější
záležitostí a bude záviset na případných
dotacích a možnostech rozpočtu obce,
chceme zkusit opravy i vlastními silami. Půjde zřejmě jen o ulice, narušené
dřívější výstavbou kanalizace, vodovodu a plynu. Počítáme také s odvodněním komunikace v Novém Dvoře. Bude
pokračovat úprava sběrného dvora vybudováním boxů na
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odpad na obecním pozemku bývalé skládky. Naše obec se
nemůže pyšnit tím, že vlastní mnoho zalesněných pozemků.
Proto chceme alespoň tento menší majetek udržet v dobrém stavu a rozšířit. Jde o roklinu v Průhonu, kde je okolo
osmdesáti vzrostlých dubů a remíz Ve struskách vysázený
myslivci jako kryt pro zvěř s převážně smrkovým porostem.
Práce v Průhonu započaly v r.2002-2003 vyřezáváním náletů a ve střední části po urovnání terénu bylo vysazeno sto
listnatých stromků. Nová školka nebyla dokončena, práce
zde byly přerušeny na 1,5 roku a plevel dokonal své. Na jaře
r.2005 byl pozemek znovu vyčištěn a zachráněna cca polovina sazenic. V letošním roce bude školka dosázena a oplocena. V horní části „Průhona“ byl obcí vykoupen pozemek
sousedící s obecním a srovnán terén. Byly založeny práce na
vybudování kompostů, kde je využito navezeného slepičího
trusu ze statku, posekané trávy z obecních pozemků a biologického odpadu ze sběrného dvora. Část pozemku bude
i v těchto místech zalesněna převážně sazenicemi dubu.
Byla vyčištěna část turisticky značené cesty na „Plecháč“.
V podzimních měsících počítáme s vyčištěním dalšího úseku. Rozdělané práce jsou v remízu ve Struskách. Smrkový porost zde byl napaden kůrovcem. Většina napadených

stromů byla v loňském roce vyporážena. Část dřeva byla
použita pro potřeby obce ( řezivo na opravu podlážek), část
prodána občanům na palivo. V letošním roce budou práce
pokračovat. I zde budou postupně vysázeny listnaté stromky a založena oplocená školka). V následujícím období bude
nutné projednat s pozemkovým fondem přístupovou cestu
a opravit můstek přes potok u pana Hucla.
Výčet akcí pro letošní rok není samozřejmě konečný. Pracovní skupina obce musí zabezpečovat běžné úklidové práce,
seče a úklid travnatých pozemků v Oseku, Vitince a na koupališti. Aby byly všechny práce časově a kvalitně zvládnuty,
je potřebné skupinu posilovat o výkonné sezónní pracovníky
a nadále zlepšovat technické vybavení.
Za redakci F.S.
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Místní poplatky
Poplatek za psy

Poplatek za komunální odpad

.... 50,- Kč za jednoho psa,
... 100,- Kč za každého dalšího psa
na jednoho poplatníka za rok. Poplatek je
splatný do 15. února každého kalendářního roku.

... 350,- Kč za každého poplatníka. Poplatek je splatný
do 31. března každého kalendářního roku.

Obecní úřad informuje, že k 8. březnu 2006 je stále
nezaplacen místní poplatek za 36 psů.
Obecní úřad informuje občany o úhradách za vývozy jednotlivých popelnic, tj. jakou částku
obec zaplatí firmě, která zajišťuje vývozy: za 52 svozů 1.729,90 Kč
za 26 svozů 985,00 Kč

Vodné a stočné
- bude hrazeno po obdržení faktur vystavených provozovatelem.

Úhrada služeb spojených s nájmem hrobového místa
- bude hrazeno po vystavení vyúčtování skutečných nákladů pronajímatele s poskytováním
služeb za rok 2005.

Služby obecního úřadu pro občany:
Obecní úřad provádí vidimaci (ověřování kopií) a legalizaci (ověřování podpisů).
Správní poplatek je podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za každou ověřenou
kopii 30,- Kč a za každý podpis 30,- Kč.
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Provoz sběrného dvora
Od 1. dubna 2006 bude otevřen sběrný dvůr každý sudý týden v sobotu od 8,00 do 11,30 hodin, to je:
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

8. dubna 2006
22. dubna 2006
6. května 2006
20. května 2006
3. června 2006
17. června 2006
1. července 2006
15. července 2006

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

29. července 2006
12. srpna 2006
26. srpna 2006
9. září 2006
23. září
2006
7. října 2006
21. října 2006
4. listopadu 2006

V tyto dny bude zároveň ve sběrném dvoře přistaven velkoobjemový kontejner.

Provozování vodovodu a kanalizace
Vážení spoluobčané,
v Oseckém zpravodaji č.1 jsme Vás stručně seznámili
s povinnostmi i problémy, které s sebou přináší provozování vodohospodářských děl, a zároveň jsme přislíbili
zveřejnění kalkulace ceny vodného a stočného na rok
2006 pro vodovod a kanalizaci Osek-Volduchy a kalkulaci vodného pro obec Osek-část Vitinka na rok 2006.
Stručně k jednotlivým položkám:
1. Přímý materiál: chemikálie používané na úpravu
vody (chlornan sodný - desinfekce proti bakteriím
a oxidace pro odbourání železa, manganistan draselný - odbourávání manganu v pískových filtrech,
hydroxid sodný - zvýšení PH pro lepší odbourávání
manganu). Za období červenec - prosinec 2005 jsme
tuto položku vyčíslili na 28.950,- Kč. Ostatní - veškerý
materiál použitý při opravách vlastními pracovníky
a dále pak materiál použitý na údržbu vodohospodářského zařízení (opravné pasy na potrubí, náhradní potrubí, elektromateriál, barvy apod.). Za období
červenec-prosinec 2005 dosáhla tato položka výše
52.500,- Kč.
2. Přímé mzdy: mzda jednoho pracovníka obsluhujícího vodovod
3. Ostatní přímé náklady: opravy prováděné dodavatelsky ( opravy čerpadel, motorů, práce autojeřábu při
výměně ponorného čerpadla apod.) činily za červenec-prosinec 2005 50.000,- Kč, zdravotní a sociální
pojištění placené zaměstnavatelem za pracovníka vodovodu a náklady na elektrickou energii jsou dané
platem zaměstnance a spotřebou elektřiny. Položka
laboratorní rozbory je dána četností povinných rozborů prováděných na surové a pitné vodě stanovenou

vyhláškou ministerstva zemědělství č. 428 z r. 2001
a vyhláškou č. 252/2004 Sb. Za druhé pololetí loňského roku činila tato položka 22.100,- Kč. Poplatek za
odběr podzemní vody placený státu je určen skutečným odběrem podzemní vody z vrtu (1 m3 = 2,- Kč).
Ostatní - mzda pracovníka včetně pojištění provádějícího odečty vodoměrů a roznášku smluv na odběr
vody .
4. Výrobní režie: provoz vozidla, to znamená pohonné hmoty, maziva, opravy apod. , telefon a ostatní
(ochranné pomůcky, nářadí) jsou stanoveny poměrem z celkových nákladů obce.
5. Správní režie: veškeré položky správní režie jsou stanoveny poměrem z celkových nákladů obce kromě
položky odpovědný zástupce, která vyplývá ze smlouvy s Ing. Josefem Novákem, vykonávajícím tuto funkci.
6. Úplné vlastní náklady: součet veškerých nákladů.
7. Zisk: není kalkulován, vodovod je provozován bez
zisku.
8. Voda fakturovaná: odhad vychází z odběru z minulých let.
Tolik ke kalkulaci vodného. Výsledná částka za 1 m3
vody je opravdu jen kvalifikovaný odhad a závisí velice
na poruchách na vodovodní síti .
Obdobně jsme postupovali i při kalkulaci ceny stočného. Tady však lze velmi těžko rozlišit množství vody
dešťové a splachové od vody vypouštěné jednotlivými
producenty odpadních vod.
Jak jste sami zaregistrovali, v posledních únorových
dnech jsme se potýkali s kritickým nedostatkem vody,
zapříčiněným poruchou na potrubí z vodárny do
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oseckého vodojemu, jednou prasklou vodovodní přípojkou a poruchou na vodovodním řadu, která byla
postupným uzavíráním jednotlivých větví lokalizována
v ulici ke mlýnu pana Bejčka, kde se voda provalila do
kanalizační šachty. Situaci s náhradním zásobováním
v lokalitě Kamýk a následně s doplňováním vody do
vodojemu nám na úkor svých povinností a vlastního
pohodlí pomohli řešit naši hasiči a pan Miloš Řežábek.
Za to jim patří dík.
Manipulací s jednotlivými větvemi a změnami tlaku
v potrubí pak došlo k uvolnění usazenin v potrubí a odkalování. Proto chceme pro příště občany upozornit,
aby v těchto případech opatrně odpouštěli vodu a nenapouštěli si hned vodu do praček, myček apod.
V současné době obec Volduchy nechala vybudovat
nový zdroj (vrt) v lokalitě Habr, kterým by měla být vyřešena situace s havarijním stavem starého vrtu. Podle
prvních odhadů se měla vydatnost pohybovat nad dvěma vteřinovými litry , obsah železa do jednoho miligramu na litr a obsah manganu také do jednoho miligramu
na litr. V současné době se dokončily čerpací zkoušky
a čekáme na výsledky rozborů.
V minulém čísle jsme se také dotkli problému, na který
odběratelé vody poukazují nejvíce, a to na tvrdost vody
a usazeniny s ní související, které zanáší a ničí bojlery,
pračky, rychlovarné konvice apod. Provozovatel požádal
o návrh na změkčování ještě firmu Culligan Praha, jejíž
nabídka se nám jeví velice solidní. Proto jsme pozvali
zástupce firmy, aby navrhl konkrétní řešení na instalaci
v budově vodárny. Musíme ovšem odběratele upozornit,
že regenerace náplně nádrže, která na sebe váže vápník
a hořčík přináší zvýšení ceny vody o 2,50 a 3,- Kč na 1
m3. Při roznášení smluv na odběr vody a získávání podkladů pro stočné jsme se setkali s různými názory odběratelů na cenu a kvalitu vody. Proto jsme se rozhodli
vložit do časopisu anketní lístek, na
kterém by odběratelé vody projevili
svůj souhlas či nesouhlas se zamýšlenou úpravou vody změkčováním a
zvýšením ceny vodného, kterou tato
úprava přinese.
Závěrem bychom Vás chtěli ubezpečit, že provozovatel vodovodu a kanalizace, Obec Osek ve spolupráci
s Obcí Volduchy dělá maximum
pro to, aby při tenčících se zásobách
podzemní vody nezůstali odběratelé v obou obcích bez pitné vody,
a zároveň bychom Vás rádi upozornili na to, že pokud odebíráte vodu
z veřejného vodovodu, platíte za
1 m3 zhruba 30,-Kč, to je za 1 litr
0,03 Kč!
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Pro spoluobčany v části obce Vitinka je situace se zásobováním pitnou vodou podstatně jednodušší, protože
kvalita podzemní vody vyžaduje pouze mírné chlorování a zatím i minimum oprav, což je vzhledem ke stáří vodohospodářského díla obdivuhodné. Svoji pozitivní roli
sehrává jistě i pravidelný dozor a údržba. Rádi bychom
na Vitince do budoucna zprovoznili některý přístupný
hydrant, eventuelně vybudovali nový pro případ požáru
či potřeby náhradního zásobování pitnou vodou.

K provozování kanalizace
V současné době je téměř dokončeno shromažďování
údajů pro zavedení výběru stočného. Na základě těchto
údajů budou občanům během druhého čtvrtletí tohoto
roku doručeny smlouvy o odvádění odpadních vod. Je
dokončen nový kanalizační řád pro naši obec.
Obecní úřad v Oseku sděluje občanům, že podle ustanovení § 18 odst.4 zákona o vodovodech a kanalizacích
číslo 274/2001 Sb. je zakázáno vypouštět odpadní vody
do kanalizace přes septiky a žumpy tam, kde je kanalizace zakončena čistírnou odpadních vod. Proto Vás obecní úřad naléhavě žádá o překlenutí septiku nebo žumpy
tak, aby odpadní voda odtékala kanalizační přípojkou
přímo do kanalizace, aniž by byla předčišťována v septiku nebo žumpě, a to nejpozději do 30. listopadu 2006.
V této souvislosti obecní úřad upozorňuje, že každý, kdo
bude vypouštět od 1.prosince 2006 odpadní vody do kanalizace přes septik nebo žumpu, bude porušovat zákon
o vodovodech a kanalizacích, a je-li právnickou osobou
nebo podnikající fyzickou osobou, která vypouští odpadní vody v souvislosti se svým podnikáním, hrozí jí
podle § 33 písmeno c) zákona o vodovodech a kanalizacích pokuta až do výše 1.000.000,- Kč. V ostatních případech hrozí fyzické osobě pokuta za přestupek podle
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§ 34 odst. 1 písmeno g) a h) přestupkového zákona číslo
200/1990 Sb. až do výše 15.000,- Kč, která může být až do
překlenutí septiku nebo žumpy ukládána opakovaně.
Co se týká vyřazování septiků a žump s přepadem do
kanalizace z provozu, byla obec do současné doby k tomuto problému shovívavá a snažila se občany nenásilně
přesvědčovat o nutnosti této stavební úpravy Stavební
úřad může také postupem podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona číslo 50/1976 Sb. nařídit vlastníkovi kanalizační přípojky provedení nezbytných úprav na kanalizační
přípojce tak, aby odpadní voda neprotékala septikem
nebo žumpou, ale byla kanalizační přípojkou svedena
přímo bez předčištění do kanalizace.
Obecní úřad v Oseku v předstihu upozorňuje na výše
uvedené a vyzývá všechny vlastníky kanalizačních přípojek, aby včas a v klidu přijali taková opatření, aby
dodrželi zákonný požadavek a nevystavovali se od 1.
prosince 2006 případnému nepříjemnému postihu.
Víme, že v řadě případů je vyřazení septiku nebo žumpy
značně obtížné. Je však třeba zdůraznit, že tato úprava je
výhodná i pro občana-majitele nemovitosti se žumpou
nebo septikem, protože provoz těchto zařízení podle
platných předpisů vyžaduje značné náklady: obsah žump

Osecký zpravodaj

a septiků je třeba vyvážet do objektů určených k likvidaci odpadů. V žádném případě nelze vyvážet uvedené
odpady na jakékoliv pozemky a jedno vyvezení septiku
či žumpy stojí řádově několik tisíc korun.
Ještě velmi stručně se zmíníme o vypouštění odpadních
vod přes septiky a žumpy do povrchových vod (potoků). Tuto problematiku řeší zákon č.254/2001 Sb. (vodní
zákon) § 8 - povolení k nakládání s povrchovými nebo
podzemními vodami, odst. 1)Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen“povolení
k nakládání s vodami“) je třeba písmeno c) k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.
To znamená, že všichni, kdo vypouštějí odpadní vody ze
septiku nebo žumpy do vod povrchových ( do potoka)
se dopouští přestupku na úseku vodního hospodářství
podle § 34 vodního zákona, odst.1), písmeno b) přestupku se dopustí ten, kdo vypustí odpadní nebo důlní
vody do vod povrchových nebo podzemních, případně
do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem. Za tento
přestupek lze podle §34, odst.2, uložit pokutu do výše
50.000,-Kč. Pokuty ukládá Česká inspekce životního
prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad v Rokycanech).

Úprava levobřežního přítoku Oseckého potoka
V rámci opatření proti povodním začala konečně v minulém roce stavební akce „ Úprava levobřežního přítoku
Oseckého potoka“ (investorem je Krajská vodohospodářská správa), jejímž účelem je regulace koryta potoka
od silnice na Volduchy u obecního úřadu přes náves až
k výtoku z tlamové stoky v Průhonu. Celková hodnota
díla po dokončení bude činit přes deset milionů korun.

Původní termín dokončení stavby (30. září 2005) byl
prodloužen do 30. května 2006.
Součástí díla bylo vybudování sedmi žlabových vpustí,
dvou mostů a čtyř přejezdů přes potok v celkové hodnotě 2.200.000 korun, na jejichž vybudování uzavřela
smlouvu se zhotovitelem (firmou Contunix Kroměříž)
obec, s termínem dokončení 31.října 2005. Stavba nebyla dosud zhotovitelem předána a podle smlouvy uhradí
firma obci Osek penále za
prodlení 1.000 korun denně.
Kromě toho zaplatila obec
žárové pozinkování zábradlí ve výši 150.000,- Kč, což
proti původně projektovanému nátěru zábradlí je zhruba dvojnásobná částka, ale
životnost je několikrát delší.
Navíc obec uhradila přeložky
vodovodních a plynovodních
přípojek, které bylo třeba
prohloubit a zejména přeložku hlavního, středotlakého,
plynového potrubí a hlavního
vodovodního řadu okolo nového mostu na návsi v částce
cca 150.000,- Kč.

Osecký zpravodaj
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Schválený rozpočet obce Osek na rok 2006 - Příjmy
( v tisících Kč )
Třída 1

Daňové příjmy

částka

Položka 1111

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

1 600,00

Položka 1112

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

1 000,00

Položka 1113

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

Položka 1121

Daň z příjmu právnických osob

1 900,00

Položka 1211

Daň z přidané hodnoty

2 700,00

Položka 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

Položka 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

Položka 1341

Poplatek ze psů

Položka 1343

Poplatek ze užívání veřejného prostranství

100,00

3,00
415,00
15,00
1,00

Položka 1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

60,00

Položka 1351

Odvod výtěžku z provoz. loterií

20,00

Položka 1361

Správní poplatky

55,00

Položka 1511

Daň z nemovitostí

500,00

Celkem

8 369,00

Nedaňové příjmy

Paragraf

Třída 2

částka

2310

Položka 2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1 250,00

2321

Položka 2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

485,00

2321

Položka 2222

Ostatní příjmy z vypořádání předchozích let od veřejných rozpočtů

280,36

3119

Položka 2122

Odvody příspěvkových organizací

3392

Položka 2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

1,20

3613

Položka 2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

64,00

3632

Položka 2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

13,00

3639

Položka 2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

6310

Položka 2141

Příjmy z úroků

93,14

1,00
35,00

Celkem

2 222,70
Kapitálové příjmy

Paragraf

Třída 3

3612

Položka 3111

Příjmy z prodeje pozemků

150,00

3612

Položka 3112

Příjmy z prodeje ost. nemovitostí

300,00

Celkem

450,00
Přijaté dotace

Třída 4
Položka 4111

Neinvest. přijaté dotace z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu

Položka 4112

Nein. přijaté dotace ze stát. rozpočtu v rámci souhrn. dotač. vztahu

Položka 4116

Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

Položka 4221

Investiční přijaté dotace od obcí

Celkem
PŘÍJMY CELKEM

částka

částka
150,00

150,00
11.191,70
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Schválený rozpočet obce Osek na rok 2006 - Výdaje
( v tisících Kč)
1611,50

Skupina 2

§ 2212

Silnice

Skupina 2

§ 2221

Provoz veřejné silniční dopravy

Skupina 2

§ 2310

Pitná voda

1688,00

Skupina 2

§ 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

1165,75

Skupina 3

§ 3119

Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání

1145,00

Skupina 3

§ 3314

Činnosti knihovnické

Skupina 3

§ 3319

Ostatní záležitosti kultury

Skupina 3

§ 3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického
povědomí

15,00

Skupina 3

§ 3392

Zájmová činnost v kultuře

21,50

Skupina 3

§ 3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.

53,00

Skupina 3

§ 3419

Ostatní tělovýchovná činnost

70,00

Skupina 3

§ 3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

5,00

Skupina 3

§ 3612

Bytové hospodářství

0,00

Skupina 3

§ 3613

Nebytové hospodářství

Skupina 3

§ 3631

Veřejné osvětlení

Skupina 3

§ 3632

Pohřebnictví

71,00

Skupina 3

§ 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

71,00

Skupina 3

§ 3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skupina 3

§ 3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

342,80

Skupina 3

§ 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

216,00

Skupina 4

§ 4319

Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým

Skupina 5

§ 5512

Požární ochrana - dobrovolná část

170,00

Skupina 6

§ 6112

Zastupitelstva obcí

711,00

Skupina 6

§ 6171

Činnost místní správy

Třída 8

Položka 8124

70,00

25,00
4,50

10,00
319,45

8,00

4,00

2091,80
652,00

Financování

VÝDAJE CELKEM
Příjmy celkem

11.191,70 Kč

Výdaje celkem

11.191,70 Kč

11.191,70

vyvěšeno dne:

30.11.2005

sejmuto dne:

16.12.2005

Starosta obce: Jaroslav Peroutka
Schváleno ZO dne 15.12.2005 usnesením číslo 369
Rozpočet byl schválen podle jednotlivých položek.
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Charakteristika školy
Od 1.1.2003 došlo k velkým změnám.Škola přešla do
právního subjektu a rozdělila se. ZŠ Volduchy přibrala
MŠ a ŠJ Volduchy a je samostatnou neúplnou ZŠ, jejíž zřizovatel je ObÚ Volduchy. ZŠ Osek zůstala také
samostatná, pod její správu přešla ŠJ a MŠ , je neúpl-

ná, pouze druhý stupeň a její zřizovatel je ObÚ Osek.
Do 15.9.2005 se jmenovala Základní škola Osek. Od
15.9.2005 došlo ke změně názvu a to : Základní škola
a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková
organizace.

Vedení školy: ředitelka školy ZŠ a MŠ - Mgr Marie Košařová
Pedag. sbor - 2. stupeň Mgr Ladislava Šnajdrová- ČJ a D
Mgr Irena Lepešková - Informatika ,Hv. Aj
Mgr Martina Cajthamlová - M a CH
Mgr Růžena Brožová - NJ, VV
Ing Marcela Judlová - Př a F
Petra Sobczaková - studující Čj a D
MŠ - vedoucí učitelka - Alena Lopatová
učitelky
- Vladislava Břindová
Markéta Smitková
Školní jídelna
vedoucí a ekonomka
hlavní kuchařka
kuchařka
Správní zaměstnanci

- Alena Najdenovová
- Vladislava Aubrechtová
- Jana Vlčková
- Vladislava Košařová - školnice ZŠ a MŠ
- Věra Syrová - uklizečka ZŠ
- Hana Košařová - uklizečka MŠ
- Iva Švarcová - topička

Budova školy : stoletá budova, o kterou se obec velice
pečlivě stará. Všechny třídy jsou čistě vymalované, vybaveny novým nábytkem, každá má video a 2 třídy jsou
vybaveny čtecím zařízením a zpětným projektorem.V
budově školy bylo umístěno dětské zdravotní středisko,
které bylo přestěhované do místní sokolovny a v uvolněných prostorách se počítá s ústřední šatnou.
I ve škole budou změny k lepšímu. Počítá se s rekonstrukcí ústředního topení, novou střechou a dovybavením školní jídelny.
Škola byla vybavena hned v 1. vlně –„ Počítače do škol“
a tak nyní máme na škole 14 počítačů pro žáky. Rádi
bychom tento počet zvýšily alespoň na 20. K počítačům
mají děti přístup i mimo vyučování a je jich hojně využíváno.
Na škole se aprobovaně vyučuje dvěma světovým jazykům – anglickému a německému. Znalosti žáků jsou

velmi pěkné, což svědčí i ve výborném umístění v olympiádě anglického jazyka. Žáci 9. třídy navštívili Anglii,
kde pokračovali ve výuce jazyka. Tento zájezd se velice
líbil a budeme jej opakovat.
Co se týká soutěží, zúčastňujeme se všech dostupných
a jsou i dobré výsledky. Velmi pěkné jsou u výtvarných,
zeměpisných, ale i matematika zaznamenala úspěch. Velmi pěkné umístění získali žáci v soutěži na počítačích
Úspěchem je i to, že žáci, kteří vycházejí ze školy se dostanou na zvolenou školu nebo učiliště až na vyjimky
hned v prvním kole
Škola má velice dobré výsledky, dobré zabezpečení, je
v klidném přírodním prostředí a tak nás velice mrzí, že
děti utíkají do blízkých Rokycan, kde mnohdy takové
zajištění není.
Mgr.Marie Košařová
ředitelka školy

strana 10

Osecký zpravodaj

E-learningové vyučování
Už dávno je pryč doba, kdy jsme k vyučování potřebovali jen tabuli a křídu.V současné době se neobejdeme bez
výpočetní techniky. Znalost cizího jazyka a počítačová
gramotnost se často stává důležitým měřítkem pro získání
zaměstnání. Využití Internetu je běžnou součástí výuky.
V rámci našich možností se snažíme tento trend podporovat.
Od listopadu roku 2005 se naše základní škola zapojila do
e-learningu. Z velkého množství e-learningových systémů, které podporují on-line výuku, jsme vybrali výukovou platformu „Škola za školou.“
Co znamená e-learning?
E-learning je vzdělávání za pomocí výpočetní a komunikační technologie. Výhodou je interaktivní forma výuky
– multimediální prvky (např. animace, audio záznamy, videosekvence). Obsah je aktuální a každá změna se do něj
okamžitě promítá.
Co nabízí Škola za školou?
Jedná se o rozsáhlou službu, která zahrnuje látku hlavních
předmětů určenou žákům 5. až 9. tříd základních škol
a studentům středních škol. Žáci a studenti si na stránkách Školy za školou nastaví u předmětu učebnici, podle
které se právě učí, a pak velmi rychle vyhledají probíranou látku. Ve srovnání s učebnicí je obsah výuky podán
nesrovnatelně poutavěji. Hlavním cílem je pomoci dětem
s přípravou do školy, zejména na zkoušení, písemky a závěrečné testy. Součástí jsou i ukázky přijímacích zkoušek

z minulých let zadané formou Scio testů. Což ocení zvláště žáci 9. tříd.
Jak se využívá Škola za školou na naší základní škole?
Pedagogové jsou proškoleni v používání Školy za školou
a získali certifikát o dosažení specifických uživatelských
ICT znalostí a dovedností. Všichni žáci mají zakoupenou
školní licenci pro letošní školní rok 2005/2006 a jsou ve
Škole za školou zaregistrováni. Školní licence je časově
omezena a to do 14 00 hodin. Žáci této služby využívají zatím jen v rámci vyučování. Na přístup po 14. hodině by
si museli žáci licenci dokoupit. V příštím školním roce
bychom rádi rozšířili platformu o další nabízené služby
a umožnili žákům neomezený přístup. Tím budou mít
všichni možnost připravovat se na výuku zábavnějším
způsobem. Největším problémem je zavedení Internetu
do domácností. V současné době má přístup k Internetu
z domova slabá polovina žáků ve škole. Pár jedinců nemá
doma ani počítač. Každým rokem se ale tato situace zlepšuje.
Pokud by Vás zajímaly podrobnější informace ohledně e-learningové výuky ve Škole za školou, můžete navštívit
stránky www.zaskolou.cz a vyzkoušet si je 3 dny zdarma
nebo se informovat na naší základní škole.
Mgr. Irena Lepešková
Žáci 7. třídy Lucie Šneberková a Michal Macht při
hodině informatiky
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Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti:
Prosinec 2005 - Bohuslav František, Osek 54 (81 let), Jíše Václav, Osek 11 (84), Lokajíčková Marie, Osek 216 (75),
Vančurová Milada, Osek 21 (70), Forejtová Marie, Osek 158 (83), Vraný František, Osek 70 (86),
Budínová Věra, Osek 217 (75), Trykarová Anna, Osek 124 (93)
Leden 2006 - Lenková Milena, Osek 135 (70 let), Vitoušová Anna, Osek 231 (82), Pašek Josef., Osek 192 (85),
Černá Božena, Osek 211 (81)
Únor 2006 Výborná Mansfeta, Vitinka 42, ÚSP Mirošov (88), Aubrecht Václav, Osek 23 (82), Záhrubský Rudolf, Osek 227 (86), Mitáčková Anna, Vitinka (80), Havel Vladimír, DPS Břasy (80)
3. 12. 2005 - Zlatá svatba manželů Brejchových
15. 12. 2005 - Diamantová svatba manželů Forejtových
2. 2. 2006 - Zlatá svatba manželů Preťových

Manželé Brejchovi

Manželé Forejtovi

Zástupci obce všem manželským párům popřáli mnoho štěstí a zdraví do dalších
společných let a předali jim dárkové balíčky.
20. 12. 2005 jsme u příležitosti Vánoc navštívili naše občany v ÚSP Mirošov a DPS Břasy.
V ÚSP Mirošov: Aubrechtová Anna, Výborná Mansfeta, Šůchová Libuše, Živná Marie, Aubrechtová Irena,
Brandtnerová Zdeňka
V DPS Břasy: Andreovský Václav, Rozumová Věra, manželé Havlovi
Narodili se:
Vojtěch Hušek,
26. 12. 2005,
Osek 376

Opustili nás: Alena Čelechovská, 18. 1. 2006
Marie Živná, 1. 2. 2006
Eliška Cajthamlová, 12. 2. 2006

Jakub Turek,
27. 2. 2006,
Vitinka 54

Matěj Horešovský,
27. 2. 2006,
Osek 70

Václav Nový, 20. 2. 2006
Libuše Šůchová, 2. 3. 2006

V současnoeti připravujeme druhé setkání dárců krve. Čekáme na jmenný seznam dárců, který nám poskytne transfuzní oddělení rokycanské nemocnice.
p. Šneberková, Komise pro občanské záležitosti
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TJ Sokol Osek
V závěru roku 2005 byly dokončeny poslední stavební
úpravy v prostorách ubytovny. Na dámském i pánském
WC a sprchách bylo instalováno odvětrání, aby ubytovna splňovala současná hygienická kritéria. Kapacita
ubytovny je 12 lůžek + 3 přistýlky. Na každém pokoji je
TV se satelitem. Bližší informace poskytne provozovatel
ubytovny Jan Barna na tel. čísle 371780046 nebo mobil
603295902.
Obzvláště v zimních měsících, kdy se restaurace hůře
větrá, obtěžoval hosty cigaretový kouř. Výbor TJ Sokol
Osek proto rozhodl o instalaci výkonného odvětrání
v prostorách restaurace a přísálí. Dnes již nejsou návštěvníci obtěžováni kouřem, ale díky tichému chodu
ani samotnými větráky.
V průběhu měsíce ledna se na průtokových ohřívačích ve
sprchách v suterénu podepsal zub času. Během čtrnácti
dnů dosloužily oba bojlery, a tak se několik dní museli
sportovci otužovat. Dnes jsou již instalovány průtokové
ohřívače nové a věříme, že budou sloužit alespoň 14 let,
jako jejich předchůdci.
Po Silvestrovské zábavě se dne 18. března 2005 uskutečnila Pepícká zábava.

Zábavu pořádal oddíl národní házené, k tanci a poslechu
zahrála plzeňská skupina Kyseliny. Výbor TJ Sokol
Osek hledá pro místnost ordinace dětské lékařky i další využití. Po odstoupení jednoho zájemce o masérské
služby a zdravotních problémech druhého se v současné
době hledá masér, který by měl zájem o pronájem těchto
prostor. Předpokládaný nájem by měl být spíše symbolický, aby pokryl hlavně režii, jedná se spíše o službu pro
občany obce Osek. Pokud máte sami zájem nebo byste
věděli o někom, kdo by měl zájem, nechť se obrátí na
starostu TJ Jaroslava Hlůžka, tel. 728772410, popř. na
místostarostu Zdeňka Aubrechta, tel. 608959933.
V létě se u sokolovny kromě venkovního posezení objevila i další zpevněná plocha. Nejedná se však o místo určené k sezení, ale o hřiště pro francouzskou hru pétanque. Možná že ji znáte ze svých dovolených popř. francouzských filmů. Hra pobaví všechny věkové kategorie,
je nenáročná a zábavná. Pravidla a sady koulí je možné
zapůjčit u obsluhy restaurace. Poplatek za tuto hru činí
30,-Kč za hodinu.
Zdeněk Aubrecht

Z činnosti oseckých dobrovolných hasičů
Dobrovolní hasiči z Oseku u Rokycan hodnotili nedávno svoji činnost za rok 2005. A nemají se skutečně za co stydět. Kromě zásahů a péče o techniku pomohli hasiči i obci. V červnu
prováděli řízené pálení skládky odpadu v Oseku, v září čerpali kanál u kostela, v listopadu pracovali na zřízení hydrantu
u hasičárny, v dubnu čistili vodojem na Vitince, v květnu čerpali vodu z obecního rybníka Pastuška a v květnu myli cestu
vedoucí na Vitinku. Již tradičně pak v květnu připravovali na
sezónu koupaliště na Vitince.

V uplynulém roce osečtí dobrovolní hasiči vyjeli také k několika pořárům. Jen v měsíci březnu zasahovali u požáru skládky
komunálního odpadu v obci Břasy a při požáru garáže v Rokycanech. V květnu je pak zaměstnal požár skládky komunálního
odpadu v Němčičkách, požár dílny v Rokycanech a zejména
květnové povodně v Rokycanech, Litohlavech a Radnicích.
V červnu osečtí hasiči pomáhali uhasit požár truhlárny v Rokycanech. V měsících srpen a září zasahovali osečtí opět u požáru
skládky v Němčičkách. Jejich posledním loňským zásahem byl
výjezd k požáru rodinného domku v Rokycanech.
V průběhu uplynulého roku se sbor dobrovolných hasičů Osek věnoval dvěma základním oblastem činnosti, a to údržbě techniky a práci s dětmi. Většinu volného času věnovali členové SDH Osek údržbě požární
techniky s vědomím, že neznají dne ani hodiny, kdy
budou muset vyjet. Nezapomínali na údržbu a úklid
areálu své zbrojnice a na výcvik. Své úsilí upřeli také
k obnovení činnosti kroužku mladých hasičů. I přes
menší zájem dětí se nevzdali a pustili se s vervou do
výchovy nových, mladých členů, kteří by v budoucnu
mohli rozšířit řady výjezdové jednotky.
V letošním roce čeká osecké hasiče významné jubileum, 110. výročí založení sboru.
Podle materiálů poskytnutých SDH Osek
napsal František Vaško
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