Osecký
zpravodaj
Ročník 2015/1 – Pov. MK ČR E 16359 - vydává OÚ Osek – zdarma
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí rok 2015, a protože se nám
nepodařilo
vydat
letní
číslo
zpravodaje, zrekapituluji za celý rok
akce, které jsme měli naplánované a
které
jsme
i
dokončili.
Nejdůležitějšími dvěma stavbami v
obci byly: realizace nové šatny pro
žáky naší základní školy a první
etapa výstavby chodníku při silnici
do Volduch, a to od statku na konec
obce. První z nich realizovala firma
STAFA Radnice, která zvítězila ve
výběrovém řízení, a její pracovníci
(shodou okolností občané naší obce
pánové Honza Ďuran a Tonda
Andrle) odvedli výbornou práci.
Vysoutěžená cena díla 1.666.985,- Kč byla v průběhu stavby navýšena
o nepředpokládané vícepráce, z nichž si nejvyšší náklady vyžádala
likvidace starého septiku v místě založení stavby šatny, přeložení do
septiku zaústěné kanalizace do nově vybudované šachty a její
napojení na stoku vedoucí do hlavního kanalizačního řadu (cena díla
navýšena o 91.462,- Kč), a dále byla stavba rozšířena o vybudování
samostatného WC s předsíní pro potřeby hřiště v areálu školy.

Dále následovaly náklady spojené s propojením šatny s budovou
školy - nové omítky v propojovací chodbě, napojení na otopnou
soustavu školy včetně prodloužení vedení a nového radiátoru v šatně
pro školnici, rozšíření elektroinstalace o automatické řízení
rozmrazování střešních vpustí atd. Tyto vícepráce si pak vyžádaly
částku 201.795,- Kč. Protože stavba neměla i díky spolupráci s obcí
(výpomoc při dovozu či odvozu materiálu, poskytnutí Bobcata a
multikáry) žádné prostoje, zkrátil zhotovitel termín dokončení díla o

jeden rok. Na stavbu šatny přispěl Plzeňský kraj částkou 300.000,- Kč.
Kromě velkých investic se snažíme každým rokem zlepšovat vybavení
i prostředí ve škole. V příštím roce plánujeme nové chodníky v
mateřské škole, nové podlahy ve dvou třídách školy, výměnu
radiátorů a kotle. Díky tomu i aktivitě a spolupráci paní ředitelky
Lepeškové se naše škola co do vybavení i úrovně výuky řadí k těm
lepším v regionu.
První etapu výstavby chodníku v obci při silnici do Volduch realizovala
firma Autodoprava a zemní práce Lukeš Volduchy, která ve
výběrovém řízení zvítězila s nabídkovou cenou 1.811.068,- Kč.

I zde došlo v průběhu realizace k následujícím vícepracím. Z důvodu
stékání dešťových vod z velkých asfaltových ploch statku k chodníku a
vsakování pod jeho konstrukci bylo nutné v délce 350 m položit
drenážní potrubí, v křižovatce do průmyslové zóny byl nahrazen
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problematický odvodňovací kanálek novou dešťovou vpustí, byl
zpevněn vjezd k bytovému domu č. p. 145 včetně osazení obrubníků
na jižní straně vjezdu, byly pořízeny nové sloupky a značky u
křižovatky do průmyslové zóny, nad rámec stavby byl doplněn
kačírkem prostor mezi kamennou zdí statku a chodníkem. Na základě
požadavku Správy a údržby silnic a projektanta byla stavba rozšířena
o obrubníky a přejezd východní strany křižovatky u statku, která měla
být realizována v druhé etapě výstavby chodníku. Vzhledem ke
změně projektu křižovatky do průmyslové zóny, která se po zaměření
geodetem ukázala nesmyslně úzká a omezující vjezd i výjezd vozidel,
a dále k extrémním teplotám byl po dohodě smluvních stran
prodloužen termín zhotovení o jeden měsíc. Jak se zhotovitel stavby
zhostil, posoudíte při procházce sami. Při předání díla byly zjištěny
dvě závady nebránící užívání díla, které byly dodatečně odstraněny,
za každou z nich byla zhotoviteli vyfakturována smluvní pokuta ve
výši 5.000,- Kč.
Na chodník naváže v příštím roce stavba cyklostezky do Volduch,
která je společnou akcí obou obcí. Územní řízení by mělo proběhnout
během zimy, vydání stavebního povolení bychom chtěli dosáhnout
do konce měsíce dubna a samotná stavba by byla realizována v
letních měsících příštího roku. V ideálním případě by školáci i ostatní
chodci a cyklisté mohli nový školní rok zahájit pochůzkou nebo
projížďkou po nové trase.
V budově obecního úřadu byla instalována nová prosklená stěna s
automatickými posuvnými dveřmi. Zhotovitel AR Okenní technika,
s.r.o. Nýřany zvládl výměnu prosklené stěny během jednoho dne.
Cena díla stanovená smlouvou činila 182.224,- Kč. I tohoto
dodavatele mohu za kvalitu provedení pochválit, neboť během
půlročního provozu jsme nezjistili sebemenší závadu.

Od 1. prosince bylo zprovozněno osvětlení kostela (náklady na
projektovou dokumentaci a samotné zhotovení se vyšplhaly na
98.196,- Kč. Vyčleněných 100.000,- v rozpočtu pak bylo překročeno z
důvodu úhrady archeologického průzkumu ve výši 7.520,- Kč za
prozkoumání několika kostí nalezených při výkopových pracích.
Každoročně vynakládáme nemalé prostředky na údržbu dominanty
naší obce, letohrádku Kamýk. Z důvodu špatné přístupnosti této
památky jsme vybudovali schodiště z dubových trámů s dosypáním
zeminou a štěrkem tak, aby se na vrchol dostali i návštěvníci z řad
starších ročníků. Konečnou úpravu severního svahu si vzal za svou
Michal Čelechovský se svými pomocníky. Vymýtili náletový porost,
rozmístili několik kubíků zeminy na svah i na vrchol do prostoru
zříceniny a upravené území oseli travinou. Za nezměrnou
houževnatost ve svém počínání za úmorných letních veder zaslouží
pochvalu. Každý z cizích návštěvníků je překvapen a udiven krásným
vzhledem této lokality.

K dalším akcím již stručně: byla opravena střecha a ze dvou třetin
fasáda na hospodářské budově, kterou obec zakoupila a zkolaudovala
jako sklad uhlí.

Celkové náklady na pořízení tohoto objektu včetně pozemku a dosud
provedených oprav činí 653.822,- Kč, přičemž tržní hodnota je
odhadována na 1.000.000,- Kč. Zásluhou instalace kotle na hnědé uhlí
v základní škole ušetříme za pět topných sezon bezmála 1.800.000,korun, takže prostředky vynaložené na pořízení kotle a skladu uhlí se
vrátily za tři topné sezony. V příštím roce plánujeme zakoupení
nového výkonnějšího kotle, který kromě základní školy bude vytápět i
budovu hasičárny (dosud byla budova vytápěna akumulačními
kamny). Přiváděcí potrubí, rozvody vč. radiátorů jsou již hotové,
topná zkouška byla provedena a budova se již temperuje. I tady v
budoucím období očekáváme úsporu finančních prostředků za el.
energii. Asi nemusím ani zdůrazňovat, že veškeré práce s tím spojené
provedli naši dobrovolní hasiči zdarma ve svém volnu. Za to si
zaslouží náš obdiv a poděkování.

V mateřské škole byly pro naše nejmenší instalovány nové herní
prvky v hodnotě 300.000,-Kč, v parku na návsi byla zabudována
lanová pyramida v hodnotě 60.000,-Kč.
Na Vitince v lese byl oplocen zemní vodojem vodovodu Vitinka a v
rámci obnovy vodohospodářského majetku byly čerpací stanice i
vodojem vybaveny elektronickým sledováním provozu s hlášením
poruchových stavů (minimální hladina, porucha čerpadel) na telefon
obsluhy. Byla opravena budova bývalého MNV (nová střecha, nová
okna a dveře a nátěr fasády) a dalším záměrem je vedle této budovy
obnovit hřiště s travnatým povrchem a herními prvky pro nejmladší
obyvatele. Pracovní četa vyřezala náletové porosty za Labutinkou a
nově na polní cestě z Oseka do Hudlic, kterou jsme nechali zároveň
ve spodní části opravit. Ještě zmíním dvě věci, a těmi jsou revitalizace
Kněžského rybníka, na kterou je zpracována studie a požádáme o
dotaci, a nákup hřiště od Dělnické tělocvičné jednoty za dva miliony
korun.
Kromě výše uvedeného řešíme řadu drobnějších akcí, které se během
roku vyskytnou, nebo na které nás obyvatelé upozorní.
Vážení spoluobčané,
hlavní snahou pracovníků a zastupitelů obce je
dobrá péče o majetek obce a životní prostředí v
ní. Těm, kterým se zdá, že obec stagnuje a nic
nového se zde nedělá, doporučuji častější procházku
po obci a jejím okolí, aby si mohli stav porovnat
třeba se situací před pěti či více lety.
Závěrem
bych
rád
poděkoval
všem
spolupracovníkům
a
zastupitelům
za
odvedenou práci, přeji příjemné prožití
vánočních svátků a hodně úspěchů a
především zdraví do nastávajícího roku
2016.
Jaroslav Peroutka

Osecký zpravodaj
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Schválený rozpočet na rok 2016
Podle rozpočtového určení daní je předpoklad na straně příjmů v roce 2016 15.500.000,- Kč. Se stejnou částkou uvažujeme i na straně
výdajové.

PŘÍJMY v tis. Kč

VÝDAJE v tis. Kč

Druh příjmu

2016

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

3000,00

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti

140,00

Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

350,00

Daň z příjmů právnických osob

3100,00

Daň z přidané hodnoty

6440,00

Poplatek - likvidace komunálních odpadů

650,00

Poplatek ze psů

27,00

Druh výdaje
Silnice
Ost. záležitosti pozemních komunikací
/cyklostezka/
Provoz veřejné silniční dopravy

2016
150,00
1500,00
65,30

Bezpečnost silničního provozu
Pitná voda

100,00
400,00

Pitná voda

100,00

Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly

50,00
1335,00

2695,00

Odvod výtěžku z provozování loterií

50,00

Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly
Úprava drobných vod. toků
/koupaliště, Kněžský r./

Odvod výtěžku z provozování loterií

60,00

Základní školy

15,00

Činnosti knihovnické

26,20

Ostatní záležitosti kultury

12,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

3,00

Správní poplatky
Daň z nemovitostí

1300,00

Odvody příspěvkových organizací /odpisy/

170,00

Ost. záležitosti ochr. památek

280,00

140,00

Příjmy z pronájmu pozemků

15,00

Rozhlas a televize

30,00

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

60,00

Ost. záležitosti sdělovacích prostředků

15,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků /hřbitov/

40,00

Zájmová činnost v kultuře /KZ Vitinka/

20,00

Převody z rozpočtových účtů /SF/
CELKEM

80,00
15500,00

Stručný rozpis výdajových položek rozpočtu:
Silnice - opravy a údržba místních komunikací, výkup pozemku
na místní komunikaci v Hudlicích, projekt + geometrické
zaměření komunikace v Novém Dvoře
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - realizace
cyklostezky z Oseka do Volduch
Bezpečnost silničního provozu - zpomalovací práh, příp. radar
na Vitince
Pitná voda - nákup pozemku v Oseku, rekonstrukce úpravny
vody, nákup vodoměrů
Odvádění a čištění odpadních vod - nová stoka Nový Dvůr,
čištění kanalizačních stok a kamerové prohlídky, kanalizační
přípojky od OÚ k Polkovým, pořízení kalolisu a kontejneru na
ČOV Osek
Základní škola - provoz školy, nové podlahy ve dvou třídách,
oprava topení - výměna radiátorů, opravy omítek, malířské
práce, nové stoly a židle do školní jídelny, oprava asfaltových
chodníků a cesty na zahradě školy, výměna kotle
Rozhlas a televize - doplnění reproduktorových souprav pro
dálkové ovládání
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků - sbor pro
občanské záležitosti (dárky pro jubilanty, dárce krve, malé
občánky), klub důchodců (besedy, doprava)
Nebytové hospodářství - materiál na opravy hospodářských
objektů (u Soukupů, sklad uhlí)
Veřejné osvětlení – elektrická energie, opravy
Pohřebnictví – mzdy pracovníků úklidové čety, zahradnické
práce, nájem a odvoz kontejneru

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

105,00

Využití volného času dětí a mládeže

50,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace

12,00

Nebytové hospodářství

155,00

Veřejné osvětlení

300,00

Pohřebnictví

150,00

Územní plánování

180,00

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

281,50

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

1000,00

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ost. soc. služby a čin. v obl. soc. prev. (dary)

15,00
1445,00
900,00
70,00

Požární ochrana - dobrovolná část

200,00

Požární ochrana - dobrovolná část

150,00

Zastupitelstva obcí

1000,00

Činnost místní správy

2383,00

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

15,00

Pojištění funkčně nespecifikované

90,00

Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně

80,00

CELKEM

(pokračování na str. 4)
Osecký zpravodaj

15 500,00
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Komunální služby a územní rozvoj – náklady na práce spojené
se správou majetku obce (opravy strojů, pneumatiky), náklady
spojené s činností pracovní čety (pracovní oděvy, školení,
pracovní pomůcky), nákup pozemku DTJ (1 milion uhrazen
2015)Sběr a svoz komunálního odpadu - odvoz tříděného
odpadu (zvony), odvoz a likvidace odpadu z popelnic, náklady
na mzdy pracovní čety a dozoru ve sběrném dvoře, pohonné
hmoty
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – náklady na mzdy
pracovní čety, opravy sekaček, křovinořezů, motorové pily
apod., materiál (travina, hnojiva, nářadí, stroje), pohonné
hmoty, služby (zahradnické práce + údržba zeleně, sekání
příkopů)
Ostatní sociální služby a činnosti v oblasti sociální prevence –
prostředky na dary dle žádostí (zdravotně postižení,
nemocnice, záchranná služba, záchranná stanice živočichů)
Požární ochrana – činnost jednotky dobrovolných hasičů
(pohonné hmoty, el. energie hasičárna, ochranné pomůcky,
revize, zásahové oděvy, boty apod.), materiál na stavební
úpravy hasičárny
Zastupitelstva obcí – odměny starosty, místostarosty a
zastupitelů + sociální a zdravotní pojištění
Činnost místní správy – platy zaměstnanců + sociální a
zdravotní pojištění, ostatní osobní výdaje (přestupková
komise, správa počítačové sítě), povinné pojištění hrazené

zaměstnavatelem, knihy, sbírky zákonů, počítač pokladna,
papíry, šanony, tonery, čisticí prostředky, voda, plyn, služby
pošt, telekomunikací, peněžních ústavů, školení a vzdělávání.
Stejně jako v uplynulých letech byla při tvorbě rozpočtu
ponechána rezerva ve výši přibližně půl milionu korun.
26. a 27. 10. proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce
Osek za rok 2015 (leden - říjen), kterého se účastní pravidelně
tři kontroloři z krajského úřadu. Předmětem zkoumání byly
tyto písemnosti: návrh rozpočtu, rozpočtová opatření,
rozpočtový výhled, schválený rozpočet, závěrečný účet za rok
2014, bankovní výpisy, evidence poplatků, faktury, hlavní
kniha, knihy došlých a odeslaných faktur, pokladní doklady,
pokladní deník, rozvaha, příloha rozvahy, odměňování členů
zastupitelstva, účetní doklady, účtový rozvrh, výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty, rozvaha
zřízené příspěvkové organizace (základní škola), výkaz zisku a
ztráty zřízené příspěvkové organizace, smlouvy nájemní,
smlouvy o dílo, smlouvy o převodu majetku (koupě),
zveřejněný záměr o nakládání s majetkem, vnitřní předpisy a
směrnice, výsledky kontroly zřízených organizací, zápisy z
jednání zastupitelstva vč. usnesení, zápisy finančního a
kontrolního výboru. Závěr kontroly: při dílčím přezkoumání
hospodaření ÚSC (územně správní celek) Osek nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

Osecká obecní vodárenská, s.r.o.
Na počátku měsíce června došlo k
extrémním odběrům vody z veřejného
vodovodu v obou obcích. Jestliže se
průměrná spotřeba pohybuje mezi 70 až 80
metry krychlovými za 24 hodin (mezi šestou
až dvaadvacátou hodinou činí odběr 80 90% celkové denní spotřeby a mezi
dvaadvacátou a šestou hodinou ranní
zbývajících 10%), v uvedeném období
3
překračovala spotřeba 180 i více m za 24
hodin v každé obci.

V nočních hodinách je potřeba, aby se
doplnila zásoba vody ve vodojemech a
hlavně aby si "odpočinuly" vodní zdroje i
čerpadla. To nebylo možné, neboť noční
spotřeba z důvodu napouštění bazénů a
zalévání se téměř rovnala denní spotřebě.
Proto jsme po dohodě se starosty obou obcí
vyhlásili zákaz zalévání a napouštění
bazénů,
abychom
tomuto
nedisciplinovanému rabování zamezili a
odběratele ukáznili. Pokud by se zveřejnění
zákazu minulo účinkem, byli jsme
rozhodnuti přistoupit ke krajnímu opatření,

a tím je přerušování dodávky vody v nočních
hodinách (od 23. do páté hodiny ranní),
které by se citelně dotklo všech odběratelů.
Přerušení
dodávky
by
vyprázdnilo
vodovodní potrubí, došlo by k poklesu tlaku,
voda z přípojek by se vracela do hlavních
řadů. S tím přichází jedno skutečně velké
nebezpečí, a tím je zamoření vody ve
veřejném vodovodu bakteriemi z některé z
přípojek, které jsou u většiny odběratelů
propojeny s domácími zdroji, a tyto zdroje
jsou oddělené pouze jedním, mnohdy
netěsnícím uzávěrem, v drtivé většině
nejsou hygienicky ošetřeny (viz problémy se
zamořením vodovodu v Praze Dejvicích v
prvním pololetí letošního roku). Dalším
negativním jevem po obnovení dodávky je
pak vyplachování usazenin z vodovodních
řadů, zejména železitých, které zanesou
různé filtry u domácích spotřebičů, sítka u
vodovodních baterií, znemožní praní a
odčerpají nemalé částky z úspor za údržbu a
opravy. Zákon je v tomto případě na straně
provozovatele, který v případě nedostatku
vody neodpovídá za škody ani ušlý zisk (§15,
odstavec 2 zákona o vodovodech a
kanalizacích).
Každá domácnost má ve smlouvě stanoven
denní limit odběru vody (cca 120 litrů na
osobu a den) a účel použití, a ten je pouze
pro potřebu domácnosti (sem nepatří
zalévání
ani
napouštění
bazénů).

Osecký zpravodaj

Překračování denního limitu odběru vody a
napouštění bazénů je v rozporu se
smlouvou o dodávce vody (§15, odst. 2
zákona o vodovodech a kanalizacích a je
řešen jako přestupek § 32, odst. 5, písmeno
"d" téhož zákona, za který lze uložit pokutu
do 50.000,- Kč, a to opakovaně).
Provozovatel vodovodu a kanalizace Osecká
obecní vodárenská, s.r.o., dosud neuplatnil
žádné sankce za porušování povinností
odběratele v případě neoprávněného
odběru vody a překračování limitu odběru
toleruje. Pokud kdokoli požádá o možnost
napouštění bazénu, je mu vyhověno,
případně mu sdělíme, kdy bude možné vodu
napustit. Bohužel odběratel je ve většině
tvor nedisciplinovaný a je mu jedno, jaké
potíže svým jednáním způsobuje. Proto je
třeba mu povinnosti čas od času
připomenout. To, že za vodu platím,
neznamená, že nemám odpovědnost vůči
provozovateli, vlastníkovi vodovodu (obci) a
ostatním odběratelům.
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Situace v zásobování vodou v obci Volduchy
byla komplikovaná z důvodu velkého
poklesu hladiny spodní vody v prameništi
Habr. Důvody jsou dva, jednak sucho a
dlouhodobě horké počasí, jednak absence
sněhové pokrývky v průběhu loňské a
letošní zimy. Jestliže ještě v březnu se
pohybovala vydatnost vrtů okolo 4 l/s (320
3
m /24 hod.), během dubna a května
poklesla na necelé 2 l/s a na konci července
to nebyl ani 1 l/s. Potřeba vody pro
Volduchy, Borgers a Svojkovice činí
3
minimálně 200 m /24 hod. Situaci jsme
řešili ve spolupráci s obcí Volduchy, která
financovala
rekonstrukcí
původního
zavaleného vrtu v Habru.
Schodek ve výrobě pitné vody dorovnával
vodovod Osek (od 18. 5. bylo z vodojemu
Osek do hlavního vodojemu přečerpáno
3
bezmála 2800 m ). Ani to nestačilo, bylo
nutné najít jiné řešení, a tím bylo provizorní
připojení přes sousedící hydranty ve
Svojkovicích na vodovodní síť z Rokycan
(realizováno 12. 6.). Tím bylo zajištěno
zásobování Borgersu a Svojkovic. Dodávka
vody do firmy Borgers je velkou zátěží,
neboť odebírá vodu nepřetržitě a v
množství často překračujícím denní limit
spotřeby stanovený smlouvou.
Dodávka vody převzaté z Rokycan může
zvýšit i cenu vodného, protože Osecká
vodárenská uhradila Veolii vodu předanou z
rokycanské sítě (celkem bylo odebráno přes
3
4000 m při ceně 25,90 Kč za metr krychlový
bez DPH), nehledě na další náklady na
dopravu z důvodu pravidelných kontrol
předávacího místa, odečtů vodoměrů ve
Svojkovicích a Borgersu, noční měření
spotřeby, kontroly stavu hladiny ve
vodojemech (minimálně po šesti hodinách),
zvýšení odběru el. energie z důvodu většího

čerpání podzemní vody v Oseku apod. Při
pravidelných kontrolách a porovnáních
stavů vodoměru předávacího a vodoměru v
Borgersu jsme zjistili pravděpodobný únik
ve Svojkovicích. Objednali jsme proto
specialisty na hledání poruch, kteří skutečně
objevili závadu na vodovodním hydrantu ve
Svojkovicích. Oprava přinesla pokles
3
spotřeby denně o 10 - 15 m .
Co se týká provozu kanalizace a ČOV, končí
doba, kdy bylo možné aplikovat čistírenské
kaly na zemědělskou půdu. Protože kal je
podle zákona odpadem, je již v této době
jeho aplikace na zemědělskou půdu zatížena
náročnou legislativou, která bude ještě
zpřísněna, ale co je nejdůležitější, odpadáři

Osecký zpravodaj

signalizují
zvýšení
kontrol
subjektů
produkujících kal. Pro nás to znamená
vyřešit kalové hospodářství jednou provždy.
Máme dvě možnosti. První je likvidace kalu
Vodárnou Plzeň, která by účtovala za
likvidaci 1 m3 kalu vč. dopravy 450,- Kč
(dnes platíme 270,- Kč). Druhou možností je
pořízení kalolisu. Na trhu jsou v současné
době malé kalolisy od dvou firem, jednou je
firma AMCON Europe, dodávající kalolis
japonské výroby, druhou je brněnská firma
Mivald. Oba výrobky jsou na první pohled
3
shodné jak vzhledem, tak parametry (3 m /
hod.). Kalolis českého výrobce jsme
testovali na přelomu října a listopadu,
přičemž jsme zjistili některé nedostatky,
zejména avizovaný výkon neodpovídá
skutečnosti. Japonský jsme si prohlédli v
provozu na ČOV v Radomyšli u Strakonic,
testování proběhne na ČOV Osek v době
zpracování časopisu.
V současné době je připravována novela
vodního zákona, která od roku 2017
navrhuje zvýšení ceny podzemní vody (v
3
současné době 2,- Kč/ m , v r. 2017 5,- Kč,
2018 6,- Kč, 2019 a 2020 7,- Kč a od r. 2021
3
8,- Kč/ m ) a čištěné odpadní vody (v
3
současné době 0,10 Kč/ m , 2017 0,50 Kč,
3
2018 0,70 Kč a od 1. 1. 2019 1 ,- Kč/ m ).
3
To znamená, že při odběru 90.000 m za rok
platíme 180.000,- Kč a od r. 2022, pokud
návrh projde, zaplatíme 720.000,- Kč. Při cca
3
60.000 m vody fakturované je to nárůst
3
vodného zhruba o 9 korun na m . U
stočného platíme ročně za vypouštění
3
225.000 m 22.500,- Kč, a v roce 2019
zaplatíme za stejné množství 225.000,- Kč.
3
Při 75.000 m vody odpadní fakturované
bude nárůst stočného činit zhruba 3,- Kč na
3
m.
P. Sloup
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Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti:
Leden 2015:
Miloslava Košařová (82), Jiří Hucl (75),
Božena Černá (90)
Únor 2015:
Miloslava Šneberková (70), Vladimír
Bejček (70), Jaroslav Lojda (70), Ladislav
Fuchs (85)
Březen 2015:
Josef Čada (75), Božena Vitoušová (70),
Lubomír Fuchs (75), Anna Kozáková (82),
Marie Vejvodová (70)
Duben 2015:
Marie Aubrechtová (85), Rostislav Budín
(84), Jaroslav Plaček (70), Josef Boreček
(87), Jiřina Bohuslavová (80), Jaroslava
Nekolová (82), Josef Košař (84)
Květen 2015:
Dagmar Holubová (83), Eliška Plačková
(70), Miroslav Záhrubský (70), Miroslava
Lišková (70), Hana Aubrechtová (70),
Vladimír Lopata (82)
Červen 2015:
Alice Segmüllerová (80), Jan Hejsek (86),
Jiří Liška (75), Václav Fakan (87), Věra
Fakanová (75), Pavel Kořen (70)

Červenec 2015:
Božena Šůchová (81), Miloslav Paroubek
(70), František Lokajíček (88), Vladimír
Paum (83), Vlasta Pelcová (87), Vlasta
Vokurková (70), František Farský (88)
Srpen 2015:
František Sommr (70), Augustin Budil (82),
Helena Lehnerová (70), Josef Hlaváč (75),
Lidmila Houšková (75)
Září 2015:
Josefa Aubrechtová (92), Libuše
Kemenyová (75), Jan Šnajdr (90), Jiřina
Černá (83)
Říjen 2015:
Pavel Preťo (82), Miloslava Huclová (70),
Ladislav Hošek (89)
Listopad 2015:
Marie Kotvová (92), Anna Vorlíková (81),
Hana Lopatová (81), Jaroslava
Aubrechtová (87)
Prosinec 2015:
Marie Bohuslavová (87), Libuše Brejchová
(82), Marie Lokajíčková (85), Zdenka
Plimlová (84), Božena Fuchsová (82),
František Houška (70), Anna Pechoušková
(88), Milada Vančurová (80), Miloslav Pelc
(81), Věra Budínová (85), Jaroslava
Šnáblová (87)

Narodili se:
Matyáš Basl
Filip Vaňáč
David Němec
Kristina Unetičová
Josef Brož
Jakub Vondrák
Filip Preťo
Michaela Veselá
Ema Šrailová
Zuzana Svobodová
David Sekela
Vítání občánků:
Dne 28. 11. 2015 přivítal starosta obce
Jaroslav Peroutka v obřadní síni obecního
úřadu šest nových občánků:
Davida Němce
Kristinu Unetičovou
Josefa Brože
Jakuba Vondráka
Filipa Preťo
Michaelu Veselou
Opustili nás:
Olga Mytašová
Josef Šůcha
Josef Havel
Jiří Kricner
Hana Aubrechtová
Bohumil Sinkule
Božena Černá
Karel Slavík
Petr Kopecký

Poděkování
Vždy, když člověk něco ztratí, a pak se najde někdo, kdo mu věc vrátí, tak to člověka potěší a pohladí po duši, zvláště pak, pokud se jedná o
peníze a osobní doklady. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Věře Košařové z Oseka, paní Petře Nové a Simoně Svejkovské z obecního
úřadu, a také panu Kasalovi z Volduch, kteří našli moji peněženku a její vysypaný obsah, tj. peníze a doklady, a vše nalezené mi vrátili.
Ještě jednou srdečné díky.
S. Nováková

Klub důchodců
První akce v novém roce byla návštěva muzikálu "KOČKY" v
Novém divadle v Plzni. Zájem našich členů byl velký, škoda, že
vstupenek nebylo více. Je proto velký problém vstupenky rozdělit.
Zájemci byli zvědaví hlavně na Nové divadlo, někomu se líbilo,
někomu ne. Divadlo je moderní, prostorné, ze všech míst je velice
dobře vidět i slyšet. K muzikálu "KOČKY" napsal hudbu ANDREW
LLOYD WEBBER, nejúspěšnější žijící muzikálový skladatel na světě. O
české přebásnění se postaral textař a libretista Michael Prostějovský,
který je znám jako autor 400 písňových
textů.
Další kulturní akcí byla návštěva
divadla PLUTO, viděli jsme hru "plzeňského
Moliéra" Antonína Procházky KLÍČE NA
NEDĚLI, byla to první komedie, kterou
napsal v roce 1988. Režie se v Plutu ujal
Pavel Kikinčuk a účinkující herce známe všichni nejen z divadla, ale i z
filmu a televize - Lukáš Langmajer, Pavla Bečková, Bronislav Kotiš,
Táňa Krchovová, Jitka Kubištová a Jindřiška Kikinčuková. Představení
se líbilo, bylo veselé, lidé se zasmáli a odreagovali se od svých
starostí. Za tím účelem do tohoto divadla jedou.

26. 5. 2015 jsme uspořádali výlet do Prahy - exkurzi na letiště
Ruzyně a návštěvu parku v Průhonicích. Exkurze na letišti byla
zajímavá, provezli nás autobusem po celé ploše areálu, náš průvodce
pan Macháček nás velmi poutavě seznámil se vším, co bylo k vidění budovami,
letadly,
údržbou,
nakládkou a vykládkou zboží, s
hasičskou technikou, která musí
být pro případ nehody neustále k
dispozici, startem a odletem
různých leteckých společností. Po
exkurzi následoval oběd a odjezd
do Průhonic. Prohlédli jsme si
parkovou úpravu a hlavně jsme
obdivovali kvetoucí rododendrony.
Další akcí byl pak zájezd do Litoměřic na výstavu ZAHRADA ČECH
a návštěva muzikálu Hello, Dolly! v Divadle J. K. tyla v Plzni. Jako
každým rokem jsme se sešli na předvánočním posezení s hudbou
pana Václava Žákovce.
Přeji krásné Vánoce, potěšení s vnoučaty, hodně zdraví a pohody
v novém roce, v němž nás čekají další společné akce.
Jaroslava Bohuslavová

Redakce Oseckého zpravodaje by ráda poděkovala paní Vlastě Havlové za dlouholetou spolupráci a pravidelné příspěvky o akcích Klubu důchodců.
Přejeme hodně zdraví a chuti do dalších aktivit. Zároveň děkujeme paní Jaroslavě Bohuslavové, že se tohoto úkolu ujala.

Osecký zpravodaj
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ZŠ a MŠ Osek
Plavání

Keramická dílna
V pátek 20. 11. 2015 proběhla v MŠ od 16 hodin vánoční keramická
dílna pro děti a rodiče pod vedením paní Skočilové z Centra volného
času Mozaika Rokycany. Výrobky z keramiky byly opravdu krásné a
nápadité. Nesměli chybět andělé, kapříci a svícny. Ti nejmenší zápasili
s vykrajovátky. Vznikly krásné zápichy nebo ozdoby na vánoční
stromečky. Všem maminkám děkujeme za účast a těšíme na další
keramickou dílnu, která bude k příležitosti jara a Velikonoc.

Čertí rej
V září jsme jezdili s dětmi 3. třídy na plavecký kurz do plaveckého
bazénu v Rokycanech. Kurz probíhal každý den 1 hodinu, děti se 45
minut věnovaly plaveckému výcviku formou hry pod vedením
plaveckých instruktorek, pak měly 15 minut volné hry ve vodě. Výcvik
probíhal převážně v malém bazénu, 2 lekce byly ve velkém bazénu,
skupina 6 nejšikovnějších dětí se po celý kurz učila plavání ve velkém
bazénu. Plavecký kurz měl u dětí dobrý ohlas a všem, i bázlivějším
dětem, se líbil. Na ukončení dostaly děti „mokré“ vysvědčení a paní
učitelky je vzaly na zmrzlinový pohár.

Solná jeskyně

Ve třídě Berušek byl již konec listopadu ve znamení čertovských
radovánek. Celý týden si děti povídaly o čertech, prováděl je Čertík
Bertík, kterého si děti i vyrobily. Dále vyslechly pohádku Čert a Káča a
podle vlastní fantazie nakreslily, jak asi ten čert vypadá. Zazpívaly si
několik čertích písniček a naučily se čertovský pokřik – MY SE ČERTA
NEBOJÍME, HRAJEM SI A DOVÁDÍME. Nesměly chybět ani pekelné
barvy – černá, červená, hnědá, které si děti procvičily nejen ve hrách.
V pátek si děti měly donést černé nebo červené oblečení, růžky a
třeba ocásek. Celé dopoledne plnily úkoly, které jim připravil sám
Lucifer. Úkoly byly opravdu jen pro odvážlivce – prolézání pekelnou
branou i strachovým
pytlem,
posílání
horké brambory, ve
dvojicích si zkusily
čertí
myčku
a
pořádně se čertíci
navzájem
umyli.
Čertíci ukázali, jak
umí rytmizovat a
reagovat na signál.
Celé toto zábavné
dopoledne
bylo
zakončeno
čertí
diskotékou.

Muzeum knihtisku

V průběhu října a listopadu absolvovaly děti ze třídy Berušek pobyt
v solné jeskyni v Rokycanech. Jednalo se o pět dvouhodinových lekcí,
které se konaly vždy v pondělí dopoledne. Doprava linkovým
autobusem byla báječnou možností k poznávání dopravních
prostředků a při procházkách po Rokycanech děti poznávaly nová
místa a učily se orientovat v méně známém prostředí. Pobyt v solné
jeskyni se dětem velice líbil. Nebyl jen plný hraní v soli, ale i mnoha
dalších činností. Skřítek Solánek nás totiž vždy překvapil pěknou hrou
a pohádkou na závěr.

Ve středu 18. listopadu se
žáci 7. třídy vydali do Plzně na
exkurzi o Muzea knihy a
knihtisku. Expozice představuje
Plzeň jako kolébku tisku v
Čechách. V roce 1476 zde byla
vytištěna první kniha – Statuta
Arnošta z Pardubic. Prohlídková
trasa byla nejprve zaměřena na
začátky knihtisku
u nás,
seznámila žáky s nejdůležitějšími
knihami vytištěnými v Plzni od
druhé poloviny 15. století do
první poloviny 16. století.

Představuje především prvního – neznámého Tiskaře Arnoštových statut, ale i jeho následovníky – Mikuláše Bakaláře, Jana Mantuána
Fencla nebo Hanse Pekka. Prohlédnout jsme si mohli také makety tří prvotisků vytištěných v Plzni. Další část prohlídky, nás zavedla po ochozech
původní historické tiskárny a byla zaměřena přímo na proces výroby knihy. Viděli jsme ruční sazárnu i nástroje, které sazeč potřeboval, dále
první sázecí stroje, stroje knihtiskové a různá zařízení potřebná pro knihtisk. Prohlídka pokračovala výstavou strojů používaných při závěrečné
úpravě tiskovin: skládacího stroje, řezačky a drátošičky. Řezačku jsme si všichni mohli vyzkoušet. Z ochozů je vidět i současný tiskárenský provoz,
především práce na ofsetovém tiskařském stroji. Návštěvu muzea jsme si všichni užili a získané vědomosti určitě využijeme v hodinách dějepisu.
Osecký zpravodaj
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Český zahrádkářský svaz v Oseku
Dne 29. března 2015 se v
restauraci Lidový dům
sešli členové ZO ČZS ke
své
výroční
členské
schůzi. V úvodu přivítal
přítel Polka všechny
přítomné a hosty —
přítele Doc. Ernesta,
předsedu
ÚS
CZS
Rokycany, starostu obce
p. Peroutku a předsedu Klubu důchodců p. Veletu. Z 22 členů
ZO bylo přítomno 15.
S činností v roce 2014 seznámil přítomné předseda ZO Ing.
Dobiáš, jmenovitě pak se zájezdem na výstavu do Hořovic, s
průběhem krajské výstavy ČZS v Plzni a s výsledkem soutěže
ČZS v degustaci nakládaných okurek v Rokycanech. V této
soutěži se na druhém místě umístila přítelkyně Bradová.
Přes léto se věnujeme zahradám a zahrádkám.
Podzimní čas je vyhrazen zájezdu na tradiční „Cibulák" do
Hořovic. Doprava byla zajištěna jak pro členy ČZS, tak i pro
další zájemce z řad občanů Oseka. Doprava byla uhrazena z
daru obce Osek. Panely s ukázkou výpěstků zahrádkářů
sdružených v Územním sdružení Rokycany jsme představili na

výstavě českých a bavorských zahrádkářů v Plzni, která se
konala ve dnech 9. - 10. října. Mezi výpěstky vzbudily
zaslouženou pozornost ozdobné kapusty od paní Tesařové.
Čtvrtého ročníku soutěže „Hodnocení okurek, kompotů a
čalamád" se za naši ZO zúčastnili přítelkyně Bradová a přítel
Polka a v kategorii okurky byli shodně třetí. Blahopřejeme.
Letošní rok byl mimořádně teplý a mimořádně suchý. Teplo i
sucho se projevilo na kvalitě našich výpěstků. Výnosy byly
oproti minulým létům poloviční (okurky, brambory). Ovoce, až
na výjimky (letní odrůdy), bylo menší a tvarově nevyrovnané.
Dařilo se naopak vinné révě, která dozrává do konzumní
zralosti i v naší obci.
Všichni občané mohou využívat informace z časopisu
„Zahrádkář", které měsíčně vyvěšuje přítel Polka ve skříňce
vedle
autobusové
zastávky.
Doufejme, že rok 2016
bude
optimálně
klimaticky nastaven a
kvalitní výpěstky obohatí
jídelníček.

ZO ČZS Osek

V roce 2014 a 2015 proběhla rekonstrukce veřejného rozhlasu
v části obce Osek a rozšíření dálkového přenosu
veřejného rozhlasu pro část obce Vitinka.
První etapa této rekonstrukce
byla uskutečněna za finanční podpory
Plzeňského kraje ve výši 150 tis. Kč.

Žádáme občany, aby obecní úřad informovali
v případě hlasitého, nebo naopak nedostatečně
hlasitého vysílání rozhlasu v jejich části obce.

Uzávěrka příštího čísla: 31. 5. 2016
Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že časopis poprvé tiskneme sami, omluvte prosím případné nedostatky. Děkujeme za pochopení.
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