Osecký
zpravodaj
Ročník 2017/1 – Pov. MK ČR E 16359 - vydává OÚ Osek – zdarma

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych krátce zrekapituloval akce, které
jsme rozpracovali v první polovině letošního roku.
Nejprve se vrátím k zimní údržbě. Uplynulá zima oproti
předchozím byla štědřejší na sněhovou nadílku, což
kladlo zvýšené nároky na naše pracovníky i techniku, a
jsem přesvědčen, že se nám dařilo uklidit chodníky
včas. Horší situace byla v úklidu komunikací, na které
nemáme vlastní mechanizaci, a provádí nám jej na
základě smlouvy cizí traktoristé.
V polovině června měla firma WISS Czech dodat novou
hasičskou cisternu na podvozku SCANIA. Cena cisterny
činí 7.504.420,- Kč, přičemž 85 % ceny pokryje dotace z
EU, 5% poskytne ČR a 10% obecní rozpočet. Z důvodu
nedodělků a chybějící dokumentace nebyla dosud
cisterna předána, konečné datum bylo stanoveno do
10. července. Protože jsou naši hasiči velmi aktivní a
pro obec odvedou velké množství práce, bude jim nové
hasičské auto částečnou odměnou i poděkováním za
jejich pracovní aktivitu.
Koncem měsíce června bychom měli zahájit další akci,
kterou je výměna kotle v základní škole.
Starší kotel, který
jsme pořídili za
třetinu
původní
ceny, bude po šesti
letech
nahrazen
kotlem
novým,
výkonnějším, který
dokáže
pokrýt
zvýšenou potřebu
tepla, neboť na otopný systém byly připojeny nové
šatny, budova hasičárny a v neposlední řadě podkroví,
kde po rekonstrukci přibude ještě nové školní patro.
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Kotel máme již zakoupen. Spolu s instalací nového
kotle bude vybudováno i automatické zauhlování kotle.
Starý kotel pak bude odprodán za 60.000,- Kč jinému
zájemci. Celou náročnou výměnu i s vybudováním
zauhlování provedou již zmínění hasiči.
Od dubna probíhá v základní škole přestavba kabinetů
na dvě třídy, neboť škola ve Volduchách již nepojme
počet žáků v následujícím školním roce a zřídí v těchto
třídách odloučené pracoviště pro výuku žáků pátých
tříd. Protože v dalších letech čeká stejný problém i nás,
nechali jsme zpracovat projekt na vestavbu dvou tříd,
kabinetů a sociálního zařízení do půdního prostoru
školy a zažádali o dotaci na tuto akci. Vestavba si
vyžádá investici přesahující pět milionů korun.
V případě, že se podaří dotaci získat, bude spoluúčast
obce činit 5% z celkové hodnoty díla. Stavební povolení
je vydáno, bylo vypsáno i výběrové řízení, avšak termín
dokončení (začátek září) nebyla žádná z oslovených
firem schopná splnit a do výběrového řízení se
nepřihlásily, nebo se omluvily. V dohledné době bude
vypsáno výběrové řízení nové.
Většina ze spoluobčanů se jistě všimla další důležité
stavby, a tou je dostavba chodníku od obecního úřadu
ke statku, která měla být ukončena 4. července, avšak
je zřejmé, že kvůli napojení nového stavebního obvodu
na louce pod školou na plynárenské zařízení zůstane
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kousek chodníku nedokončen a bude se čekat, až
proběhnou lhůty pro připojení plynárenských zařízení.

Po dvouletém úsilí se konečně podařilo splnit
podmínky pro územní řízení na stavbu: „Komunikační
propojení obcí Osek a Volduchy“, kterou zastřešuje
obec Volduchy a která navazuje na chodníky v Oseku a
Volduchách. Tato stavba by měla zásadně zvýšit
bezpečnost chodců a cyklistů pohybujících se mezi
oběma obcemi, zejména pak žáků obou škol. Bylo
třeba vyřešit majetkové vztahy s pozemkovým úřadem,
vlastníky dotčených pozemků, souběh s vysokotlakým
plynovým potrubím a následné změny opravit
v projektové dokumentaci.
Územní řízení nabylo právní moci poslední
týden v červnu, následně bude podána žádost o
stavební povolení. Souběžně probíhá výběrové řízení
na zhotovitele stavby, které organizuje obec Volduchy.
Pevně věřím, že se nám stavbu ještě v letošním roce
povede dokončit.

V loňském roce byl také vypsán dotační titul na
opravu a revitalizaci rybníků. Nechali jsme tedy
zpracovat projektovou dokumentaci na opravu
Kněžského rybníka, kterou jsem společně s žádostí
odvezl na Ministerstvo zemědělství ČR. Na pokyn
pověřeného úředníka jsme doplnili předložený
materiál o některé podrobnosti a zbývá nám ještě
výkup dvou pozemků, v nichž bude uloženo nové
potrubí sloužící k vypouštění rybníka.
Poslední dva projekty, které jsou připravené a
na něž by v nejbližší době měly být vypsány dotační
tituly, jsou sběrný dvůr a komunitní kompostárna. Ve
sběrném dvoře v průběhu léta vybuduje firma ZNAKON
Sousedovice (vítěz výběrového řízení) v předstihu
asfaltobetonovou plochu, na kterou budou v případě
obdržení dotace rozmístěny kontejnery na všechny
druhy odpadu včetně nebezpečného. Investice do
zpevněné plochy si vyžádá necelý jeden a půl milionu
korun.
Co se týká komunitní kompostárny, bude umístěna na
pozemku obce nad roklí, a v případě získání dotace
bychom měli vyřešen problém
s ukládáním biologického odpadu, který nám
v současné době odváží kompostárna Radnice
bezplatně, avšak tato likvidace je časově omezena a
v příštích letech očekáváme zpoplatnění této služby.
Zároveň bychom zde mohli
přidávat odvodněný kal z naší ČOV,
který je mimochodem výborným
hnojivem a za jehož neekologické
skládkování platíme 1.100,- korun
za tunu.
Závěrem bych chtěl popřát dětem hezké
prázdniny a všem ostatním příjemně prožité léto
spojené s nezapomenutelnými zážitky z dovolené.
Jaroslav Peroutka

Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti:
Leden 2017:
Milena Lenková (81),
Miloslava Košařová (84),
Jaroslav Štrunc (70)

Václav Andrle (70),
Anna Kozáková (84)

Únor 2017:
Miloslav Vopat (70),
Zdeněk Šneberk (75),
Ladislav Fuchs (87)

Duben 2017:
Marie Aubrechtová (87),
Božena Paumová (75),
Josef Boreček (89),
Jiřina Bohuslavová (82),
Jaroslava Nekolová (84),
Jaroslav Aubrecht (80),
Josef Košař (86)

Březen 2017:
Josef Levý (80),

Květen 2017:
Dagmar Holubová (85),
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Věra Dobiášová (70),
Jana Čadová (70),
Miloslava Preťová (81),
František Vraný (70)
Červen 2017:
Alice Segmüllerová (82),
Jan Hejsek (88),
Václav Fakan (89),
Květuše Kricnerová (81),
Bedřich Polka (80),
Ladislav Hodina (70),
Václav Tománek (70)
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Narodili se:
o Matěj Loukota
o Elena Křížová
o Natálie Čejková
o Ella Košařová
o Veronika Brožová
o Lucie Veselá

Vítání občánků:
Dne 1. 4. 2017 přivítal starosta
obce Jaroslav Peroutka v obřadní
síni obecního úřadu osm nových
občánků:
o
o
o
o
o
o
o
o

Jiřího Mentla
Zuzanu Dulíčkovou
Rosálii Bažilovou
Matěje Loukotu
Lukáše Boulu
Lindu Kiliánovou
Adélu Královou
Izabelu Pavelkovou

Opustili nás:
Rostislav Budín
Josef Levý
Pavel Vitinger
Jaroslava Šnáblová
Josef Boreček

E. Dudlová

Vodovod a kanalizace
Přestože
každý
rok
upozorňujeme
odběratele
na
ustanovení smlouvy o dodávce
vody, ve kterém je uvedeno, že
dodávka pitné vody je určena pouze
pro potřebu domácnosti a nikoli
k napouštění bazénů a zalévání (a
pokud odběratel chce napustit
bazén, pak pouze se souhlasem
provozovatele), většina z nich tuto
skutečnost naprosto ignoruje, a tak
s prvními horkými dny v roce
přichází „bazénové šílenství“, které
je pro všechny vodohospodáře
noční můrou. V letošním roce byly
těmito dny 27. až 29. květen, kdy se
čerpadla a obě úpravny vody ani na
chvilku nezastavily, a přesto zásoba
vody ve vodojemu Osek poklesla
pod kritickou hladinu a vážně jsme
uvažovali o zastavení dodávky vody
v nočních hodinách od 22 do 6
hodin, aby se zásoba vody doplnila.

Nelze s klesající hladinou podzemní
vody instalovat čerpadla o vyšším a
vyšším výkonu jen proto, že nejsme
ochotni se trochu uskrovnit.
Od 19. do 25. 6. proběhl
týden vody. V televizi, rozhlase i
novinách bylo zveřejněno množství
zajímavých informací o vodě,
například že do bazénů v České
republice je napuštěno tolik pitné
vody, že by vystačila na pití všem
našim obyvatelům po dobu jednoho
a půl roku, že průměrná zásoba
podzemní vody v ČR činí 10 miliard
m3, v současné době však poklesla
pod 7 miliard m3, že obce a města,
která v devadesátých letech prodala
nebo svěřila svůj vodohospodářský
majetek cizím subjektům, odkupují
zpět svůj bývalý majetek za cenu
vysokých finančních nákladů.
Přesto,
že
žijeme
v zeměpisné poloze, kde bychom při
rozumném
hospodaření s vodou
neměli
trpět
nedostatkem,
musíme se smířit
s tím, že tzv. „vodní
blahobyt“
pomalu
končí i u nás a do
budoucna
budeme
přinuceni
s vodou
lépe hospodařit.
Co se týká
provozu
čističky
odpadních vod a
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kanalizace, znovu apelujeme na
všechny producenty odpadních vod,
aby do kanalizace nevhazovali
odpad, který tam nepatří, zejména:
použité oleje z kuchyní, rozdrcené
organické zbytky drtiči odpadků,
které nejsou odpadními vodami, ale
podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o
katalogu
odpadů,
biologicky
rozložitelným
odpadem,
je
povinnost s nimi nakládat v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb. , o
odpadech.

Dále nesmí být do kanalizace
vypouštěny zbytky jídel, ovoce,
zeleniny,
odpady
z domácích
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zabijaček (kůže, vnitřnosti, kosti
apod.), mrtvá drobná zvířata,
jakékoli textilie, veškeré hygienické
potřeby
(pleny,
vložky,
inkontinenční pleny, hygienické
tyčinky,
ubrousky
obsahující
umělohmotná
vlákna
apod.),
zbytky
čisticích
prostředků,
plastové a gumové předměty,
stavební odpad.
Zejména vinou textilií a umělých
vláken z všemožných hygienických

potřeb
likvidujeme
každoročně
do
elektroodpadu
několik
kalových
čerpadel
se
zadřenými
ložisky
a
spáleným motorem, neboť
jejich oprava stojí stejně jako
čerpadlo
nové.
Svým
neodpovědným chováním
tak
odběratelé
přímo
přispívají ke zvyšování
ceny stočného.

Osecká obecní vodárenská, s.r.o.

Proč a jak třídit odpady
Každý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba
150 až 200 kilogramů odpadů. V celé republice to
za jediný rok představuje stěží představitelné množství
až 2 000 000 000 kilogramů neboli 2 miliony tun
odpadů všeho druhu. Jak uniknout před odpadovou
lavinou, která doslova visí nad našimi hlavami?
Recept je snadný – třídit, a tím odpad zredukovat
na polovinu.
Odpad vznikající v domácnostech můžeme třídit do
čtyř základních skupin: na recyklovatelný, objemný,
nebezpečný a ostatní odpady. Správné třídění odpadu
by mělo patřit mezi všeobecné vzdělání člověka 21.
století.
Naše obec vydala Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č.
2/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
včetně
systému
nakládání
se
stavebním
odpadem.
Na
základě OZV č.
3/2015 je vybírán
místní poplatek za
provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění, využívání a
odstraňování
komunálních odpadů, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem. OZV jsou k nahlédnutí na
obecním úřadu nebo na webových stránkách
www.obecosek.cz
K jednotlivým možnostem odložení odpadů v naší obci:

Kontejnerová stanoviště na tříděný odpad slouží všem
obyvatelům v části obce Osek i v části obce Vitinka. Do
kontejnerů na tříděný odpad patří pouze odpovídající
vytříděný odpad, plasty, sklo, papír, případně použité
oděvy a textil. Každou z těchto složek je nutno
vyhazovat pouze a jen do daného kontejneru – jinak
nejde o tříděný odpad a dojde k znehodnocení jeho
obsahu, který nelze recyklovat. To zvyšuje také náklady
pro obec – ze suroviny se stává bezcenný odpad, za
jehož likvidace je nutné platit.
Častým prohřeškem, který je u kontejnerů na tříděný
odpad k vidění, je odkládání odpadu vedle kontejnerů.
Vzniká tak zdroj nepořádku – vítr často obsah tašek
s odpadky odloženými vedle rozfouká po okolí, každý
něco přidá a nepořádek narůstá. Mnohdy se jedná i o
odpad, který do kontejnerů nepatří.
Popelnice se
v naší obci odváží 1 x
za týden nebo 1 x za
čtrnáct
dní.
U
chalupářů a chatařů
se osvědčily svozy
podle potřeby, tzv.
jednorázové svozy.
Pro
objemný
komunální
odpad
jsou přistavovány na
Místě pro řízené
ukládání komunálního odpadu obce Osek /dále ve
sběrném dvoře/ velkoobjemové kontejnery. Od dubna
do listopadu jsou přistavovány každých čtrnáct dní,
prosinec, leden, únor a březen 1 x za měsíc. Ve
sběrném dvoře je v současné době možné zdarma
uložit kovový odpad, biologický odpad, větve,
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vysloužilé elektrospotřebiče (nesmí to být jejich torza)
a stavební odpad, který je za úplatu.
Pro jarní úklid jsou navíc po vsi v Oseku
umístěny 3 kontejnery na objemný komunální odpad a
ve Vitince 2 tyto kontejnery. Do těchto kontejnerů však
někteří občané odloží také odpad, který tam nepatří,
zejména nebezpečný odpad. V letošním roce bylo
v těchto kontejnerech mj. v Oseku 15 pneumatik, ve
Vitince 13 pneumatik, dále v kontejnerech byly
odloženy lednice, mrazáky, mikrovlnky, kovový odpad,
betonové kvádry (o váze téměř 3 tuny) atd. Pokud se
situace bude opakovat, nebude možné tyto kontejnery
po obci přistavovat.
Dvakrát ročně jsou organizovány svozy
nebezpečného odpadu, pravidelně na jaře a na
podzim. Termíny svozu jsou vždy s předstihem
oznamovány na vývěskách po obci a před svozem také
v místním rozhlase. Na letácích ve vývěskách je výčet
druhů nebezpečného odpadu, co je možné do
nebezpečného odpadu odložit. I v tomto případě jsou

odevzdávány druhy odpadu, které do nebezpečného
nepatří (např. lino, gauč, nábytek, torza ledniček a
mrazáků).
Nutno také připomenout, že kovový odpad
v obci téměř každoročně sbírají složky jako Sbor
dobrovolných hasičů nebo Sokolové. Jak je výše
uvedeno, v naší obci je dostatek možností k odložení
nepotřebného odpadu.
V naší obci jsme v roce 2016 vytřídili dále
uvedené množství odpadů:
Sklo – 10 tun, plast – 14 tun, papír – 24 tun a 3 tuny
textilu.Biologicky rozložitelný odpad (tj. tráva, větve,
listí) – 142 tun, komunální odpad 330 tun a objemný
odpad (kontejnery ze skládky) – 36 tun.
Závěrem se obracíme na všechny občany, aby
věnovali třídění a odkládání odpadu větší pozornost a
třídili a rozlišovali jednotlivé druhy odpadu a ten
odložili tam, kam patří.
Jaroslava Výborná

ZŠ a MŠ Osek
Pomocné tlapky
Velmi si ceníme toho, že i letos naši školku
navštívila paní Tomášová se svými asistenčními pejsky,
kteří nám předvedli, jakými všemožnými způsoby
dokážou pomáhat nemohoucím či slepým lidem. Děti
tak mohly vidět, jak pejsci umí podávat a přinášet
předměty, svlékat některé části oblečení, či pomáhat
při chůzi po ulici a upozorňovat na možné překážky.

v celé hale Techmánie, tak v Planetáriu. Zde mohly
děti vidět, jak velké je Slunce oproti naší Zemi, a
zopakovat si názvy všech planet sluneční soustavy.
V Techmánii jsme se nejvíce zabavili u vodního
světa a v expozici Malá věda. Děti byly nadšené. Určitě
by s rodiči rády vyzkoušely úplně všechny atrakce.

Techmánie MŠ
V úterý 25. 4. vyrazila třída Myšek za vědou do
plzeňské Techmánie. Prohlédli jsme si expozice jak
Osecký zpravodaj
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Přednáška o zvířatech v MŠ

Exkurze Praha

Začátkem dubna navštívil naši mateřskou školku
pan Moulis ze Záchranné stanice živočichů
v Rokycanech. Povídal si s dětmi o zvířátkách
chovaných doma, jak je důležité vybírat si domácího
mazlíčka podle toho, abychom byli schopni se o něho
postarat po celou délku jeho života a neodložili jej pak
do útulku.
Dále dětem vysvětlil, proč se nemají dotýkat
mláďat savců v přírodě. Pokud někde najdou pelíšek
s malými králíčky, nemají si je hladit! Jediná mláďata,
kterým můžeme pomoci, jsou ptáci. Ti totiž nemají
čich a samice tedy nepozná, že na mládě sáhl člověk.
Na ukázku dětem přivezl ukázat orla skalního,
krajtu královskou a sklípkana. Nejodvážnější děti si
hada i pavouka mohly pohladit.

V pátek 7. dubna se žáci 8. třídy vydali na
exkurzi do Prahy. Naším hlavním cílem bylo poznání
Pražského hradu a historického jádra města. K Hradu
nás přiblížilo metro a po Starých zámeckých schodech
jsme vystoupali až před vchod do areálu. Po
bezpečnostní prohlídce jsme nejprve navštívili Zlatou
uličku, poté jsme se přesunuli do Baziliky sv. Jiří, do
Katedrály sv. Víta a prohlédli jsme si i Vladislavský sál
ve Starém královském paláci.
Z Hradu jsme pak pokračovali přes Karlův
most na Staroměstské a Václavské náměstí.
Připomněli jsme si historické události, které se
k těmto místům váží a ukázali si i další turisticky
zajímavá a známá místa.

OVOV Tachov
Dne 31. 5. 2017 se žáci postupující
z okresního kola zúčastnili v Tachově krajského
kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
pro Plzeňský kraj. Soutěžilo se v šestiboji
složeném ze sprintu na 60 metrů, skoku dalekého,
shybů, leh-sedů, hodu míčkem a běhu na 1000
metrů či driblingu. „Celkem se zúčastnilo 188
dětí.“
Do Tachova za dětmi dorazila mistryně
světa a dvojnásobná mistryně Evropy ve
sportovním aerobiku Denisa Barešová, která je po
celou dobu podporovala.
Za naši školu bojovali A. Matoušková, L.
Aubrecht, F. Pokorný, P. Seman a A. Řehoř, který
přivezl krásné 3. místo ve své kategorii a postup
na republikové finále.
Temelín
Žáci IX. třídy se dne 27. 3. 2017 vypravili na
exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín. Cestu na jih
Čech zahájili časně ráno, už v 6 hodin odjížděli z Plzně.
V elektrárně se žáci seznámili s její historií,
s výstavbou a samozřejmě také s provozem a výrobou
elektrické energie.
Zajímali se také o bezpečnost elektrárny a o její
vliv na životní prostředí. Velkým tématem k diskuzi
bylo vyhořelé palivo, jeho ukládání v meziskladu,
hledání vhodného úložiště, nebo jeho další využití.
Z Temelína deváťáci zamířili do Českých Budějovic a
v pozdních odpoledních hodinách unavení, ale
spokojení dorazili domů.
Osecký zpravodaj
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Školní výlet Říp a Mělník
Pod heslem, že každý správný Čech musí
jednou za život vylézt na Říp, se žáci sedmé, osmé a
deváté třídy vydali na školní výlet k hoře praotce
Čecha. Naším cílem byla obec Krabčice, odkud jsme
přes lipovou alej vyšlápli asi 2 kilometry na vrchol hory
k rotundě sv. Jiří. Někteří z nás se ještě vydali k blízké
vyhlídce, odkud byl rozhled do celé krajiny.

Po náročném výstupu jsme se občerstvili,
nakoupili suvenýry a vydali se zpět dolů. Autobusem
jsme se přesunuli do Mělníka, kde nás čekala
prohlídka zámku. Kromě toho jsme se vydali i
k soutoku Labe s Vltavou a do centra města. Pak už
nás čekala jen cesta zpátky domů.

Klub důchodců
Dne 15. dubna 2017 jsme se
vydali do Velkého divadla v Plzni na
muzikál Zvonokosy podle románu
Gabriela
Chevalliera
„CLOCHEMERLE“
s překladem
Jaroslava Zaorálka. O scénář a texty
písní se postaral Petr Markov,
hudbu složil Jindřich Brabec.
Muzikál je kronikou malého
jihofrancouzského městečka. Klid
všedních dnů rozhýbe postavení
pisoáru v centru.

Obecní záchodek rozdělí
místní
obyvatele
na
dva
nesmiřitelné tábory - proti jeho
existenci protestuje především stará
panna Eulálie Čubíková, které vadí
hlavně to, že tam pánové ukazují
„všechno“. Zastánci této veřejné
stavby naopak poukazují na to, jak
záchodek všem prospívá.
Všechno
dospěje
tak
daleko, že po rvačce v kostele, kde
farář Calaba na popud baronky káže
Osecký zpravodaj

proti záchodku, je do města
povoláno vojsko, aby zjednalo
pořádek…
Z herců jsou známé hlavně
představitelky ženských rolí Stáňa
Fořtová Topinková jako drbna
Čubíková a Venuše Dvořáková jako
baronka
Adelajda
z Kratihájů.
Všichni jsme se pobavili.
Další akcí byl 11. května
2017 výlet do Českých Budějovic na
výstavu HOBBY 2017. Ve čtvrtek

ráno vyrazil autobus plný důchodců
na výstaviště. Počasí nám přálo, byl
krásný slunný den. Na výstavišti
bylo nepřeberné množství sazenic,
spousta věcí pro kutily, kotle,
motorky, doplňky stavy, zdravá
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spousta různých výrobků.
Každý si mohl vybrat, co potřeboval.
Výlet se všem líbil.
Po prázdninách nás čeká
ještě zájezd do Mariánských Lázní,

divadlo a posezení s hudbou
Václava Žákovce.
Pokud bude ještě nějaká zajímavá
akce, rádi se zúčastníme.
Jaroslava Bohuslavová

Zahrádkáři
V letošním roce si zahrádkáři připomínají 60.
výročí založení celorepublikové zahrádkářské organizace.
Zahrádkaření má v českých zemích dlouholetou tradici.
Drobní pěstitelé se po staletí zasazovali o rozvoj
pěstování a šlechtění ovoce, zeleniny a okrasných květin.
Jejich práce je dodnes uchována v mnoha odrůdách,
které sklízely a stále sklízí obdiv po celé Evropě.
Řada spolků, zaměřených k ochraně přírody,
zvelebování
a
povznesení
hospodářského
a
společenského života vznikala na území Čech, Moravy a
Slezska již ve druhé polovině 19. století. Většina z nich
nebyla nijak centrálně řízena a brzo zanikla. Ve 20.
letech minulého století začaly na řadě míst vyrůstat
rovněž první zahrádkové osady. Již v roce 1917 se
zformoval Ústřední svaz pro zakládání a udržování
zahrádkových kolonií, který začal vydávat časopis
Československé zahrádky. Vznikaly četné „okrašlovací
spolky“ a založila se tradice mnoha pěstitelských výstav.
Po nelehkém období 2. světové války se spolkový život
začal slibně rozvíjet a zájem lidí o pěstování a společné
budování
osad
vedl
roku
1957
k založení
Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů.
Pěstitelé ovocného stromoví v Oseku byli do
roku 1956 soustředěni v ovocnářské komisi při osvětové
besedě, která byla součástí činnosti MNV.
Komisi vedl Jan Pech, jejími členy byli p. Václav
Baxa, Miloslav Černý, František Lokajíček a další. Komise
se převážně starala o ozelenění obce. Jan Pech, díky
svým bohatým praktickým zkušenostem, byl velkým
propagátorem pěstování ovocných stromů. A byl to také
on, kdo přišel s myšlenkou na ustavení spolku
zahrádkářů v Oseku vše potřebné projednal s krajskou
pobočkou zahrádkářů v Plzni.
Dne 1.prosince 1956 se v Lidovém domě v Oseku
uskutečnila výstava ovoce a večer se konala schůze členů
místní ovocnářské komise za účasti 49 členů. Schůzi
zahájil předseda ovocnářské komise Jan Pech. Mezi
hosty byl i předseda krajské pobočky „Zahrádkářů“ p.
Kalčík, který vedl rozpravu k založení spolku
„Zahrádkářů“ v Oseku jako pobočky „Jednoty
zahrádkářů“ v Praze. Většina přítomných hlasovala pro

založení spolku, který se stane členem „Jednoty
ovocnářů a zahrádkářů“ po jejím ustanovení dne 1.ledna
1957. Do přípravného výboru „Zahrádkářů“ v Oseku byli
zvoleni Jan Pech –předseda, Miloslav Černý – jednatel,
Václav Baxa – hospodář, František Lokajíček – pokladník.
Do výboru byli dále zvoleni Anna Pinkavová, Helena
Růžičková, Alois Koldínský, Rudolf Štych, Antonín Plecitý
a Josef Benetka. Volbou výboru započala organizovaná
ovocnářská a zahrádkářská činnost v naší obci.
Zahrádkaření začíná oslovovat stále více našich
občanů a během deseti let již zde máme 90 členů a jsou
pořádány výstavy ovoce v Lidovém domě, konány plesy
a zábavy, zájezdy na výstavy a za poznáním krás naší
země. Členské schůze, které byly i čtyři do roka, jsou
obohaceny odbornými přednáškami předních pěstitelů
ovocných stromů /př. Lepeška, Břehovský, Babánek,
Kalčík, Sádlo/, pěstitele a šlechtitele růží /př. Košař/ a
zásadami první pomoci /dr. Pilman. Nejvíce členů bylo
v roce 1970 a to rovných sto. Následné období znamená
pomalý pokles členské základny, v roce 1980 je to 69
členů a pokles trvá do dnešních dnů.
Výroční členská schůze ke dni konání dne 13.3.
2017 eviduje 21 členů převážně důchodového věku.
Výbor ve složení Ing. Marie Košařová – pokladní, Josef
Budín - kontrolní komise, Bedřich Polka – tajemník a Ing.
Jaroslav Dobiáš – předseda na svých výborových
schůzích jednají o zabezpečení úkolů z výr. členské
schůze a informují se vzájemně o aktuálním stavu našich
zahrad a zahrádek. Občanům Oseka jsou na vývěsní
skříňce u autobusové zastávky předkládány z odborného
časopisu „Zahrádkář“ pravidelné měsíční rady, co dělat
v ovocné a v zeleninové zahradě. Pro členy a nejen pro
ně pořádáme na podzim zájezd na „Cibulák“ do Hořovic.
Pokud budeme vědět, rádi radou pomůžeme všem, kteří
se rozhodnou na svých zahrádkách či zahradách
vypěstovat pro sebe a své nejbližší vlastní zeleninu,
ovoce a poznat tak chuť čerstvě sklizené zeleniny.
Výbor ČZS v Oseku přeje u příležitosti kulatého
výročí všem zahrádkářům a nejen jim pevné zdraví a
mnoho radosti z vlastních výpěstků.
Ing. Jaroslav Dobiáš
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