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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v tomto článku seznámil s děním v obci
v uplynulém roce 2016 a s přípravami na nastávající rok 2017. S tímto
končícím rokem je třeba bilancovat. Z investičního hlediska obce bylo
provedeno několik akcí, jako například pořízení kalolisu do naší
čistírny odpadních vod. Dále byla vyasfaltována jedna část obecní
komunikace z Nového Dvora směrem k bývalé cihelně. Do školy byl
zakoupen nový výkonný kotel, který bude sloužit jistě mnoho dalších
let. Kotel byl zakoupen z důvodu připojení hasičárny na vytápění naší
školy.

Dále byly vybudovány nové šatny a v roce 2017 bude
prováděna rekonstrukce podkroví z důvodu velkého počtu dětí, který
nás v dalších letech čeká. Když jsem zmínil vybudování podkroví
školy, investice do této přestavby bude asi 4,5 – 5 mil. korun. Čekáme
na vyhlášení dotačního titulu, do kterého se samozřejmě přihlásíme,
a v případě získání dotace na tuto akci získáme 80 % této ceny.
V případě, že dotaci nezískáme, půjde tato suma bohužel za naší
obecní pokladnou. Když jsem u financování školy, v letošním roce
byla provedena oprava podlah ve dvou třídách a sborovně včetně
vyklizení suti, ošetření trámů proti hnilobě a nového zateplení,
záklopu, betonu a nové krytiny. Tato akce byla spolufinancována za
podpory Plzeňského kraje. Dále byla do těchto tříd instalována nová
světla a stěny byly kompletně renovovány včetně nové malby.

Do těchto tříd byly nainstalovány nové litinové radiátory. Na
opravách se z místních občanů podíleli pan František Pokštefl st.,
Jaroslav Košař a Josef Švarc. Všem těmto občanům děkuji za pomoc.
Základní a Mateřská škola Osek nás v několika minulých
letech stála mnoho finančních prostředků, čehož nelitujeme, protože
tím máme školu poměrně na vysoké úrovni. A jistě budeme tuto
úroveň v dalším období zvyšovat.
V roce 2016 bylo dále připravováno několik projektů na
různé dotační tituly. Například v listopadu jsem vezl projekt se
žádostí o dotaci na Ministerstvo zemědělství do Prahy. Jedná se o
vyčištění a opravu břehů Kněžského rybníka. Nyní musíme čekat, zda
budeme vybráni, nebo ne. V případě, že ne, půjde investice na tuto
opravu ve výši asi 2,5 mil. korun opět za naší obcí. Věřím, že vše
dobře dopadne.
Další investicí obce je pořízení nového požárního vozidla
značky SCANIA. Jedná se o velkokapacitní moderní vozidlo. Na toto
vozidlo máme již připravené finance z dotačního titulu, a to zhruba
7,3 mil. korun. Toto požární vozidlo včetně nejmodernější výbavy je
již ve výrobě a bude připraveno k předání našim hasičům asi v dubnu
2017. Při této příležitosti musím poděkovat místním členům hasičské
jednotky za veškerou pomoc obci, hlavně pak panu Františku
Pokšteflovi, starostovi hasičů, který má velkou zásluhu na organizaci
výběru a specifikace vozidla.
Nyní bych se chtěl několika větami zmínit o připravovaných
akcích na příští rok. Jednou z priorit obce je vybudování cyklostezky
na konec našeho katastru, tj. u Panny Marie, a další část si na svém
katastru vybuduje obec Volduchy. Dále bychom vybudovali chodník
od statku směrem k obecnímu úřadu. Tím by byla celá trasa od
obecního úřadu směrem do Volduch mnohem bezpečnější, což je
naším hlavním záměrem.
Dále máme připravený projekt na vybudování komunitní
kompostárny na pozemku obce za roklí, který jsme za tímto účelem
pořídili. Tato kompostárna by měla zpracovat 150 tun zeleného
odpadu a vyprodukovaný kompost
bude možné dodávat hlavně občanům.
Zařízení na provoz této kompostárny
bude pořízeno v případě úspěšného
výběru z dotace. Jedná se o traktor,
překopávač, štěpkovač, síto včetně nádrže na vodu, oplocení a
úpravu plochy. Kompostárna je pro obec do budoucna velmi důležitá
z důvodu možné likvidace zeleného odpadu. Při údržbě zelených
ploch obce vzniká velké množství tohoto odpadu, který nám nyní
odváží
kompostárna
do
Radnic
zdarma,
ale

-2po uplynutí několika let
se bude tento odvoz
platit. Proto je třeba se
na to připravit.
Další
v řadě
přípravy projektů je
projekt
na
oficiální
sběrný dvůr obce Osek.
Pozemek na tento sběrný
dvůr máme, avšak je třeba opět vybavit toto zařízení dle předpisů EU.
V tomto případě se jedná o nádoby na různé odpady včetně
nebezpečných odpadů a zpevnění plochy včetně jímky na
znečistěnou vodu. Čekáme též na vyhlášení tohoto dotačního titulu.
Co se týká dotací, jen pro vaši informaci, není tak snadné dotaci
získat, jak se zdá a jak je to prezentováno v médiích. Každý projekt, se

kterým
přihlásit,

se
chcete
musí
mít
projektovou
dokumentaci
včetně
všech vyjádření, případně
i
včetně
stavebního
povolení.
Projekty na tyto stavby
nejsou levná záležitost.
Vážení spoluobčané, snažil jsem se v tomto článku
bilancovat rok 2016 a nastínit akce na rok 2017. Byl bych rád, kdyby
nám tyto plány vyšly, a tím jsme naši obec posunuli dál a život v obci
by se nám jistě zlepšil.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší, hlavně zdraví,
spokojenost a rodinnou pohodu do následujícího roku.
Jaroslav Peroutka

Schválený rozpočet na rok 2017
PŘÍJMY v tisících Kč
§

VÝDAJE v tisících Kč

Druh příjmu
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

2017
3600,00

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti

80,00

1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

§
Třída Druh výdaje
2212
6
Silnice
2219
6
Ost. zál. pozemních komunikací /cyklostezka/

320,00

1121 Daň z příjmů právnických osob

3350,00

1211 Daň z přidané hodnoty

7300,00

2221

6

Ost. zál. pozemních komunikací /chodník II. část/

5

Provoz veřejné silniční dopravy

6

Provoz veřejné sil. dopr./aut.zastávka v Kamýku/

2017
97,50
2000,00
1600,00
65,30
50,00

650,00

2223

6

Bezpečnost silničního provozu

200,00

27,00

2310

5

Pitná voda

300,00

3,00

2321

5

Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly

300,00

1351 Odvod výtěžku z provozování loterií

50,00

2333

5

Úprava drobných vod. toků /koupaliště, Kněžský r./

1330,00

1355 Odvod výtěžku z provozování loterií

60,00

3113

5

Základní školy

1750,00

1361 Správní poplatky

15,00

6

Základní školy /vybudování 2 tříd v podkroví ZŠ/

4000,00

1340 Poplatek - likvidace komunálních odpadů
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

1300,00

3314

5

Činnosti knihovnické

185,62

3319

5

Ostatní záležitosti kultury

3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků

15,00

3329

5

Ost. záležitosti ochr. památek

3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

60,00

3341

5

Rozhlas a televize

10,00

3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků /hřbitov/

40,00

3349

5

Ost. záležitosti sdělovacích prostředků

15,00

7164,38

3392

5

Zájmová činnost v kultuře /KZ Vitinka/

30,00

80,00
24300,00

3399

5

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostř.

105,00

3421

5

Využití volného času dětí a mládeže

220,00

3429

5

Ostatní zájmová činnost a rekreace

12,00

3613

5

Nebytové hospodářství

3631

5

Veřejné osvětlení

300,00

3632

5

Pohřebnictví

180,00

3635

6

Územní plánování

100,00

3639

5

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

255,00

6

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

50,00

3721

5

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

5

Sběr a svoz komunálních odpadů

3745

5

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4379

5

Ost. soc. služby a čin. v obl. soc. prev. (dary)

70,00

4359

5

Ost. služby v oblasti soc. prevence

10,00

5512

5

Požární ochrana - dobrovolná část

6

Požární ochrana - dobrovolná část /auto/

8000,00

6112

5

Zastupitelstva obcí

1000,00

6171

5

Činnost místní správy

2457,00

6310

5

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

15,00

6320

5

Pojištění funkčně nespecifikované

90,00

6330

5

Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně
CELKEM

1511 Daň z nemovitostí
3113 2122 Odvody příspěvkových organizací /odpisy/

5512 4212 Investiční přijaté transfery ze SR
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů /SF/
CELKEM

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2 900 000,- Kč bude
pokryt zůstatkem běžného účtu k 31.12.2016.
Důvodová zpráva k rozpočtu r. 2017
Vzhledem k nutnosti realizace akce "Vybudování dvou tříd v podkroví ZŠ"
v roce 2017 je rozpočet navrhován jako schodkový, se schodkem ve výši
2.900 tis. Kč, který bude krytý přebytkem hospodaření minulých let.
Pokud se podaří získat dotace na akce "Úprava Kněžského rybníka"
a "Vybudování dvou tříd v podkroví ZŠ", mohou se do rozpočtu
vrátit finanční prostředky až do výše 5.600 tis. Kč:
- 2.000 tis. Kč "Úprava Kněžského rybníka"
- 3.600 tis. Kč "Vybudování dvou tříd v podkroví ZŠ"

Více informací k výdajům na příští rok
naleznete na přiloženém listu.
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Osecká obecní vodárenská, s.r.o.
Vážení odběratelé,
v letošním roce skončila platnost rozhodnutí o povolení
k vypouštění odpadních vod z čističky odpadních vod v Oseku (dále
ČOV). Vzhledem k tomu, že naše ČOV spadala do kategorie menších
čističek do 2000 ekvivalentních osob (počet ekvivalentních osob se
zjednodušeně přepočte z celkového počtu osob připojených na ČOV
násobených 60-ti miligramy BSK5. Ukazatel BSK5 = biologická
spotřeba kyslíku v miligramech na jeden litr), měla předepsané
mírnější limity kvality vypouštěných odpadních vod, které také bez
větších problémů plnila.
Avšak se zvyšujícím se počtem připojených nemovitostí,
vybavených nejmodernějšími spotřebiči, a s nevědomostí či
neukázněností producentů odpadních vod, kteří kanalizaci považují
za skládku komunálního, mnohdy i nebezpečného odpadu, vzrostlo
zatížení ČOV natolik, že jsme v letošním roce překročili kategorii
2000 ekvivalentních osob. Z toho plyne, že v roce 2017 bude muset
obec požádat o povolení nové, které přinese podstatné zpřísnění
předepsaných limitů kvality vypouštěných odpadních vod, které
technologie naší ČOV bude plnit obtížněji, nehledě na to, že případné
roční překročení je zpoplatněno (např. ukazatel BSK5 odčerpá
z rozpočtu na provoz ČOV minimálně 80.000,- Kč v závislosti na výši
překročení).
Kromě toho textilní vlákna z plen, hygienických ubrousků,
vložek, různých hadrů a podobných odpadků, které nepatří do
kanalizace, zvýšila náklady na opravy kalových čerpadel, protože
vlákna z těchto odpadků je ucpávají. K vyřešení tohoto problému
jsme zakoupili na dvě nejexponovanější místa kalová čerpadla
s řezacím nožem, ale ani tato čerpadla si s tímto odpadem neporadí.
Vlákna se namotají na hřídel pod řezací nůž, čerpadlo se přehřívá a
ničí.

S novým povolením bude pro naši ČOV předepsán i limit
obsahu fosforu, který jsme dosud pouze sledovali a který si vyžádá
dávkování síranu na jeho odbourávání. Instalaci tohoto zařízení
musíme zajistit do konce roku 2018, představuje investici okolo dvou
set tisíc korun.
V měsíci květnu jsme uvedli do provozu nový dehydrátor
kalu (kalolis), kterým byl vyřešen důležitý problém „kam s ním“.
V předchozích letech nám vyvážel neodvodněný kal soukromý
zemědělec, ale to mohl pouze mimo vegetační období. V ostatních
obdobích byl odvoz kalu obtížný úkol. Celková investice do tohoto
zařízení si vyžádala přes půl milionu korun. Kromě toho se zvýší
úhrada ze spotřebovanou el. energii, za nákup polymeru na srážení
kalu a skládkovné.
Všechny výše uvedené skutečnosti přispívají k růstu
nákladů na provoz kanalizace a ČOV a vedou k postupnému růstu cen
stočného. Při stanovení kalkulace ceny pro stočné na rok 2017
3
počítáme s nárůstem ceny pro stočné o 2 až 3 Kč/m .

V letošním roce skončila také platnost kanalizačního řádu,
vypracovali jsme proto nový, v němž jsou vyjmenovány látky, které
by v žádném případě neměly být vypuštěny do kanalizace.
Podle ustanovení §39 zákona č. 254/2001 nesmí do kanalizace vnikat
následující látky, které jsou zvlášť nebezpečnými látkami:
A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle
mění na látky biologicky neškodné:
1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit
takové sloučeniny ve vodním prostředí
2. Organofosforové sloučeniny
3. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní
vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem
4. Rtuť a její sloučeniny
5. Kadmium a jeho sloučeniny
6. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
7. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat
v suspenzi, nebo klesnout ke dnu, a které mohou zasahovat do
jakéhokoliv užívání vod
B. Nebezpečné látky:
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: zinek, měď, nikl, chrom,
olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum,
beryllium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro
2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť
nebezpečných látek
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů
pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a
sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve
vodách
4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky,
které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma
těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve
vodě na neškodné látky
5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu
6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
7. Fluoridy
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu,
zejména amonné soli a dusitany
9. Kyanidy
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na
dobrý stav povrchových vod
C. Kromě v zákonu č. 254/2001 Sb. uvedených nebezpečných a zvlášť
nebezpečných látek nesmí být do kanalizace vypouštěny:

Veškeré látky hořlavé a těkavé (barvy, ředidla, benzin, petrolej,
tetrachlor, tekuté zbytky z propanbutanových lahví, apod.)

Kaly z biologických septiků a jiné organické kaly a usazeniny

Extrahovatelné látky (tuky) o koncentraci větší než 400 mg . l¯¹.

Látky, které změní barvu vody

Látky a předměty, které mohou způsobit ucpání potrubí
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-4D. Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do
kanalizace a některé další podmínky bezporuchového provozu
kanalizace
Orientační ukazatele pro stanovení přípustné míry znečištění pro
průmyslové odpadní vody vypouštěné do kanalizace uvádí příloha č.
15 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Ustanovení se netýká splaškových vod.
Kontrola kvality těchto vod není nutná, pokud odběratel vypouští
pouze splaškové vody.
Odpadní vody z kuchyní základní školy a restaurace nejsou
klasifikovány jako průmyslové, ředitel školy a vedoucí restaurace však
zodpovídají za správné provozování odlučovačů oleje, aby
koncentrace extrahovatelných látek na odtoku z odlučovače
nepřekročila hodnotu 200 mg/l. Kontrolu dodržování této hodnoty
zajišťuje dle potřeby provozovatel kanalizace prostřednictvím
oprávněné laboratoře.
Některé další podmínky bezporuchového provozu kanalizace:
Použité oleje z fritovacích lázní kuchyňských a restauračních

provozů nesmí být vylévány do kanalizace, ale musejí být likvidovány
oprávněnou firmou na základě platné smlouvy.
Rozdrcené organické zbytky drtiči odpadků nejsou odpadními
vodami, ale podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. biologicky rozložitelným
odpadem, je povinnost s nimi nakládat v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb.
Není povoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky a
domovní čistírny odpadních vod.
Dále není povoleno do kanalizace vypouštět zbytky jídel, ovoce,
zeleninu, odpady z domácích 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.
Závěrem apelujeme na všechny producenty odpadních vod a
komunálního odpadu, aby doma odpovědně třídili komunální odpad
a do kanalizace nevhazovali to, co tam nepatří.
Osecká obecní vodárenská, s. r. o.

Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti:
Leden 2016:
Milena Lenková (80), Miloslava Košařová
(83), Jana Fuchsová (70)
Únor 2016:
Marie Cajthamlová (70), Ladislav Fuchs
(86)
Březen 2016:
Václav Vrba (70), Josef Budín (70), Růžena
Levá (75), Anna Kozáková (83), Josef
Moravec (70)
Duben 2016:
Marie Aubrechtová (86), Rostislav Budín
(85),
Josef
Boreček
(88),
Jiřina
Bohuslavová (81), Anna Mošnová (70), Jiří
Kulhánek (70), Rudolf Eschka (70), Miloš
Hronek (70), Jaroslava Nekolová (83),
Josef Košař (85)
Květen 2016:
Dagmar Holubová (84), Miloslava Preťová
(80), Alena Aubrechtová (75), Vladimír
Lopata (83)
Červen 2016:
Alice Segmüllerová (81), Jan Hejsek (87),
Václav Fakan (88), Květuše Kricnerová
(80), Zdeněk Mann (70)

Červenec 2016:
Božena Šůchová (82), Vlasta Pelcová (88),
František Farský (89)

Zlatou svatbu dne 9.4.2016 oslavili
manželé Jana a Josef Čadovi.

Srpen 2016:
Jan Smetana (70), Václav Veleta (70),
Augustin Budil (83), Adolf Benešovský
(75), Ludmila Hánová (70)

Dárci krve

Prosinec 2016:
Milada Tesařová (75), Marie Bohuslavová
(88), Libuše Brejchová (83), Marie
Lokajíčková (86), Zdenka Plimlová (85),
Božena Fuchsová (83), Anna Pechoušková
(89), Milada Vančurová (81), Miloslav Pelc
(82), Věra Budínová (86), Jaroslava
Mannová (70), Jana Čepová (70), Jaroslava
Šnáblová (88)

Krev v loňském
roce darovalo 41
dárců: Vlastimil
Aubrecht, Josef
Barták, Zdeněk
Benda,
Eva
Bohuslavová,
Jaroslav Boula,
Kateřina
Bystřická, Irena Čechová, Petr Diepold,
Vladimír Enžl, Pavel Hirman, Ing. Pavel
Horešovský, Petra Jelínková, Karel
Klokočník, Ing. Eva Keprtová, Tomáš
Lokajíček, Stanislav Marek, Stanislava
Marková, Lenka Marková, Josef Mezera,
Pavel Monhart, Alena Moulisová, Jana
Oliberiusová, Aleš Oliberius, Ondřej
Oravec, Ivan Oravec, František Pokštefl,
Iva Pokšteflová, Miroslav Rybář, Ing. Jakub
Sloup, Petr Straka, Lenka Straková, Libor
Straka, Eva Straková, Josef Sýkora,
Ladislav Šůcha, Iva Švarcová, Ing. Lucie
Švarcová, Ing. Michaela Švarcová, Kamila
Trykarová, PhDr. Zdeněk Veselý, Soňa
Zeleňanská.

Vítání občánků:

Opustili nás:

Dne 10. 7. 2016 přivítal starosta obce
Jaroslav Peroutka v obřadní síni obecního
úřadu osm nových občánků:

Karin Houškovou

Emmu Šrailovou

Davida Sekelu

Lucii Tautovou

Jáchyma Zimu

Rozálii Fouskovou

Barboru Gottliebovou

Denisu Froňkovou

František Lokajíček
Ing. Jan Čelechovský
Hana Lopatová
Jan Čep
Vladimír Paum
Miloš Brožík
Josef Moravec
Vladimír Lopata
Jaroslava Aubrechtová
Marie Kotvová
Marie Borečková

Září 2016:
Josefa Aubrechtová (93), Jan Šnajdr (91),
Václav Perk (70), Jiřina Černá (84)
Říjen 2016:
Václav Baxa (70), Zdenka Franková (70),
Pavel Preťo (83), Zdeněk Mošna (75),
Ladislav Hošek (90)
Listopad 2016:
Josef Pokštefl (70), Anna Vorlíková (82),
Zdenka Siegerová (75), Boleslav Pavelka
(80)

Narodili se:
Lucie Tautová
Jáchym Zima
Barbora Gottliebová
Denisa Froňková
Rozálie Fousková
Lucie Pelcová
Jiří Mentl
Zuzana Dulíčková
Rosálie Bažilová
Lukáš Boula
Linda Kiliánová
Adéla Králová
Izabela Pavelková

Osecký zpravodaj
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ZŠ a MŠ Osek
Plavání
Třída Myšek začala nový školní
rok souvislým dvoutýdenním kursem
plavání v rokycanském bazénu. Všechny
zúčastněné děti plavání bavilo, zařádily
si ve vodě, vyzkoušely si i vířivku. Ty
šikovnější chodily do velkého bazénu již
od druhé lekce. Ale ani děti, které ještě
nebyly s vodou úplně nejlepší kamarádi,
si hlubokou vodu vyzkoušely dvakrát. Jen byla škoda, že nemohly
vyzkoušet i nový tobogan, který je stále ještě ve výstavbě.

Děkujeme touto cestou i paním lektorkám,
které byly na děti velice milé a s úplnými
neplavci velice trpělivé.
Muzeum
Předškolní děti vyrazily posledního
září na návštěvu do muzea Dr. Horáka v
Rokycanech. Šly se seznámit s vílou
Muzejničkou a skřítkem Muzejníčkem.
Zazpívaly jim písničku, řekly básničku a vílu a skřítka si namalovaly.
Muzejníčci se na ně těší i v říjnu, kdy dětem představí další část
muzea a určitě si pro děti připraví i nějaký malý úkol.

Tonda Obal na cestách
Dne 3. 10. 2016 se v naší škole uskutečnila výstava a
program s názvem Tonda Obal na cestách, kterou přijel představit
lektor ze společnosti EKO-KOM. Pojízdná výstava byla na téma
zpracování a recyklace odpadů a dala dětem odpověď na otázky:
„Proč se třídí odpady? Co se třídí? Jak se odpady recyklují?“
Během výstavy si žáci nejen vyslechli výklad lektora, ale zahráli si
hru, při které si třídění vyzkoušeli.
Seznámili se také s přehledným znázorněním
jednotlivých koloběhů odpadů od vzniku, třídění až po recyklaci.
Na závěr si žáci prohlédli vzorky materiálů, které vznikají při
recyklaci odpadů. Programu se zúčastnili žáci ze všech tříd (6. – 9.)
a také třída předškoláků z naší mateřinky.
První říjnové pondělí se „Myšky“ vydaly na přednášku o
třídění odpadu s „Tondou Obalem“. Bedlivě poslouchaly, ale i
správně odpovídaly na otázky o třídění. Podívaly se na fotografie
skládky, spalovny i měst, kde ulice přetékají odpadky. Mohly si
prohlédnout různé materiály, např. PET lahev před nafouknutím
do nám známé podoby, drtě plastů, slisované obaly od mléka a
džusů, vlákna polyesteru z PET lahví apod.
Ekoškola - péče o prostředí
Ekoškola je
mezinárodní
vzdělávací program,
jehož hlavním cílem
je, aby žáci snižovali
ekologický
dopad
školy a svého jednání
na životní prostředí a
zlepšili
prostředí
ve škole a jejím okolí.
V letošním
školním
roce
se
pokusíme již po čtvrté získat mezinárodní titul udělovaný v rámci
tohoto programu. Titul jsme získali poprvé v roce 2009, podruhé v r.
2011 a potřetí v r. 2013.
Jedním z cílů je zlepšení
prostředí ve škole. Během
praktických činností se žáci naší
školy do takového zlepšování
zapojili. Uklízeli okolí školy a
starali se o květinovou výzdobu ve
škole.
Techmánie
Dne 25. 10. 2016 žáci 6.
třídy
navštívili
plzeňskou
Techmánii. V planetáriu se vydali
na komentovanou procházku
sluneční soustavou v 3D a zhlédli
Úžasný pád. Poté si prohlédli

expozici Vesmír, kde načerpali mnoho nových informací, které využijí
nejen ve škole při zeměpisu. A co se všem líbilo nejvíce? Pohybovat
se ve vesmíru, objevovat souhvězdí a hlavně možnost vše si
vyzkoušet.
Škola mladých archeologů
Ve středu 23. listopadu se žáci 7. třídy vydali do
Západočeského muzea na Školu mladých archeologů. Začali jsme
prohlídkou expozice středověk, kde jsme si zopakovali, co už víme o
raném středověku. Pak
už jsme se rozdělili na
4 skupiny a každá
podnikla něco jiného,
ale postupně jsme se u
všech
činností
vystřídali.
Čekal na nás
tisk na středověkém
tiskařském
lisu,
přednáška o keramice
ve středověku, výroba
drátěných šperků i
pečetění
vlastního
dopisu
originálním
pečetidlem ze sbírek
muzea.
Z muzea jsme se vydali ještě ke katedrále sv. Bartoloměje,
kde jsme si ukázali prvky gotiky, o nichž se budeme brzy učit. A aby
všeho nebylo málo, vylezli jsme i všech 299 schodů vedoucích na
nejvyšší kostelní věž v ČR a rozhlédli se po Plzni z výšky.

Osecký zpravodaj
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Klub důchodců

V roce 2015 získala obec dotaci od
Plzeňského kraje na akci Přístavba
šatny ZŠ Osek ve výši 300.000 Kč,
celkové náklady byly 1.960.242,- Kč.

V roce 2016 obec získala dotaci od
Plzeňského kraje na akci Oprava –
odlehčení podlah v ZŠ Osek ve výši
200.000,- Kč, celkové náklady byly
472.064,- Kč.

V únoru jsme opět navštívili
divadlo Pluto, a to hru Zieglerka. Operetní
revue o královně českých subret Marii
Zieglerové s nejslavnějšími šlágry z operet
Harvého, Lehára, Kalmára a dalších. Na
motivy románu A. Branalda napsala hru
principálka divadla Jindřiška Kikinčuková.
Z herců jsme viděli Jitku Kubištovou,
Přemysla Kubištu, Kamilu Kikinčukovou,
Táňu Krchovovou a další.
Marie Zieglerová žila v letech
1881 – 1966. Krátce hrála v Národním
divadle, ale hlavně v operetních scénách
ve smíchovské Aréně. Působila s velkým
úspěchem i v Chicagu. Jako první žena
v roce 1911 přešla po Václavském náměstí
v kalhotách, což byla tehdy velká událost.
Jindřiška Kikinčuková zdramatizovala
životopis Marie Ziglerové, která už není
příliš známá, ale ve své době byla přední
operetní hvězdou.
Další akcí byl zájezd do zámku
Kratochvíle a do Prachatic. Zámek
Kratochvíle je renesanční perlou italského
stavitelství v jižních Čechách. Zámek si
nechal postavit koncem 16. století Vilém
z Rožmberka. O konečném vzhledu se
radil se svým bratrem Petrem Vokem,
který se zde často zdržoval, a nebyl takový
prostopášník, jak jsme ho viděli ve
filmech. Škoda, že jsme nejeli o týden
později, protože zámek měl být vyzdoben
ve všech místnostech naaranžovanými
kyticemi s karafiáty. Alespoň jsme viděli
aranžéry při práci. U zámku jsme prošli
zahradou s vodním příkopem a záhonky
s bylinkami.
Po prohlídce jsme odjeli do
Prachatic na oběd. Poté si mohl každý
samostatně
prohlédnout
město, které je
velmi malebné,
zejména
náměstí.
Dne 6. září jsme
vyjeli na výlet,
tentokrát
i
s ochutnávkami.
Nejprve
byl
naším cílem Starý Plzenec a společnost
Bohemia
sekt,
která
patří
k nejvýznamnějším výrobcům sektů ve
střední a východní Evropě. Paní
průvodkyně byla úžasná (pracovala ve
firmě od roku 1972), seznámila nás velmi
zajímavě
s výrobou
sektů.
Osecký zpravodaj

Obdivovali jsme práci
žen,
které
ručně
protřepávaly v každé
ruce láhev sektu. Už se
nedivíme, že sekty
nejsou laciné. Po
prohlídce
byla
ochutnávka 3 druhů
sektů, všechny nám velmi chutnaly.
Další zastávka byla v Plzni –
Černicích v pivovaru Purkmistr, kde jsme
měli zajištěný oběd. Po něm následovala
prohlídka pivovaru, kde se vaří pivo podle
tradičních českých receptur z několika
druhů sladovnického ječmene nejvyšší
kvality a chmele z žatecké pěstitelské
oblasti. Tady jsme také ochutnali tmavé a
světlé pivo. Paní Straková nám ještě
ukázala pivní lázně, wellness, sklípek a
bowling.
Naše další cesta vedla na zámek
Nebílovy. Výlet byl náročný, ale počasí

nám přálo a členům našeho klubu se líbil.
V říjnu jsme opět navštívili
divadlo Pluto, tentokrát Pletky Straussovy
operetky, které opět upravila principálka
divadla Pluto paní Jindřiška Kikinčuková.
Slyšeli jsme arie z operet doplněné
dobovými kostýmy a tanci.
Dne 10. listopadu jsme měli
posezení s hudbou Václava Žákovce,
zatančili jsme si, zazpívali a popovídali se
sousedy a přáteli. Ještě před Vánoci nás
čeká návštěva divadla J.K.Tyla Plzeň,
pojedeme
na
operetu
Čardášová
princezna.
Do nového roku Vám přeji hodně zdraví,
štěstí a rodinnou pohodu.
Jaroslava Bohuslavová
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SDH Osek
Dobrý den,
rádi bychom vás informovali o činnosti našeho sboru.
V letošním
roce
jsme
se
zúčastnili
několika
soutěží v požárním
sportu,
a
to
v kategoriích muži,
ženy a především
děti, a to jak mladší,
tak starší družstvo.
Náš sbor se aktivně
věnuje
mladým
hasičům, s nimiž jsme se během celého roku zúčastnili několika
soutěží. Mezi hlavní soutěže v roce patří hra Plamen, skládající se
z jarního a podzimního kola. V této soutěži děti předvádí své hasičské
dovednosti, které se učí v kroužku mladých hasičů.
Mezi další soutěže patří: soutěž v pexesu a Člověče, nezlob
se, požárním útoku a nočním branném běhu. Naše děti se pravidelně
umisťují v předních pozicích. Do kroužku mladých hasičů momentálně
dochází 17 dětí, rádi přivítáme nové zájemce.
Na jaře jsme sestavili družstvo mužů a také se nám podařilo
sestavit družstvo žen. V letošní soutěžní sezóně jsme se v této
sestavě zúčastnili několika soutěží v požárním útoku. I přes zastaralou
soutěžní techniku dokázala obě družstva obsadit medailová umístění.
Velmi významnou událostí letošního roku byly
oslavy 120 let výročí SDH Osek. Tuto událost si nenechalo ujít mnoho
okolních sborů včetně kolegů a přátel z THW Chemnitz. Celý program
byl zahájen slavnostní schůzí, kde došlo k seznámení s činností sboru
za celých 120 let svého působení. Následoval již tradiční slavnostní
průvod obcí, který byl zakončen položením věnců k pomníku obětem
války.

Tradičně se také pořádalo hasičské soustředění, kterého se
zúčastnily děti z SDH Osek a SDH Sedlec. Pro tento rok bylo zvoleno
nové místo pro pořádání, a to MVE Darová. Tento areál nám byl celý
propůjčen pro naše potřeby ze strany majitele, kterému tímto velice
děkujeme.
V areálu vzniklo stanové městečko pro naše malé i velké
osadníky, jídelna se společenskou místností včetně kuchyně, a dále
bylo zapůjčeno sociální zařízení.
Během celého soustředění byly pro děti připraveny
všelijaké hry a aktivity, výlety, nacvičování požárního útoku a také
ukázky činnosti sborů IZS. Celé soustředění začalo plavbou po
Berounce, kterou jsme si všichni maximálně užili. Po úspěšné plavbě
k nám zavítala první návštěva v podobě pořádkové služby Policie
České republiky, která nám přivezla na ukázku oděv těžkooděnce a
další zajímavé věci, které si mohly děti půjčit a vyzkoušet.
V úterý jsme opět přivítali složky Policie České republiky, ale
tentokrát k nám zavítali psovodi se svými svěřenci. Policisté nám
povídali o své činnosti a posléze nám předvedli práci při zadržení
nebezpečné osoby za pomoci svých svěřenců.
Ve středu přijeli profesionální hasiči z HZS Rokycany. Byla
přednáška o poskytování zdravotní pomoci a ukázka techniky,
tentokrát hasičské s tím, že jsme si vyzkoušeli zdravotnické fixační
prvky, různé vybavení hasičů a nakonec proběhla ukázka simulované
záchrany tonoucího přímo ve vodách Berounky, kdy jeden
z vedoucích simuloval tonutí a další dva za pomoci motorového člunu
provedli záchranu osoby. Dále si děti vyzkoušely házení záchranného
lana tonoucímu. Po obědě se děti věnovaly zdokonalování
v požárních útocích, jak mladší, tak starší děti a zároveň mezi SDH
Osek a SDH Sedlec.
Čtvrteční dopoledne nás navštívila Armáda ČR, která své
povídání o činnosti vojáků doplnila ukázkami zbraní a výsadkového
padáku. Po obědě byly na řadě opět hry a také vodní hrátky. Pro
mladší děti byl k dispozici bazén s čerstvou a denně měněnou říční
vodou. Večer se konala soutěž Darová hledá nej hasiče a hasičku
2016, během níž účastníci soutěžili v několika disciplínách, například
v rychlosti oblékání do pracovního stejnokroje a bot, smotávání
hadic, znalosti topografie a vázání uzlů. Následovaly volné disciplíny,
kde mohly děti uplatnit jak pohybové, tak pěvecké nebo i básnické
vlohy. Porota měla velmi těžký úkol při výběru vítěze a vítězky, ale
zhostila se své funkce na výbornou a vítězové byli zvoleni.
Přišel pátek a s ním i avizovaný výlet do Pohádkového
statku ve vedlejší vesnici. Již při odchodu bylo jasné, že to nebude jen
takový výlet, ale bude probíhat hra i po cestě. Každé družstvo dostalo
dlouhý kus toaletního papíru a každý z družstva se ho musel po celou
V odpoledních hodinách byly v areálu ukázky staré i nové hasičské
cestu držet. Vyhrálo to družstvo, které doneslo papír v jednom kuse,
techniky, po kterých proběhla volná zábava do večerních hodin.
nakonec se to povedlo třem ze čtyř družstev. V pohádkovém statku
Velmi děkujeme všem hostům a přátelům, kteří nás při této události
byl vyhlášen rozchod a děti si mohly prohlédnout a prozkoumat celý
podpořili.
statek. Večer byla pro děti přichystána večeře formou švédských
Za podpory Obecního úřadu obce Osek, a především pana
stolů a na rozloučenou připraveno autokino s filmem pro děti.
starosty Jaroslava Peroutky jsme zorganizovali Dětský den, který se
Nastala sobota, a tím i konec celého soustředění. Po snídani
konal v areálu hasičské zbrojnice. O zázemí a organizaci se starali naši
proběhlo vyhodnocení celého soustředění a vyhlášení vítězného
hasiči a občerstvení zdarma pro děti, včetně dárkových balíčků,
družstva,
předání
zajistila obec Osek. O hudbu se nám staral DJ František Kožíšek a
diplomů a pamětních
mluveným slovem celý den provázel František Vaško. Velké
listů včetně malých
překvapení pro děti v podobě pěny nám pomohli zajistit hasiči
pozorností
pro
z Koterova pod
všechny. V tu dobu už
vedením Petra
začali pro své ratolesti
Jůzka.
Nejen
přijíždět rodiče a vše se
díky této atrakci
uklízelo, rozebíralo a
a
krásnému
odváželo,
včetně
počasí
byla
kuchyně a sociálního zařízení.
účast dětí velmi
Veliké poděkování patří všem vedoucím a organizátorům
vysoká.
soustředění za dobře zvládnutou akci a především Náš Dík směřuje
k našim sponzorům a přispěvovatelům, a to firmě Borgers, Obci Osek,
Městu Starý Plzenec, firmám Palety Jaroš a Johnny Servis.
Osecký zpravodaj
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Naše jednotka prochází pravidelnými školeními pořádanými HZS Rokycany v rámci odborné přípravy jak velitelů, strojníků, tak samotných
hasičů našeho sboru. Během roku byla naše jednotka několikrát požádána firmou Borgers o požární asistenci, a to hlavně v letních měsících.
V roce 2016 byla naše jednotka vyslána celkem k sedmi událostem:
1.
Požár odvětrání ve firmě Borgers Rokycany
2.
Požár odvětrání ve firmě Borgers Volduchy
3.
Požár tavné pece v Kovohutích Rokycany
4.
Požár výškové budovy v Rokycanech
5.
Požár odpadu na skládce v Němčičkách
6.
Požár rodinného domu v Litohlavech
7.
Monitoring zapařeného stohu u odbočky na Vitinku

Hezké svátky a šťastný nový rok přejí hasiči Osek.
Poděkování starosty obce Osek za dlouholetou spolupráci
Děkuji tímto za dlouholetou a výbornou
spolupráci našich hasičů s THW (Technisches
Hiftswerk) Chemnitz ze SRN. Děkuji za kladné
přijetí na základně THW v prosinci 2016 včetně
prohlídky techniky a základny. Návštěva
vánočních trhů v Chemnitzu byla zakončením
tohoto vydařeného dne. Přeji na závěr tohoto
roku všem, kteří tuto spolupráci udržují, hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let.
Jaroslav Peroutka, starosta obce Osek

Kulturní dění v obci
V neděli 10. července 2016
probíhalo v Oseku a ve Vitince několik
společenských akcí.
V obřadní síni Obecního úřadu
v Oseku proběhlo slavnostní vítání nových
občánků. Starosta obce pan Jaroslav
Peroutka přivítal celkem 8 dětí, z toho 6
děvčat a 2 chlapce. Rodiče obdrželi pamětní
listy a květiny a jejich děti krásné dárky.
Ve Vitince se konala vzpomínková
akce k 80 výročí od vybudování pomníku
Mistra Jana Husa. Vitinští občané se
dostavili v hojném počtu a přišlo s nimi
i
hodně dětí, neboť se také těšily na oficiální
otevření dětského hřiště ve Vitince.
Úvodní slovo k historii vybudování
pomníku Mistra Jana Husa přednesla
místostarostka
Jaroslava
Výborná.

S krátkým programem vystoupila Lidová
muzika Rokytí z Rokycan. Jejich vystoupení
bylo příjemným zpestřením odpoledního
programu.

Mezi přítomnými občany byli i dva
pamětníci pan Jan Šnajdr a pan Josef
Boreček. V roce 1936 iniciovala vybudování
pomníku místní dělnická tělocvičná jednota.

Slavnostní odhalení pomníku se konalo
6. 7. 1936. Na oslavu byl tehdy uspořádán
průvod obcí v doprovodu hudebníků a
zahradní koncert trval až do 23 hodin.
V letošním roce pomník odborně
opravila uměleckořemeslná firma. Náklady
ve výši téměř 30 tis. Kč financovala obec
Osek z vlastního rozpočtu.
Další částí nedělního odpoledne
ve Vitince bylo otevření dětského hřiště,
spojené s ochutnávkou zmrzliny a opékáním
špekáčků. Děti s rodiči utvořili mužstva a
hned sehráli sousedský zápas. Hřiště bylo
vybudováno
z rozpočtu
obce
Osek
nákladem 150 tis. Kč. I když bylo velmi
horké odpoledne, příjemné posezení trvalo
až do večerních hodin.
Jaroslava Výborná

Improvizační divadlo ve Vitince
V kulturním zařízení ve Vitince vystoupilo v pátek 26. srpna 2016 Improvizační divadlo
Bafni z Brna. Jedná se o formát představení, ve kterém herci nemají nic připraveno,
improvizují krátké scénky na témata od diváků, kterých se zúčastnilo více než 70. Celým
večerem provázela dvojice moderátorů a přítomní diváci vymysleli pro začínající herce
náměty pro příběhy o radosti, smutku, veselosti i absurdní události, které přináší život.
Tento tematicky laděný večer, který byl zakončen mohutným potleskem, shlédla i
známá herečka, dabérka a malířka paní Jarmila Švehlová. Hercům improvizačního
divadla se ve Vitince tak líbilo, že si dne 2. prosince 2016 přijeli vystoupení zopakovat.
Herci počítají s vystoupením také v příštím roce.
Jaroslava Výborná

Krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2017 přeje redakce Oseckého zpravodaje.
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