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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se volby do zastupitelstev obcí, které proběhnou 5.
a 6. října tohoto roku. Tím je odměřen čas na výměnu
zastupitelů obcí. Z toho důvodu je třeba Vás seznámit
s prací, která byla vykonána pro obec Osek za toto
období. Hlavní investice byly hrazeny z obecního
rozpočtu a část byla hrazena z dotace Krajského úřadu
Plzeňského kraje a fondů Integrovaného regionálního
operačního programu. V oblasti opravy a údržby
místních komunikací bylo investováno celkem 6,242 mil.
Kč, v oblasti komunálních odpadů bylo investováno
6,732 mil. Kč, v oblasti zlepšení kvality výuky a
modernizace školy 20,072 mil. Kč, v oblasti údržby
zeleně 4,623 mil. Kč, v oblasti požární ochrany 9,217 mil.
Kč, opravy chodníků a komunikační propojení do
Volduch 6,500 mil. Kč. Oprava Kněžského rybníka včetně
výpusti, podvrtu a úpravy napouštění a vypouštění
rybníka 2,915 mil. Kč. Celkem bylo z obecního rozpočtu
investováno zhruba 56 mil. Kč.
Dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje: obnova
místního rozhlasu 150 tis. Kč, hasiči 27 tis. Kč, přístavba
šaten v ZŠ 300 tis. Kč, podlahy v ZŠ 200 tis. Kč, chodník
od OÚ ve směru na Volduchy 500 tis. Kč, oprava
Kněžského rybníka 400 tis. Kč.

Dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu a Ministerstva pro místní rozvoj ČR: nákup
hasičského automobilu v hodnotě 6,450 mil. Kč a půdní
vestavba v ZŠ za 5,850 mil. Kč.
Zároveň bylo za toto období zrealizováno mnoho
menších akcí, které jsem zmínil průběžně v Oseckém
zpravodaji. Snažíme se, aby celkový vzhled obce byl stále
kvalitnější. Přesto je stále co zlepšovat a je připraven
plán na další období.
Vážení spoluobčané, s tímto končícím obdobím bych rád
poděkoval za spolupráci při řešení obecních problémů
v úřadu mým spolupracovníkům, zaměstnancům
pracovní čety a zastupitelům, děkuji též za pomoc
hasičům, zahrádkářům, klubu důchodců a dalším
jednotlivcům, kteří spolupracovali s obcí. Dobrá
spolupráce byla s firmami a je třeba jim poděkovat za to,
že pomohly zkvalitnit obec jako celek.
V tomto posledním čísle obecního zpravodaje tohoto
volebního období se snažíme několika fotografiemi
připomenout některé z již zmíněných akcí (str. 1, 2 a 8).
Vážení spoluobčané, na závěr přeji příjemné podzimní
dny, život bez starostí a hlavně zdraví a pohodu všem.
Jaroslav Peroutka

Revitalizace Kněžského rybníka
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Nová učebna v podkroví ZŠ Osek

Chodník a komunikační propojení Osek – Volduchy
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ZŠ a MŠ Osek
Rozloučení se školkou
Rozloučení se školkou a vyřazení předškoláků se konalo
v pátek 29. 6. 2018 v dopoledních hodinách ve třídě
„Myšek“, kam přišly Berušky i Sluníčka. Třída Myšek
společně předvedla mladším kamarádům pásmo písní
s pohybem a tanečkem. Malé děti na oplátku též
zazpívaly a přednesly několik básní, dokonce s textem
připraveným přímo pro naše školáčky. Na závěr pásma
předaly malé děti drobné dárečky velkým Myškám.
Největší radost však předškolákům udělal batůžek plný
překvapení od MŠ, který jim předaly paní učitelky
s velkou gratulací úspěšného vstupu do první
třídy. Příjemné dopoledne jsme zakončili velkou
zmrzlinou, které není nikdy dost. Předškoláci se
nezapomněli rozloučit ani s paními uklízečkami,
kuchařkami a paní ředitelkou. Všem popřáli krásnou
dovolenou.

Další den pokračoval od rána dobrou náladou a každá
třída měla aktivity dle individuálního plánu. Dopoledne
se vydala 6. třída ještě za drobného mrholení po trase
křížové cesty na Belveder, kde už vysvitlo sluníčko. Žáci
měli možnost si prohlédnout hotel, kde budou ubytováni
v příštím roce na lyžařském kurzu. Zpět do Rudy jsme
seběhli pod vlekem sjezdovku, z níž jsme odbočili ještě
prohlédnout si zpřístupněný pevnostní objekt, který je
součástí naučné stezky po donedávna utajovaných
objektech polní obrany. Před obědem nás ještě zdržela
prohlídka v environmentálním centru Železná Ruda.
7. třída se mezitím v okolí penzionu seznámila
s problematikou
sportu
hendikepovaných,
paralympiádou a žáci si vyzkoušeli v praxi projít terén
s klapkami na očích a slepeckými holemi. Po obědě si
třídy program vyměnily. Poslední den nám počasí moc
nepřálo a kromě balení a úklidu pokojů jsme místo
výletu museli improvizovaně strávit čas do odjezdu na
penzionu. Utahaní, ale snad i plní zážitků se všichni
v pořádku vlakem vrátili natěšeným rodičům.
Výprava na rozhlednu na Kotli
Po velké bouři a
demokratickém
hlasování si odvážná
osmička vyrazila v
úterý
12.
června
rázným krokem na
Kotel. Ještě na nádraží
to vypadalo na dalších
pár kapek, které však
rozfoukal vítr, a tím
nám otevřel jak cestu,
tak posléze krásný
výhled z rozhledny. A
co jsme se dozvěděli o
spolužácích po cestě,
si necháme všichni
pro sebe, jsme přece
jedna třída a budeme
se snažit!

Železná Ruda
11. června vyrazila společně 6. a 7. třída na výlet vlakem
do Železné Rudy. Ubytovaní jsme byli v penzionu Samoty
a nezaháleli jsme ani minutu. Jakmile jsme se zabydleli
na pokojích a naobědvali jsme se, autobus nás zavezl na
Špičácké sedlo a dále už jsme pokračovali po svých na
Černé jezero. Po návratu na nás čekala večeře ve formě
grilování a opékání buřtů a před večerkou jsme stihli i
scénky a soutěže u ohně.

Sportovní den
Předposlední školní den jsme připravili pro žáky naší školy
ve spolupráci s místními hasiči sportovní den. S cvičným
požárním poplachem vyběhli všichni žáci a učitelé na školní
hřiště, kde dostali potřebné informace k celému
zábavnému dni. V areálu školy a hasičárny byla pro žáky
připravena různá stanoviště, kde museli plnit nejen
sportovně laděné úkoly, ale i vědomostní, vázání uzlů dle
předlohy, zapamatovat si básničku nebo hledat místa dle
buzoly.
Osecký zpravodaj
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Za každý splněný úkol si
žáci vydělali „oseckou
korunu“
ve
formě
barevných papírků, a ty
posléze mohli utratit
v připraveném krámku.
Mohli
vybírat
ze
sladkostí,
keramiky,
hraček, bižuterie a věcí,
které přispěli kromě
učitelek i někteří žáci.
V areálu hasičárny, kde
dostaly děti zdarma
točenou limonádu po
dobu dopoledne, se
předvedl
i policejní
psovod
se
svým
svěřencem německým
ovčákem. Děti viděly
ukázku obrany, která se
používá při zajištění
nebo zadržení osoby, při
ochraně života, zdraví,
majetku
a
také
veřejného
pořádku.
K této ukázce bylo potřeba figuranta, který si oblékl
ochranný oblek a ujal se této nelehké funkce.

Adaptační kurz – 6. A
Dne 17. – 18. září žáci 6. A vyrazili do kempu v Habru.
V Oseku nasedli na autobus, kterým dojeli do Volduch,
ale do kempu už museli pěšky. Poznávali les a přírodu
kolem sebe, pozorovali živočichy, určovali druhy stromů
podle klíče, zvířata podle srsti, vyhledávali jejich stopy a
všímali si, co zde zanechal člověk. Učili se spolupracovat,
domluvit se, najít společné řešení a pomáhat si. Pobyt na
čerstvém vzduchu za slunečného počasí byl plný
sportovních aktivit a soutěží. A táborák? Ten
samozřejmě nechyběl!

Tento vydařený sportovní den, kdy se opravdu všichni plně
zapojili, podtrhla na závěr pěna od hasičů, kteří na nádvoří
hasičárny vytvořili takové množství pěny, že se v ní všichni
zvládli nejen vyblbnout, ale i pěkně zmáčet.

Adapťák 6. B
K prvním úkolům třídy 6. B na druhém stupni naší
základky patřil adapťák, který proběhl v pondělí a úterý
druhého zářijového týdne. Ve škole se holky a kluci za
chladného rána nakazili dobrou náladou a vyrazili
autobusem a vlakem do Mýta, kde je čekala téměř
nejtěžší část: složit mapu a dorazit dle ní do Cheznovic místa pobytu. Někteří by se vydali vzdušnou čarou,
někteří lesem, cesta však většinou byla vybrána na
jistotu po silnici. Chalupa 5 km vzdálená se zdála
nedosažitelná, ale přesto jí všichni dosáhli. Radovánky v
lese, sportovní aktivity na zahradě i hřišti, nečekaný
noční výsadek k vojenskému bunkru i kurz mistra pizzaře
čekal na každého. A doufejme, že se dostavil i pocit
sblížení kolektivu a pohody, která zavládne ve třídě v
dalších dnech.

Osecký zpravodaj
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SDH Osek
Vážení čtenáři Oseckého zpravodaje, rádi bychom Vás
seznámili s činností hasičů.
V letošním roce se nám podařilo opět uspořádat dětský
den a hasičské soustředění pro děti. Při těchto akcích
nás velmi podpořila obec Osek, za což bychom chtěli
poděkovat především panu starostovi Peroutkovi.
Dětský den se uskutečnil 27. května, zúčastnilo se ho
přibližně 130 dětí. Děti se zúčastnily různých soutěží a po
splnění úkolů na děti čekaly sladké odměny. Po celý den
nás hudbou doprovázel DJ František Kožíšek. Na závěr
dětského dne bylo připraveno překvapení, a to pěna, na
kterou se děti těšily ze všeho nejvíc.
Druhou akcí pro děti bylo hasičské soustředění, které se
konalo od 1. do 7. července. Pořádáme ho ve spolupráci
s SDH Sedlec. Soustředění se zúčastnilo 38 dětí. Při této
akci nás navštěvují záchranné složky, jako jsou
profesionální hasiči z Rokycan, zdravotnická záchranná
služba a policejní psovodi. Letos jsme dětem
nasimulovali dopravní nehodu se zraněním a
vyproštěním osob z automobilu. Dětem se tato ukázka
velice líbila. Další dny byly plné soutěží a jiných ukázek.
Dětem se velice líbilo.

Naše jednotka 7. dubna čistila koupaliště, 28. dubna
pomohla zabezpečit Rallye v Zaječově, 3. června jsme
zabudovali nové zábradlí na koupališti Vitinka.
Samozřejmě po celý rok naše jednotka provádí průběžně
údržbu techniky, materiálu a budovy hasičské zbrojnice,
na které jsme vyměnili již třetí a zároveň poslední vrata.

Výjezdová jednotka obce se i letos účastnila různých
školení a cvičení. Letos nás ještě čeká velké cvičení na
železniční tunel v Kyšicích.
Naše jednotka měla několik ostrých výjezdů:
14. ledna požár nízké budovy v Břasích,
3. března požár bytu v Rokycanech,
27. dubna požár v Borgersu Rokycany,
26. května proběhlo velké cvičení v Brdech - požár lesa,
3. července požár lesa ve Volduchách - Habr,
19. července únik nebezpečných látek na vodní plochu rybníček u zámečku ve statku,
30. července požár nákladního vozidla a motocyklu,
31. července požár travního porostu u železničního
náspu v Klabavě,
4. srpna technická pomoc při odstranění padlého stromu
přes cestu mezi Osekem a Vitinkou.
Jako poslední byl výjezd na požár lesa ve Volduchách,
který se ukázal jako planý - probíhalo tam vápnění pole.
Členové SDH Osek

Vodovod a kanalizace
Přestože
téměř
každý
rok
upozorňujeme
odběratele
na
povinnost mít uzavřené smlouvy na
odběr pitné vody a na odvádění
odpadních vod a na ustanovení
smlouvy o dodávce vody, ve kterém
je uveden denní limit odběru (120
l/osoba), a 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),
drtivá 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 sobota 21. 4. a neděle 22. 4. (o
Osecký zpravodaj

měsíc dříve oproti loňskému roku),
kdy se čerpadla a obě úpravny vody
ani na chvilku nezastavily, a přesto
zásoba vody ve vodojemu Osek
poklesla pod kritickou hladinu a
opět jako v loňském roce jsme
vážně uvažovali o zastavení dodávky
vody v nočních hodinách od 22 do 6
hodin, aby se zásoba vody doplnila.
S klesající hladinou podzemní vody
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nelze instalovat čerpadla o vyšším a
vyšším výkonu jen proto, že nejsme
ochotni se trochu uskrovnit.
V televizi, rozhlase i novinách dnes a
denně slyšíme kolik obcí je již bez
vody a musí doplňovat vodojemy
dováženou vodou, přitom do
bazénů v České republice je
napuštěno tolik pitné vody, že by
vystačila na pití všem našim
obyvatelům po dobu jednoho a půl
roku. Průměrná zásoba podzemní
vody v ČR činila v roce 2016 10
miliard m3, v loňském roce však
poklesla pod 7 miliard m3, a pokud
bude současný trend pokračovat a
odběratelé se nepoučí a budou
nadále vodou plýtvat, skutečně se
dočkáme v nedaleké budoucnosti
toho, že dodávka vody bude
přerušována. Obec Osek má
povolen roční limit čerpání surové
vody v množství 30.000 m3 z vrtů V1
a V2, umístěných na jih od areálu
statku, a dále 19.000 m3 ze tří
studen bývalého vodovodu OZOS
nad solární elektrárnou Volduchy.
V této lokalitě během let 2015 až
2017 poklesla vydatnost z 0,85 l/s
(73 m³/24 hod.) na necelých 0,15 l/s
(13 m³/24 hod.). Z toho plyne, že
bude nutné zažádat o nové povolení
zvýšení odběru podzemních vod
z vrtů V1 a V2 a snížení povoleného
množství z jímacích objektů nad
Volduchami.
Přesto, že žijeme v zeměpisné
poloze,
kde
při
rozumném
hospodaření
s vodou
bychom
neměli trpět nedostatkem, musíme
se smířit s tím, že tzv. „vodní
blahobyt“ skončil a do budoucna
budeme přinuceni s vodou výrazně
lépe hospodařit.

i přání pevného zdraví a štěstí
v osobním životě. Ve funkci
odpovědné osoby bude pokračovat
dosavadní jednatel P. Sloup.
1. září 2018 ukončil svoji činnost
druhý
z
jednatelů
JUDr.
Čelechovský, kterému děkuji za
spolupráci a pomoc především
v organizačních
a
právních
otázkách. Doktora Čelechovského
nahradil pan Michal Sommr, který
absolvoval
maturitní
zkoušku
v oboru „Provozovatel vodovodů a
kanalizací“. Nový jednatel se
postupně
seznámí
detailně
s provozem vodovodu a kanalizace
a postupně převezme pravomoci a
odpovědnost za provoz těchto
vodohospodářských děl. Protože
nový jednatel již nebude zároveň
zaměstnancem obce a jednatelem
OOV,
s.r.o.,
budou mzdové
prostředky na jeho odměnu
promítnuty do nákladů na provoz
vodovodu a kanalizace.
A dosud poslední změnou je pak
ukončení
pracovního
poměru
dohodou s panem Zdeňkem
Otcovským z osobních důvodů. To
je mi zvlášť líto, neboť byla radost
s ním spolupracovat, technologii
ČOV měl v malíčku a díky původní
profesi
elektrikáře
zvládal sám opravit
většinu závad, na které
jsme dříve museli volat
odbornou firmu. Za to
mu patří moje velké
poděkování a věřím, že
nám ještě v případě
potřeby
vypomůže.
Obsluhu ČOV budou
zatím
zajišťovat
střídavě oba jednatelé.

Informace o změnách v Osecké
obecní vodárenské, s.r.o.
K 31. 5. 2018 skončil ve funkci
odpovědné osoby pan Ing. Josef
Novák, který pro obec Osek a
Oseckou
obecní
vodárenskou
v legislativní oblasti i v praktickém
provozu odvedl obrovské množství
práce. Za to mu patří velké
poděkování, a protože se v srpnu
dožil významného životního jubilea,

Co se týká samotného
provozu
čističky
odpadních
vod
a
kanalizace,
znovu
apelujeme na všechny
producenty odpadních
vod, aby do kanalizace
nevhazovali
odpad,
který tam nepatří,
zejména:
Osecký zpravodaj

použité oleje z kuchyní, organické
zbytky rozdrcené drtiči odpadků,
které nejsou odpadními vodami, ale
podle vyhlášky č.
381/2001 Sb.
biologicky rozložitelným odpadem,
a je povinnost s nimi nakládat
v souladu se zákonem č.185/2001
Sb., dále nesmí být do kanalizace
vypouštěny zbytky jídel, ovoce,
zeleniny,
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. 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
nezodpovědným
chováním tak odběratelé přímo
přispívají ke zvyšování ceny
stočného.

Tento materiál je pro čerpadla nestravitelný
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Vzhledem k tomu, že jsem se zařadil
mezi důchodce a pracuji na útlumu
své pracovní kariéry, je tento článek
mým
posledním
v Oseckém
zpravodaji
k tématu
provozu
vodohospodářských
zařízení.
Přestože považuji předchozí řádky
za házení hrachu na zeď, je tu
naděje, že se přece jen někdo nad
problematikou
tohoto
životně
důležitého odvětví zamyslí a začne
se chovat k životnímu prostředí
šetrněji, bude třídit recyklovatelný

odpad (stačí se ve čtvrtek projít po
ulicích a z přeplněných popelnic
čouhají plastové lahve a obaly od
jídla, časopisy a krabice od
nejrůznějšího zboží, skleněné lahve)
a bude se snažit, aby i další
generace viděly modré nebe,
houbařily v zelených lesích a mohly
se každý den umýt v čisté vodě.
A protože končí volební období,
děkuji starostovi, zastupitelům,
dozorčí radě, starostovi obce
Volduchy, svým spolupracovníkům

z obecního úřadu, pracovní čety i
místním podnikatelům za podporu a
pomoc, kterou poskytují Osecké
vodárenské společnosti při zajištění
provozu tohoto důležitého odvětví
(doufám, že tomu tak bude i
nadále). Kolegům zaměstnancům
vodárenské společnosti děkuji za
poctivou práci, kterou pro všechny
odběratele každý den odvádějí.
Pavel Sloup
Osecká obecní vodárenská, s.r.o.

Klub důchodců
První akcí v novém roce byla návštěva muzikálu
Šumař na střeše v Divadle J. K. Tyla v Plzni.
V hlavních rolích jsme viděli Miloslava Mejzlíka a
Stáňu Topinkovou Fořtovou v režii Lumíra
Olšovského. Světoznámé dílo renomovaných autorů
z roku 1964, které se ve své době stalo vůbec
nejúspěšnějším muzikálem americké Broadwaye
v celé její historii, se v Plzni představilo již potřetí.
Vypráví o radostech a strastech zbožného, ale velmi
chudého mlékaře Tovjeho, který se svou manželkou
Goldou a pěti dcerami žije v jedné ukrajinské
židovské komunitě. Vše v životě Tovjeho rodiny se
točí kolem zažitých židovských tradic. Když postupně
tři dcery dospívají, rozhodnou se Tovje s manželkou
vyvdat je tak, „jak tradice praví“. Ony si ale vyberou
podle sebe.

Šumař na střeše je muzikálový příběh o štěstí, lásce,
tradicích, schopnosti a bolesti spojené s porušením
léta zažitých zvyklostí, odehrávajících se souběžně
s tragickými událostmi (pogrom, předrevoluční
období).
Po několika letech jsme v klubu obnovili jarní
posezení s hudbou Václava Žákovce. Ze 100 členů
našeho klubu se zúčastnily dvě třetiny členstva.
Všichni přítomní se opět dobře bavili.
Dne 22. června 2018 jsme se ještě vydali na exkurzi
do sklárny v Poděbradech a na výstaviště v Lysé nad
Labem.
V září 2018 jsme absolvovali plánovaný zájezd na
zámek Žleby a v Kutné Hoře jsme navštívili Chrám sv.
Barbory a Muzeum čokolády.
Jaroslava Bohuslavová

Romantický zámek Žleby / FOTO: Profimedia.cz
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Sběrný dvůr

Kamýk

Hrádecký Big band pod zříceninou letohrádku Kamýk
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