Oseck y
zpravodaj

číslo 4/2010

ROČNÍK 2010 / č. 4 • Pov. MK ČR E 16359 • vydává: OÚ Osek u Rokycan • ZDARMA

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
úvodem mého slova chci popřát Vám
a Vašim rodinám jménem svým i jménem
zaměstnanců obecního úřadu a zastupitelů
obce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně úspěchů a rodinnou pohodu. Nejdůležitější událostí posledního čtvrtletí uplynulého roku
byly komunální volby, kterých se v naší obci
zúčastnilo téměř sedmdesát procent voličů
a já Vám tímto děkuji, že Vám dění v naší
obci není lhostejné, a že jste svými hlasy ocenili práci zastupitelstva i obecního úřadu.
Výsledky voleb zveřejňujeme uvnitř časopisu. Jedenáctého listopadu pak proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva, na kterém jsem byl znovu zvolen starostou. Post
místostarosty znovu obsadila paní Výborná,
jejíž zkušenosti z práce v oblasti legislativy
na Městském úřadu v Rokycanech jsme ocenili a využili již v minulém volebním období.
Na dalším jednání zastupitelstva 16.12.2010
byl pak schválen rozpočet obce na rok 2011,
který zveřejňujeme rovněž uvnitř tohoto vydání.
Nyní Vás chci seznámit s úkoly, které jsme
si stanovili na rok 2011:
1) Budeme pokračovat v opravě místních
komunikací. Prioritou na tomto úseku je
oprava místní komunikace od Karásku
k nemovitosti pana Slavíka, dále pak směrem ke Kamýku k nemovitosti pana Fuchse a odtud zpět k hlavní silnici z Rokycan
na Březinu k nemovitosti pana Šůchy.

Podle finančních možností bychom
ještě rádi opravili povrch komunikace od Lidového domu ke štěrkovně. Vše záleží, jak jsem předeslal,
na finančních prostředcích, které
bude mít obec k dispozici. Při této
akci počítáme i s opravou chodníku
při hlavní silnici z Rokycan na Březinu u pana Levého.
2) Veřejné osvětlení plánujeme rozšířit
o ulici u místního hřbitova.
3) Dalším důležitým úkolem, který
jsme zahájili v minulém období, je
pokračování rekonstrukce a modernizace základní školy a školky, kde je potřeba
dokončit výměnu oken, opravit podlahu
ve dvou třídách. Nezbytností je rekonstrukce a modernizace školní kuchyně,
která si vyžádá více než dva miliony korun.
Tuto akci chceme zahájit v příštím roce.
Protože na tyto akce nejsou poskytovány
dotace, musí je obec realizovat z vlastních
zdrojů v průběhu několika let.
4) Podle plánu „Obnovy a rozvoje vesnice“,
který máme pro naši obec zpracován, připravujeme projekt na zastřešení hasičárny
v Oseku, kde by vzniklé půdní prostory
byly využity jako ubytovací a skladovací prostory. Naši dobrovolní hasiči, kteří
obětavě pomáhají všude, kde je potřebujeme, zaslouží, aby jejich technické vybavení
odpovídalo náročným zásahům, kterých
se účastní.
Nejen budovy hasičárny a základní školy, ale i obecního úřadu,
kulturního zařízení a hasičárny
na Vitince, skladu „U Soukupů“,
úpravny vody, které byly postaveny nebo opraveny v akcích „Z“
našimi občany a jsou v majetku
obce, vyžadují neustálou údržbu
a přísun finančních prostředků.
Koncem roku byl rovněž zahájen
zkušební provoz samostatného
vodovodu Osek, který je poměrně

technicky náročným zařízením, zejména
co se týká elektrického a elektronického
zařízení. Zbývá vykoupit ochranné pásmo okolo vrtu HV1 a všechny vrty oplotit. Tento úkol zajistí pracovní četa vedená Františkem Sommrem, které za práci
odvedenou v uplynulém volebním období
velice děkuji. Nově položený vodovodní
řad slouží již také občanům v Hudlicích.
5) V loňském roce jsme začali podnikat
nezbytné kroky k vybudování cyklotrasy z Oseka do Volduch, aby byl zajištěn
bezpečný pohyb dětí, chodců i cyklistů
pohybujících se na trase mezi zmíněnými
obcemi. V současné době je akce ve fázi
vykupování pozemků a zadání projektové dokumentace. Sejdeme se rovněž se
zástupci obce Volduchy, která by měla zajistit realizaci cyklotrasy na katastrálním
území Volduchy.
6) V neposlední řadě plánujeme vyčištění
a opravu břehů Kněžského rybníka. V letošním roce by měl být rybník vypuštěn
a měly by být odebrány vzorky bahna
k rozborům.
Všechny uvedené akce budou potřebovat
značný objem finančních prostředků a během roku se obvykle vyskytnou i další, se kterými se původně nepočítalo, a které je nutno
řešit neodkladně. O tom Vás budu průběžně
informovat v dalších vydáních.
Jaroslav Peroutka
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Finanční příspěvky obce Tělocvičné jednotě Sokol Osek

Je mi velmi nepříjemné zmiňovat se o kauze, která byla vyvolána
ze strany některých členů vedení Sokola v Oseku a rozvířena jednak
v Rokycanském deníku a jednak na internetové síti. Jedná se o neustálé obviňování vedení obce a většiny členů zastupitelstva, že je z rozpočtu obce vydáváno málo peněz na činnost tělocvičné jednoty. Pro
informovanost občanů uvádím přehled toku financí z rozpočtu obce
do rozpočtu Sokola od roku 1992.
Jak je vám asi známo, po roce 1990, kdy došlo k zásadním změnám
ve financování sportu a sportovní organizace již nedostávaly prostředky z centrálních zdrojů, které pokryly jejich veškeré potřeby, začala
rekonstrukce budovy sokolovny stagnovat a hrozilo reálné nebezpečí,
že se ji nepodaří dokončit. A tehdy se ukázala pomoc obce Osek jako
rozhodující a nezištná. Tehdejší starosta obce pan Jaroslav Benetka
přesvědčil ostatní členy zastupitelstva obce o nutnosti finanční účasti
obce na dokončení rekonstrukce, a tak obec Osek poskytla finanční
prostředky na dokončení rozestavěné přístavby jižní části sokolovny.
Jenom pro zajímavost uvádím, že tato finanční pomoc odpovídala
rozpočtovým nákladům ve výši 1.370.000,- Kčs v cenách roku 1989!
V návaznosti na vynaložené prostředky na dostavbu Sokolovny
uzavřela v lednu 1992 obec Osek a TJ Sokol Osek smlouvu o budoucím užívání sokolovny, v níž se Sokol zavázal, že po ukončení stavby
zřídí obci Osek právo bezplatného užívání budovy pro potřeby základní a mateřské školy. Pan Benetka o tom hovořil i v pořadu České
televize věnovaném Oseku.
Zůstává skutečností, že jak zastupitelstvu obce, tak i vedení obce
nikdy nescházela dobrá vůle podporovat sportovní dění na Oseku, ať
již formou dotací na činnost Sokola, tak také příspěvkem na úhradu
energií (topení a osvětlení) za užívání sokolovny základní a mateřskou, ačkoliv by podle výše zmíněné smlouvy mohla základní a mateřská škola užívat sokolovnu zcela bezplatně!
Za posledních deset let tak TJ Sokol Osek obdržela od obce dotace
na činnost v celkové výši 710.479,- Kč a příspěvek na úhradu energií
v celkové výši 264.578,- Kč, tj. celkem 975.057,-Kč, což představuje
průměrný roční příspěvek 97.505,- Kč. A nesmíme ani zapomenout
na příspěvek na dostavbu sokolovny. I kdybychom ho vzali v rozpočtových cenách roku 1989 ve výši 1.370.000,- Kč, pak za posledních
patnáct let dostal Sokol od obce 2.345.057,- korun.
Je to málo? Velmi by mne zajímalo, zda existuje nějaká jiná obec
srovnatelná velikostí s Osekem, která by podobným způsobem podporovala sport.
Na rok 2011 je v rozpočtu obce rovněž připravena částka, určená
na podporu sportu a dále pro tělesně postižené, zdravotně postižené,
slabozraké, ochránce přírody apod. Pro tyto dotace byla podle vzoru
Městského úřadu v Rokycanech zpracována směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Osek. Po předložení dokumentů, jejichž
specifikaci směrnice stanovuje, budou připravené peníze rozděleny.
Obec vždy sportovní činnost podporovala a bude tak činit i nadále.
Jaroslav Peroutka
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2010.

Jak už bylo předesláno v úvodním článku, proběhly v říjnu minulého roku volby do obecního zastupitelstva. Voleb se díky vystupňované
předvolební agitaci zúčastnilo z celkového počtu 980 voličů 680 voličů, přičemž úředních obálek bylo odevzdáno 676.
Ze čtyř volebních stran, které sestavily kandidátky, získala největší počet mandátů (8) volební strana Sdružení pro rozvoj obce Osek
ve složení:
Jaroslav Peroutka
494 hlasů František Pokštefl
405
Jaroslava Výborná
443
Jan Kozel
380
Eva Dudlová
432
Luděk Trunec
374
Michal Čelechovský
442
Pavel Sloup
385
Josef Švarc
424
Miloslava Šneberková 335
Miloslav Oliberius
411
Tučným písmem jsou uvedeni zvolení zastupitelé obce
Po jednom mandátu pak získaly tři koaliční strany.
Občanská demokratická strana ve složení:
Ladislav Bejček
147 hlasů
František Holšan
Lenka Bejčková
110
Eva Keprtová
Václav Kašák
103
Petr Matoušek
Karel Sieger
102
Jiří Falout
František Loukota 76
Lubomír Kesner
Miloš Řežábek
50

31
63
31
13
33

Občanské sdružení Osecké sdružení přátel sportu ve složení:
Jaroslav Hlůžek
186 hlasů
Ondřej Oravec
61
Miroslav Vejvoda
178
Pavel Hirman
73
Petr Paum
85
Ladislav Stach
68
Václav Vrba
84
Jiří Maršík
69
Pavel Tománek
61
Vladimír Bejček
100
Martin Košař
65
Sdružení nezávislých kandidátů občanů Oseka a Vitinky ve složení:
Jan Cafourek
141 hlasů
Václav Svoboda
35
Jaroslav Dobiáš
121
František Nosek
38
Jan Smetana
103
Martina Skopová
26
Ivana Loukotová
100
Alena Průchová
32
Petr Barták
85
Miloslav Šůcha
58
Petr Němec
31
Na místo v zastupitelstvu rezignoval za Občanskou demokratickou
stranu Ladislav Bejček, jeho místo obsadila Lenka Bejčková
OÚ Osek

Osecká obecní vodárenská s.r.o.
Jak si mohli mnozí z občanů naší obce všimnout, proběhly v letních měsících uplynulého roku práce na pokládce výtlačného vodovodního potrubí z nově získaných vrtů v lokalitě pod statkem při
silnici na Volduchy. Touto akcí byl dokončen systém samostatného
zásobování obce Osek z vlastního vodního zdroje. Jedná se o poměrně složitý systém s přečerpávací stanicí u „Panenky Marie“, kde
byly, oproti původnímu záměru přímého čerpání do úpravny vody
Osek, uloženy dvě plastové akumulační nádrže, vzájemně propojené. Do nich je čerpána voda z jednotlivých vrtů a odtud je silnějším
čerpadlem přečerpávána přes armaturní komoru polního vodojemu OZOS (pracovní název - dar od Osecké zemědělské a obchodní společnosti) do úpravny vody v přerušovacím vodojemu Osek.
Zkušební provoz jsme zahájili počátkem listopadu loňského roku.
Během zimního období budou postupně odstraňovány technické
potíže jednak s dopravou vody, jednak s komunikací mezi úpravnou a čerpací stanicí, které je řešeno pomocí GSM komunikátoru, a v neposlední řadě i s optimálním dávkováním potřebných
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chemikálií. Každopádně je dnes vodovod Osek soběstačný. Zatěžkávací zkouškou však projde až v období končícího jara a začátku léta, které bylo v uplynulých letech
nejnáročnější na zásobování, a kdy oproti dnešnímu průměrnému odběru (70 m3/den) stoupne spotřeba na více
než dvojnásobek. Pro porovnání spotřeba obce Volduchy (včetně Borgersu a malé části Svojkovic) je 140 m3/
den. Protože ke konci roku hrozilo překročení povoleného množství odebrané surové vody z prameniště Habr,
vyzkoušeli jsme i možnost čerpání z našeho vodojemu
do hlavního vodojemu umístěného v areálu úpravny nad
Volduchami jako výpomoc v případě poruchy pro obec
Volduchy. Při průměrné spotřebě obou obcí je schopen
vodovod Osek zásobovat vodovodní síť Volduchy padesáti až sedmdesáti kubickými metry za 24 hodin. Ověření v letních měsících nás teprve čeká.
Současně s pokládkou vodovodního potrubí v Oseku jsme položili i nový vodovodní řad ve Vitince, a to
z „prostřední“ Vitinky do Hudlic v délce přibližně 650
metrů, a provedli připojení šesti odběratelů. Trochu jsme
se obávali poklesu tlaku ve vodovodní síti, protože vzdálenost z vodojemu do Hudlic je na tak malý průřez vodovodního potrubí už
značná, ale zatím se pokles neprojevil. Prověrkou bude opět suché
období v jarních a letních měsících.
Za rok 2010 se opět zvýšil objem čerpané surové vody z podzemních zdrojů. Za rok 2009 činil odběr podzemní vody celkem
90.665 m3, z toho do úpravny Osek přiteklo 28.852 m3 a do úpravny
Volduchy 61.813 m3. Z toho voda fakturovaná v Oseku vystoupila na 18.180 m3 a odběratelům ve Volduchách a Svojkovicích byla
vyfakturována voda v objemu 41.340 m3. V roce 2010 pak činil odběr podzemní vody 96.150 m3, z toho nátok do úpravny vody Osek
31.344 m3 a do úpravny Volduchy 64.806 m3. Objem vody fakturované pak činil v Oseku 22.811 m3 a ve Volduchách a Svojkovicích
44.282 m3. Technologická voda a ztráty na síti pak činí u spotřebiště
v Oseku 27% a ve Volduchách 32%. Pro úplnost uvádím i čerpání
surové vody a spotřebu vody pitné na Vitince. V roce 2009 bylo čerpáno 7.237 m3 surové vody, v roce 2010 pak 8.037 m3 (vlivem dvou
velkých úniků na vodovodní síti). Vyfakturované množství pak činilo v roce 2009: 5.410 m3 a v roce 2010: 5.014 m3. Ztráty na síti
ve Vitince dosáhly v roce 2010 38%.
Procento ztrát nepatrně sníží neodečtená odběrná místa chalupářů a chatařů. Přestože tato hodnota je poměrně vysoká, v celorepublikovém porovnání nepřevyšuje průměr. Ztráty jsou zaviněny drobnými úniky v rozvodných řadech, nepovoleným odběrem
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vody a manipulací s vodoměry. Proto v letošním roce přistoupíme
k některým opatřením na snížení ztrát. Jedním z nich bude uzavírání vodovodních přípojek odběratelů, kteří vykazují nulový odběr.
V případě, že pak budou chtít vodu odebírat, bude jim zkontrolován vodoměr a po dvou měsících bude proveden kontrolní odečet.
Připomínám, že s uličním uzávěrem kromě provozovatele nesmí
nikdo manipulovat. Od tohoto opatření neočekáváme razantní, ale
alespoň viditelné snížení ztrát. Co se týká ceny vodného a stočného,
v době přípravy časopisu jsme ještě neměli zpracované podklady
pro kalkulaci, ale po oddělení vodovodu Osek od vodovodu OsekVolduchy narostou některé položky, zejména náklady na rozbory
surové a pitné vody, což cenu vody zvýší.
V Rokycanském deníku byly zveřejněny ceny vodného a stočného v různých regionech ČR na rok 2011. Namátkou uvádím: Plzeň
68,47 Kč/m3, Praha 60,39; Brno 60,17; Pardubice 70,90; Hradec
Králové 71,40; Ústí nad Labem 75,19; Karlovy Vary 61,44.
Poslední věcí, o které bych se chtěl zmínit, je uzavírání nových
smluv s odběrateli. Drtivá většina občanů již smlouvy podepsala
a doručila. Touto cestou žádáme ty, kteří tak ještě neučinili, aby
smlouvy doručili na obecní úřad.
Protože §8 zákona o vodovodech a kanalizacích neřeší jednoznačně právní nástupnictví provozovatele, rozhodli jsme se přistoupit k uzavírání nových smluv a zároveň jsme požádali o vysvětlení
ministerstvo zemědělství. V odpovědi jsme obdrželi sdělení - cituji: „po změně provozovatele není třeba uzavírat nové
smlouvy, neboť tyto smlouvy jsou vždy smlouvami
mezi vlastníkem vodovodu a kanalizace a odběratelem
a to i v případě, že ji uzavřel provozovatel na základě
zmocnění vlastníka“. Protože slyšíme neustále z různých stran kritiku na činnost s.r.o., byl bych rád, aby
si kritici uvědomili, že pokud provozování vodovodu
a kanalizace převezme jiná společnost, zvýší se cena
vodného a stočného skokově odhadem o 40 % u stočného (prohlídky a opravy kanalizační sítě + přiměřený
zisk 8 – 10 %) a u vodného minimálně o zisk 8 – 10 %.
Ještě musím uvést na pravou míru několik mylných představ, ve kterých někteří ze spoluobčanů žijí
a na které se ptají:
1) Oseckou s.r.o. nevlastní jednatelé JUDr. Čelechovský
a Sloup, nýbrž zřizovatelem a jediným vlastníkem je
obec Osek,
2) Osecká s.r.o. provozuje vodovod a kanalizaci bez
zisku,
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3) jednatelé nepobírají žádnou odměnu,
4) do vodného a stočného jsou započítávány pouze náklady spojené s provozováním vodovodu a kanalizace,
to znamená, že pokud dojde k navýšení cen vodného
a stočného, nelze tyto prostředky použít na financování veřejného osvětlení nebo údržbu komunikací.
5) Osecká s.r.o. má pouze dva zaměstnance: na plný úvazek je zaměstnán pracovník vodovodu, na půl úvazku
je zaměstnána obsluha čističky odpadních vod. V případě jejich nemoci či dovolené zajišťuje provoz úpraven a ČOV jednatel.
6) Na dohodu o provedení práce pak pracuje účetní
s.r.o., dva pracovníci zajišťující odečty vodoměrů
v Oseku a Volduchách a osoba odpovědná, kterou je
Ing. Novák, zajišťující odbornou způsobilost nutnou
k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu. Ing. Novák ukončí svoji činnost v závěru letošního roku. Jeho funkci převezme jednatel.
Co se týká hospodaření, v roce 2010 prošla s.r.o. bez závad těmito kontrolami: DPH – Finanční úřad Rokycany, tvorba cen
a hospodaření – Finanční ředitelství Plzeň, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň –
provoz ČOV, Krajská hygienická stanice, pracoviště Rokycany – provoz vodovodu Vitinka a provoz vodovodu Osek-Volduchy.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k provozu vodovodu nebo kanalizace, přijďte se informovat a nepodléhejte dezinformacím. Děkuji
za trpělivost.
Sloup Pavel

Rozpočet na rok 2011
PŘÍJMY v tis. Kč

§

3632
3113

6310

§
2212
2219
2221
2310
2321
3113
3314
3319

1111
1112
1113
1121
1211
1332
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
2111
2122
4112
4134
2141

druh příjmu
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz osob ze sam. výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za znečišťování ovzduší
Poplatek - likvidace komunálních odpadů
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za provozování výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování tolerií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků /hřbitov/
Odvody příspěvkových organizací /odpisy/
Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souh.dot.vztahů
Převody z rozpočtových účtů
Příjmy z úroků

CELKEM

VÝDAJE v tis. Kč

druh výdaje
Silnice
Ost. záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čišt. odpad. vod a nakl.s kaly
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury

2011
2.190,00
360,00
320,00
2.040,00
4.720,00
3,00
640,00
27,20
1,00
50,00
40,00
20,00
804,00
54,80
113,80
200,00
70,00
3,20

11.657,00

2011
1.870,00
70,00
80,00
200,00
500,00
2.050,00
25,00
8,50

Osecký zpravodaj

3329
3341
3349
3392
3399
3419
3421
3429
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3745
4379
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6402

Ost.záležitosti ochr. památek a péče o kult.
Rozhlas a televize
Ost. záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní zálež. kultury,círví a sděl.prostř.
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komun.služby a úz.rozvoj jinde nezařaz.
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ost.sociální služby a čin.v obl.soc.prevence
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obec.příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr.
Finanční vypořádání minulých let
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80,00
10,00
35,00
40,00
105,00
39,00
22,00
7,00
10,00
300,00
100,00
300,00
40,00
1.150,00
855,00
65,00
468,00
852,00
2.232,90
15,00
25,00
70,00
32,60

11.657,00

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Osek za rok 2010
Do oblasti zlepšení spolupráce mezi Policií České republiky a obcemi patří i informace ze strany
policie o řešení různých přestupků i kriminálních
činů, které se na území obce staly a o kterých jsme
se většinou v minulosti dozvídali jen z doslechu.
Začátkem ledna byla na adresu obecního úřadu doručena zpráva o bezpečnostní situaci za rok
2010, z níž zveřejňujeme několik výňatků.
Za rok 2010 bylo zjištěno na území obce dvacet
osm přestupků, z toho devět bylo dopravních a devatenáct bylo majetkových, proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití:
- založení nepovolené skládky (Vitinka-Nový Dvůr)
- zasílání výhružných SMS zpráv (Vitinka-Nový Dvůr)
- ořezání větví ze stromu (Vitinka-Nový Dvůr)
- poškození plotu (Vitinka-Nový Dvůr)
- odcizení klíčů (Vitinka-Nový Dvůr)
- odcizení lana v areálu OZOS a.s. v Oseku
- odcizení tabule a poškození osvětlení zříceniny Kamýk
- zapálení jízdního kola v areálu základní školy v Oseku
- poškození telefonních rozvaděčů v Oseku
U výše uvedených přestupků nebyl zjištěn pachatel.
Dalších deset přestupků už bylo vyšetřeno úspěšněji a pachatel zjištěn
byl. Všechny se udály na území Vitinky – Nového Dvora:
- slovní napadení
- hrubé jednání
- schválnosti a slovní napadení
- fyzické napadení
- napadení a slovní vyhrožování
- čtyři případy schválností
- házení kamenů a vajec na dům
Nutno podotknout, že naše obec nemá přestupkovou komisi a přestupky, které se v ní vyskytnou, jsou řešeny Městským
úřadem v Rokycanech. Za každé řešení takového přestupku

pak platí obec Osek tisíc korun, přičemž nám ani
nemohlo být sděleno jméno pachatele přestupku vinou zákona na ochranu osobních údajů či
osobnosti.
Dále pak bylo šetřeno 31 trestných činů, namátkou uvádíme:
- vloupání do veřejně prospěšného zařízení
(čerpací stanice vodovodu Vitinka, kde došlo
k poškození plotu, vypáčení dveří do objektu, odpojení zařízení od el.
energie. Protože v takovém případě je i podezření na znehodnocení, příp. otrávení pitné vody, byly odebrány vzorky vody k rozborům
a vodovod byl dočasně vyřazen z provozu. Během šesti hodin byly
známy výsledky rozboru, přesto byla celá zásoba vody v nádrži (30
m3) preventivně vypuštěna do vodoteče. Teprve pak byl vodovod znovu uveden do provozu. Bohužel pachatel zůstal neodhalen.
- v šesti případech došlo k vloupání do různých objektů, kde nebyl
zjištěn pachatel
- v pěti případech došlo k trestnému činu výtržnosti, kdy byl zjištěn
pachatel
V dalších případech se jednalo o následující trestné činy:
- nebezpečné pronásledování (Vitinka-Nový Dvůr)
- vyhrožování (Vitinka-Nový Dvůr)
- zasílání výhružných SMS zpráv (Vitinka-Nový Dvůr)
- krádež králíků (Vitinka-Nový Dvůr)
- vniknutí na pozemek a poškození stromu (Vitinka-Nový Dvůr)
- poškozování domovní svobody (Vitinka-Nový Dvůr)
- poškození oken (Vitinka-Nový Dvůr)
- podvodné jednání (Vitinka-Nový Dvůr)
U některých z těchto trestných činů nebyl zjištěn pachatel. Jak sami vidíte, policisté mají v naší obci stále co řešit
a vyšetřovat. Proto buďme opatrní, dávejme si pozor na svůj
majetek, hlasme pohyb cizích a podezřelých osob, ať se nám
nestane, že se jednou vrátíme domů do vykradeného bytu.
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TJ Sokol Osek
Za uplynulé čtvrtletí se i naše tělocvičná jednota činila. Má za sebou řadu akcí všeho druhu. Uskutečnily
se procházka na Žďár, mikulášská nadílka, lampiónový
průvod a novoroční pochod k Čertovu kameni se začátkem 1. 1. 2011 v 11 hodin 11 minut a 11 vteřin.
Nezbývá než popřát do nového roku další úspěšné
akce a spokojené účastníky.

Klub důchodců
Je konec roku 2010, a tak je třeba bilancovat. Proto jsem se rozhodla
napsat pár řádek o činnosti, jak se nám to povedlo, to nechám na Vás,
našich občanech. Rok je ten tam, pro nás dříve narozené začal tak, že
jsme se sešli 15. 4. 2010, a to na posezení s muzikou s panem Žákovcem a paní Volínovou.
Každý rok se snažíme vymyslet jeden výlet náročnější a druhý ne
tak náročný, aby to bylo spravedlivé. Letos ten náročnější výlet byl
do našeho hlavního města Prahy. I když byl výlet náročný, vyšlo nám
počasí a všichni jsme se vrátili v pořádku domů. Nikoho nepohltila
naše matička, byly i úsměvné chvíle, a to když se nám zatoulala jedna
výletnice.
O prázdninách máme volno, tedy v uvozovkách, protože fungujeme jako babičky a dědové. Po prázdninách už zase můžeme vyrážet
do světa, následoval náš méně náročný výlet. Vydali jsme se do Blatné na krásný zámek ze 14. století. V Blatné naše kroky vedly ještě
do lihovaru, kde se mohli naši výletníci přesvědčit, jak se vyrábí pro

někoho oblíbená lihovina. Také nám dali ochutnat a bylo možné si
zakoupit lahvičky domů. V našem plánu bylo ještě jedno zastavení,
ale protože nám zabrala prohlídka zámku více času a naše těla už byla
dost znavená, třetí část už jsme vynechali. Všichni ale přijeli v pořádku zpět domů.
A už máme říjen a každý občan Oseka spěchá, aby vyjádřil svůj
názor u voleb do obecního zastupitelstva. Na 17. listopadu všichni
příznivci pěkné muziky jedou do Hrádku na koncert Hrádeckého Big
bandu. Jezdíme tam také proto, že tento orchestr řídí náš spoluobčan
pan V. Aubrecht, také nám zazpívala Iva Mužová, Zdenka Krauslová
a pořadem provázel pan Petr Smolík. Je to už tradice, že se každý rok
vydáme do Hrádku. Vždycky je to pěkný kulturní zážitek.
V předvánočním čase jsme si objednali paní Lukešovou, která nám
předvedla, jak se dá vyzdobit vánoční stůl. Oslava konce roku 2010
byla z organizačních důvodů přesunuta na měsíc leden 2011.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala obecnímu úřadu v čele
s panem Peroutkou za velkou podporu, kterou máme
od obce, protože bez pomoci,
jíž se nám dostává, bychom
nemohli fungovat. Nemalý
dík patří i Jednotě za pomoc
rovněž. Velké děkuji i pro
ženy, které usilovně pomáhají, a to úsekářkám. Nesmím
ale zapomenout na pana V.
Veletu, našeho předsedu,
a na všechny, kteří mají zájem,
aby náš klub fungoval bez
problému. Snad jsem na nikoho nezapomněla. Pokud ano,
tak se omlouvám.
Co si přát do toho dalšího
roku, hlavně hodně zdraví
a dostatek sil. Pak už jenom,
aby vše fungovalo, jak má
ke spokojenosti všech občanů.
Na závěr mi dovolte, abych
všem spoluobčanům popřála
do nového roku hlavně hodně
zdraví a spokojenosti.
S pozdravem V. Havlová

Osecký zpravodaj
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Společenská kronika
obce
Komise pro občanské záležitosti

Jubilanti:
Říjen 2010:

V pondělí 6. 12. se několik rodičů s dětmi
ze 3. třídy MŠ pozastavilo ve vánočním shonu a přišli si vyzkoušet své
dovednosti s keramickou hlínou. Byli jsme velice potěšeni, že byl zájem nejen jednotlivců, ale i celých rodin. Tvoření se líbilo jak dětem,
tak rodičům a do keramické pece putovala spousta hezkých výrobků.
Akce měla velký ohlas a všichni se těší na další setkání.

Vlasta Voříšková, Osek 150 (84),
Marie Kašáková, Vitinka 39 (82),
Jana Košařová, Osek 254 (85),
Květuše Andělová, Osek 74 (89),
Marie Špelinová, Osek 117 (86),
Ladislav Hošek, DPS Břasy (84),
Irena Aubrechtová, Domov Harmonie Mirošov (82),
Věra Rozumová, Domov Harmonie Mirošov (87)

Vánoční koncert

Listopad 2010:

Vlasta Nová, Osek 43 (80),
Marie Kotvová, Vitinka 32 (87),
Kristina Divišová, Osek 24 (86),
Zdenka Zemanová, Vitinka 7 (81),
Václav Černý, Domov Harmonie Mirošov (94),
Olga Farská, Osek 77 (81),
Jaroslava Aubrechtová, Domov Harmonie Mirošov (82),
Květoslava Novotná, Osek 104 (88)

Prosinec 2010:

Marie Bohuslavová, Osek 69 (82),
Marie Lokajíčková, Osek 216 (80),
Anna Pechoušková, Osek 102 (83),
Milada Vančurová, Osek 21 (75),
Věra Budínová, Osek 217 (80),
Jaroslava Šnáblová, Osek 203 (82),
Josefa Cajthamlová, Osek 68 (83),
Marie Forejtová, Domov Harmonie Mirošov (88)

Leden 2011:

Milena Lenková, Osek 135 (75),
Josef Barták, Vitinka 58 (70),
Stanislava Benetková, Osek 245 (82),
Josef Pašek, Osek 192 (90),
Černá Božena, Osek 211 (86)

Diamantovou svatbu oslavili dne 23.9.2010
manželé Olga a František Farských, Osek 77.

Narodili se:

Eva Dudlová

28.8.2010 Andrea Riegerová
29.8.2010 Vojtěch Groskopf
25.10.2010 Daniel Dobrev
16.11.2010 Jiří Vaněk

Opustili nás:
7.10.2010 Václav Aubrecht, 80 let
21.10.2010 Vlasta Aubrechtová, 77 let
21.10.2010 František Kemeny, 77 let
23.10.2010 Věra Rozumová, 86 let
19.12.2010 Zdenka Brandtnerová, 81 let

Na jevišti ve Velkém sále Obecního úřadu
Osek se 22. prosince 2010 sešli žáci Základní
školy Osek s dětmi z Mateřské školy Osek. Připravili si jako každý rok vystoupení s vánoční
tematikou. V 10 hodin začala svým vystoupením školka. Pod vedením paní učitelky Břindové za asistence ostatních paních učitelek dětičky ztvárnily putování
Marie a Josefa po Betlémě. Děti se pak v průběhu představení proměňovaly v ovce a pastýře nebo pány a paní betlémských domů. Nakonec
se Marie a Josef uchýlili do chléva, nad nímž se rozzářila jasná hvězda.
V průběhu zaznělo i několik koled. Hromový potlesk byl zasloužený.
Žáci základní školy měli pak co dělat, aby jim diváci neutekli. Jejich
program se skládal z několika krátkých vstupů, ve kterých žáci představovali své oblíbené činnosti, jimiž si krátí volný čas o vánočních
prázdninách. Diváci se tak stali svědky koulování, sáňkování, stavění
sněhuláka, povídání o dárcích a skoro i bruslení. Mezi těmito scénkami zněly vánoční písně a koledy jak z úst žáků, tak i v instrumentální
podobě. Na pomoc si žáci sami přizvali učitele za základních uměleckých škol, a to pana učitele Ježka a paní učitelku Neumannovou.
Koncert byl obohacen i o prezentaci fotografií zasněženého Oseka
od pana Bohuslava.
Přestože sál doslova praskal ve švech, většina diváků vydržela až
do konce. Všem jim moc děkujeme, doufáme, že se jim koncert líbil.
Zároveň se můžeme už začít těšit na koncert příští, opět v prosinci,
tentokrát však 2011.

Akademie řemesel

Zlatou svatbu oslavili dne 24.9.2010

manželé Lidmila a Miloslav Houškovi, Osek 224.

ZŠ a MŠ OSEK
Předvánoční
keramická dílna

V úterý 19. října 2010 navštívili žáci 9. ročníku ZŠ Osek Akademii řemesel s prezentací středních škol a zaměstnavatelů v Sokolovně
v Rokycanech. Dozvěděli se tu potřebné informace o vzdělávacích
oborech, vyzkoušeli si zajímavou výukovou techniku, prohlédli si
práce studentů.
Největší ohlas
měla studentská
vystoupení s tematikou ochrany
osob a majetku
a barmanská show.
Žáci se vrátili
do školy spokojeni
a vybaveni materiály o školách.
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ZŠ a MŠ OSEK
Zavírání zahrady
Zavírání zahrady v mateřince je každoroční významnou událostí. Také letos se sešlo mnoho rodičů i prarodičů s dětmi na školní zahradě, aby pomohli s jejím úklidem. Zakrátko bylo
shrabané listí a domek na hračky byl uklizený.

Úspěch žákyně ZŠ Osek

Poté byli odměněni nejlepší sběrači podzimních plodů. Děti společně zazpívaly a zarecitovaly všem přítomným. Byla vyhlášena soutěž rodin o nejhezčí vánoční ozdobu.
Všichni se nejvíce těšili na opékání uzenin. Hezké odpoledne rychle uběhlo
a děti s rodiči odcházeli domů až při setmění.

Ach, ty finance!
Úkoly s finanční tematikou potrápily žáky ZŠ Osek v úterý 7. 12. 2010.
Naštěstí na ně nebyl každý sám, ale řešili je ve své fiktivní rodině, kterou si pojmenovali a určili si role otce, matky a dětí.
Na šesti stanovištích plnilo 18 „rodin“ úkoly týkající se rodinného rozpočtu,
hypotečního úvěru, nákladů na vytápění, splátkového prodeje a účelného využívání rodinných financí. Výpočty se střídaly s křížovkou, úsudkovými úlohami,
skládáním vět, rébusem, osmisměrkou a e-learningovým cvičením. Žáci měli
k dispozici naučné slovníky a internet.
Pro odlehčení obtížných témat byly zařazeny i „umělecké“ disciplíny. Rodiny si vytvořily desky na zakládání pracovních listů, skládaly básničky, kreslily
obrázek své „rodiny“, psaly vyprávění o plnění úkolů. Na závěr svoji celodenní
činnost zhodnotily.
Všechny úkoly byly obodovány a 3 vítězné „rodiny“ obdržely odměny.

Při výtvarné výchově vytvářeli žáci práce do soutěže vyhlášené společností MEDIATEL Praha. Do soutěže bylo
odesláno 5 výkresů. S jedním z nich zvítězila žákyně 9.
ročníku Jana Moravcová.
Ve zprávě z Prahy od uvedené společnosti ze dne 8. 11.
2010 se uvádí:
„Vážená paní ředitelko,
jménem naší společnosti Vám chci poblahopřát k vítězství Vaší žákyně ve výtvarné soutěži „Náš kraj, naše město“
o nejhezčí dětskou kresbu. Je mi potěšením oznámit Vám,
že vítězným obrázkem pro lokalitu Rokycany je obrázek,
který nakreslila Jana Moravcová z Vaší školy. Jak jste již
byli informováni při vyhlašování soutěže, vítězné obrázky
jsou zveřejněny v telefonním seznamu Zlaté stránky pro
Plzeňský kraj v části nazvané Místní stránky a to v rámci
jednotlivých lokalit.“
Janě Moravcové blahopřejeme!
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