Osecký
zpravodaj
Ročník 2017/2 – Pov. MK ČR E 16359 - vydává OÚ Osek – zdarma
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas letí a přiblížil se konec roku 2017. Dovolím si vás
seznámit s akcemi, které jsme v druhé polovině
letošního roku již realizovali nebo rozpracovali.

Začátkem měsíce července se uskutečnilo
předání nového speciálního hasičského vozidla Scania
naší jednotce dobrovolných hasičů. Cena vozidla činila
7.504.420,- Kč, a byla uhrazena z větší části z dotačních
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
6.659.918,- Kč (z toho dotace z EU činila 6.289.923,- Kč a
dotace ze státního rozpočtu činila 369.995,- Kč), zbytek
pak byl uhrazen z rozpočtu obce. Mohu konstatovat, že
naše jednotka dobrovolných hasičů je vybavena
nejmodernější technikou, která je pravidelně
obnovována a doplňována z rozpočtu obce i
sponzorských darů. V letošním roce darovala hasičům
bezpečnostní agentura Iva peněžní prostředky na nákup
kalového čerpadla ve výši 52.000,- Kč.
Jak už jsem zmínil v předchozím vydání
zpravodaje, do základní školy byl zakoupen nový
moderní kotel na tuhá paliva Ekoefekt bio 190 o výkonu
190 kW, který je skutečným gigantem mezi stroji tohoto

druhu. Byl zprovozněn prvního prosince a bude vytápět
budovy základní školy, ve které přibydou nové třídy a
kabinety v podkroví, mateřské školy a hasičárny a ještě
má rezervu pro případné vytápění sportovního hřiště u
školy v případě, že by se v budoucnu opláštilo a
zastřešilo. V současné době probíhá
zkušební provoz. Na instalaci kotle se
podíleli jednak dobrovolní hasiči a
jednak zaměstnanci obce. Všichni
zaslouží velkou pochvalu. Investice ještě
není uzavřena. Kotel stál necelých
450.000,- Kč, k němu pak byl vybudován
venkovní zásobník na uhlí se šnekovým
dopravníkem
pro
automatické
doplňování paliva.
V polovině
roku
proběhlo
výběrové řízení na stavbu: „Půdní
vestavba a modernizace základní školy“,
ve kterém zvítězila firma Silba-Elstav,
s.r.o. Letkov. Investice si vyžádá náklady
ve výši 6.500.000,- Kč, přičemž
schválená dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj z evropských fondů činí 5,849.952,- Kč. Aby
dotace nebyla krácena, musí být stavba dokončena do
konce března 2018. Stavební úpravou půdního prostoru
školy vzniknou dvě moderně vybavené třídy a několik
menších kabinetů. Střecha bude osazena dvaadvaceti
střešními okny.
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Další důležitou investiční akcí, která byla
dokončena v měsíci červenci, byla druhá etapa stavby
„Chodníky v obci Osek u Rokycan při silnici III/2323“ od
budovy obecního úřadu ke statku, kterou zhotovila firma
Karel Lukeš – Autodoprava a zemní práce Volduchy.
Finální práce byly narušeny silným deštěm těsně před
pokládkou živičného povrchu, takže připravená zhutněná
pláň tělesa chodníku absorbovala tolik vody, že se druhý
den při válcování povrchu válec bořil. Mokrá štěrkodrť
musela být odtěžena přibližně v úseku 150 m, navezena
suchá, znovu zhutněna a znovu položena nová živice.
Přes tuto nepříjemnost byl chodník dokončen ve velmi
dobré kvalitě. Celkové náklady na tuto etapu výstavby
činily 1.510.583,- Kč a v rámci Plánu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2017 – Projekty obcí jsme
obdrželi dotaci 500.000,- Kč.
Na chodník bude navazovat společná investice
obcí Osek a Volduchy nazvaná „Komunikační propojení
obcí Osek a Volduchy pro chodce“, která zajistí bezpečný
pohyb chodců pohybujících se mezi obcemi, zejména
žáků obou základních škol. Stezka bude široká dva metry

a podkladová vrstva byla již položena v celé trase, což
může čtenář pozorovat při cestě do Volduch. Šířka byla
limitována souběhem s vysokotlakým plynovodem,
jehož ochranné pásmo sousedí těsně s trasou
chodníku. Dokončení je plánováno na jaro příštího
roku. Ve výběrovém řízení, které vypsala obec
Volduchy, uspěla znovu firma Karel Lukeš autodoprava a zemní práce Volduchy, což jsme
přivítali, neboť práce provádí levně a ve vysoké kvalitě
a ponese záruku za celou stavbu od Obecního úřadu
v Oseku až do obce Volduchy. Akci financují obě obce
každá na svém katastru. Obec Osek financuje 612 m a
obec Volduchy 715 m.
Důležitou oblastí ve vzhledu a hospodaření
obce je sběr a nakládání s komunálním odpadem a
hospodaření s biologicky rozložitelnými odpady. Pro
zkvalitnění služeb v této oblasti jsme zahájili práce na
vybudování moderního sběrného dvora a připravujeme

žádost o dotaci na jeho vybavení. Jak jste si jistě všimli,
v měsíci říjnu byl upraven živicí celý povrch sběrného
dvora tak, abychom v případě přiklepnutí dotačních
prostředků
v polovině
příštího
roku
byli
připraveni na rozmístění
kontejnerů na všechny
druhy odpadu.
Z dotace
by
kromě kontejnerů byl
pořízen i nový čelní
nakladač a výkonný
štěpkovač.
Úprava
povrchu sběrného dvora
si vyžádala náklady ve
výši 1.591.968,- Kč. Ve
výběrovém
řízení
zvítězila a práci provedla
firma
ZNAKON
a.s.
Sousedovice u Strakonic.
Další
akcí
v oblasti
nakládání s odpadem je
příprava
na
podání
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žádosti o dotaci na
zařízení kompostárny
nad
Průhonem.
Projektová
dokumentace
je
připravena.
Výzva
k podání žádostí by
měla být zveřejněna
začátkem příštího roku.
Z dotačních prostředků
bychom pořídili veškeré
zařízení
včetně
strojního vybavení.
V současné
době byla zahájena
podvrtem silnice na
Litohlavy
kompletní
revitalizace Kněžského
rybníka, spočívající ve
vytěžení sedimentu a
odvozu na skládku,
vykácení dřevin, opravu břehů a hráze včetně
výtokového objektu. V konečné fázi revitalizace tohoto
rybníka bude vysazena nová zeleň.
To byl výčet nejdůležitějších akcí, které byly
dokončeny, probíhají nebo jsou připravovány. Kromě
nich se uskutečňují i drobnější stavby jako instalace
prolézačky a kolotoče na Kamýku, nebo kulturní akce -

velmi zdařilé bylo vystoupení Hrádeckého Big bandu o
pouti na prostranství pod zříceninou letohrádku Kamýk.
Na závěr děkuji za spolupráci zaměstnancům
obce, většině zastupitelů a všem, kteří se podílejí na
zlepšování života v naší obci. Všem pak přeji příjemné
prožití svátků vánočních a do roku 2018 hodně zdraví a
rodinnou pohodu.
Jaroslav Peroutka

Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh
rozpočtu
byl
zveřejněn na úřední desce obecního
úřadu a schválený rozpočet je
vyvěšen na webových stránkách
obce Osek. Pro ty, kteří nemají
možnost shlédnout ani jednu
z možností
uvádíme
krátký
komentář. Příjmy obce jsou tvořeny
daněmi z příjmu fyzických a
právnických osob, daní z přidané
hodnoty a daní z nemovitostí
(18.690.000,- Kč), poplatky za
likvidaci komunálních odpadů, za
užívání veřejného prostranství, ze
psů a správními poplatky (830.000,Kč), dále pak odpisy a dalšími
příjmy, a to z pronájmu pozemků a
nemovitostí, z poskytování služeb
(hřbitov) a přijatými investičními
transfery
státního
rozpočtu
(6.255.000,- Kč). Celkem příjmy:

25.775.000,- Kč. Co se týká výdajů,
uvádíme jen přehled položek
s nejvyššími výdaji:
Opravy
místních
komunikací,
chodníků a vybudování chodníku do
Volduch (původně cyklostezka)
6.800.000,- Kč, pitná voda a čištění
odpadních vod (nákup dálkově
odečítaných vodoměrů, zařízení na
odbourávání fosforu na ČOV)
700.000,- Kč, úprava drobných
vodních
toků
(revitalizace
Kněžského rybníka) 2.500.000,- Kč,
investice a provoz základní a
mateřské školy 9.000.000,- Kč, sběr
a svoz komunálních odpadů a

vybavení sběrného dvora (v případě
přidělení dotace) 3.600.000,- Kč,
požární ochrana 350.000,- Kč,
zastupitelstvo obce a činnost místní
správy 4.200.000,- Kč.
Výdaje celkem 30.800.000,- Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude
pokryt zůstatkem běžného účtu
k 31.12.2017 ve výši 5.025.000,- Kč.
Obec
Osek
důsledně
dodržuje každým rokem vyrovnaný
rozpočet. Tím, že nikdy při tvorbě
rozpočtu nepřeceňujeme avizované
příjmy, zůstává na konci roku na
běžném účtu slušný zůstatek, který
je potom využit v dalším roce.
Letošní rekordní zůstatek byl
uspořen díky přijatým dotacím z EU,
státního rozpočtu a z dotačních
prostředků Plzeňského kraje.

Obecní úřad
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Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti:
Červenec 2017:
Božena Šůchová (83)
Stanislav Cajthaml (75)
Eva Vrbová (70)
Marie Košařová (70)
Vlasta Pelcová (89)
Václav Král (70)
František Farský (90)
Věra Svobodová (80)
Srpen 2017:
Augustin Budil (84)
Jaroslav Dobiáš (70)
Helena Veletová (70)
Jaroslav Andreovský (70)
Září 2017:
Josefa Aubrechtová (94)
Marie Pelcová (80)
Jiřina Černá (85)

Říjen 2017:
Jaroslav Pták (80)
Pavel Preťo (84)
Milena Levá (70)
Jaroslav Černý (70)
Ladislav Hošek (91)

Zlatou svatbu dne
23.9.2017 oslavili
manželé Jaroslava a
Zdeněk Výborní.

Listopad:
Marie Huclová (70)
Anna Vorlíková (83)
Boleslav Pavelka (81)
Prosinec 2017:
Libuše Brejchová (84)
Marie Lokajíčková (87)
Zdenka Plimlová (86)
Božena Fuchsová (84)
Anna Pechoušková (90)
Milada Vančurová (82)
Miloslav Pelc (83)
Věra Budínová (87)
Jan Marek (70)

Narodili se:
Adam Bystřický
Šimon Bystřický
Žaneta Kacerovská
Šimon Říha
Vanesa Hofmanová
Jonáš Zikmund
Opustili nás:
Josef Košař
Jan Šnajdr
Marie Bohuslavová
Miloslav Paroubek
Michaela Bůchová
Ivo Barták
Jana Fridrichová
František Farský

Vítání občánků:
Dne 14.10.2017 přivítala
místostarostka
obce
Jaroslava Výborná v
obřadní síni obecního
úřadu sedm nových
občánků:
Lucii Pelcovou
Natálii Čejkovou
Adama Bystřického
Šimona Bystřického
Ellu Košařovou
Veroniku Brožovou
Lucii Veselou
E. Dudlová

ZŠ a MŠ Osek
dopoledne nám zpestřilo vystoupení „Krejčíka Honzy“.
Posledních čtrnáct dní v září se předškoláci zúčastnili
plavání v rokycanském bazénu. Všichni byli moc
šikovní, zvládli i lekce ve velkém bazénu bez strachu a
nakonec získali mokré vysvědčení.
V říjnu jsme se společně bavili o podzimu,
počasí, plodech podzimu a listech. Vyrazili jsme na
vycházku do lesa za krásami přírody. Sbírali jsme šípky,
poznávali hložinky, hádali, na kterém stromě rostou
žaludy a došli jsme až ke starému buku na Čihadle. U
školky jsme z krásných barevných listů zkoušeli
„zaplétat draky“, z keramiky jsme si vyrobili hříbky a
z barevných papírů větrníky. Podzim ještě nekončí, a
tak doufáme, že zažijeme ještě spoustu zajímavých
věcí.

Podzim u Myšek

Podzim u Berušek

První měsíc letošního školního roku proběhl ve
třídě Myšek ve znamení seznamování. Jak s paními
učitelkami, tak s nově příchozími dětmi. Jedno páteční

S dětmi jsme strávili mnoho krásných chvil. Na
vycházkách jsme si všímali podzimních krás, změn
počasí, to jak se měnila příroda, sbírali jsme podzimní
plodiny. Začali jsme se seznamovat s anglickými
slovíčky, přivítali jsme ve třídě nové kamarády, každý
měsíc jsme vyráběli z keramiky, shlédli jsme divadelní
představení, seznamovali jsme se základními
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geometrickými tvary, naučili se mnoho básní a písní
s podzimní tematikou, pomohli jsme zvířátkům –
soutěž ve sběru kaštanů a žaludů – aby měli v zimě co
jíst, zmínili jsme se o americké tradici Halloween (foto),
aby děti věděly, jak to chodí i v jiných zemí. Kdo chtěl,
mohl přijít do školky ve strašidelném kostýmu.
Někteří rodiče donesli vydlabané dýně, za což
jim moc děkujeme. Nezapomněli jsme ale ani na naši
tradici – Dušičky - a navštívili hřbitov, kde jsme se
chovali tiše a povídali si o tom, jak se na hřbitově
chovat.
Děkujeme též panu Hereitovi, který dětem
ukázal voliéru plnou barevných andulek.
Zároveň s koncem podzimu se rozloučíme i
s paní učitelkou Janou Bradovou, která odchází na
mateřskou dovolenou, a budeme se těšit na paní
učitelku Šárku Tycovou.
Keramika s rodiči
Příjemné odpoledne jsme strávili s maminkami,
dětmi a paní Skočilovou z volno-časového centra
Mozaika Rokycany dne 2. 11. 2017. Každý si mohl
vyrábět dle vlastní fantazie. Někdo zvolil andělíčky, jiní
sáhli po vykrajovátkách a vyrobili si ozdobičky na
stromeček. Paní učitelka Svobodová upekla všem
čokoládové muffinky, za což jí moc děkujeme.
Nechyběla ani káva nebo čaj pro maminky. Těšíme se
na další akci s rodiči.
Klaun TU TU

Odpoledne s rodiči - Zavírání zahrady
Měli jsme velké štěstí, že nám počasí přálo, a
my jsme si tak mohli užít odpolední akci s rodiči.
Nejprve nás čekalo připravit školkovou zahrádku
k zimnímu spánku, děti zazpívaly naučené písničky
s podzimní tematikou a poté jsme vyhlásili a hned
odměnili všechny šikovné pomocníky, kteří sbírali
kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu. Na 3. místě se
umístila Gábinka Soukupová, na 2. místě Evička
Lukáčová a nejlepší sběračkou se letos stala Ellinka
Šimončičová se 140 kg.
Hned po vyhlášení výsledků se šikovní tatínci
vrhli na rozdělávání ohýnku a díky paní Kreisingerové,
která zajistila pro každé dítě buřtíka, jsme si mohli
opékat. Taky nesmíme zapomenout poděkovat paním
kuchařkám, které nám upekly velký plech perníku.
Všem zúčastněným moc děkujeme. Plody si
odvezl pan hajný a za odměnu nám do každé třídy
věnuje vánoční stromeček, který si s dětmi společně
nazdobíme.
Odpolední "hraníčko" v MŠ
V úterý 28. 11. jsme za účasti pana Vodičky
uspořádali ,,hraníčko ve školce pro rodiče s dětmi“. Pan
Vodička dovezl mnoho rozmanitých her, u každé nám
ukázal, jak se hraje, a děti měly tak možnost si vše
vyzkoušet. Rodiče si hry mohli na místě zakoupit. Ani
paní učitelky neváhaly a objednaly něco dětem do
školky k Vánocům.

Klaun děti seznamoval s dopravou a
bezpečností na silnici. Děti si vyzkoušely, jak se poutat
v autě, klaun jim vysvětlil, jak je důležité nosit helmy a
chrániče nejen na kolo, holky si zahrály na modelky a
vyzkoušely si různé druhy a barvy reflexních vestiček.
Klaun jim ukázal, jak jsou vestičky (reflexní proužky)
vidět ve tmě. Kluci si zahráli na policisty a řídili
dopravu. Děti měly možnost chodit po přechodu na
zelenou a na červenou vzorně stály a čekaly. Věříme, že
toto
představení
bylo pro děti
přínosné.

Dějepisná exkurze

Poslední říjnový den se 6. třída zúčastnila Školy
mladých archeologů v plzeňském muzeu. Oblíbené
archeologické dílny zaměřené na autentický prožitek,
experimentální archeologii a archeologii v praxi zavedly
děti do období pravěku. Ověřily si své znalosti,
vyzkoušely práci archeologů a na 27 panelech
doplněných bohatou fotografickou dokumentací z
Osecký zpravodaj
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terénních výzkumů se seznámily s vývojem pravěkého
a raně středověkého osídlení kraje. Expozice byla
doplněna rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou
konstrukcí vodní cisterny z Vladaře a kamennou
slovanskou pecí. Žáci si vyzkoušeli i drcení obilí
kamennými drtidly a žernovem.

Výlet do Techmánie
Zábavnou formu výuky v Techmánii si 9. 11.
2017 užili žáci 6. třídy. V planetáriu se dozvěděli
spoustu zajímavostí o vesmíru a planetách sluneční
soustavy. Po nasazení „kouzelných brýlí“ se rázem
ocitli na Měsíci, Venuši, Jupiteru či Marsu.

Nejen za moderním uměním
Nejen za moderním uměním si v pátek 3.
listopadu 2017 vyjeli žáci nejvyššího ročníku do
hlavního města Prahy, otevřely se jim taktéž dveře
reprezentačních prostor Pražského hradu. Po shlédnutí
všech nádherných místností Hradu, provedených ve
starším novobarokním stylu, nechali historii za sebou a
vydali se vštříc novému.
Jelikož již moderní umělecké směry 20. století z
dějepisu dobře znají, nepřekvapila je výstava českých
impresionistů v čele s tvorbou Jana Slavíčka, vůbec se
nedivili hranatému světu s kubistickými motivy u Domu
u Černé Matky Boží na Novém Městě a dokonce ani
nebyli udiveni jedinečností Tančícího domu na nábřeží
Vltavy.
Jejich kroky vedly též směrem na Florenc k
rondokubistickému domu Paláce Archa, aby posoudili
dnes již ne zcela aktuální a moderní budovu Bílé labutě.
Hned naproti ukončili svá putování v EKOkavárně
Loving hut v Černé labuti, která přímo září svou
zdařilou renovací, a také spoustou dobrot domácí bio
výroby.

Prohlédnutím expozice Vesmír si své znalosti
ještě doplnili a vyzkoušeli. „Škoda, že program Jsme
vetřelci byl tak krátký,“ posteskli
si mnozí, neboť cestování ve 3D
jim uteklo velmi rychle.
V Techmánii si žáci procvičili
mozek, protáhli tělo a plni
dojmů se vraceli domů.
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Zahrádkáři
Vážení zahrádkáři, spoluobčané.
V zimních měsících mnoho z nás
hodnotí uplynulý rok, jak se vydařil
a co nám přinesl nového. Stejné je
to u nás zahrádkářů. Letošní rok byl
v naší obci ovlivněn jarními mrazy,
které přišly v době květu většiny
ovocných stromů. Květy jabloní a
hrušní většinou zmrzly a i ti nejstarší
z nás takovou neúrodu nepamatují.
Třešně a višně mnozí měli, radost
však zkazily nálety špačků, kteří
dokázali sklidit nebo znehodnotit to
málo, co na stromech bylo. Kosové
se zase zaměřili na první
načervenalé jahody, raný rybíz i
ostatní
bobuloviny
likvidovali
obdivuhodně rychle. Nezbývalo než
pomocí netkaných folií obalit
všechny dozrávající keře nejen
rybízu, ale i keře či stromky černého
jeřábu a keře muchovníku. Ořešák,
jehož plody neodmyslitelně patří do
vánočního pečiva, již druhým rokem
spálil mráz, jeho pěstování přináší
většinou jen starost kam s lupením.
Radost a užitek naopak měli
ti, kteří do půdy připravené na
podzim minulého roku vysadili či

vyseli saláty, kedlubny, červenou
řepu, kořenovou zeleninu, okurky,
rajčata a určitě ještě mnoho jiných
druhů dle chuti koho z nás. Při
vhodné
zálivce
a
dostatku
organických a minerálních hnojiv
jsme letos byli odměněni bohatou
úrodou.Všichni,kteří
ochutnali
vlastnoručně vypěstované rajče,
budou se mnou souhlasit, že chutná
jinak než kupované. A pocit z vlastní
sklizně bez nadměrné chemické
ochrany za to určitě stojí. Názor,
který ctili naši předkové, kdy

užitková zahrada či zahrádka
musela pokrýt spotřebu rodiny
ovocem a zeleninou, již delší dobu
neplatí. Je to dobře, není to dobře,
prostě je to realita.
Závěrem mi dovolte popřát
nám všem pohodové prožití svátků
vánočních a do nového roku 2018
hlavně pevné zdraví. Zahrádkářům
bohatou úrodu na svých zahrádkách
a zahradách za ZO Českého
zahrádkářského svazu přeje Jaroslav
Dobiáš, předseda.

Klub důchodců
Druhé pololetí letošního roku jsme zahájili delším výletem. Navštívili jsme Klášter Kladruby, založený v roce
1115 knížetem Vladislavem pro řád Benediktinů. Na počátku 14. století patřil mezi nejbohatší kláštery v Českém
království. Nyní je klášter ve správě NPÚ. Další zastávkou bylo Hornické muzeum v Plané, které vzniklo iniciativou
bývalých horníků.
V labyrintu chodeb je instalována expozice rudného hornictví, které v současné době v Čechách už
neexistuje.
Velké
množství
exponátů
působí
v podzemí
velmi autenticky. Po
obědě
v Chodové
Plané jsme odjeli do
Mariánských
Lázní.
V parku Bohemium
jsme viděli miniatury
různých
kulturních
památek,
např.
Karlštejn,
Červená
Lhota, Kokořín a
Osecký zpravodaj
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spoustu dalších památek. Nově byla instalována
brána plzeňského pivovaru Prazdroj a kostel Sv.
Bartoloměje v Plzni.
Po prohlídce jsme se přemístili do města na
procházku, kávu a oplatky a čekali na zpívající
fontánu, která začala v 17 hodin. Půl hodiny před
produkcí se spustil liják, a protože jsme měli
„objednané počasí“ déšť ustal a vysvitlo sluníčko.
Fontána zahrála „Hudbu pro fontánu“ od Petra
Hapky. Potom už jen cesta domů. Výlet byl náročný,
vrátili jsme se unavení, ale spokojení.

Ve spolupráci s členským výborem Jednota KD Rokycany
se někteří naši členové zúčastnili akce „Informovaný senior“
s přednáškami: sebeobrana, první pomoc, dědictví a sousedské
vztahy, organizován byl také počítačový kurz.
Další akcí byla návštěva představení „My fair lady“ v
divadle Pluto. Na notoricky známý muzikál, který známe z filmu
nebo velkých divadel, jsme byli zvědaví na nastudování na malém
kabaretním jevišti. Myslím, že nikdo nebyl zklamán. V režii
Bronislava Kotiše a choreografa Jana Ondera hráli Kamila
Kikinčuková, Radek Zima a ostatní členové divadla.
Poslední akcí v tomto roce bylo posezení s hudbou
Václava Žákovce, pěkně jsme si zazpívali a zatančili.
Závěrem bych chtěla poděkovat obci Osek za finanční
podporu, my tím můžeme pořádat více akcí. Protože tento
zpravodaj vychází koncem roku, přeji všem, nejen důchodcům,
krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví,
štěstí a pohody.
Jaroslava Bohuslavová

Místní knihovna Osek
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás oslovila
jako knihovnice Místní knihovny
Osek. Je čas dlouhých večerů a
mnozí z vás právě nyní častěji
sáhnou po knize. Dnes jsou knihy
drahá záležitost, zvláště ty, které
vezmeme do ruky jednou nebo
dvakrát. Proto vám nabízím
služby obecní knihovny a snad i
poradím. Máme k dispozici přes
5000 svazků různých žánrů pro
mládež i dospělé, tituly starší i
úplné novinky, obec Osek nám
poskytuje dostatek prostředků

k nákupu knih. Při speciálním
přání čtenáře se mohu obrátit na
Okresní knihovnu v Rokycanech,
kde knihu, pokud ji mají, pro
něho mohu zapůjčit.
Snad ještě připomenutí,
že naše knihovna sídlí v suterénu
obecního úřadu, půjčování knih
probíhá každou středu od 17 do
18 hodin, registrace nových
čtenářů i následné půjčování jsou
zdarma. Věřte, že mě každý nový
zájemce o četbu moc potěší.
Blíží se závěr roku 2017 a
s ním krásný vánoční čas. Užijte si
Osecký zpravodaj

jej v klidu a pohodě s rodinou,
přáteli a s dobrou knihou.

PF 2018
Věra Dobiášová, knihovnice
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Kaplička a autobusová zastávka

Začátkem podzimu byla u
Lidového domu nainstalována nová
autobusová zastávka, ve které řidič
cestující nepřehlédne a včas jim
zastaví.
V létě 2017 byla opravena kaplička
v Novém Dvoře. Na opravě se podílel pan
Zdeněk Oliberius a pan Václav Opatrný,
kterým děkujeme za dobře odvedenou
práci.

Sběrný dvůr
V současné době nám zaslala kompostárna Kruhovka Radnice ukončení smlouvy o odvozu a uložení
biologicky rozložitelného odpadu, neboť 31.12.2018 končí platnost dotačního titulu operačního programu
životního prostředí, podle kterého byla společnost vázána povinností zdarma svážet a ukládat biologický
odpad z naší obce. V průběhu roku 2018 obdrží obec návrh nové smlouvy, kde již bude odvoz a uložení
biologického odpadu zpoplatněno. I proto jsme v předstihu zahájili přípravu na vybudování kompostárny
vlastní, která by nám měla část prostředků vynakládaných na likvidaci biologického odpadu ušetřit.

Osecký zpravodaj
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Krizová pomoc
Jmenuji se Irena Lacinová
a od března tohoto roku působím
jako poradce pro oběti trestných
činů v projektu „Proč zrovna já II“
Probační a mediační služby.
Poradna sídlí v budově ÚZSVM
(vedle soudu), Politických vězňů
20/18. Poradenství je bezplatné a
anonymní. Klientům nabízím
podporu a pomoc při vyrovnávání

se s dopady trestného činu, při
orientaci v trestním řízení,
poskytuji
základní
právní
informace. Může mě kontaktovat
každý, kdo se cítí být obětí a
potřebuje o tom mluvit.
Přikládám i leták na
bezplatnou
telefonní
Linku
seniorů, která je určena všem,
kteří jsou 50+ a chtějí si anonymně

Osecký zpravodaj

a bezplatně promluvit o tom, co je
tíží.
Mgr. Bc. Irena Lacinová
poradce pro oběti trestných činů,
projekt "Proč zrovna já? II"
Probační a mediační služba
http://www.pmscr.cz
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Významné osobnosti
Jan Tadeáš Lindacker
Trvale se usadil v Oseku, kde pracoval jako šichtmistr.
Jako učený geolog a botanik byl autorem mnoha
odborných děl. Byl první, kdo vědecky prozkoumal
a zmapoval celé Čechy, i část sousedních zemí,
ve svém oboru. Jeho sbírka nerostů LindackerskoŠternberská tvořila základ Národního muzea. Zemřel r.
1816 a pohřben je na hřbitově u kostela v Oseku.
ThDr. Josef Tumpach
Narodil se r. 1862 v Oseku. Byl to český básník,
profesor, theologický spisovatel a překladatel.
Spolupracoval s dr. Antonínem Podlahou. Často
používal pseudonymů – Jindřich Motov, Josef Osecký
a Josef Kajetán. Zemřel v Praze a je pochován
na nynějším hřbitově v Oseku.
František Kavalír
Narodil se v roce 1878 v Oseku čp. 78 a zemřel v Praze
v roce 1932. František Kavalír byl architekt
a publicista. V Praze studoval u Prof. Jana Kotěry
na Umělecko-průmyslové škole.
V roce 1914 byl
spoluzakladatelem Společnosti architektů, členem
výboru a vydavatelství časopisu "Styl" - časopisu
pro architekturu, stavitelství a umělecký průmysl.
Přispíval i do časopisu "Krásy domova". Dále byl
spoluzakladatelem a předsedou "Artělu" - instituce
pro vybudování českého uměleckého průmyslu.
Se svým bratrem Václavem založili stavební firmu

Bratří V. a F. Kavalírové v Praze na Smíchově a byl
jejím šéfem. Mezi mnoha stavbami je významná
záchrana středověké usedlosti v Praze na Hřebenkách.
Zemřel v Praze v roce 1932
a je pohřben
na Královských Vinohradech.
Vladislav Forejt
Tento cestovatel, ernitolog, redaktor a spisovatel
pocházel též z Oseka. Po r. 1948 odešel do ústraní.
Věnoval se pěstování léčivých bylin a lidovému
léčitelství v Mnichovo Hradišti. Zemřel v Praze r. 1974.
Bohuslav Vyhlídka 1902 - 1979
Od roku 1941 byl řídícím učitelem ve zdejší škole,
autorem zápisu III. dílu pamětní knihy obce Osek,
organizátorem
osvětových
a kulturních
akcí,
dlouholetým dopisujícím členem Národního muzea
v Praze.
František Bohuslav 1924 - 2008
Byl cvičitelem, činovníkem a starostou Sokola, 20 let
se věnoval studiu archivů v Plzni a na Křivoklátu,
sepsání historie obce Osek a Vitinky.
Jaroslav Benetka 1926 - 2007
Byl vynikajícím sportovcem v oddílech české házené
a ledního hokeje, iniciátorem a realizátorem stavby
sportovního zařízení. Jako úspěšný starosta se zasadil
o vybudování technické infrastruktury obce.

Osecký zpravodaj
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Místní poplatky na rok 2018
Oznámení!

Oznámení!
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,

POPLATEK ZA PSA

SBĚRU, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

NA ROK 2018

KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

VE VÝŠI 100,- Kč ZA

NA ROK 2018

KAŽDÉHO PSA

VE VÝŠI 500,- KČ ZA

JE SPLATNÝ DLE

KAŽDÉHO POPLATNÍKA JE

VYHLÁŠKY OBCE

SPLATNÝ DLE OBECNĚ
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE OSEK

DO 31. BŘEZNA 2018

DO 31. BŘEZNA 2018

Zimní údržba
Vzhledem k tomu, že lze očekávat každým dnem sněhovou nadílku, upozorňujeme řidiče,
aby parkovali svá vozidla tak, aby nepřekážela průjezdu traktoru s pluhem.
Místní komunikace, kterými bude kvůli odstaveným automobilům znemožněn průjezd,
zůstanou neuklizeny.
Obecní úřad

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018.
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