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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí rok 2018, dovolte mi, abych Vás seznámil
s letošním děním v naší obci. Nejprve bych tímto chtěl
poděkovat občanům, kteří se v říjnu zúčastnili voleb do
zastupitelstva naší obce. Poměrně vysoký mandát je pro
mne závazkem pro toto volební období. Nyní Vás
seznámím s úkoly, které byly splněny v tomto roce.

kvůli topolům, které na břehu rostly, zničené a bylo
třeba vybudovat břehy nové. Navíc SÚS PK vznesla
požadavek vybudovat betonovou opěrnou zeď na jižní
straně z důvodu podmáčení silnice směr Litohlavy. Po
napuštění rybníka vodou jsem zaznamenal několik
kladných ohlasů jak od občanů obce, tak od občanů,
kteří obcí jen projíždějí. Původní rozpočet byl stanoven
částkou 4,5 mil. korun a skutečná cena díla byla necelé 3
mil. korun. Naše úspora byla docílena kvalitním výběrem
firem, aniž by to mělo dopad na kvalitu odvedené práce.
Jsem rád, že se toto dílo zdařilo a nemusíme se za něj již
stydět.
Třetí v pořadí z akcí, které podle plánu bylo třeba
vybudovat, bylo komunikační propojení mezi obcemi
Osek a Volduchy. Několik let se o tomto projektu
hovořilo z důvodu zajištění bezpečnosti občanů, kteří
mezi obcemi chodí, a z důvodu společných základních
škol, ve Volduchách I. stupeň a v Oseku II. stupeň. Nyní
mám možnost odpovědět na některé dotazy, které
dostávám od Vás - občanů. Proč to není klasická
cyklostezka? Odpověď zní: klasická cyklostezka má šířku
3 m a my máme šířku 2 m. Důvod jsem již několikrát na

Největší investiční a zároveň nejnáročnější akcí bylo
vybudování podkrovních tříd v základní škole. Tato akce
představovala okolo 7 mil. korun, a jelikož jsme získali
dotaci z evropských fondů, pro obecní pokladnu to
přestavuje částku 1 mil. korun. Doporučuji po domluvě
s paní ředitelkou školy prohlídku těchto prostor.
Další náročnou akcí byla oprava Kněžského rybníka
včetně vypouštění a napouštění tohoto vodního díla. U
tohoto rybníku se po vypuštění zjistilo, že břehy jsou
zasedání zastupitelstva obce vysvětloval, že zároveň
s linií chodníku je položeno vysokotlaké potrubí plynu a
jeho ochranné pásmo jsou 4 m na každou stranu, tudíž
jsme rádi, že se projektantům podařilo vtěsnat sem
chodník alespoň o šířce 2 m. Další otázkou je, proč je
chodník označen značkami pouze chodci, když bylo
řečeno, že chodník bude využíván pro smíšený provoz –
chodci a cyklisti. Značky chodci byly navrženy podle
projektu, a tak firma, která se musela držet projektové
dokumentace, osadila tyto značky.
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během měsíce února 2019 budou tyto značky změněny.
Nyní ve spolupráci s obcí Volduchy pracujeme společně
na kolaudaci tohoto „Komunikačního propojení mezi
obcemi“.
Chodník od průmyslové zóny v Oseku do obce Volduchy
k firmě Řehák měří celkem 1.127 m, chodník v obci
Volduchy 200 m a celkový náklad pro obě obce byl 3,385
mil. Kč. Myslím, že tato společná realizace se zdařila a
přispěje hlavně k bezpečnosti chodců, cyklistů a
ostatních.
Čtvrtou z větších akcí obce byly počáteční práce na
kompostárně Osek. Proč kompostárnu budujeme?
S přibývajícími stále přísnějšími předpisy, které nás
v oblasti likvidace odpadů rok od roku zatěžují, je třeba
se na tuto skutečnost s předstihem připravit. Kdo z obcí
nebude připraven, bude v budoucnu platit nemalé
částky za odvoz tohoto bio odpadu, a tím bude obecní
pokladna velice zatížena. Bio odpad, to znamená listí,

tráva a větve, zatím do konce tohoto roku odvážela
zdarma firma do Radnic několik let.
Nyní, jelikož mají po udržitelnosti projektu, kdy získali
vozidlo a nádoby apod., budou za tento odpad účtovat.
Nás samozřejmě také v těchto začátečních fázích bude
vybudování a provoz kompostárny něco stát, ale časem
se tato investice vrátí. Kompostárna je na pozemku obce
a bude sloužit pouze pro bio odpad a jen pro občany
obce Osek.
Kromě již zmíněných akcí jsme vyasfaltovali několik set
metrů ulic a vjezdů, vyměnili jsme čekárnu ve Vitince,
pořídili územní plán a realizovali jiné drobnější akce.
Vážení spoluobčané, kromě každodenních úkolů budeme
plnit postupně náš volební program. Uděláme maximum
pro to, aby se nám zde žilo lépe a aby prostředí, v němž
žijeme, bylo příjemné.
Přeji Vám klidné a pohodové vánoční svátky a vše
nejlepší, pevné zdraví a pohodu v nastávajícím roce 2019.
Jaroslav Peroutka

Schválený rozpočet na rok 2019
PŘÍJMY v tisících Kč
§
1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1343
1361
1381
1511
3613 2131
3613 2132
3632 2111
3639 3113
6330 4134

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 - likvidace komunálních
odpadů
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
/hřbitov/
Příjmy z prodeje DHM
Převody z rozpočtových účtů /SF/
CELKEM

2019
5000,00
100,00
350,00
4000,00
9500,00
670,00
28,00
5,00
17,00
75,00
1400,00
15,00
40,00
40,00
200,00
110,00
21550,00

VÝDAJE v tisících Kč
§
Třída Druh výdaje
2212
Silnice
5
2219
Ost. záležitosti pozemních komunikací
5
(opravy chodníků)
2223
Bezpečnost silničního provozu
6
2292
Dopravní obslužnost
5
2310
Pitná voda
5
Pitná voda (nákup pozemku)
6
2321
Odvádění a čištění odpad. vod a nakl.s
5
kaly
2333
Úprava drobných vod.toků (koupaliště)
5
3113
Základní školy
5
3314
Činnosti knihovnické
5

2019
1721,40
4810,00
120,00
75,00
100,00
100,00
200,00
40,00
1750,00
28,60

3319
3329
3341
3349
3392
3399
3421
3429
3613
3631
3632
3639
3721
3722

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6

3725
6

3745
4359
4379
5512
6112
6171
6310
6320
6330

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Ostatní záležitosti kultury
Ost.záležitosti ochr.památek
Rozhlas a televize
Ost. záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře /KZ Vitinka/
Ostatní záležitosti kultury,církví a
sděl.prostř.
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz KO (dovybavení sběr. dvora dotace)
Využ. a zneškodňování KO kompostárna
Využ. a zneškodňování KO kompostárna
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ost. služby v oblasti soc. prevence
Ost.soc.služby a čin.v obl.soc.prev.(dary)
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vl. fondům v rozpočtech
úz.úrovně
CELKEM

12,00
150,00
25,00
20,00
120,00
110,00
220,00
12,00
5,00
400,00
400,00
400,00
15,00
1385,00
300,00
3800,00
200,00
945,00
20,00
70,00
400,00
1500,00
3331,00
15,00
90,00
110,00
23000,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1 450 tis. Kč bude
pokryt zůstatkem běžného účtu k 31. 12. 2018
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Vyvěšeno dne 26. 11. 2018
Zpracovala: M. Bradová
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obecního úřadu a na webových stránkách obce Osek a
schválen zastupitelstvem obce 13. prosince 2018. 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 nemovitosti
(20.350.000,- Kč), poplatky za likvidaci komunálních
odpadů, za užívání veřejného prostranství, ze psů a
správními poplatky (720.000,-Kč), dále pak dalšími
příjmy, a to z pronájmu pozemků a nemovitostí,
z poskytování služeb (hřbitov) a ostatními příjmy
(280.000,- Kč). Celkem příjmy: 21.350.000,- Kč.
Co se týká výdajů, uvádíme jen stručný přehled
položek s nejvyššími výdaji:
Opravy místních komunikací a chodníků při hlavní
silnici a vybudování chodníku ve Vitince v celkové
částce 4.800.000 Kč, pitná voda a čištění odpadních
vod (nákup dálkově odečítaných vodoměrů, čištění

kanalizace a kamerové prohlídky) 400.000,- Kč, opravy
a provoz základní a mateřské školy 1.750.000,- Kč,
sběr a svoz komunálních odpadů 1.385.000,- Kč +
případné dofinancování vybavení sběrného dvora
v případě přidělení dotace 300.000,-Kč, požární
ochrana 400.000,- Kč, zastupitelstvo obce a činnost
místní správy 4.620.000,- Kč. Výdaje celkem
22.800.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude
pokryt zůstatkem běžného účtu k 31. 12. 2018, který
díky obdržené dotaci na stavební úpravy základní
školy očekáváme ve výši více než 5.000.000,- Kč. Tím,
že při tvorbě rozpočtu nepřeceňujeme avizované
příjmy, zůstává na konci roku na běžném účtu slušný
zůstatek, který je potom využit v dalším roce. Je
zřejmé, že díky patrně zlepšenému výběru daní může
stát přidělovat do rozpočtu obcí více peněz. Konkrétně
v minulém volebním období přišlo do rozpočtu obce
každoročně přibližně o dva miliony více.
Obecní úřad

Zimní údržba
Vzhledem k tomu, že je zimní období a lze očekávat sněžení, 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

Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti:
Leden 2018:
Milena Lenková (82),
Alena Pavelková (80),
Josef Košař (70),
Miloslava Košařová (85),
Jaroslava Aubrechtová (70),
Vladimír Rouče (75),
Jaroslava Benetková (75),
Hana Tománková (70)
Únor 2018:
Jana Pokšteflová (70),
Ladislav Fuchs (88)
Březen 2018:
Václav Pešek (70)
Duben 2018:
Marie Aubrechtová (88),
Věra Košařová (70),
Jiřina Bohuslavová (83),
Matylda Smitková (75),
Jiří Otcovský (70),
Jaroslava Nekolová (85),

Jaroslav Aubrecht (81),
Vlasta Hodinová (70)
Květen 2018:
Dagmar Holubová (86),
Miloslava Preťová (82),
Alena Dudlová (70)
Červen 2018:
Jan Hejsek (89),
Květuše Kricnerová (82),
Bedřich Polka (81),
Marcela Krátká (75),
Jaroslav Aubrecht (75)

Září 2018:
Josefa Aubrechtová (95),
Marie Pelcová (81),
Jiřina Černá (86)
Říjen 2018:
Josef Budín (75),
Jaroslav Pták (81),
Pavel Preťo (85),
Anna Paroubková (70),
Jitka Trubačová (75),
Ladislav Hošek (92)

Červenec 2018:
Božena Šůchová (84),
Miroslav Vejvoda (75),
Věra Svobodová (81)

Listopad 2018:
Jindřich Mytáš (70),
Josef Pelc (80),
Vlasta Bendová (84),
Anna Vorlíková (84),
Boleslav Pavelka (82)

Srpen 2018:
Augustin Budil (85),
Václav Dudl (75),
Marie Hlaváčová (75)

Prosinec 2018:
Libuše Brejchová (85),
Marie Lokajíčková (88),
Božena Fuchsová (85),
Osecký zpravodaj

Anna Pechoušková (91),
Jaroslava Slavíková (70),
Milada Vančurová (83),
Milan Kotva (70),
Miloslav Pelc (84),
Věra Budínová (88),
Zdeněk Výborný (75)

Opustili nás:
Anna Kozáková
Jaroslav Plaček
Václav Fakan
Vlasta Pelcová
Zdeňka Plimlová
Zdeněk Šneberk
MVDr. Miloslav Novozámský
Miloš Hronek
Marta Perková
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Eliška Hrabáková
Simona Preťová
Hubert Kašpar
Zuzana Brigit Kašparová
Linda Tautová
Adam Bartovský

Vítání občánků:

Antonio Pérez
Michal Vítek
Vojtěch Melka
Agáta Zima
Elen Rendlová
Adam Košař
Oliver Híře

Dne 20. 5. 2018 přivítal
starosta obce Jaroslav
Peroutka v obřadní síni
obecního úřadu
šest nových občánků:

Šimona Říhu
Žanetu Kacerovskou
Vanesu Hofmanovou
Jonáše Zikmunda
Elišku Hrabákovou
Simonu Preťovu
E. Dudlová

ZŠ a MŠ Osek
Rej Podzimníčků
V úterý 23. 10. 2018 se
v mateřské
škole
konal
tradiční Rej Podzimníčků.
Do
reje
s podzimními
maskami se zapojily děti ze
všech tří tříd, Sluníčka,
Berušky i Myšky. K vidění
bylo mnoho zajímavých
kostýmů, například skřítci,
víly, houby, dýně, loupežníci
a další. Děti si užily módní
přehlídku, tanec i mnoho
soutěží. Na závěr byli vyhlášeni vítězové a odměněni
všichni, kteří se sběru podzimních plodů zúčastnili.
Všichni jsme si Rej Podzimníčků moc užili.
Divadlo Viral

Techmánie - 6. třídy
Dne 26. října se žáci 6. tříd vydali na cestu do
tajemných koutů vesmíru. Nemuseli však putovat
mnoho světelných let, ale stačilo, aby se vypravili do
plzeňské Techmania Science Centre, kde je v místním
planetáriu čekal výukový program zaměřený na
Sluneční soustavu. Nezůstalo však pouze u blízkých
planet. Pomocí 3D promítání neopustili jen rodnou
planetu, ale i rodnou galaxii a zkusili napočítat, kolik
Slunci podobných hvězd ve vesmíru najdou. Poté, co
opět přistáli na Zemi, byl pro žáky připraven pracovní
list. Mohli si tak vyzkoušet interaktivní exponáty a
zjistili, jak funguje otáčení Země, jaké fáze má Měsíc a
spoustu dalšího. Nakonec se přesunuli z Planetária do
Techmanie, kde měli prostor zkoumat nejen
astrofyziku, ale i další vědní obory. Doufáme, že
některé z nich interaktivní výstava zaujala natolik, že se
technickými vědami budou v budoucnu zabývat.
Praha moderní a nevšední
První listopadové úterý jsme vyrazili za moderním
uměním Prahy a z našeho plánu nás nevychýlily ani
zpožděné či zrušené vlaky, ani hustá studená mlha. I
přesto jsme vycestovali a v 10 dopoledne vyšlápli z
Wilsonova nádraží za prvními památkami - dům České
národní banky, Obecní dům, Palladium, kubismus u
Černé matky boží, Tančící dům, Mánes, Laterna Magika
- nebylo toho málo, každý si našel své, a pokud ne, tak
s mega plyšovým méďou si na Václaváku zahopsali
všichni.

V úterý 13. listopadu se 8. třída vydala do plzeňského
Nového divadla na divadelní představení Viral. Po cestě
vlakem ale žáky nejprve čekala procházka centrem
Plzně a během několika zastávek se dozvěděli různé
pověsti spjaté s budovami v okolí náměstí Republiky.
Když konečně dorazili do Nového divadla, na Malé
scéně zhlédli inscenaci s názvem Viral. Celé představení
hravě zvládli pouze dva herci, kteří upozornili na
některé z nešvarů dnešní mládeže, jako je slepé
uctívání svých idolů, které může hraničit až se
stalkingem, nebo na touhu zaujmout a vytvořit za
každou cenu tzv. virál (populární video často sdílené a
sledované na internetu). Žáci se dobře bavili a snad si
alespoň někteří odnesli i kousek ponaučení.
Osecký zpravodaj
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Vážení spoluobčané, zahrádkáři.
Prosinec je měsíc, kdy již byly ukončeny
podzimní práce na zahradách i zahrádkách a v dlouhých
zimních večerech je dost času na bilancování. A jaký že
byl letošní rok? Většina z nás se asi shodne v tom, že byl
výjimečný pro ovocnáře. Absence jarních mrazů, které
v roce 2017 byly příčinou mimořádné neúrody ovoce
v naší obci, letos příznivě ovlivnila dobu květu ovocných
dřevin. Již krátce po opylení bylo jasné, že bez důkladné
probírky plodů nebude kvalitní ovoce. Tam, kde to
nebylo provedeno včas, byly stromy plné malých plodů.
I po protrhání plodů ještě nebylo vyhráno. Po poměrně
vlhkém a teplém jaru přišlo suché a teplé léto. Pokud
dřeviny nebyly alespoň minimálně zalévány, plody na
větvích začaly zasychat u keřů s mělkým kořenovým
systémem. Následuje suchý podzim a nedostatek vody
v půdě začíná ovlivňovat kvalitu ovoce i u ovocných
stromů.
Nadbytek slunečních paprsků se letos postaral o
ekologická rajčata. Kromě preventivního postřiku, který
mnozí z nás po špatných zkušenostech z minulých let
aplikovali, nebylo nutné sáhnout po chemii. Jak velké
bylo sucho, jsme poznali při přípravě záhonů na příští
úrodu.
Pro občany našich obcí jsme letos připravili dva
zájezdy. První se konal v srpnu na výstavu Země živitelka
v Č. Budějovicích a druhý v říjnu do Hořovic na Cibulák.
Zájezdy proběhly k plné spokojenosti účastníků.
Poděkování patří p. Peroutkovi, starostovi obce, za
vstřícný přístup k naší žádosti o finanční pokrytí nákladů
na dopravu z rozpočtu obce.

Naše ZO se spolupodílela na přípravě výstavního
stánku našeho územního sdružení ČZS na krajské
výstavě v říjnu v prostorách kulturního domu v Šeříkově
ulici v Plzni. Dvoudenní výstava prezentovala výpěstky
zahrádkářů a znovu tak poukázala na záslužnou práci
nás zahrádkářů při zabezpečování kvalitního ovoce a
čerstvé zeleniny.
Závěrem mi dovolte popřát všem příjemné prožití svátků
Vánočních a úspěšný rok 2019.
Za výbor ZO ČZS v Oseku
Jaroslav Dobiáš, předseda

Obecní knihovna Osek
Vážení spoluobčané,
oslovuji vás v období, kdy se bilancuje končící
kalendářní rok, co bylo dobré, co méně. Nejinak je tomu
i v naší knihovně. Potěšující je přírůstek čtenářů, který
činí 12 nových zájemců o četbu, zejména z řad dětí
mladšího školního věku. Nejhůře vychází kategorie
čtenářů deseti až patnáctiletých. Je tomu nejen u nás,
ale i v ostatních obcích, jak jsme se na tom shodli při
listopadovém
okresním
setkání
knihovníků
v Rokycanech. Byla bych ráda, kdybych v příštím roce
mohla konstatovat zlepšení. Velmi dobře jsme na tom

v počtu vypůjčených knih za rok.
Každoročně se díky obecnímu úřadu knižní fond
obohacuje o knihy v hodnotě 18.000,- Kč. Vybírám
především novinky, snažím se preferovat současné české
spisovatele a vyhovět přáním čtenářů. S knižními tituly
se můžete seznámit na webových stránkách obce.
Srdečně k nám do knihovny zvu všechny, kdo rádi čtou.
A přiveďte své děti, vnoučata, přátele.
Přeji vám krásné Vánoce a v roce 2019
zdraví, štěstí, pohodu.
Věra Dobiášová, knihovnice

Nové knihy – rok 2018
Knihy pro mládež
Kid, C.: Deník malého minecrafťáka
Kniha příběhů z Bible
Křišťanová, D.: Hledá se Hugo, Mašinky
Knihy pro dospělé
Goldsmithová, O.: Klub odložených žen
Brown, D.: Počátek

Kavanagh, M.: Nechápej mě špatně
Woodsová, E.: Všichni naši ex
Nesbo,J.: Macbeth
Moyesová, J.: Krasojezdkyně
Pawlowská, H.: Zase zoufalé ženy dělají…
Mlynářová, M.: Samorostka
Pollardová, H.: Hotýlek v údolí Loiry
Courtenay, Ch.: Šarlatové kimono
Osecký zpravodaj

Vondruška, V.: Letopisy královské komory
Hartl, P.: Malý pražský erotikon
Jacobsová, A.: Panský dvůr a jeho dcery
2. díl
Lenková, J.: Záhadná místa Česka
Chamberlain, D.: Utajená sestra
Zimmermannová, Z.: Sraz v kavárně
Vídeň
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Martin-Lugand, A.: Štěstí mi uniká mezi
prsty
Váňová, M.: Když ptáčka lapají
Damijo, A.: Mé anglické sezony
Škvorecký, J.: Krátké setkání s vraždou
Jacobsová, J.: Panský dvůr, 1. díl
Santopolo, J.: Ztracené světlo
Roberts, M.: Mlčet jako hrob
Růžička, M.: Mrtvá na pranýři
Hulsmannová, P.: Čokoládový průšvih
Eidler, P.: Smrt konvertity
Martin-Lugand, A.: Šťastní lidé mají
snadný život
Bachová, T.: Ostrov kamélií
Kearneyová, F.: Den, kdy jsem tě ztratila
Körnerová, H.: M.: Dům U Tří borovic

Careyová, E.: Dům na jezeře
Bennettová, C.: Nechci lásku nebeskou
Green, J.: Jedna želva za druhou
Hanibal, J.: Hon na motýly
Třeštíková, R.: Veselí
Coben, H.: Nenech to být
Van Tiemová, V.: Láska jako z filmu
Marold, J.: Chemická formule smrti
Marold, J.: Případ vznešeného prstenu
Marold, J.: Záhada vzorce X
Marold, J.: Zločin přichází za tmy
Hoover, C.: Námi to končí
Pawlowská, H.: Díky za fíky
Meacham, L.: Královský návrh
Nesvadbová, B.: Momentky
Roberts, N.: Aféry privilegovaných
Bradshaw, L.: Osud

Hartl, P.: Nejlepší víkend
Hülsmanová, P.: Život udeří, kam se mu
zachce
Moyesová, J.: Sama sebou
Higgins, K.: Šance na štěstí
Marold, J.: Vražda ve stínu stadionu
Roberts, N.: Vášeň a strach
Jacobs,A.: Panský dům a jeho dědictví, 3.
Díl
Knihy pro dospělé, naučná literatura
Liška, V.: Marie Terezie
Hess, M.: Coco Chanel
Juřík, P.: Šternberkové
Raut-Widmannová, B.: Co má kočka na
mysli
Dvořáková-Liberdová: Vánoce na míru

Rej strašidel na Kamýku 2018
Již druhým rokem Pionýrská skupina Osek pracuje na
pomoci rodině devítiletého Tobíka Zatloukala z
Volduch pořádáním dobročinných pohádkových lesů
pro děti i dospělé.
Poslední benefiční akce pro Tobíka se konala v
sobotu 17. 11. 2018 od 16,30 hod na Kamýku v
Oseku. Ani chladnější počasí neodradilo příznivce
pohádkových akcí, čehož si moc vážíme. Děti si prošly
strašidelná stanoviště, na kterých je čekaly úkoly a
někde i drobné odměny a sladkosti. Hlavní odměna
byla připravena na vrcholu Kamýku. Pro děti i
dospělé manželé Čechovi zajišťovali občerstvení a
nechyběla ani dýňová polévka a zákusky.

Akce byla zakončena ohňostrojem.
Nadace Dobrý skutek zaštítila sbírku zapečetěnou
kasičkou. K výtěžku z letní sbírky Cesta za pokladem,
která proběhla v Habru 2. června 2018, kde se podařilo
vybrat 26.186,- Kč, bylo přidáno 12.935,- Kč z této akce.
Celková částka bude bezezbytku vyčerpána Centrem
Hájek a použita na Tobíkovu rehabilitaci.
Velké díky patří obci Osek a Sokolu za finanční příspěvek.
Pavlína Škulinová

Osecký zpravodaj
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POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
NA ROK 2019 VE VÝŠI 500,- KČ ZA KAŽDÉHO
POPLATNÍKA JE DLE OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
OBCE OSEK SPLATNÝ DO 31. BŘEZNA 2019

POPLATEK ZA PSA NA ROK 2019
VE VÝŠI 100,- KČ ZA KAŽDÉHO PSA
JE SPLATNÝ DLE VYHLÁŠKY OBCE
DO 31. BŘEZNA 2019

Redakce děkuje všem, kteří svými příspěvky náš zpravodaj pravidelně i nepravidelně obohacují.
Nejen jim přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2019.

Uzávěrka příštího čísla: 31. 5. 2019
Redakční rada: Š. Auingerová, J. Peroutka, J. Výborná, P. Nová, F. Sommr, M. Čelechovský, P. Sloup
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Územní plán Osek – z dotačního titulu PSOV PK 2015
Přijatá dotace: 163 000 Kč
Celkové náklady: 344 850 Kč

Chodníky v obci Osek u Rokycan při silnici III/2323 – z dotačního titulu PSOV PK 2017
Přijatá dotace: 500 000 Kč
Celkové náklady: 1.222.578,-

Revitalizace obecního rybníku Osek – z dotačního titulu PSOV PK 2018
Přijatá dotace: 400 000 Kč
Celkové náklady: 2.599.748 Kč

Půdní vestavba a modernizace školy – z dotačního titulu IROP z Ministerstva pro místní rozvoj
a Evropského fondu pro regionální rozvoj
Přijatá dotace: 5.586.280,04 Kč
Celkové náklady: 7.188.932,32 Kč
Osecký zpravodaj

