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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
na úvod tohoto mého článku se omlouvám za to, že
nebylo vydáno pololetní číslo našeho zpravodaje.
Důvod byl prostý. V první polovině tohoto roku jsme si
všichni zvykali na nový způsob žití v podobě nošení
roušek apod. V této době také proběhlo výběrové
řízení na ředitele/ředitelku Základní školy a Mateřské
školy Osek, okres Rokycany, p. o. Ze dvou zájemců
vybrala osmičlenná konkurzní komise Mgr. Kláru
Kunešovou, která se od 1. 8. 2020 ujala funkce ředitelky
školy. Bývalé ředitelce, Mgr. Ireně Lepeškové, která
řídila školu 14 let, děkuji za skvěle odvedenou a
náročnou práci.
V době nouzového stavu
byl na obecní úřad svolán
krizový štáb, který řešil pro
nás všechny neznámé
situace běžného denního
života. Při této činnosti byl
vydán několikrát krizový
zpravodaj.
Při
této
příležitosti
musím
poděkovat dobrovolníkům
z řad občanů obce, kteří
pomáhali s řešením úkolů
krizového
štábu.
Po
částečném
uklidnění
situace byla možnost splnit úkoly a investice obce,
které byly naplánovány na letošní rok. Byla spuštěna
akce „Chodník pro Vitinku“, dále rozšíření a oprava,
včetně položení chodníku ve směru na Litohlavy II. část.
Obou těchto akcí se zhostila firma DYBS Plzeň –
Křimice, se kterou má naše obec velmi dobré
zkušenosti z dřívějších let. Další pro obec významnou
událostí bylo získání dotace na vybavení sběrného
dvora včetně nového štěpkovače, kamerového
systému, váhy, 15 kusů nových kontejnerů na různé

druhy odpadů a buňku pro obsluhu včetně vybavení.
Nyní pracujeme na provozním řádu sběrného dvora a
budeme absolvovat kolečko povolení různých úřadů,
abychom mohli tento sběrný dvůr provozovat.
Provozování sběrného dvora je do budoucna velice
náročné, ale budeme mít určitý předstih, protože
likvidace odpadů bude pro obce velice důležitá a
nákladná. Byl bych rád, kdybychom oficiální povolení
na provozování sběrného dvora získali do 1. poloviny
roku 2021.
Co je v plánu do příštího roku 2021? Jelikož situace v
našem státě je nepříznivá, co se týče financí, a z tohoto
důvodu do obcí budou
plynout menší finanční
prostředky, musíme náš
rozpočet
přizpůsobit
skutečnosti.
Při
sestavování rozpočtu obce
bylo třeba některé položky
na straně výdajů zkrátit.
Přes to budeme budovat
kompletní
opravu
chodníku od křižovatky u
OÚ směrem na Rokycany k
Lidovému domu. Na tuto
akci
máme
již
vysoutěženou firmu Silnice
Chmelíř a Plzeňský kraj nám přispívá dotací ve výši 500
tis. Kč. Autobusovou zastávku na protější straně od
prodejny COOP máme ve fázi projektu a bude třeba co
nejdříve vypsat výběrové řízení. Dále bych rád opravil
několik úseků místních komunikací v obci, provedl
vybudování hřiště pro děti a dospělé, opravu
letohrádku Kamýk, projekt na osvětlení cyklostezky a
úpravu komunikací na Vitince Nový Dvůr. Mnoho
finančních prostředků je třeba investovat do oprav a
udržování naší vodovodní a kanalizační sítě, včetně
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úpravny vody Volduchy a Osek, a také získání nového
vodního zdroje pro Vitinku. V několika měsících tohoto
roku se projevil nedostatek vody ve stávající studni a
bylo třeba vodu dovážet. Děkuji našim hasičům, kteří
se na zásobování vody podíleli, a p. Jaroslavu Košařovi,
zaměstnanci Osecké obecní vodárenské, za mimořádné
úsilí při zajištění nepřetržité dodávky vody. V oblasti
Vitinka - Nový Dvůr jsme již zajistili vyvrtání nového vr
tu, který posílí stávající vodní zdroj pro Vitinku, Nový
Dvůr a Hudlice.

Kromě těchto zmíněných akcí je plánováno mnoho
zlepšení v oblasti základní školy a mateřské školy, tam
každým rokem obec investuje nemalé finanční
prostředky. Dále péče o vzhled obce a veřejnou zeleň,
krizová opatření, požární ochrana, využití volného času
dětí a mládeže, sběr a svoz komunálních odpadů,
veřejné osvětlení a mnoho dalších položek, které obec
Osek každoročně musí řešit.
Vážení spoluobčané, věřím, že se situace ohledně
Covid-19 postupně zlepší a že budeme moci normálně
pracovat. Nyní je problém zajistit některé firmy, úřady
pracují omezeně, a tím je všechna činnost a práce také
omezena.
Předem děkuji za dodržování dopravních předpisů
včetně parkování v ulicích zvláště v nočních hodinách.
Některé ulice jsou neprůjezdné pro hasiče nebo
záchrannou službu. Připomínám, že střed obce okolo
kostela je obytná zóna, kde je max. povolená rychlost
20 km za hodinu a chodec nebo hrající si děti na ulici
mají přednost před jedoucími vozidly.
Závěrem mého příspěvku Vám přeji vše nejlepší, hezké
prožití svátku vánočních a v novém roce 2021 zdraví a
rodinnou pohodu.
Jaroslav Peroutka

Nově vybudovaný chodník v části obce Vitinka
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OOV s. r. o.
Letošní rok byl pro Oseckou obecní vodárenskou s.r.o.,
stejně jako pro většinu lidí, náročným rokem. I přes
problémy z minulých let, personální změny a
koronavirová omezení byla pitná voda dodávána do
oseckých a vitinských domácností téměř bez přerušení.
V roce 2019 bylo z oseckého vodovodu odebráno
necelých 39 tis. m3 pitné vody. Předpokládáme, že ve
srovnání s loňským rokem, překročí letos množství
odebrané pitné vody z vodovodu Osek 40 tis. m3.
Důvodem bude nejen skutečnost, že trávíme doma
mnohem více času než obvykle, ale také neustále se
zvyšující počet nových odběratelů pitné vody. Jen od
června 2020 bylo v Oseku vybudováno 8 nových
vodovodních přípojek.

Větší příděl srážek během letošního chladnějšího léta
pomohl vodním zdrojům obce Osek a nebylo tak potřeba
více omezovat spotřebu pitné vody v oseckých
domácnostech. Odlišná situace bohužel nastala v části
obce Vitinka, kde dlouhodobé sucho zapříčinilo
významný úbytek vydatnosti stávajícího zdroje, a ani
častější deště nepřinesly podstatné zlepšení. V letních
měsících musela být pitná voda do vitinského vodovodu
dovážena a je potřeba velice poděkovat oseckým
hasičům, kteří dovoz vody zajišťovali.
K zabezpečení dostatečného množství vody pro
obyvatele Vitinky byly Oseckou obecní vodárenskou s.r.o.

a obcí Osek podniknuty kroky k vybudování vrtu v
blízkosti stávajícího vodního zdroje. V současnosti je
již stavba vrtu povolena a začátkem prosince byl již
vrt vybudován. Nezbývá než si přát, aby vše dobře do
padlo a čerpaná voda byla kvalitní.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a hlavně klid a pohodu v novém roce
Bc. Josef Hůza
Jednatel OOV s.r.o.

Komise pro občanské záležitosti
I v letošním roce členové komise
pro občanské záležitosti předávali
dárkové balíčky jubilantům, kteří
dovršili
sedmdesáti,
pětasedmdesáti, osmdesáti a více
let. V období od ledna do konce
října jich bylo předáno celkem
padesát šest. V jarním období, z
důvodu pandemie koronaviru,
muselo být předávání balíčků na
určitou dobu přerušeno. Část
jubilantů je tak obdržela se

zpožděním. Od listopadu byli
narodilo osm. Dne 25. července
členové komise nuceni, vzhledem k
2020 se v obřadní síni obecního
nouzovému stavu, předávání
úřadu uskutečnilo slavnostní vítání
balíčků znovu pozastavit. Do konce
občánků. Místostarostka obce
roku jich zbývá doručit ještě
Jaroslava Výborná přivítala tři
sedmnáct. Darovány již byly také
děvčátka
a
čtyři
chlapce.
vánoční
balíčky
bývalým
Dobrovolným dárcům krve, kteří v
spoluobčanům, kteří žijí v domech
předchozím roce darovali krev,
s pečovatelskou službou a v
byly věnovány dárkové poukázky.
domovech pro seniory.
Krev darovalo celkem jednačtyřicet
V roce 2020 nás opustilo šest
občanů Oseka a Vitinky.
spoluobčanů. Nových občánků se
Ing. Bc. Eva Dudlová – předseda komise
Osecký zpravodaj
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ZŠ a MŠ Osek
Loučení s předškoláky
Poslední červnový den školního roku
2019 – 2020 jsme se rozhodli
uspořádat dětem malou zahradní
party. Paní kuchařky nám upekly
vynikající jablkové řezy, přichystali
jsme ovoce a mlsnoty. Zahradu jsme
vyzdobili balonky, a pak už jsme mohli
vítat jak děti, tak jejich rodiče.
Předškolákům jsme do dalších
školních let popřáli mnoho úspěchů a
předali drobné dárečky a pamětní list.
Odpoledne pak už probíhalo v
radostné atmosféře při opékání
špekáčků a hrách na školní zahradě…

Školní výlet Myšek do Intercampu Habr u Volduch
V úterý 23. června 2020 nám počasí přálo a my se
tak mohli vydat na pěší túru. S batůžky naplněnými
jídlem jsme vyšli do Průhonu, ke starému buku Na
Čihadle a lesem až k voldušské vodárně, kde jsme
přeběhli silnici a po lesní cestě pokračovali až do
Habru.
Cestou bylo třeba se několikrát posilnit – paní
kuchařky nám udělaly řízky – mňam… Les nám
poskytl dostatek stínu i občerstvení v podobě
borůvek, čehož děti využily.
V Intercampu jsme se opět najedli, pohráli jsme si na
houpačkách i s míčem na hřišti, podívali jsme se k
rybníku a v lesíku jsme postavili několik hmyzích
domků z větviček a mechu.
Po práci byla odměnou zmrzlina a opět hraní na hřišti.
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Plzeňské podzemí
V pondělí 5. října se vydali žáci 7. třídy prozkoumat
Plzeň z jiné perspektivy a zamířili do historického
podzemí. Zde nejprve vyslechli bezpečnostní
pokyny, nasadili si helmy (jak se později ukázalo –
velmi potřebné) a následovali paní průvodkyni

k názornému opakování, upevňování a prohlu
bování učiva. Nejvíce se jim líbila komentovaná
prohlídka, kde poznávali zvířata různými smys
ly - nejen zrakem, ale také podle zvuků, zapo
jili
i
čichové
buňky
a
hmat.
do uliček a místností podzemí. Dozvěděli se, jaký
účel vlastně podzemí mělo i pár těch legend,
které se k podzemním chodbám pojí.
Když se dostali opět na denní světlo, čekal je
výukový
program,
který
je
provedl
každodenním životem
běžného středověkého
člověka. Plnili různé
úkoly,
které
jim
odkryly, jak to bylo
například s hygienou,
co lidé ve středověku
jedli, jaká řemesla
vykonávali, ale i čím se
bavili, takže i naši žáci třeba soutěžili, komu
se vydrží déle točit káča.
Každý si tedy v programu našel něco, co ho
zajímalo, a po nákupech v suvenýrech
Pivovarského muzea odjížděli domů všichni
spokojeni.

Prokázali smysl pro týmovou práci, schopnost
prezentovat nabyté poznatky i samostatně
uvažovat. Pozorování a učení na čerstvém
vzduchu se všem líbilo a užili si mnoho zábavy.

ZOO Plzeň
Žáci 7. třídy se 17. 9. vydali do Zoologické a
botanické zahrady v Plzni, kde sledovali
geografické oblasti, pozorovali živočichy,
rozšíření rostlinstva a podmínky potřebné k
jejich životu.
Jelikož učivo o biomech probírali formou
distanční výuky na jaře loňského školního
roku, využili tento projektový den
Osecký zpravodaj
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Vážení spoluobčané,
dovolte mi podělit se s vámi o mé
vzpomínky na právě končící rok 2020
z pohledu zahrádkáře. Rok začal a
výbor
základní
organizace
zahrádkářů se připravoval na výroční
schůzi v měsíci březnu. Pandemie
koronaviru omezila shromažďování
osob a konání výroční členské
schůze bylo odloženo na neurčito.
Příroda se však řídí svými zákony, a
tak se každý zahrádkář začal věnovat
jarním
činnostem
na
svých
zahradách a zahrádkách.
Průběh léta a prakticky celý rok byl
mimořádný množstvím dešťů. Půda
stačila přijmout většinu spadlé vody,
nám odpadla starost s každodenním
zaléváním a vysazené rostlinky bujně
rostly. Vypěstovaný salát, ředkvičky,
kedlubny a jiná zelenina obohatily

náš stůl o potřebné vitamíny. Jiné to
např. bylo s úrodou paprik. Nižší
vzrůst, poměrně hodně malých
plodů a pomalé dozrávání na
venkovních záhonech. Vlhký podzim
se např. u rajčat, preventivně
neošetřovaných, projevil výskytem
plísně na stoncích i plodech, pokud
byly pěstovány mimo skleník. V
ovocné zahradě zase jarní mrazík
poškodil kvetoucí stromy, především
jabloně, meruňky a ořešáky. Co se
týče jabloní, odborné diskuse
uvádějí, že problém by částečně
mohlo vyřešit vyšlechtění nových
výpěstků s využitím genetických
vlastností jabloní, které pěstovali
naši dědové.
Naše základní organizace je součástí
územního sdružení zahrádkářů se
sídlem v Rokycanech.

Nejpočetnější je ZO Strašice,
následují Radnice, Hrádek, Volduchy
a Rokycany, celkem 290 členů. Naše
ZO Osek je s 20 členy nejmenší.
Pro současné a budoucí
pěstitele jabloní v krátkosti uvádím
aktuální pořadí nejchutnějších jablek
podle zahrádkářů z Horní Bělé.
Nejlepší rané odrůdy: Mantet, Mio,
Desert, Vanda a Lipno.
Nejlepší pozdně zrající odrůdy:
Admirál, Rubín, Topaz, Rubinola,
Rosela a Rajka.
Závěrem mi dovolte popřát
vám jménem výboru ZO ČZS Osek v
pohodě prožité svátky vánoční a v
novém roce pevné zdraví.
Ing. Jaroslav Dobiáš,
předseda ZO ČZS Osek

Obecní knihovna Osek
Vážení spoluobčané,
v této složité a komplikované době potřebuje každý z nás
nějaké rozptýlení a odreagování. Jednou z možností, a
podle mne nejjednodušší, je četba. V naší knihovně si
přijdou na své milovníci literatury faktu, detektivek,
historických románů, autobiografií, romantických
příběhů a jiných žánrů. I děti a mládež u nás najdou svoji
knihu.
Bohužel letos nebylo k návštěvě našeho zařízení
tolik příležitostí, bylo otevřeno pouze 35 týdnů. Přesto
čtenáři přišli a odnesli si o něco více titulů než obvykle,
prý kdyby došlo opět k uzavření. Moje počítačová
statistika uvádí, že návštěvnost byla 210 osob, počet

Trochu problém byl se zabalením nových knih do
fólií, tuto službu nám poskytuje Okresní knihovna
Rokycany. I tam se ale potýkali s nemocností, a tak knihy
zabalila sama paní ředitelka Aubrechtová, za což jí moc
děkuji. I jinak máme s okresní knihovnou velmi dobrou
spolupráci.
Opět je tu čas adventní, vánoční a vstupu do
nového roku. Z celého srdce Vám přeji, abyste si jej užili v
klidu, zdraví a v co největší pohodě alespoň v kruhu svých
nejbližších. V roce 2021 bude určitě lépe

.

Mgr. Věra Dobiášová,
knihovnice

výpůjček 523 a přibyli i 4 noví čtenáři .
Knižní novinky zakoupené v říjnu a listopadu:
Myšlenky za volantem /Marek Eben/
Kavárna U Anděla 2 /Jacobsová/
Dno vyschlé studny /Cílek/
Nové pohádky o nezbedných mašinkách /Adamec/
Střemhlavý pád /Brownová/
Mlha nad Shadow Sands /Bryndza/
Království /JO Nesbo/
Saturnin zasahuje /Macek/
Manželské zrcadlo /Vondruška/
Osecký zpravodaj

Dcera magistra Kelleyho /Jindra/
Loď s otroky /Klíma/
Porodní bábou navždy /Harmanová/
Rodinné klubko /Keleová – Vasiková/
Milostný příběh jednoho života /Morreyová/
Chlapec z lesů /Coben/
Křehká struna /Staněk/
Plachetnice na vinětách /Hájíček/
Biomanžel /Viewegh/
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Klub důchodců
Letošní rok byl vzhledem k rozšíření viru Covid–19
bez naplánovaných akcí. Jako každý rok jsme měli
mít dva zájezdy, dva koncerty Václava Žákovce a 2
x divadlo. Ze všech akcí se nám podařilo mezi
dvěma opatřeními vlády navštívit v září muzikál
Elisabeth v Novém divadle.
Autoři muzikálu jsou
Michael Kunze a Sylvester
Levay, český text napsal
Michael
Prostějovský.
Hlavními představiteli byli
v roli Elisabeth Soňa
Hanzlíčková
Borková,
v roli císaře Franze Josefa,
Elisabethina
manžela
Jozef Hruškoci.
Osudy slavných odjakživa
přitahovaly zájem milionů
lidí. Zájem vzbuzuje i více
než 100 let po své smrti i
někdejší císařovna rakousko – uherská, Elisabeth
(Sissi). Dosud ji obdivují ženy všech generací,
napodobují její šaty, účes, šperky atd.
Elisabeth se narodila v roce 1837 dceři bavorského
krále Maxmiliána a bavorskému vévodovi Maxi
Josefovi. Mládí trávila na venkovském sídle v
Possenhofenu, kde se věnovala jízdě na koni,
hudbě, kreslení, místo vzdělání a etiketě.

V roce 1854 se provdala za Františka Josefa I.
Mladým manželům se brzy narodily tři děti, z nichž
prvorozená Sofie zemřela ve dvou letech, následník
trůnu Rudolf a Gisela, po deseti letech se narodila
Marie Valerie.
Život v upjaté atmosféře vídeňského dvora a bez
pozornosti
stále
pracujícího manžela jí
nevyhovoval.
Byla
emancipovanou ženou –
plavala, jezdila, ovládala
10 jazyků, hrála na klavír,
milovala
soudobou
literaturu a cestovala.
Nejoblíbenějším místem
byl řecký ostrov Korfu.
Pověstná
byla
její
posedlost
vlastním
zjevem. Chloubou byly její
vlasy až na zem a štíhlý
pas. Od 45 let se nedala fotografovat ani
portrétovat, aby zůstala pro budoucí generace
věčně mladá. Po sebevraždě syna Rudolfa se stáhla
do ústraní a nikdy už neoblékla jiné než černé šaty.
V 60 letech byla zavražděna anarchistou Luigim.
Neobyčejný život Elisabeth se tak uzavřel.
Přeji vám všem v této nelehké době hlavně zdraví a
životní optimismus.
Za klub důchodců Jaroslava Bohuslavová

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři a čtenářky Oseckého zpravodaje,
chtěl bych Vás seznámit s činností našeho sboru
dobrovolných hasičů v uplynulém roce 2020.
Ačkoliv je tento rok nepříznivá situace, máme na
kontě slušný počet akcí, co se týče výjezdů, školení
výjezdové jednotky a asistencí.
První akcí 26. dubna bylo každoroční čištění
koupaliště na Vitince. Zúčastnila se ho většina
našich členů sboru, tak to šlo pěkně od ruky.

Koncem května jsme se vydali na německé hranice,
kde nám byl od kamarádů z THW Chemnitz darem
předán nákladní automobil Mercedes Benz
Unimog.

Osecký zpravodaj
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Nejlepší akcí, která se nám povedla, bylo hasičské
soustředění pro mladé hasiče z našeho sboru a
kamarády z SDH Sedlec. Soustředění probíhalo od
28.6. do 4.7. v areálu vodní elektrárny Darová.
Soustředění má za úkol děti zdokonalovat v
hasičských dovednostech a znalostech formou her.
Pro děti byla připravena spousta her a aktivit, přijeli
nám udělat ukázku Policie České republiky
s psovody a Hasičský záchranný sbor ze stanice
Radnice a Rokycany. Děti viděly náročnou práci
výše zmíněných bezpečnostních sborů a mohly si
vyzkoušet spoustu věcí. Poctili nás návštěvou také
kamarádi z THW Chemnitz a dětem přivezli malé
dary.
Dále jsme pro děti připravili lanovku přes náhon
řeky a nechyběla ani skluzavka do řeky, na které se
děti vyřádily. Podnikli jsme výlet do přírody a při té
příležitosti jsme se zašli podívat do jeskyní poblíž
Vranovic. Poslední večer byla pro děti připravena
diskotéka, byli jsme překvapeni, jak se dětem líbila,
i ti nejmenší vydrželi do pozdních hodin.

Každý rok máme od dětí a jejich rodičů kladné
ohlasy na organizaci a zařízení soustředění.
V letošním roce jsme se s dětmi nezúčastnili žádné
soutěže, protože to bohužel situace nedovolila a
soutěže byly zrušeny. Doufáme, že rok 2021 bude
lepší a vše doženeme. Momentálně máme 17
mladých hasičů.
Dne 22. srpna proběhlo pouťové posezení pro členy
našeho sboru a jejich rodiny, bylo připraveno
občerstvení a hudba.
V průběhu jara a léta jsme s naší velkokapacitní
cisternou dováželi také vodu z Oseka na Vitinku z
důvodu nedostatku vody. Tuto cisternu jsme chtěli
proto, aby nám pomohla nejen při zásazích, ale
také především v těchto případech pro pomoc obci.
Během roku také probíhala potřebná údržba
techniky a vybavení naší jednotky.
Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce a úspěšný
krok do nového roku, ať je lepší než ten letošní.

Osecký zpravodaj

Starosta SDH Osek František Pokštefl
a vedoucí mládeže Lukáš Pokštefl
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Kroužek modelářů
Vážení čtenáři Oseckého zpravodaje,
chtěl bych vás seznámit s kroužkem
modelářů a jeho činností.
Kroužek modelářů má v naší obci již
nezanedbatelnou tradici, neboť byl
založen v roce 1986. Od svého

založení se modeláři scházeli v
klubovně v suterénu obecního úřadu
a v této klubovně se schází do
dnešních dní. Jedním ze zakladatelů
kroužku byl pan František Lopata,
který kroužek vedl až do roku 2006.
Po smrti pana Lopaty jsem kroužek
převzal já, jelikož jsem kroužek
navštěvoval 12 let a modelaření se
stalo mým koníčkem stejně jako
předávání
zkušeností
mladým
modelářům. Od svého založení se
modeláři scházeli pravidelně každý
pátek v době od 18 do 20 hodin. Od
roku 2006 se modeláři schází v pátek
v době od 17 do 20 hodin. Vzhledem
k tomu, že modely aut, bojové
techniky, letadel a lodí jsou jejich
výrobci vyráběny ve stále větší
kvalitě detailů a množství dílů, je
třeba stavbě a nátěru věnovat více
času, a proto věnujeme kroužku více
času i my při našich schůzkách. Za
dobu, kdy kroužkem prošla celá řada
modelářů z naší obce, se vyvíjela i

technika nátěru modelů a v dnešní
době mají modeláři vedle klasických
štětců k dispozici i kompresor a
několik stříkacích pistolí, které dávají
možnost srovnání a také získání
zručnosti v různých metodách
barvení. V posledních letech jsme se
okrajově pustili i na půdu RC
modelářství, které využívá rádiem
řízené modely, a pro modeláře je
příjemným zpestřením zařídit si
model, který jen „neleží“ na poličce
a model tak není jen „lapačem
prachu“, jak s nadšením říkají
některé maminky.
V předchozích letech jsme podnikli
několik výstav v sálu obecního

úřadu, dále jsme pořádali tematické
výlety do muzea letadel a techniky
ve Zruči u Plzně a muzea vojenské
techniky v Rokycanech.
V letošním roce však byla situace v
kroužku úplně jiná, a to vážně
poznamenaná
koronavirem
a
opatřeními s ním spojenými.

Schůzky se konaly v obvyklé době,
ale pro výpadek v jarních měsících,
se kroužek posunul i do července,
který býval spolu se srpnem vždy
měsícem oddechu a nabrání sil a
nápadů do dalšího modelaření.
Od září jsme začali opět modelařit,
ale naše schůzky opět narušila
nařízení spojená s koronavirem. V
současné době kroužek navštěvuje
14 modelářů ve věkovém rozmezí od
8 let do 15 let, a jak to bývá, každý z
modelářů chce skládat stavebnice
toho, k čemu má blíže, a proto se na
stolech objevují modely moderní a
historické techniky.
Vzhledem k tomu že zpravodaj
vychází v předvánočním čase, chtěl
bych za modeláře všem čtenářům a
spoluobčanům popřát příjemné
prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok 2021.
Za kroužek modelářů
vedoucí Vladimír Enžl

Bleší trh
Sousedský bleší trh se konal třetí zářijovou sobotu pod
Kamýkem. Vzali jsme si deku a šli prodat, co už jsme
nepotřebovali. Během trhu nám chvílemi hrálo nádherné
uskupení Piáno na cestách a nadšený kytarista Láďa
Štrunc.

Všichni jsme si užili pohodovou atmosféru, prodali a
nakoupili pár věcí. Děti byly nadšené, že samy mohly
prodat hračky, co už nechtějí, a koupit si nějaké, které jim
zase budou dělat radost.
Těšíme se, že si trhy příští rok zopakujeme.

Romana Kacerovská
Osecký zpravodaj
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Námět turistů a návštěvníků obce
Na obecní úřad chodí milé podněty
od různých turistů a návštěvníků naší
obce. Ti chválí malebnost a
zkrášlování obce za poslední léta.
Obdrželi jsme také několik krásných
fotografií od paní Laury Zahrádkové
z Nýřan, za které moc děkujeme, a
velmi milý článek:
Pokud máte domácího mazlíčka, u kterého potřebujete zdravotní péči, a

chcete spojit příjemné s užitečným, doporučuji navštívit obec Osek na Plzeňsku. Zatímco se o vaše zvíře postará vyhledávaný veterinář, můžete si udělat
pěší turistický okruh napříč malebnou
vesnicí. Upoutají vás především zrevitalizované rybníky, obzvláště na návsi,
kde jej lemují vzrostlé stromy břízy a
vrby a u kterého lze zhlédnout i
fontánu.

Zároveň se zde nachází dětské hřiště,
kostel a vede odtud cesta k baroknímu
zámku. Doporučuji prodloužit návštěvu
a zavítat i k letohrádku Kamýk a na židovský hřbitov. Za dobu 15 let, kdy
obec navštěvujeme společně s našimi
zvířaty, obdivujeme postupnou rekonstrukci a modernizaci a celkově půvabnost, útulnost a vyzařující pohodu
této vísky.

Bc. Zahrádková Laura, DiS., Nýřany

Oznámení na rok 2021
Obnova katastrálního operátu novým mapováním
Vážení spoluobčané,
v letošním roce byla v naší obci zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním, tzv. digitalizace
katastru, a to v k. ú. Vitinka, kde již proběhlo zjišťování hranic a v současné době probíhá podrobné měření. Cílem
nového mapování je vytvoření nové digitální mapy, neboť současné katastrální mapy nejsou přesné, mnohdy
nejsou v souladu se stavem v terénu, nebo jsou pozemky vedeny ve
zjednodušené evidenci.
V roce 2021 (zahájení pravděpodobně únor - březen) proběhne toto nové
mapování v k. ú. Osek u Rokycan.
Více podrobností naleznou občané části obce Osek v letáčku, který je vložen
v tomto zpravodaji.
Vlastníci pozemků a staveb na nich budou vyzváni k účasti na zjišťování
průběhu hranic a zároveň k tomu, aby při komisionálním šetření předložili
příslušné listiny pro zápis do katastru nemovitostí (stavební povolení, ohlášení
stavby, apod.) včetně dokumentace staveb. Povinnost po celou dobu trvání
stavby uchovávat dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí,
osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popř. jiné důležité
doklady týkající se stavby, vlastníku stavby vyplývá z § 154 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Je proto potřebné, aby si
vlastníci staveb ještě před komisionálním šetřením za účelem zjišťování
průběhu hranic připravili uvedené doklady. V případě, že vlastníci zjistí, že
ačkoli stavba byla povolena, doklady a dokumentace se nedochovaly, je
možné, aby se obrátili na zdejší obecní úřad (stavby povolované do roku 2006 stavební komisí Obecního úřadu
Osek – stavební povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb např. stavební úpravy rodinných domů, staveb
pro individuální rekreaci, ohlášení drobných staveb atd.) nebo na Městský úřad Rokycany, odbor stavební, za
účelem možného dohledání dokumentace v archivu těchto úřadů. V případě, že jsou si vlastníci staveb vědomi,
že stavba byla provedena bez rozhodnutí či opatření vyžadovaného stavebním zákonem (a jedná se tudíž o
takzvanou „černou stavbu“), je potřebné, aby věc konzultovali na stavebním úřadě MěÚ v Rokycanech (u paní
Petry Melkové č. t. 371 706 147).
Jaroslava Výborná – místostarostka
Ing. Radka Janová, vedoucí stavebního odboru MěÚ Rokycany
Osecký zpravodaj
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Osvětlení a rozhlas
V případě zjištění potíží s veřejným osvětlením či místním rozhlasem v okolí vašeho domova se
neváhejte obrátit na pracovníky obecního úřadu (nejlépe 1-2 dny od zjištění závady), které zastihnete
na telefonních číslech 371 781 330 nebo na 727 920 987. Nahlášené poruchy se budeme snažit v co
nejkratší době vyřešit. V případě, že problém bude většího rázu, který nebudeme schopni sami zajistit,
musíme objednat specializované servisní techniky. Tímto vás žádáme o pochopení v případě delší doby
opravy.

Redakce děkuje všem, kteří svými příspěvky obohatili tento zpravodaj.
Všem občanům přejeme krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví,
úspěšný, a hlavně klidný rok 2021.
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