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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
končí rok 2019, a tím by se každý měl poohlédnout
zpět, aby vyhodnotil, co se podařilo a co ne. Rád bych
Vás v krátkosti informoval o akcích, které byly
zakončeny a které se plánují na rok 2020. Opravili
jsme některé místní komunikace a chodníky. Na
severní části obce byla opravena komunikace
v celkové částce 1 milion korun. Opravu prováděla
firma Chmelíř. Dále byla opravena první část chodníku
směr na Litohlavy a provedlo se rozšíření na 2 m
v celkové částce 490 tis. Kč. Realizaci tohoto díla
provedla firma DYBS Plzeň ve velmi dobré kvalitě.

Další oprava chodníků byla od prodejny COOP ke
konci obce ve směru na Březinu z obou stran, kterou
provedla firma D-Beton Plzeň za cenu 2.400 tis. Kč.
Zde se bohužel musel prodloužit termín o 2 měsíce
z důvodu víceprací (výměna kanalizačních vpustí a
bezbariérový přístup k autobusové zastávce za
prodejnou). Autobusová zastávka ve směru na
Rokycany nyní nesplňuje požadavky příslušných
norem, proto se na ni musel vypracovat projekt a tato
oprava bude provedena v rámci oprav chodníku ve
směru na Rokycany v příštím roce 2020. Další akcí bylo
zhotovení zpomalovacích prahů pod prodejnou COOP a
u statku při výjezdu na komunikaci směr Volduchy,

tuto akci vysoutěžila firma DYBS Plzeň. V prvním případě
byl zhotoven poslední práh, aby byla uzavřena obytná
zóna ve středu obce a v okolí školy, v druhém případě
byl přeložen zpomalovací práh u statku z důvodu
stížnosti občanů na velký hluk a otřesy rodinných domů
v blízkosti prahu. Při této příležitosti apeluji na
dodržování maximální rychlosti 20 km za hodinu
v lokalitě obytné zóny. V obytné zóně je možnost
pohybu chodců, dětí a cyklistů po komunikaci a řidiči zde
nemají přednost, jak si bohužel někteří mylně vysvětlují.
Obytná zóna je vytvořena s ohledem na zájmy chodců a
cyklistů a je navržena jako prostor sociální integrace či
dětských her.
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Další investicí byl nákup nakladače Kramer. Nakladač
Bobcat byl prodán, ve vlastnictví obce byl již 17 let a
nevyhovoval současným požadavkům. Cena nakladače
Kramer byla 1.500 tis. Kč a Bobcat se prodal za 215 tis.
Kč. Protože postupně budujeme kompostárnu, která
bude sloužit pouze obci Osek, bude tento nakladač
velice potřebný.

Dále byla zakoupena multikára s předním náhonem
a kabinou pro 5 zaměstnanců, kterou využíváme
také k přesunu zaměstnanců na odloučená
pracoviště, např. Vitinka, Hudlice apod. Dříve byl
s tímto přesunem problém, nehledě na to, že tato
multikára je o generaci novější, než byla ta původní.
V tomto roce odešel do důchodu náš dlouholetý
zaměstnanec Pavel Sloup, který dále vykonává
funkci druhého jednatele Osecké obecní vodárenské
s. r. o. a pracovníka ČOV. V roce 2007, kdy byla
společnost Osecká obecní vodárenská s. r. o. se
100% účastí obce založena, byl u zrodu této
společnosti a přispěl k jejímu rozmachu. Při této
příležitosti bych chtěl p. Sloupovi poděkovat za
mnoholetou práci pro obec ve funkci technika a pro
vodárenskou společnost, a to zejména za zásluhu o
rozšíření kapacity a zlepšování kvality vody celého
systému vodovodů Osek, Volduchy a Vitinka. Jeho
nástupcem v OOV s. r. o. se stal pan Michal Sommr,
na místo technika obce byl přijat pan Lukáš Beneš,
který se bude starat o veškeré technické záležitosti
obce.

Výhled a plánování akcí na rok 2020
Plánujeme postupné vybavení kompostárny a uvedení
do provozu - postavení obloukové haly na zařízení, vrt
na vodu pro toaletu a umyvadlo pro obsluhu, nádrž na
fekální vodu, překopávač kompostu, osvětlení a
asfaltování příjezdové komunikace ke kompostárně.
Dále je vysoutěžena firma na zhotovení chodníku po
celé délce Vitinky od začátku rozcestí Hudlice – Nový
Dvůr až do konce obce.
Akce
by
měla
být
dokončena do poloviny
roku 2020, cena téměř
3.800 tis. Kč. Na tuto akci
jsme získali dotaci od
Krajského
úřadu
Plzeňského kraje ve výši
500 tis. Kč, což nám velmi
pomůže.
Po velkém snažení o
získání dotace od MŽP,
nám byla přiznána dotace
na vybavení sběrného
dvora v celkové výši 1.
730 tis. Kč a obec doplatí
300 tis. Kč. Vybavení
sběrného dvora proběhne
v roce 2020 a firma je již
vybrána. Toto vybavení
představuje několik různých kontejnerů, nápravová
váha, buňka pro obsluhu, štěpkovač a kamerový
systém vč. záznamu.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životního prostředí

Dále máme v plánu rozšíření parkoviště před obecním
úřadem, posílení vodovodní sítě obce o jeden zdroj,
opravu letohrádku Kamýk a výměnu střechy na
technické budově u Soukupů, asfaltování ulice u paní
Nobilisové a během průběhu roku bude zapotřebí
mnoho jiných prací, které jsem v tomto článku
nezmínil.
Naše pracovní četa, která provádí údržbu v katastru
obce, bude pokračovat v údržbě zeleně a dalších
pracích, které pravidelně provádí.
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zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Děkuji tímto všem zastupitelům, pracovníkům obce a
Jaroslav Peroutka
občanům za pomoc při řešení problémů během
celého roku.

Osecká obecní vodárenská s. r. o.
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku jsem
dostal milou premiérovou povinnost
napsat několik řádek do Oseckého
zpravodaje o chodu Osecké obecní
vodárenské.
Na začátek bych Vás chtěl seznámit
se zásadními změnami, které nastaly
v roce 2019.
Kromě personálních změn, o nichž se
zmiňuje pan starosta ve svém
úvodním článku, byl další zásadní
změnou přechod na nový systém
odečtů a následného účtování.
Proběhlo spojení programu vodného
a stočného s programem účetním.
Záměrem bylo zefektivnění a
zjednodušení procesu fakturací.
Bohužel ani tento záměr se neobešel
bez prvotních potíží, které jsme

museli odbourat. Do budoucna bude
systém rychlejší, přesnější a hlavně
pro naše odběratele pružnější.
V průběhu roku 2019 byl také
vybudován nový propojovací řad na
pitnou vodu v obci Vitinka, část Nový
dvůr ze stávající studny, která je
jediným zdrojem pro Vitinku a
čerpací stanicí, která čerpá vodu do
hlavního vodojemu Vitinka. Stávající
potrubí bylo v nevyhovujícím stavu a
snižovala se kapacita průtoku.
V období zvýšené spotřeby vody toto
zásobení nestačilo. Nové potrubí
bylo vybudováno v délce cca 80 m a
jsou zde použity materiály, které
zamezují následným komplikacím.
Současně probíhá příprava na
realizaci výměn nových, již digitálních
vodoměrů, které nejenom usnadní

proces odečtů, ale hlavně umějí
předcházet skrytým poruchám na
vodovodních
přípojkách,
aby
nedocházelo ke škodám u našich
zákazníků.
V následujícím roce bude Osecká
obecní vodárenská pokračovat v již
nastavených
projektech
modernizace, digitalizace a hlavně, a
to je podstatné, v boji proti suchu.
Naší prioritou je do budoucna také
odbourávání úniků pitné vody
v zásobovacích řadech modernizací
zařízení a navazování na již
vykonanou práci. Probíhá příprava
na rozšíření kapacity hlavního
vodojemu v Oseku z důvodu vykrytí
období zvýšeného odběru pitné
vody. Souběžně bude probíhat také
příprava na modernizaci čističky
odpadních vod dle zpracovaného
plánu.
Závěrem bych chtěl apelovat na
občany, aby se chovali zodpovědně
k zacházení s pitnou vodou a také
aby nepoužívali kanalizaci jako
odpadkové koše. To rozhodnutí, zda
budeme společně žít v obci, která je
čistá a má dostatek pitné vody, je na
nás všech.
Naší prioritou je spokojenost našich
odběratelů.
Přeji příjemné prožití vánočních
svátků a pokud možno co nejlepší
vykročení do nového roku 2020.
Michal Sommr
OOV s. r. o.
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NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020
VÝDAJE v tisících Kč

PŘÍJMY v tisících Kč
§

Druh příjmu
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Daň z příjmů fyz osob ze sam. výdělečné
1112 činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových
1113 výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1211 Daň z přidané hodnoty
1340 Poplatek - likvidace komunálních odpadů
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

2020
5000,00
140,00

Třída

Druh výdaje

5

Silnice

3422,03

2219

5

Ost. záležitosti pozemních komunikací
(opravy chodníků)

7600,00

2223

6

Bezpečnost silničního provozu

2292

5

Dopravní obslužnost

2310

5

Pitná voda

800,00

2321

5

Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s
kaly

500,00

2333

5

Úprava drobných vod. toků (koupaliště)

20,00

3113

5

Základní školy

3314

5

Činnosti knihovnické

28,60

3319

5

Ostatní záležitosti kultury

12,00

3329

5

Ost. záležitosti ochr. památek

3341

5

Rozhlas a televize

25,00

3349

5

Ost. záležitosti sdělovacích prostředků

20,00

3392

5

Zájmová činnost v kultuře /KZ Vitinka/

50,00
120,00

2212

390,00
4200,00
10200,00
700,00
28,00
5,00

1361 Správní poplatky

20,00

1381 Daň z hazardních her

84,00

1511 Daň z nemovitostí

§

1400,00

100,00
76,67

2900,00

300,00

3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků

15,00

3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

40,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632 2111 /hřbitov/

40,00

3399

5

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.
prostř.

110,00

3421

5

Využití volného času dětí a mládeže

220,00

1738,00

3429

5

Ostatní zájmová činnost a rekreace

12,00

24110,00

3613

5

Nebytové hospodářství

210,00

3631

5

Veřejné osvětlení

400,00

3632

5

Pohřebnictví

550,00

3639

5

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

550,00

3721

5

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

5

Sběr a svoz komunálních odpadů

3639 4134 Převody z rozpočtových účtů /SF/

Ost. investiční transfery ze SR (vybavení
6330 4216 sběr. dvora)
CELKEM

Rozdíl mezi příjmy a výdaji
ve výši 4 640 tis. Kč
bude pokryt zůstatkem
běžného účtu k 31. 12. 2019
(Předpokládaný zůstatek BÚ je 7 mil. Kč)

6
3725

6
5

Sběr a svoz KO (dovybavení sběr. dvora
- dotace)
Využ. a zneškodňování KO kompostárna
Využ. a zneškodňování KO kompostárna

20,00
1385,00
2047,70
800,00
200,00

3745

5

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4359

5

Ost. služby v oblasti soc. prevence

20,00

4379

5

Ost. soc. služby a čin. v obl. soc. prev.
(dary)

70,00

5213

5

Krizová opatření

50,00

5512

5

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

5

Zastupitelstva obcí

1500,00

6171

5

Činnost místní správy

3071,00

6310

5

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

15,00

6320

5

Pojištění funkčně nespecifikované

90,00

6330

Osecký zpravodaj

5

Převody vl. fondům v rozpočtech úz.
úrovně
CELKEM

995,00

460,00

110,00
28 750,00
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ZŠ a MŠ Osek
Rej podzimníčků a soutěž ve sběru podzimních plodů
Dne 15. 11. 2019 se již tradičně uskutečnil Rej
podzimníčků. Děti i rodiče si dali velice záležet na
přípravě masek. Každá maska byla originál a všechny se
moc povedly. Děti si ve svých třídách společně užily
dobrodružnou cestu do říše skřítků a plnily zajímavé
úkoly. Nesměla chybět módní přehlídka a diskotéka. Na
závěr se třídy Sluníček, Berušek a Myšek společně
sešly, aby mohly vyhodnotit soutěž ve sběru
podzimních plodů.

Každé ze zúčastněných dětí obdrželo dárkový balíček a
ti nejpilnější ještě drobný dáreček navíc. Této soutěže
se zúčastnilo mnoho z našich dětí, a proto byla
sesbírána bezmála jedna tuna kaštanů a žaludů. Tímto
bychom chtěli Všem zúčastněným ještě jednou moc
poděkovat. Zvířátka Vaši snahu určitě ocení
spokojeností z plného bříška.
Podzimní odpoledne s rodiči
Dne 24. října proběhla na školní zahradě akce
„Podzimní odpoledne s rodiči“.

Díky paní Veletové jsme si s dětmi a rodiči mohli
vyrobit podzimní dekorace v podobě skřítků
„Podzimníčků“. Skřítky si děti vyráběly z okrasných
dýní, které paní Veletová přinesla na vyrábění
v předešlém týdnu. Všichni se s chutí zapojili a výsledky

stály za to. Skřítky si děti ozdobily pomocí přírodnin,
lihových fixů a barevného lýka. Odměnou všem byly
opečené buřty a příjemné posezení u ohně. Rodiče
přišli v hojném počtu a myslím si, že si všichni akci užili.
Besídka a štrůdlování
Ve čtvrtek 14. listopadu se ve třídě Myšek v mateřské
škole sešlo mnoho rodičů i prarodičů dětí třetí třídy,
aby se společně podívali na program, který si pro ně
děti připravily. Během podzimu se naučily mnoho
písniček a básniček, které společně zazpívaly a
jednotlivě přednesly. Program byl obohacen i o
dramatizaci dvou pohádek.
Na závěr odpoledne byla vyhlášena soutěž pro tatínky,
kdy jejich úkolem bylo oškrábat jablko tak, aby z něj
byla jedna co nejdelší slupka. Všichni tatínkové byli
šikovní a nakonec jsme vyhlásili dva vítěze.
Všichni přítomní si mohli pochutnat na jablečném
štrůdlu, který při dopolední činnosti připravily samy
děti.
Vánoční dílny
Vánoce se blíží a všichni zase zdobí své domovy. Ani my
nejsme pozadu a vyrábíme vánoční dekorace. Tyto výrobky
jste si mohli nejen prohlédnout, ale i zakoupit na vánočním
jarmarku. Ten se uskutečnil souběžně se zpíváním dětí
z naší MŠ pod vánočním stromem u OÚ dne 11. prosince.
V pondělí 2. prosince žáci vyráběli rozmanité výrobky:
ozdobné věnce, závěsy ze šišek a jiných přírodnin, zápichy
z drátků, lucerny, šité obaly na knihy, malé stromky
z větviček, a dokonce i pekli a zdobili cukroví.

Aktivity si mohli vybrat dle svých zájmů a většinou stihli dva
různé výrobky. Za výtěžek z jarmarku děti pojedou na
nějaký výlet nebo se pro ně uspořádá zábavná akce na
konci školního roku.
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Adaptační kurz 6. třídy
Aby se nám lépe začínalo a abychom měli šanci se
poznat trochu neformálněji, vydali jsme se na tzv.
adaptační kurz.

Dne 11. září jsme se sešli v kempu ATC Veselý Habr a
ubytovali jsme se v chatkách. Hned poté následovalo
spíše sportovnější dopoledne, kdy jsme utužovali
kolektiv při kolektivních hrách. Nejvíce adrenalinovou
činností byl pro žáky úkol, kdy si zahráli na tajné agenty
a měli se dostat skrz síť mezi stromy. Háček byl v tom,
že museli využít všechny otvory sítě alespoň jednou
a zároveň se sítě nedotknout. Jak brzy zjistili, bylo při
tom třeba vzájemné spolupráce. Nakonec se ale vše
zdařilo a mohli jsme jít obědvat. Po obědě jsme se
zabavili aktivitami, díky kterým jsme se lépe poznali.
Najít někoho, kdo má doma psa, bylo snadné, ovšem
zjistit, kdo si píše deník, pravidelně čte nebo má více
než jednoho sourozence, už bylo těžší. Ke konci
odpoledne se konal táborák, opekli jsme si k večeři
špekáčky a zazpívali i nějaké písničky.
Jelikož v noci nebylo žádné velké teplo, zahřáli jsme se
druhý den ráno nejen šálkem teplého čaje, ale i dalšími
sportovními aktivitami. Nakonec nás čekal ještě oběd
na rozloučenou a rozjeli jsme se zpět domů. Dalo by se
říci, že jsme se poznali nejen mezi sebou, ale objevili
něco nového i sami v sobě, třeba že umíme být
týmovými hráči a dokážeme projevit i kus odvahy.
Farma Alp Rieser Terešov
Konec září sliboval ještě
teplé počasí, a tak se
sedmáci vydali prozkoumat
život na farmě. V Terešově
je přivítala milá majitelka
Markéta, která představila
svého muže a všechna
zvířata zde s nimi žijící.
Během příjemné procházky
se žáci dozvěděli spoustu
zajímavých věcí, ale hlavně
si mohli na kozy a některé

lamy sáhnout, nakrmit je a dokonce podojit kozu.
Z nadojeného mléka se jedna skupina naučila vyrobit
sýr a také ho mohla nakonec ochutnat. Další skupinky
se daly do plstění. Metoda plstění za sucha obnášela
zručnost a přesnost, protože plstící jehla je celkem
ostrá a tvarování chomáče plsti do nějakého tvaru
(např. zvířátka, kuličky nebo hrací kostky) náročné.

Plstění za mokra už nevyžadovalo tolik soustředění a
fantazie, ale zato sílu v pažích a dodržení přesného
postupu. Z vytvořených plátů si mohli žáci vystřihnout
například vložky do bot nebo sedáček na židli. Zlatým
hřebem bylo předení na kolovrátku, k jehož plynulému
provozu bylo zapotřebí synchronizovat mozkové
hemisféry a práci nohou i rukou. To nebyla úplně naše
doména, ale zážitek to byl velký. K dovršení
spokojenosti přispělo místní občerstvení v podobě
bylinného čaje a syrovátky, čerstvého sýra a buřtíků
s kváskovým chlebem nebo voňavého domácího
perníku.

Techmania Science Center Plzeň
Dne 16. 10. 2019 se žáci 6. třídy naší školy vydali v rámci
projektového dne do Techmánie v Plzni. V planetáriu ve
3D zobrazení měli na dosah ruky nejen jednotlivé objekty
sluneční soustavy, ale i vzdálený vesmír. Poznávali plynné
obry s jejich měsíci a prstenci i planety zemského typu,
Osecký zpravodaj
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zvláště Mars. Pomocí mobilních telefonů odpovídali na
kvízové otázky a soutěžili. V expozici Vesmír
mohli vše prozkoumat a dozvědět se mnoho nového.
Žáci si procvičili mozek, protáhli tělo a užili spoustu
zábavy.

Sportovní akce
Dne 26. září 2019 se uskutečnilo crosscountry XIX.
ročník MTB horská kola Žďár za účasti naší školy.
Mladší žák a žákyně se umístili na sedmém místě a za
starší žáky jsme obsadili 13. místo.
21. 11. 2019 se vydali starší žáci do Plzně na futsalovou
školní ligu. V základním kole Západních Čech skončili na
3. místě ve skupině a nepostoupili do druhého kola.
Navzdory výsledku se žáci těší na další ročník a
premiérová účast naší školy v této soutěži byla novou
zkušeností i sportovním zážitkem mimo náš okres.
V posledním listopadovém týdnu jsme ve florbalovém
turnaji dosáhli nejlepšího výsledku s mladšími žáky,
kteří skončili 1. ve skupině a postoupili do semifinále,
bohužel se jim nepodařilo i přes velmi aktivní a
bojovnou hru urvat medaili a skončili i tak na krásném
4. místě.
Spolupráce školy s Univerzitou Palackého v Olomouci

Muzeum – Svobodná generace
13. listopadu se 9. třída vydala do Plzně, aby zažila
atmosféru listopadu před 30 lety. Právě k výročí
Sametové revoluce ze 17. listopadu 1989 byla
v muzeu vytvořena speciální výstava, kde si žáci
mohli prohlédnout věci každodenní potřeby, ale i
vidět výslech (podání vysvětlení) u StB, nebo rudý
koutek, kde nechyběla vlajka SSSR a ikonický obraz
J. V. Stalina. Dále také zhlédli dobové fotografie
přímo z Plzně a místa, kudy dnes běžně chodíme, tak
viděli v jiném světle.

Po výstavě se účastnili aktivity, kde si vyzkoušeli
psací stroje (většina žáků úplně poprvé) a měli za
úkol napsat, co pro ně znamená svoboda. Jejich
názory budou svázány a následně s ostatními vydány
knižně.

https://apa. upol. cz/novinky-projekt#casopisapa
-článek - Osek u Rokycan aneb Dlouhodobá spolupráce
s Centrem APA – příklad dobré praxe (II)
„…Vrcholem spolupráce mezi ZŠ Osek u Rokycan a
Centrem APA při začlenění žáka se SVP do společných
pohybových aktivit se pak stal lyžařský výcvikový kurz,
který byl naplánovaný na leden roku 2019 na Zadově a
Churáňově. Kurzu se opět zúčastnil konzultant APA
Ladislav Baloun, který měl s sebou k dispozici dvě
monoski zapůjčené z Centra APA. Jako vyškolený
instruktor lyžování na monoski měl na kurzu na starosti
žáka se SVP, se kterým po dobu pěti dnu piloval
techniku jízdy ve speciální skořepině určené ke
sjezdovému lyžování osob s tělesným postižením.
Během kurzu se našel prostor i na svezení ostatních
žáku ze ZŠ Osek na monoski.
V létě roku 2019 se podařilo paní učitelce Kučerové
propojit rodinu žáka se SVP s účastníky závodu
Metrostav cyklo handy maraton (pořádané organizací
Cesta za snem). Členové plzeňského týmu PEŠEK
Machinery si vybrali žáka SVP jako svého patrona pro
tento závod, který proběhl na přelomu července a
srpna roku 2019. Díky pozitivnímu přístupu celého týmu
se podařilo zakoupit žákovi se SVP speciální cyklo
tříkolku, na které pravidelně trénuje. Hlavní motivací
žáka se SVP do cyklopřípravy je možnost účastnit se
příští rok Metrostav cyklo handy maratonu jako platný
člen týmu a pomoci tak zdolat trať, která čítá 2.222
Km…“

Osecký zpravodaj
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S adventním časem se uskutečnila i jedna
z největších akcí naší základní školy.
Vánoční jarmark patří mezi oblíbené
školní akce, přestože nemá dlouhou
tradici. Žáci své výrobky na vánoční
jarmark připravují již od října, ale většinu
svých výrobků tvořili během celodenní
akce vánočních dílen ve spolupráci
s učiteli. Letošní jarmark probíhal v sále
obecního úřadu, který poskytla dětem
obec. Dveře pro rodiče a další návštěvníky
se otevřely v 17.00 hodin a účast předčila naše očekávání. Také díky tomu, že byl jarmark propojen
s akcí MŠ Osek, kdy se děti z mateřské školy i s rodiči, po lampiónovém průvodu obcí, sešli u
rozsvíceného stromu před obecním úřadem. Zde si rodiče a ostatní zúčastnění poslechli koncert
v podání dětí MŠ a předvánoční shon si zpříjemnili prohlídkou a koupí prací žáků ZŠ Osek, čímž zároveň
podpořili jejich snahu.

Osecký zpravodaj
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ZO ČZS v Oseku
Vážení spoluobčané.
Předvánoční čas u mnohých
z nás vede k zamyšlení nad rokem,
který právě končí, a kdy máme ještě
v živé paměti vše, co se událo nám
na našich zahradách z pohledu
zahrádkáře.
Kdo je zahrádkář? Na
vesnici se jím stává prakticky každý,
kdo pečuje o předzahrádky,
zahrady, kdo věnuje péči kvetoucím
muškátům,
petúniím
nebo
begoniím, kdo na předzahrádkách
ošetřuje kvetoucí růže nebo
„jenom“ udržuje zatravněnou část
pravidelným sekáním. Teplé počasí
posledních let nám dovoluje
s úspěchem
pěstovat
rajčata,
papriky, saláty, kořenovou zeleninu,
a to vše v ekologické kvalitě a
vynikající chuti. Vše, co si
vypěstujeme, nám doplní potřebné
vitaminy v optimální podobě.
Nelze vynechat sadaře,
kterým letošní rok úplně nepřál.
Pamětníci nepamatují rok, kdy by
v naší lokalitě nesklidili kvalitní
jablka. Podobně po jarních mrazech
dopadly meruňky a švestky. Dobrou
úrodou se odměnily višně a třešně,
částečně i broskvoně.

V naší obci jsou zahrádkáři
organizováni v základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu. Na
volební výroční schůzi v březnu jsme
zhodnotili plnění úkolů z minulé
výroční schůze.

Naše organizace má 20 členů
převážně vyššího věku. Od obce
Osek máme pronajatou informační
skříňku vedle zastávky autobusu u
prodejny Jednoty. Zde každý měsíc

zveřejňujeme
odborné
rady
vztažené k danému měsíci.
Koncem března jsme prořezali obcí
vysazené ovocné stromy v okolí
čističky odpadních vod a dvou
vodárenských objektů. V srpnu jsme
dodali jablka, hrušky a zeleninu na
okresní výstavu v Rokycanech. Za
naší základní organizaci dodali
vzorky p. Dobiášová, p. Budínová, p.
Benda a p. Polka, kterým touto
cestou děkuji.
Pro občany naší obce jsme
připravili zájezd do Hořovic na
tradiční „Cibulák“. Zájezdu se
zúčastnilo 40 občanů, a i přes
nepříznivé počasí jsme si jarmarku
užili. Zájezd finančně zabezpečil
obecní úřad, dopravu pak osobně p.
Peroutka, starosta naší obce,
kterému patří naše poděkování.
V listopadu
jsme
se
v Rokycanech zúčastnili 4. ročníku
soutěže v hodnocení zavařených
okurek a kompotů. Poděkování
patří p. Bradové za dodané vzorky.
Blíží se závěr roku a já přeji
jménem výboru ZO ČZS všem pevné
zdraví a osobní pohodu v roce 2020.
Ing. Dobiáš Jaroslav,
předseda ZO ČZS Osek

Obecní knihovna Osek
Vážení spoluobčané!
Rok utekl jako voda a opět stojíme na prahu
roku nového. Určitě si přejeme, aby byl ve všech
směrech o něco lepší, pozitivnější. Jediné, co nelze
ovlivnit, je stárnutí. Tak je to i s knihami. V naší knihovně
je hodně takových, které nikdo nevzal do ruky desítky
let. Proto po domluvě se zřizovatelem, tím je obec Osek,
jsou postupně vyřazovány. A nyní se nabízí nerudovská
otázka, kam s nimi. Nejjednodušší řešení – sběrna
papíru. Je to poněkud nedůstojné, protože některé knihy
by ještě mohly posloužit čtenářům např. v domovech
seniorů. Nabídnout, a to přednostně, je samozřejmě
můžeme našim občanům. K dispozici budou zdarma
každou středu v době půjčování knih, tj. od 17 do 18
hodin.

Odpisy uvolňují místo v policích pro nové tituly. Motivací
k jejich nákupu jsou hlavně přání čtenářů od nejmenších
po ty dříve narozené. Radost mi udělá každý nový
zájemce o četbu (letos jich bylo 15). Poděkovat bych
chtěla rodičům, ale i prarodičům, kteří do knihovny
přivedli své ratolesti ještě v předškolním věku, aby i ony
se samy podívaly a vybraly si svoji knihu.
Připomínám, že seznamy knih od roku 2012 jsou
uvedeny na webových stránkách obce Osek:
www. obecosek. cz/organizace
Závěrem svého příspěvku vám přeji klidný adventní čas,
krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Osecký zpravodaj

Mgr. Dobiášová Věra, knihovnice
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Klub důchodců
Náš klub má v tomto roce 103 členy. Při
pořádaných akcích se v průměru zúčastňuje
polovina členů. V tomto roce jsme v únoru
pořádali povídání o bylinkách s Ing. Štěpánkou
Janoutovou. Ta nás seznámila s pěstováním a
používáním
různých
druhů
bylinek.

Dalšími akcemi byla divadelní představení –
v březnu zpěvohra Slaměný klobouk na motivy
komedie Eugena Lobiche v úpravě Miroslava
Horníčka v divadle Pluto. Při představení jsme se
opět dobře bavili. V říjnu jsme navštívili muzikál
Duch v Novém divadle v Plzni. Děj známe
z romantického stejnojmenného filmu v hlavních
rolích s Demi Moorovou jako Molly a Patrikem
Schweizem jako Sam. V muzikálu jsme viděli Evu
Staškovičovou a Pavla Režného.
Dvakrát ročně máme posezení s tancem a
poslechem s Václavem Žákovcem a Aničkou
Volínovou. Této akce se vždy zúčastní kolem 80
posluchačů. Klub seniorů Chýně nás pozval na
Vitinku na přátelské posezení v sobotu 5. 10. na
vystoupení Strašické Pohodovky. Tato akce se
konala za podpory obce Chýně a obce Osek.

Tradičně pořádáme dva výlety ročně – jarní a
podzimní. Jarní se konal 15. května, jeli jsme se
podívat na Čapí hnízdo a na zámek Dobříš.

O tento zájezd byl velký zájem, avšak moc se nám
nevydařilo počasí. Čapí hnízdo se nachází 50 km
od Prahy, mezi Benešovem a Olbramovicemi.
Centrem nás provedla lektorka, prošli jsme kolem
voliér s hendikepovanými živočichy i s exotickými
zvířaty. Podívali jsme se do centrálního objektu
Čapího hnízda, což je víceúčelová stavba jízdárny,
kde se pořádají různá školení, svatby,
společenská setkání a různé kulturní akce.
V areálu je také nadstandardní ubytování, řada
sportovních a rekreačních aktivit.
Po obědě jsme přejeli do Dobříše. Zámek upoutá
při příjezdu do Dobříše každého návštěvníka,
současná podoba pochází z let 1745 – 1765.
Šlechtický rod Colloredo – Mannsfeld zde pobýval
až do r. 1942, kdy byl vyvlastněn německou říší,
v roce 1945 byl konfiskován Československým
státem a byl využíván jako Domov spisovatelů.
Současným majitelem zámku je Jerome
Colloredo-Mannsfeld z Rakouska.
Druhým výletem byla výstava Zahrada Čech
Litoměřice. Na výstavě jsme si mohli zakoupit
různé sazenice, cibulky okrasných květin, stromky
a další výpěstky.
Toto je výčet akcí, které naši členové absolvovali.
Snažíme se, aby naše akce byly nejen zábavné,
ale i poučné.
Protože tento zpravodaj vychází koncem roku,
přeji všem, nejen důchodcům, v novém roce
pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.

Osecký zpravodaj

Jaroslava Bohuslavová
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SDH Osek
Vážení čtenáři Oseckého
zpravodaje,
chtěl bych Vás seznámit
s činností
sboru
dobrovolných hasičů v naší
obci za rok 2019.
Za rok máme na kontě
hojný počet akcí, co se týká
výjezdů,
požárních
asistencí, školení výjezdové
jednotky a akcí pro děti a
naše členy.
19. dubna 2019 naše
jednotka jako každý rok
čistila
koupaliště
na
Vitince. Počasí nám přálo,
takže jsme stihli koupaliště
vyčistit za jeden den.
Začátkem
roku
jsme
byli
požádáni
Automotoklubem Hořovice o požární asistenci na
Rally Hořovice, která proběhla 27. dubna 2019
v okolí Hořovic. Akce se zúčastnila celá výjezdová
jednotka, včetně našich členů z řad důchodců.
Dále
jsme
asistovali
4.
května
na
dvanáctihodinovém závodě motocyklů značky
Pionýr v obci Podluhy u Hořovic. Jednalo se o
nepřetržitý závod bez přestávky na motokrosové
dráze v Podluhách.

Hned další den, 5. května nás čekalo taktické
cvičení v Brdech. Jednalo se o cvičný požár
dopadové
plochy.
Na
cvičení
byla
použita velkoobjemová
cisterna
Scania.
Zajišťovali jsme kyvadlovou dopravu vody do
velkoobjemové nádrže, kterou zřídili kolegové
z Německa. Cvičení se zúčastnilo mnoho jednotek
profesionálních i dobrovolných hasičů z blízkého
okolí i hasiči z německého pohraničí.
Od 8. 5. 2019 do 30. 5. 2019 jsme prováděli
hasičskou asistenci na
mistrovství
světa
v
kuželkách v Rokycanech.
Při této akci nám
vypomohli kolegové ze
Sedlce.
Dne 18. května 2019
jsme vyrazili s mladými
hasiči na okresní kolo
požárního sportu Hry
Plamen, které se konalo
v Nevidě.
Soutěž
se
skládá
z několika
disciplín,
patří
sem
Štafeta požárních dvojic,
Štafeta 4 x 60m, Štafeta

Osecký zpravodaj
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CTIF, Požární útok CTIF a klasický požární útok.
Na soutěž jsme se pilně připravovali a nakonec
jsme se umístili v kategorii mladších na 2. místě a
v kategorii starších na 3. místě.
Následoval Dětský den konaný 25. května.
Zahájen byl ukázkou mladých hasičů v podobě
netradičního požárního útoku. Pro děti byly
připraveny různé disciplíny, po jejich splnění na
ně čekala sladká odměna. Na závěr byla pro děti
připravena pěna, ve které si užili legraci i dospělí.
Na akci dorazilo 120 dětí a všem se velice líbilo.
15. června jsme s dětmi vyrazili do Kamenného
Újezdu na soutěž v požárním útoku. Dětem se
velice dařilo a obsadily v kategoriích mladší i
starší 1. místa.
Bahna 2019 byla další z akcí našich hasičů. Zde
hasiči z našeho okresu předvedli novou techniku.
Osečtí hasiči se zúčastnili s novým vozidlem CAS
30 Scania. Další plánovanou akcí v roce bylo letní
hasičské soustředění na vodní elektrárně Darová.
Soustředění každý rok pořádáme společně
s kamarády z SDH Sedlec. Letošní rok se
soustředění zúčastnilo dohromady 35 dětí z obou
sborů. Základem soustředění bylo zdokonalování
hasičských znalostí a dovedností dětí. Na
soustředění nám přijela udělat ukázku Policie ČR,
Záchranná služba, Hasičský záchranný sbor ČR a
potápěči. Vedoucí měli pro děti připraveno
spoustu her a stopovačku. Dětem se vše líbilo a
těší se na příští rok.

17. srpna náš sbor připravil pro své členy, jejich
blízké a také pro sponzory, pouťové posezení v
hasičské zbrojnici. Bylo připraveno bohaté
občerstvení.
Začátkem září jsme se s dětmi začali připravovat
na podzimní kolo Hry Plamen, které se konalo 12.
října v Mlečicích. Děti v tomto kole soutěží
v hasičských znalostech a dovednostech, jako je
vázání uzlů, zdravověda, topografie, požární
ochrana, střelba ze vzduchovky a šplhání po laně.
V tomto kole se děti umístily v kategorii mladších
na 3. místě a v kategorii starších na 4. a 9. místě.
Nyní na kroužek Mladých hasičů dochází 20 dětí.
Co se týká výjezdů v letošním roce, tak do
současné doby jich má naše jednotka za sebou
celkem 17. Jednalo se převážně o požáry lesních a
polních porostů, nízkých a výškových budov.
Jednotka prochází v průběhu celého roku
odbornou přípravou a odbornými školeními na
zdolávání všech mimořádných událostí v naší
působnosti.
Vypomáháme
obci
s různými
pracemi. Během celého roku probíhá rovněž
údržba techniky a požární zbrojnice.
Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce a
úspěšný krok do nového roku.

Osecký zpravodaj

Starosta SDH Osek František Pokštefl
a vedoucí mládeže Lukáš Pokštefl

- 13 -

Oznámení na rok 2020
Provoz sběrného dvora
Provozní hodiny sběrného dvora v Oseku jsou pro rok 2020 stanoveny takto:
sobota 25. 1. 2020, sobota 29. 2. 2020, sobota 28. 3. 2020 vždy od 8,00 do 11,30 hodin,
dále pak od 4. 4. 2020 – 28. 11. 2020 každou sobotu od 8,00 do 11,30 hodin
(bioodpad, elektroodpad, železný šrot).
V prosinci 2020 pouze 19. 12. 2020.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v následujících termínech:
sobota 25. ledna
2020
sobota 18. července 2020
sobota 29. února 2020
sobota 1. srpna
2020
sobota 28. března 2020
sobota 15. srpna
2020
sobota 4. dubna 2020
sobota 29. srpna
2020
sobota 11. dubna 2020
sobota 12. září
2020
sobota 18. dubna 2020
sobota 26. září
2020
sobota 25. dubna 2020
sobota 10. října
2020
sobota 9. května 2020
sobota 24. října
2020
sobota 23. května 2020
sobota 7. listopadu 2020
sobota 6. června 2020
sobota 21. listopadu 2020
sobota 20. června 2020
sobota 19. prosince 2020
sobota 4. července 2020
Dále je možné uložit do sběrného dvora vysloužilé elektrospotřebiče (ne jejich torza).
Do elektroodpadu nepatří žárovky, zářivky a jiná svítidla a ostatní nebezpečný odpad!
Velkoobjemové kontejnery pro jarní úklid budou přistaveny na obvyklých místech ve Vitince v pátek
17. dubna 2020, na Oseku bude pro jarní úklid místo obvyklých míst v měsíci dubnu přistaven
velkoobjemový kontejner ve sběrném dvoře každou sobotu.

Osecký zpravodaj
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Čipování psů
Všichni psi musí mít do konce roku 2019 čip,
jinými slovy, od 1. ledna 2020 platí, že všichni psi
budou v rámci očkování proti vzteklině současně
očipováni a tedy by se nemělo stát, abychom se
po tomto datu setkali se psem, který čip nemá.
Jediná výjimka je u psů tetovaných před 3.
červencem 2011. Ne všem majitelům se to líbí,
ale jsou již i města, kde je již čipování psů
povinností dávno. Lidé na vesnicích se ale
mnohdy brání, někteří to dokonce striktně
odmítají.
Závěr: Od 1. ledna 2020 je dána povinnost
každému majiteli, aby psa nechal současně
s očkováním proti vzteklině očipovat. Pokud totiž
majitel svého psa očipovaného mít nebude,
nebude moci být jeho pes ani očkován proti
vzteklině. Štěňata budou dostávat čip při prvním
očkování mezi třetím a šestým měsícem, starším
psům se pod kůži vpíchne při pravidelném

přeočkování. Výjimku mají psi, kteří byli tetováni
před 3. červencem 2011. Pokud majitel psa
neočipuje, bude mu od příštího roku hrozit správní
řízení s možným uložením pokuty až 20 tisíc korun.
Cena očipování se pohybuje okolo 500 korun.

Obnova katastrálního operátu novým mapováním
V naší obci proběhne na obou katastrálních území, tj. k. ú. Osek u Rokycan a k. ú. Vitinka obnova
katastrálního operátu novým mapováním (dále jen “obnova katastrálního operátu“). V současné
době je již vyhlášeno, že v k. ú. Vitinka bude zahájena obnova katastrálního operátu dne 13. ledna
2020. Cílem nového mapování je vytvoření nové digitální mapy a prověření souladu údajů katastru
nemovitostí se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění.
Více podrobností naleznete v letáčku, který je vložen v tomto zpravodaji.
Osecký zpravodaj
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Rej strašidel na Kamýku dne 2. 11. 2019
Nadační akce Rej strašidel na Kamýku pro Tobíka vynesla
v letošním roce krásných 19.015,- Kč.
Děti prošly sedm stanovišť, kde plnily různé úkoly. Na
vrcholu Kamýku je čekala hodná čarodějnice, která měla
pro děti připravenou odměnu. Následně si děti opekly
špekáčky, ochutnaly dýňovou polévku, kdo měl chuť na
něco sladkého, mohl si dát strašidelně nazdobený muffin,
čertí bobík nebo prst čarodějnice :)

Občerstvení pro dospělé opět zajistila rodina Čechova.
Krásný strašidelný podvečer završila ohnivá show pod vedením žen ze
skupiny Srdcové Eso.
Velké poděkování patří všem strašidlům a návštěvníkům, kteří přišli a
přispěli.
Dále patří velké poděkování obci Osek za finanční přispění na tuto akci.
Pavlína Škulinová
Redakce děkuje všem, kteří svými příspěvky náš zpravodaj
pravidelně i nepravidelně obohacují.
Nejen jim přejeme krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do roku 2020.

Vánoční tvarohová štola
•
•
•
•
•
•
•
•

38 dkg hladké mouky,
25 dkg tvarohu,
2 vejce,
1 vanilkový cukr,
13 dkg cukru,
15 dkg másla, (rozpuštěné)
1,5 sáčku prášku do pečiva,
rozinky, ořechy, kandované ovoce.

Všechny suroviny smícháme a vytvarujeme do dvou šišek,
pečeme při 160 – 170 st. C 30 – 35 minut.
Teplé potřeme máslem a posypeme moučkovým cukrem.

Osecký zpravodaj
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Májka

Osecká pouť

Koncert Hrádeckého Big bandu na Kamýku

Vypouštění okroužkovaných labutí na Karásku
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