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Slovo starosty
úvodem tohoto mého příspěvku přeji
všem pevné zdraví, a aby konečně covid19 byl za námi.
Nyní k výsledkům, které byly splněny od
vydání minulého čísla Oseckého
zpravodaje. Většinou všechny akce,
které jsem popisoval, že by bylo třeba je
splnit, byly splněny. Vyjmenuji některé
nejdůležitější, např. chodník na Vitince je
hotový a zkolaudovaný, sběrný dvůr je
též hotový, zkolaudovaný a nyní čekáme
na poslední potvrzení. Bude provozován
pravděpodobně od měsíce července
2021. Práce na chodníku od Lidového domu na
křižovatku u obecního úřadu je v plném
proudu a chodník bude co nejdříve hotový.

Jelikož se občané Vitinky v loňském roce potýkali
s nedostatkem vody, byl vybudován nový vrt, který
stačí bohatě pokrýt spotřebu vody na Vitince.
Akce oprava zálivu autobusové zastávky na protější
straně prodejny COOP byla
zastavena, protože měl být
vybudován
silniční
ostrůvek
z důvodu velké šířky komunikace (10
m) a někteří zastupitelé s tímto
nesouhlasili. Proto byl projekt
odložen. Bylo požádáno o dotaci a
v tomto případě byla obec vybrána
jako náhradník, což v 80 % většinou
vyjde. Z mého hlediska by ostrůvek
na přímé komunikaci nevadil,
naopak si myslím, že by zmírnil
rychlost vozidel přes křižovatku,
která je, jak všichni víme,
nebezpečná.
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všimli, byly u vodních zdrojů instalovány agregáty, cyklostezky, bohužel stále čekáme na projekt.
které jsou v případě delšího výpadku elektrické Čistíme lesík směrem od Volduch, který byl
energie, např. 5 – 8 hodin, schopné zajistit elektřinu zakoupen, máme zde významný zdroj vody a rád
pro čerpadla a udržet vodovodní síť pro Osek bych ještě na tomto místě nechal vybudovat ještě
v provozu. Důvod je ten, že náš vodojem na Plecháči další vrt.
má malou kapacitu a tím pádem je v případě většího
odběru brzy prázdný.

Tento lesík mě několik let trápil, protože byl
zanedbán a muselo být pokáceno mnoho smrků
z důvodu napadení broukem. Připravuji vysazení
min. 20 listnatých stromů ve spolupráci s p. ing.
Šístkem, který je několik let naším odborným
pomocníkem při údržbě zeleně.
Agregáty jsou kvalitní, automaticky jsou schopné při
výpadku elektřiny naskočit a jejich životnost je velice
dlouhá. Dále byl zakoupen starší zametací
víceúčelový stroj Hako 1600, který bude používán
hlavně při zametání chodníků, ulic obce, sečení a při
zimní údržbě obce.

Je důležité dbát na čistotu obce, protože na
chodnících a komunikacích je velké množství
jemného prachu, který, aniž si to uvědomujeme,
dýcháme. Hlavně děti při procházkách obcí.

Ve spolupráci s rokycanským starostou p. Václavem
Kočím domlouváme vybudování cyklostezky
z obce Osek do Rokycan. Vybudování není
jednoduché, jednak základní úkon je zakreslení do
územního plánu obcí, dále projekt a realizace, cena
řádově několik milionů korun. Nyní jsme ve fázi
zadání projektu.
Cílem mého působení ve funkci starosty je, aby naše
obec byla stále na úrovni obcí vyspělých evropských
států. Máme odpovídající techniku a údržba zeleně
stojí obec nemalé prostředky, které se nám vrátí
formou pěkného životního prostředí.
Vážení spoluobčané, doufám, že jsem tímto
příspěvkem objasnil některé otázky, a jestli ne, jsem
Vám k dispozici na další odpovědi.
Jaroslav Peroutka
starosta
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„Mattoni už není!!!“ – tento slogan, známý
z televizní reklamy mohl s nadsázkou hlásit
obecní rozhlas v Oseku v průběhu několika
horkých květnových dnů… Dne 10. května bylo
z veřejné vodovodní sítě vyčerpáno 200 m3
pitné vody a její odběr byl v tomto dni téměř
dvojnásobný oproti normálu (cca 110
m3/den). Zbývalo jen opravdu málo a vodojem
v Oseku byl prázdný. Pokud by k takové situaci
došlo, musela by být přerušena dodávka pitné
vody, což by mělo následně negativní dopad
na čistotu vody ve vodovodní síti. Hrozilo by
pak znečištění a možné poškození některých
domácích spotřebičů. Příčina této patálie je
zřejmá – za extrémním nárůstem spotřeby
pitné vody v inkriminovaných dnech stojí živelné
napouštění bazénů.
Připomínáme, že dle smluv o dodávce vody je denní
odběr vody z vodovodu Osek limitován a nadlimitní
odběry je možné provádět pouze se souhlasem
provozovatele, kterým je Osecká obecní vodárenská
s.r.o.

Pitnou vodu z veřejné vodovodní sítě nelze bez
souhlasu provozovatele použít k napouštění bazénů
a k zalévání. Kapacita vodovodu Osek není
nekonečná, což by si měli odběratelé uvědomit a při
nadlimitních odběrech pitné vody by měli více
spolupracovat s jeho provozovatelem. S přibývajícím
počtem odběratelů v Oseku poroste v budoucnu i
tlak na stávající vodní zdroje a také na celou
vodovodní síť, která by již nemusela tak extrémní
odběry vody v několika málo dnech ustát.

Nové smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění
odpadní vody
Do konce roku 2023 musí být všechny smlouvy o
dodávce vody a odvádění odpadních vod, které
nesplňují podmínky podle platného zákona č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, nahrazeny novými smlouvami.
Osecká obecní vodárenská s.r.o. proto
bude s odběrateli uzavírat nové
smlouvy podle vzoru, schváleného
usnesením Zastupitelstva obce Osek č.
27/21 ze dne 22.4. 2021. V návrhu
nové smlouvy o dodávce vody byly
upraveny limity množství dodávané
vody. Původní denní limit množství
dodávané pitné vody - 120 l/ osoba,
byl zvýšen na 200 l/osoba/den s tím,
že maximální množství dodávané pitné
vody nepřesáhne 22 m3/osoba za
kalendářní pololetí. Tato změna, která
byla učiněna ve prospěch odběratelů,
má za cíl snížit administrativní zátěž odběratelů i
provozovatele při zachování regulační funkce
ohledně zamezení nadměrných odběrů vody.
Překročení obou limitů může být ze strany
provozovatele sankcionováno.
Provozovatel vodovodu a kanalizace, společnost
Osecká obecní vodárenská s.r.o. bude ohledně
uzavření nové smlouvy postupně kontaktovat
jednotlivé odběratele.
Bc. Josef Hůza
Jednatel OOV s.r.o.
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Školní rok 2020/2021 ZŠ a MŠ Osek
Práce u Myšek
Období od 5.10. do 16.10. se ve
třídě Myšek neslo v duchu
ovoce a zeleniny. V těchto
dvou týdnech se děti seznámily
s různými druhy a smyslově je
pozorovaly.
Díky
skvělé
spolupráci rodičů měli Myšáci
možnost ochutnat například
mango, granátové jablko, fíky
či meloun přímo ze zahrádky.
Celých 14 dní si děti náramně
užily. Od ochutnávání citronu,

přes dramatizaci pohádky "O
veliké řepě" až po výtvarné
tvoření obrázků ovoce a
zeleniny, které nám nyní zdobí
šatnu.

Preventivní program
ve školce
Dne 29. 9. 2020 se v naší
školce uskutečnil preventivní
program Dental Prevention,
který je zaměřen na vzdělávání
dětí v oblasti dentální hygieny.
V první části se děti
dozvěděly základní
informace o dutině
ústní a zubech. Ve
druhé
části
následoval
praktický nácvik, při
kterém školitelky
ukázaly individuálně
každému dítěti, jak
si správně čistit zuby
a
dásně,
a

opravovaly případné špatné
návyky.
Děti
během
celého
dopoledne bedlivě naslouchaly
a spolupracovaly. Bylo vidět, že
je celý program vtáhl a užily si
ho. Navíc si osvojily nové
informace o dentální hygieně a
díky praktické části si ho i
zafixovaly.

Jsme šikulky
Slzičky z prvních dnů už oschly
a teď už jsou u Sluníček samé
šikulky. První dny bylo
odloučení od maminky těžké,
ale rychle si děti zvykly na nové
prostředí,
kamarády
i
dospěláky ve školce.

Mgr. Veronika Svobodová

Úspěchy školního roku 2020 / 2021
Projekt Zlatý oříšek má v České republice
dlouholetou tradici. Vyhledává a podporuje
aktivní, nadané a úspěšné děti. Jedinečnost
této soutěže spočívá v tom, že nemá žádné
kategorie, příležitost tedy mají všichni, kteří
v daném roce vytvoří nebo učiní v různých
oborech něco mimořádného.
S hrdostí bych chtěla oznámit, že se nám
podařilo probojovat do TOP 21!
Darius Naimji to dokázal!

https://www.zlatyorisek.cz/ceskarepublika/profil/1513-darius-naimji/

Moje úspěchy:
10. místo Mistrovství ČR v boulderingu (Darius se v životě
zúčastnil tří závodů v lezení a hned získal 10. místo na MČR
2020).
Nejlepší výkon v lezení na obtížnost - cesta obtížnosti 7a+.
Stipendium v hudbě na Eltham College Anglii ve školním roce
2019/2020.
Úroveň 6. ABRSM ve hře na hoboj (ekvivalentní 6. ročníku
ZUŠ v ČR).
Úroveň stupně 5. ABRSM ve hře na zobcovou flétnu.
Úroveň stupně 3. ABRSM ve hře na altovou flétnu.

Mgr. Klára Kunešová
Osecký zpravodaj

-5-

Požární ochrana očima dětí
Každým rokem vyhlašuje Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska dětskou výtvarnou a literární
soutěž s názvem „Požární ochrana očima dětí“. Na
letošní rok připadl již 47. ročník této soutěže. I přes
mnohé překážky provázející letošní školní rok se
žáci naší školy soutěže zúčastnili v obou částech
nejprve okresního kola. Zde získali v kategorii
mladších i starších žáků následující umístění:
Literární část – mladší žáci (6. ročník) – 1. místo –
Matěj Kratochvíl, 2. místo - Adriana Ďuranová.
Výtvarná část – 1. místo – Veronika Moravcová, 2.
místo – Kristýna Studničková. Literární část – starší
žáci (8. a 9. ročník) – 1. místo - Vojtěch Hušek, 2.
místo – Simona Truncová.

Výtvarná část – 1. místo - Barbora Poláčková, 2.
místo – Karolína Svobodová, 3. místo – Ema
Metlická. Práce těchto žáků zároveň postoupily do
dalšího, již krajského kola.
Tento týden byly zveřejněny výsledky krajského
kola výše uvedené soutěže. I zde ve velké
konkurenci dosáhla naše dvě děvčata výborného
umístění, a to ve výtvarné části. Krásné 2. místo
obsadila Barbora Poláčková z 8.B a 3. místo
Veronika Moravcová ze 6. třídy.
Všem zúčastněným žákům
blahopřejeme k úspěchu.
Mgr. Naďa Kahovcová

Matematice hurá!
Ve dnech 8. – 14. října se 5 z našich žáků zúčastnilo základního kola Logické olympiády. Jako veliký úspěch bereme
umístění naší žákyně 9. třídy Daniely Chlápkové, která se
umístila mezi padesáti nejlepšími. Díky tomuto výsledku se
probojovala i do krajského kola.
Ve dnech 6. – 15. listopadu se 4 naši žáci zúčastnili další
matematické soutěže s názvem Matematický klokan. Matěji
Kratochvílovi se povedlo získat plný počet bodů a v kategorii
Klokánek se umístil v krajském kole na 1. místě. Díky plnému
počtu bodů se Matěj zařadil mezi 72 nejlepších řešitelů
v České republice a je tudíž celostátním vítězem v kategorii
Klokánek.
Další matematický úspěch! Michaela Tománková,
žákyně 9. třídy, se po absolvování školního kola Matematické olympiády zúčastnila 27. 1. 2021 okresního kola, kde se umístila na 1. místě. Postoupila tak do krajského kola, které se konalo 16. 3. 2021.

Dne 19. 3. se zúčastnili zástupci všech našich tříd Matematického klokana 2021 v kategoriích Benjamín a Kadet. Mezi žáky s největším počtem bodů opět nechyběli
Matěj Kratochvíl a Michaela Tománková, které doplnil
Matěj Horešovský.
Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast!

Michal Veleta
Osecký zpravodaj
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři a čtenářky Oseckého
zpravodaje,
chtěl bych Vás seznámit s činností
našeho sboru dobrovolných hasičů
v uplynulé polovině roku 2021.
Během začátku letošního roku se
toho v našem sboru vlivem
nepříznivé situace a veškerých
nařízení Vlády ČR bohužel moc
neudálo.
Naše jednotka zasahovala u dvou
událostí, a to při technické pomoci
na Oseku ve 4:30 h ráno, kdy praskl
přívod vody v jednom z rodinných
domů a voda vyplavila celé přízemí.
Zasahovali jsme spolu s HZS Rokycany a pomáhali
s úklidem vody. Druhou událostí v tentýž den ve
22:00 h požár chaty v kempu Habr, kde došlo
k zahoření stěny od kamen. Prováděli jsme hasební a

vyklízecí práce spolu s SDH Volduchy a HZS
Rokycany.
První akcí sboru, bylo každoroční čištění koupaliště
na Vitince. Čištění proběhlo 1. května a zúčastnilo se
ho 16 členů našeho sboru.
Začátkem
května
proběhlo
také
pročištění lesíka u
Oseckého vodojemu od
prohnilých
stromů,
které byly nebezpečně
nakloněné a ohrožovaly
okolí.
V letošním roce jsme se
s dětmi
nezúčastnili
žádné soutěže, protože
to bohužel situace
nedovolila a soutěže
byly zrušeny. Bylo vše
přesunuto na podzim,
tak doufáme, že se situace již uklidní a budeme
moci s dětmi znovu jezdit na soutěže.
Máme letos v plánu každoroční hasičské
soustředění na Darové. Dle nynější situace by mělo
proběhnout podle plánu. Děti se moc těší, protože
jsme se přes rok moc neviděli. Nyní schůzky opět
probíhají a doháníme, co se dá.
Během roku také probíhala potřebná údržba
techniky a vybavení naší jednotky.
Děkujeme za pozornost.
Starosta SDH Osek František Pokštefl
a vedoucí mládeže Lukáš Pokštefl
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Kroužek modelářů
Vážení čtenáři Oseckého
zpravodaje,
v následujících řádcích
bych Vás chtěl seznámit s
činností
modelářů
v letošním roce.
V prvních měsících jsme se
z důvodu vládních opatření
nemohli
scházet.
Po
uvolnění jsme vždy v pátek
od 17 hodin pracovali na
modelech, které jsme měli rozpracované již z
minulého roku, anebo jsme začínali těmi, které
jsme nalezli pod vánočním stromečkem.
Z minulého roku jsme měli rozpracovanou také
tematickou stavbu s naším názvem 14x Lago Talbot
a dále pak 14x Mig-15.

Tyto stavby se vyznačují tím, že se po vzájemné
dohodě vybere jeden model pro všechny
modeláře, a ti pak mezi sebou nejen soupeří v
nejlepším zvládnutí modelu, ale také si navzájem
radí, pomáhají a ukazují si, jakým způsoben se
zvládnou úskalí stavebnice, ale i kamufláž. V tomto
klání jsme si vybrali závodní vůz Lago Talbot z roku

1949 v měřítku 1:24 a druhým modelem je
legendární stíhačka MiG-15 v měřítku 1:72 a v
kamuflážích Polska, Číny a Československa.
V současné době dokončujeme rozpracované
modely. Protože se naše klání 14x model dobře
ujalo, domluvili jsme se, že dalším modelem
nebude nic jiného než Aero L-39
Albatros v měřítku 1:72 a pro
tento typ jsme si připravili
obtiskové archy pro Albatrosy ze
světa, a tak budeme mít na
výběr nejen z kamufláží letectva
Československa,
Českého
letectva a Slovenského letectva,
ale i letectev Kuby, Maďarska,
Iráku, Ukrajiny, Jemenu, Etiopie,
Ghany, Afganistánu, Izraele,
Thajska, Bangladéše a dalších.
Doufejme tedy, že už nás modeláře ani Vás,
čtenáře nebudou omezovat žádná opatření a naše
modely budeme mít brzy na pracovních deskách
hotové.
Za kroužek modelářů vedoucí Vladimír Enžl
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Vážení přátelé,
již více jak rok žijeme ve
zcela jiném světě, než na který
jsme byli zvyklí. Pandemie, o
které jsme si mysleli, že během
roku odezní podobně jako jiné
vlny respiračních onemocnění, je
stále mezi námi. V době, kdy píšu
tuto zprávu, dochází k výraznému
omezení dosud platných restrikcí
a náš život se pomalu vrací do
normálních kolejí.
Co nás, zahrádkáře, ale
zaskočilo a dosud trápí, je počasí.
Jaro bylo převážně studené
/kromě několika dnů s teplotami
skoro tropickými/ a hodně
deštivé. Jarní mrazíky mezi -2 až
-4 °C poškodily, stejně jako před
rokem, nakvétající broskvoně a
meruňky a narašené pupeny na
révě a ořešáku.
Oproti normálnímu průběhu je
příroda opožděna o přibližně 14
dnů. Snad počátek června přinese
oteplení a my, zahrádkáři, se
přestaneme strachovat o osud
vysázených rajčat a paprik.
Sledujeme, jak velký bude propad
odkvetlých květů vlivem počasí a
včasným preventivním postřikem
proti savému a žravému hmyzu

chráníme již vytvořené malé
plůdky. Rozmoklá půda vyžaduje
provzdušnění a zapracování
hnojiv
s vhodnou
skladbou
prorůstových minerálů, např.
cereritu, ridomilu gold.
Vládní opatření, včetně
obav o zdraví vlastní a zdraví
našich blízkých, nám přerušilo
obvyklou spolkovou činnost.
Výbor
zákl.
organizace
zahrádkářů v naší obci věří, že
letos proběhne výroční schůze

květin.
Svými
výpěstky
přispějeme
ke
zdárnému
průběhu okresní a krajské
výstavy, pokud se uskuteční.
Administrativní činnost,
kterou jsme povinni vykonávat,
zajišťuje
výbor
základní
organizace. Přítel Bedřich Polka
každý měsíc obměňuje naši
vývěsní skříňku u autobusové
zastávky Sokolovna. Jsou to
doporučení z časopisu Zahrádkář,
co dělat v daném měsíci na

bez výrazného omezení. V místní
organizaci je nás 19 členů
s věkovým průměrem nad 70 let.
Nepředpokládáme, že bychom
byli schopni připravit a uspořádat
místní výstavu ovoce, zeleniny a

zahradách. Užitečné rady lze
získat také na webu iZahrádkář plně doporučuji.
V plánu máme zajištění
zájezdu do Hořovic na tradiční
Cibulák.
Rozhodující
bude
epidemiologická situace kolem
nás a zájem občanů obce o
zájezd.
Závěrem bych chtěl nám
všem popřát brzký návrat do
skoro normálních podmínek, kdy
budou asi platit jistá omezení, ale
společnost bude fungovat.
Přeji Vám hodně zdraví,
pohody
a
radosti
nejen
z pěstitelských úspěchů na vašich
zahrádkách.
Ing. Dobiáš Jaroslav,
předseda zákl. organizace
ČZS Osek

Osecký zpravodaj
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Obecní knihovna Osek
Vážení spoluobčané,
po půlroce se opět ozývám a ráda vám
sděluji, že od května knihovna opět funguje
v plném rozsahu, ale samozřejmostí zůstává vstup
s ochranou úst a nosu, desinfekční prostředek je
k dispozici. Výpůjční doba se nezměnila, stále platí
středa od 17 do 18 hodin v suterénu OÚ Osek.
Pevně doufám, že k nějakým vážným epidemickým
opatřením již nedojde. Knihovna nebude uzavřena
ani o prázdninách.

Knižní fond máme bohatý co do počtu titulů
i žánrů, přesvědčit se můžete na webových
stránkách
naší
obce
–
www.obecosek.cz/organizace. Jsou zde uvedeny
knihy od roku 2012. Níže uvádím novinky
zakoupené od ledna do května letošního roku.
Děkuji všem čtenářům, kteří již naši
knihovnu navštívili a těším se, že budu moci přivítat
nové zájemce o četbu.
Přeji vám krásné léto a hlavně hodně zdraví.
Mgr. Dobiášová Věra, knihovnice

Knižní novinky:
Hovory s doktory I.,II. /Nesvadbová,B.
Královská štvanice /Bauer,J./
Z mého severoitalského
Deníku /Kučíková,M./
Jak přežít svého muže /Bernášková,J./
Ochránci /Grisham,J./
Iva Janžurová - Včera,
dnes a zítra /Macek,M./
Všechno nejlepší,Anno /Jirglová,P./
Kavárna u Anděla I. /Jacobsová,A./
Vysoký účet /Pennyová,L./
Ve vlastním stínu /Maxwell,E./
Jako hvězdy v temné noci /Moyesová,J./
Deník malého poseroutky /Kinney,J./
Tady straší naši /Krolupperová,D./

Bretaňský odkaz /Bannalec,J./
Výjezdovka /Urban,D./
Zachráněné dopisy /Brown,S./
Vzpomínky na tebe /Becková,J./
Bez závazků /Keelandová,V./
Zákoník mé ženy /Melichar,R./
Eva Romanová – Vzpomínky /Oliverová,G./
Paměti růže /Saint-Exupéry,C./
Řecký sen /Tonge,S./
Listopád /Mornštajnová,A./
Bez bontonu,bez konvencí /Mlynářová,M./
Tajemná místa Plzeňska /Kozák,P./
Kudy na šumavské vrcholy /kol.autorů/
Takový byl Karel Gott /Macek,P./

Obnova katastrálního operátu novým mapováním
Vážení spoluobčané v Oseku,
již v předchozím zpravodaji jsme Vás podrobněji informovali o tom, že v části obce Osek bude letos probíhat
nové mapování, tzv. digitalizace katastru. Z důvodu vládních nařízení k epidemiologické situaci došlo k
zahájení místních šetření až od 7. června 2021 s tím, že se postupuje ve směru od Rokycan. Doporučujeme
vlastníkům, aby si ještě před komisionálním šetření zkontrolovali, zda mají potřebnou dokumentaci ke
stavbám. V případě, že stavba byla povolena a dokumenty chybí, je možné dotázat se na obecním úřadě,
případně na Městském úřadě v Rokycanech, za účelem dohledání dokumentace ve stavebních archivech
těchto úřadů. V případě, že stavba byla provedena bez rozhodnutí či opatření vyžadovaného stavebním
zákonem, je potřebné, abyste záležitost konzultovali na stavebním odboru MěÚ v Rokycanech u paní Petry
Melkové č. t. 371 706 147.
Pokud se nemůže některý vyzvaný vlastník zúčastnit komisionálního šetření, je nutné, aby dal někomu z
rodiny nebo sousedovi plnou moc, stačí neověřenou a označil si hranice svého pozemku, kde není hradba,
dát alespoň kolík.
Jaroslava Výborná - místostarostka
Osecký zpravodaj
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Člověk v tísni v Plzeňském kraji pomáhá i obětem trestných činů
Služba pomoci obětem trestných činů, kterou poskytuje Člověk v tísni v Plzeňském kraji, může mít různou podobu.
Obrátit se na nás může kdokoli, kdo se cítí být obětí, a to z celého Plzeňského kraje. Základem naší služby je poskytování
právních informací. Jsme připraveni pomoci s podáním trestního oznámení, návrhu na náhradu škody, sepsáním
odvolání, doprovodit Vás k soudu či na Policii. Třeba jako jsme pomohli v následujících případech.
Ženě, oběti domácího násilí ze strany partnera, jsme
pomohli podat trestní oznámení. Doprovodili jsme ji jako
„důvěrník“ k podání vysvětlení a požádali jsme o
ustanovení zmocněnce z řad advokátů. Tudíž v průběhu
celého řízení je řádně zastoupena. Následně jsme jí
zprostředkovali psychologickou pomoc.
Oběti násilného napadení jsme poskytli
asistenci v průběhu řízení i doprovod k
jednání. Pomohli jsme jí uplatnit nárok na
náhradu škody a také jsme jí asistovali v
podání žádosti o peněžitou pomoc oběti,
kterou může za určitých okolností
poskytnout stát. Vzhledem k nutnosti účasti
u soudního jednání bylo požádáno o
oddělený výslech oběti tak, aby nedošlo k
setkání s útočníkem. I v odvolacím řízení
jsme oběti nadále asistovali v psychicky
náročném procesu.
Obrátila se na nás žena, kterou podvedl partner. Pod
záminkou, že je nemocný a potřebuje podstoupit
placenou operaci, z ní vylákal peníze. Poté se na dva týdny
odmlčel a po údajném návratu z nemocnice se od ní bez
vysvětlení odstěhoval. Žena nabyla pochybností a
skutečnosti si telefonicky ověřila v nemocnici, kde zjistila,

že ani údajného doktora ani jejího partnera neznají a
placené zákroky neposkytují. Pomohli jsme jí napsat a
podat trestní oznámení a čin byl nakonec kvalifikován
jako podvod a proti pachateli zahájeno trestní stíhání.
Paní jsme pomohli uplatnit její nárok na náhradu škody a
jsme jí dále nápomocni v probíhajícím trestním řízení.
Oslovil nás muž, kterému cizí osoba
nabídla pomoc s vyřešením jeho dluhů
tak, aby nepřišel o svou nemovitost.
Díky tomu, že přišel dostatečně včas,
pomohli jsme mu od smluv, které pro
něj byly natolik nevýhodné, že by
v důsledku
znamenaly
ztrátu
nemovitosti, odstoupit. Právě tyto
společnosti, jež nabízejí vlastníkům
nemovitostí
v exekuci
pomoc
s vyplacením exekucí či půjčky, se
v poslední době stále množí a lidé musí být obezřetní.
V případě, že jste se Vy nebo někdo z Vašich blízkých
stali také obětí trestného činu, neváhejte se obrátit na
naši
kolegyni
Radku
Liškovou
–
radka.liskova@clovekvtisni.cz, 602 250 210. Služba je
poskytována ZDARMA.

Kulturní dění v obci
c
V úterý 18. 5. osecký
Kamýk ožil statečnými rytíři a stal
se dějištěm završení pohádkového
projektu „To byla jedna Růženka“
třídy Koťat z rokycanské mateřské
školy Pohádka. Tudíž akce
pohádková dvojnásobně. Vlastně
nutno podotknout, že i počasí se
umoudřilo a spolu s tajemným
půvabem zdejšího místa a
nádhernou scenérií výhledu po
okolí poskytlo mnohonásobně
pohádkový zážitek. Nicméně cesta
sem byla – stylově - poněkud
trnitá a byl potřeba řádný rytířský
výcvik. Toho jsme se ovšem vůbec
nezalekli a všichni do jednoho prokázali statečnost, obratnost, umění ovládat svůj meč a mohli jsme tak býti pasováni
králem do řádu rytířského. Naše další kroky pak směřovaly na nedalekou zříceninu Kamýk za záchranou spící Růženky.
Putováním nás provázela královská listina, jejíž indicie poskytly návod k nalezení nejen pokladu, ale i sympatického
statečného rytíře, kterýžto se nezříkal nám se záchranou spanilé spící princezny pomoci. Leč doba covidová si žádala
poněkud změnit budící rituál, a tak jsme se jali zrušit ospalou kletbu písní, prstenem a předáním nalezeného pokladu.
Osecký zpravodaj

- 11 Nuž zadařilo se a probuzená Růženka nejen že přijala od
udatného prince nabídku k sňatku, ale jako dík věnovala
všem Koťatům – rytířům poklad v podobě zlatých mincí,
medailí a malé dobroty. A pak už nás čekal jen zásnubní
rej s tancem a písněmi a velké loučení s královským
párem, krásným okolím a s naším pohádkovým příběhem.
Tak stalo se osmnáctého květnového dne léta páně dva
tisíce dvacet jedna a tento den tak vešel do dějin třídy
Koťat.

PŘIPRAVUJE SE
Koncert na Kamýku
V neděli 22. srpna 2021 plánujeme pouťové posezení
na Kamýku, toto posezení nám opět zpříjemní hudební
skupina HRÁDECKÝ BIGBAND. Pozvánku zveřejníme na
plakátech v informačních tabulích a v obecním
rozhlase.
Obecní úřad Osek

Bleší trh
Letos se opět bude konat sousedský bleší trh pod
Kamýkem, který se uskuteční v sobotu 4. září 2021 od
14 hodin. Stačí si vzít deku či stolek a můžete si přijít
prodat, co už nepotřebujete a nedělá vám radost.
Prodávat i nakupovat můžete opravdu cokoli, knihy,
elektroniku, oblečení, hračky, bytové doplňky, svou
kreativní tvorbu, přebytky ze zahrádky, iniciativě se meze nekladou. Děti mohou prodávat též a za vydělané peníze si
zase něco nakoupit. Věříme, že si trh opět všichni užijeme.
Romana Kacerovská

Dělnický spolek divadelních ochotníků Máj
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že 29. 6. 2024 uplyne sto dvacet let od
založení „Dělnického spolku divadelních ochotníků Máj“
v Oseku, rád bych k tomuto jubileu připravil ve spolupráci
s obecním úřadem výstavu nebo alespoň dokumentaci činnosti
tohoto spolku, aby tato, kdysi velmi aktivní, součást života v naší
obci neupadla definitivně v zapomnění.

Uvítám jakoukoliv pomoc, zejména vzpomínky
pamětníků, písemné materiály,
plakáty nebo fotografie apod.
Jsem ve spojení s dr. Tetourovou z Databáze českého
amatérského divadla, ale jejich fondy jsou bohužel z velké části
dosud nezařazené, takže spoléhám spíše na místní pomoc.

Můžete mne kontaktovat kdykoliv na telefonním čísle
606 416 112, mailem na adresu
judr.celechovsky@seznam.cz nebo osobně.
Více než šedesát let tento spolek rozdával radost a byl oporou i
vzpruhou v těžkých časech a zaslouží si, abychom na něj a
spoluobčany, kteří jím prošli, nezapomněli.

Přeji vám všem pevné zdraví a spokojenost a těším se na
vaši spolupráci.
Michal Čelechovský st.
Osecký zpravodaj
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Připomenutí dějin Vitinky – 325 let od vzniku
V roce 1996 jsem byl vyzván k uspořádání setkání rodáků u příležitosti 300stého výročí od vzniku.
Za přispění většiny občanů se nás sešlo okolo dvou set. Léta běží a v letošním roce už je tomu 325
let. Vyměnila se generace, noví občané přicházejí a odcházejí, proto mi dovolte stručnou vzpomínku. Máme z čeho
čerpat. K objasnění naší historie přispěl dlouholetým bádáním pan
František Bohuslav z Oseka a historie je dále zmapována v Západočeském muzeu a Okresním
archivu v Rokycanech, kde je uložena i Pamětní kniha Vitinky z let 1924 – 1954.
Popis lokality
Obec Vitinka leží severozápadně od Rokycan v nadmořské výšce kolem 450 m s nejvyššími vrcholy
Kokocko 502 m a Přešov 505 m. Na obou vrcholech stály do 60tých let dřevěné rozhledny. Katastr
obce zaujímá 285 ha. Rozhodující činností na území je zemědělská výroba, která bude popsána v
samostatné kapitole. Na našem katastru bylo původně středověké osídlení, ze zaniklých sídel se zachovaly pouze
místní názvy Levče /1353/, Holovy, Třebíň /1377/. Vznik obce není přesně datován,
jedná se o první zmínky v archivech nebo církevní matrice. Dějiny obce a život zde byl vždy spojován s Osekem. Před
r. 1665 se za majitele Oseka Františka Přibyslava Malovce provdala Polyxena Apolena Vítová ze Rzavého. Obec Rzavé
jsem navštívil, dnes již neexistuje, byla vypálena a nacházela se v katastru obce Chotoviny v Jižních Čechách. Navštívil
jsem starostu obce, který mi celou historii objasnil. Předpokládá se, že Vítová byla tou zakladatelkou naší obce a po
ní pojmenována. Záznam je z roku 1696, ona pak v roce 1698 umírá. Postupně byly založeny části Vitinka, Nový Dvůr
/1729/, Hudlice jako ovčín a Kolna /do 50tých let katastr Bušovic/. Do roku 1850 byla Vitinka součástí zbirožského
panství. V roce 1849 vznikl okres Rokycany a Vitinka byla do roku 1924 osadou obce Osek.
Všeobecné události
Většina informací se nachází od roku 1924 v Pamětní knize /kronika /.
První světová válka byla pro
obyvatele asi jedno z nejtěžších období. Ve válce padlo devět občanů.
Vitinka nemá k této události
samostatný pomník. Z veřejné sbírky, v roce 1937, byl postaven
pomník Mistra Jana Husa, u kterého se odehrávaly pietní vzpomínky.
První světová válka znamenala pro občany zvýšené odvody, hlad,
zabírání potravin i lichvu. V roce 1920 obec žádá na schůzi občanstva o
rozloučení s Osekem. Tento proces proběhl včetně vypořádání
majetku, závazků a pozemků v roce 1924. Projednáno toto bylo i se
sousedními obcemi a schváleno okresními orgány. Dvacátá léta
znamenala pro Vitinku značný rozvoj, lidé stavěli nové domy,
hospodářství, stodoly. V roce 1926 a 1928 se uskutečnily volby do
obecního zastupitelstva. Dlouholetým starostou, až do onemocnění v
roce 1950, byl Emil Šnajdr, který zemřel v roce 1952. V roce 1928 bylo
na veřejné schůzi rozhodnuto o přípravě na elektrifikaci obce a zadány
projekty. V roce 1931 probíhala elektrifikace a výstavba
transformátoru. V červenci první domy svítily. I když se obec značně
zadlužila, byla to velká pomoc pro hospodářství i občany. Později obec získala 40% dotaci a v roce 1935 i subvenci. Z
kroniky jsem přesně nepochopil systém financování obce. Zastupitelé v rozpočtu počítali každou korunu, např.
z těžby písku v pískovnách, dávky z piva, z karet a ze psů. Dále existovaly daně činžovní a daně ostatní, které měla
možnost obec navyšovat na dorovnání schodku rozpočtu /až do výše 300 %/. Ve 20-30 letech probíhala řada aktivit,
např. veřejná cvičení DTJ, činnost ochotníků aj. V obci byly dva hostince i trafika.
Ing. Miloslav Oliberius
Více se dočtete v příštím vydání Oseckého zpravodaje
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