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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jelikož se blíží konec roku 2021, je třeba shrnout
poznatky, které jsem během tohoto roku nasbíral.
Jsme stále v nepěkné covidové době, a proto je třeba
se maximálně chránit proti této nákaze. Na základě
nabídky hejtmanky Plzeňského kraje doc. PaedDr.
Ilony Mauritzové, Ph.D., ohledně očkování proti
Covidu-19, jsme se rozhodli, že vyhlásíme pro naše
občany možnost očkování v naší obci. Očkování se
setkalo s velkým zájmem ze strany spoluobčanů.
Přihlásilo se více jak 70, převážně starších občanů,
kteří by museli absolvovat cestu např. do Rokycan.
Rád bych všem očkovaným občanům poděkoval, že
jsou zodpovědní, a hlavně ohleduplní vůči svému
okolí a svým spoluobčanům.
Dále bych v tomto mém příspěvku se rád vyjádřil
ohledně otázek, které dostávám od některých
občanů, jedná se o systém získávání financí pro
obec. Zákon o rozpočtovém určení daní je klíčem k
přerozdělení inkasa z celostátně vybraných daní mezi
příslušné příjemce (kraje, obce, státní rozpočet). Jen
stručně k přerozdělení daní u obcí. Příjmy obce tvoří
příděl daně z přidané hodnoty, příděl daní z příjmů,
tj. daně z příjmů právnických a fyzických osob, které
správce daně (nejčastěji finanční úřad) vybere v
průběhu
rozpočtového
roku.
Mechanismus
přerozdělení jednotlivým obcím je poměrně složitý a
ovlivňuje jej zejména počet obyvatel, dále pak také
katastrální území obce.

Výlučným příjmem obcí je výnos z daně z
nemovitých věcí a výnos daně z příjmů právnických
osob v případě, je-li poplatníkem obec. Příjmy obce
také tvoří vybírání místních poplatků (např. za
odpady, psy).
Před koncem každého roku se připravuje návrh
rozpočtu na příští rok, který schvaluje zastupitelstvo
obce. Návrh rozpočtu připravuje obecní úřad, podle
plánovaných akcí a potřeb pro fungování obce a
obecního úřadu. Dále se vychází z podkladů a
požadavků např. základní a mateřské školy, jednotky
sboru dobrovolných hasičů, a ostatních složek obce.
Ke kontrole hospodaření je zastupitelstvem zřízen
finanční a kontrolní výbor. Tyto výbory jsou složeny z
některých členů zastupitelstva a občanů obce. V
obci také dvakrát ročně probíhá audit hospodaření
Krajským úřadem Plzeňského kraje, který kontroluje
hospodaření obce a také dodržování zákonů a
předpisů. Dovolil jsem si Vás stručně seznámit s
hlavními příjmy do rozpočtu obce z přerozdělení daní
a jak je používání finančních prostředků rozpočtu
obce kontrolováno. Veškeré informace jsou na
oficiálních stránkách obce, včetně všech aktuálních
zpráv a všech informací, které musí ze zákona obec
zveřejňovat.
Nyní bych rád při této příležitosti poděkoval všem
firmám a jednotlivcům, kteří během roku, a i
dlouhodobě obci pomáhají k jejímu chodu. Opravy a
údržbu veřejného osvětlení firma Elfi p. Jiřího
Fidlera, opravy elektro ve vnitřních prostorách a v
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prostorách vodáren a úpraven vody p. Jan Baxa,
zámečnické práce firma Řehák Volduchy, firma MZ
Houdek, Bastelos p. Vladimír Bejček, stavební a
zemní práce firma Stavby Lukeš Volduchy a zednické
práce Tomáš Perk, opravy strojů firma APOLLON a
RAMOS Rokycany, dále firma p. Františeka
Aubrechta pila Vitinka, údržba zeleně p. Václav
Opatrný a Ing. Šístek, opravy střech firma Antonín
Mužík Rokycany, opravy a údržba IT systému firma
Falcon Rokycany, sponzorská činnost p. J. Lev. Obec
spolupracuje s mnoha dalšími firmami, které jsem
zde nevyjmenoval a dále spolupracuje při opravách
komunikací anebo při větších opravách například v
ZŠ, a to výběrem při výběrovém řízení, které probíhá
podle zákona. V případě výběrového řízení je
jmenována komise devíti členů, kteří při otevírání
obálek hodnotí kvalitu vybraného subjektu, a to na
základě zadání obce na příslušnou akci, která se
soutěží.
Nyní Vás seznámím s akcemi, které nás čekají v
příštím roce 2022. Je třeba se zmínit, že v tomto roce
jsme koupili novou sekačku ETEZIA v celkové částce

potřebují. V Novém Dvoře na Vitince bych rád zahájil
položení nové kanalizace a vodovodního řadu, to je
zatím ve fázi projektu a schvalovacím řízení.
Poměrně větší finanční prostředky pravidelně rok, co
rok plynou do oprav a údržby základní a mateřské
školy. Konečně opravíme letohrádek Kamýk, jeho
oprava se několik let odkládala z důvodu, že nebyla
zajištěna firma, která opravu provede. Akce, které
potřebují k realizaci získat povolení od různých
úřadů, jsou realizovány velice složitě z důvodu
dlouhých termínů, které mají tyto úřady k vyřízení.
Pracujeme též na rozšíření kapacity vodojemu pro
Osek z důvodu větší zásoby pitné vody, zvětšením o
50 m3. V letních měsících při větším odběru vody
byla zásoba mnohokrát na kritickém množství.
Zásluhou obětavostí p. Košaře Jaroslava byl vodojem
vždy včas doplněn, zvláště v nočních hodinách. Tato
situace vzniká hlavně nekázní občanů při napouštění
bazénů a zalévání.
Toto jsou hlavní cíle pro rok 2022 a s tím bude
během následujícího roku realizováno ještě mnoho
menších akcí, které v tomto čísle zpravodaje
nepopisuji.
Vážení spoluobčané, závěrem tohoto mého
příspěvku Vám přeji krásné a klidné Vánoce, pevné
zdraví do dalšího roku a spokojený život v naší obci.
Jaroslav Peroutka
starosta obce

1,05 mil. Kč. Dvě sekačky této značky nám slouží 13
let a jejich stáří je přes 18 let, byly zakoupeny starší a
celou dobu se velice osvědčily. Bohužel jedna
sekačka byla po sezoně zjištěna jako opravitelná s
velkými náklady. Z toho důvodu bylo vypsáno
výběrové řízení a na základě našeho zadání byla
vybrána firma, která nám novou sekačku dodala. V
roce 2022 bychom rádi dobudovali kompostárnu
včetně příjezdové komunikace, která bude z části
pomáhat likvidaci zeleně ze sběrného dvora.
V letošním roce občané odevzdali velké množství
větví, trávy a listí. Dále v našem volebním programu
máme osvětlení cyklostezky směr Volduchy, toto
zatím brzdí dlouhá doba vypracování projektu na
tuto akci. Budeme opravovat potažením nového
asfaltového povrchu některé ulice, které to ještě
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Rozpočet na rok 2022

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 450 tis. Kč
bude kryt zůstatkem běžného účtu k 31.12. 2021 (předpokládaná výše
zůstatku je 10 mil. Kč)
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ZŠ a MŠ Osek
Adaptační den 6. A
Dne 10. 9. 2021 se uskutečnil adaptační den třídy 6. A. Ráno jsme se
sešli ve třídě, seznámili se s programem, dali jsme dohromady
pravidla naší třídy, která se budou týkat nejen této akce, ale
nezapomeneme na ně ani během školního roku. Poté jsme se
přesunuli na nedaleký Kamýk, následovala rozcvička spojená s
krásným výhledem do okolí. Po ní se zasedlo do kruhu, jednotlivě
jsme se představili a sdělili si pocity z nové třídy a školy. Řekli jsme si,
co se nám líbí, co nás trápí a co od nové školy očekáváme. Po svačině
začal blok her, zábava nastala už při hledání papírků se jmény žáků z
naší třídy. Nohy se nám zahřály při hře, během které je místo po
pravé ruce prázdné, nejvíc jsme se nasmáli u pantomimy. Při
poslední hře tohoto bloku byl náš úkol představit ostatním
spolužáka ze získaných informací. Po svačině jsme se přesunuli do
parku a začal blok her, které vymysleli sami žáci. Proběhli jsme se při
hře na schovávanou, zapotili se při hře cukr, káva, limonáda, hledali
jsme schované předměty, zahráli si počítačové hry bez počítače a
snažili jsme se vyfotit fotografii z těl, která měla dát dohromady 6. A.
Protažení na závěr bylo ve znamení tance a uvolnění. Den se povedl.
Byla jsem ráda za usměvavé, spolupracující a komunikativní žáky.
Mgr. Andrea Stašková (třídní učitelka)

Adaptační výlet 6. B
Žáci 6. B zahájili nový školní rok seznamovacím výletem, jehož cílem bylo zjednodušit přechod na druhý stupeň
utužením kolektivu a vybudováním důvěry mezi nimi, třídní učitelkou a asistentkou pedagoga. Jednalo se pouze o
jeden den strávený v přírodě v okolí Oseka (v Průhonu), ale díky krásnému počasí, dobré náladě všech
zúčastněných a odvaze jít do každé hry naplno se výlet víc, než vydařil a jeho smysl byl naplněn. Žáci se vrátili
unavení, ale veselí a spokojení.
Mgr. Lucie Cejzlarová (třídní učitelka)
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TECHMANIA PLZEŇ – 7. 10. 2021 (6. třídy)
Dne 7. října 2021 navštívili žáci 6. ročníku
centrum vědy v Plzni – Techmanii. Zde se
zábavnou formou seznámili se základními
přírodními jevy a zákony a pomocí všech svých
vjemů objevovali, jak funguje svět kolem nás.
Díky planetáriu zase viděli sluneční soustavu
zblízka a nechyběla ani projekce na kulovou
plochu – film „Jsme vetřelci!“
Mgr. Lucie Cejzlarová (třídní učitelka 6. B)

Kino Plzeň Plaza – 19. 10. 2021
Jelikož je potřeba žáky seznamovat v rámci
TV i s teoretickou stránkou sportu, jedná se
například o druhy sportu, OH, pravidla,
historie, ale i s významnými osobnostmi,
velmi se hodil právě promítaný snímek v
kinech. Dne 19. 10. 2021 uvedl film Zátopek
žáky do soukromého i sportovního života
atleta a ukázal nezlomnou vůli, která je
dodnes inspirující pro mnoho sportovců na
celém světě. Žáci měli sami vypozorovat
kladné i záporné povahové rysy osobnosti,
zároveň vlastnosti jakožto sportovce. Film
ukazuje sebekázeň a dril a zároveň nadšení
dělat to, v čem je Zátopek dobrý. Dělat to za
každou cenu a splnit si sen každého
sportovce, dostat se na olympiádu. Stát se
legendou. Ve filmu je pro žáky mimo sportovní tematiku podstatná i tematika historická. Období ze šedesátých
let, napomáhání komunistickému režimu, to vše žáci mohou využít při výuce dějepisu. Tento film byl přínosem,
zpestřením a zároveň motivem k dalším činnostem v následné výuce.

Futsal chlapci – 18. 10. 2021
V pondělí 18. 10. se vydal tým žáků z devátých tříd reprezentovat naši školu ve futsale. Zúčastnili jsme se druhým
rokem a tentokrát se postavili žáci na hřišti 22. základní škole Plzeň a ZŠ Švihov. Zpočátku byl zápas z naší strany
trochu rozpačitý, aby ne, když v Plzni je možné sestavit tým ze šesti set žáků, ale kluci se nedali, nechali se skvěle
namotivovat a využili své schopnosti a dovednosti. Překvapivě jsme jako outsideři ustáli první zápas s Plzní 5:8, a
dokonce se Švihovem byla odpískána remíza 4:4. Na penalty osecký tým zvítězil plným právem a překvapil ostatní
školy. Postupující byl v letošním roce bohužel jen vítězný tým, ale euforie z vítězství nad Švihovem přetrvávala
ještě při zpáteční cestě.
Mgr. Lucie Kučerová
Osecký zpravodaj
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WILDNIS CAMP AM FALKENSTEIN – Spolupráce se ZŠ a MŠ Osek
Díky projektu Šablony III (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022412) jsem měla v listopadu možnost odjet na stáž do
školy v německém Zwieselu. Velice jsem se těšila, a to jsem ani netušila, jak moc obohacující tato zkušenost bude.
Život je o náhodách, nikdy nevíte, co vám přinese. Mně tam přinesl kromě skvělých zážitků také zajímavé setkání
s Martinou Engelmaierovou (environmentální pedagožkou). Z náhodného setkání vznikla spontánní prohlídka
Wildniscampu pod Velkým Falkensteinem, kde jsou organizovány školní pobyty, včetně těch mezinárodních. Na
základě mé návštěvy Wildniscampu, během které jsem byla okouzlena tamějším prostředním, vznikl námět na
česko-německou spolupráci. Cílem je navázat dlouhodobou spolupráci a motivovat žáky ke studiu němčiny,
poznat německou kulturu, trávit čas v přírodě, dozvědět se něco o chráněných oblastech v česko-německém
příhraničí a zároveň budovat důvěru v kolektivu. Jsem ráda, že naše škola získala možnost realizovat tento cíl, a
těším se na to, co nás čeká!
Mgr. Klára Kunešová
Ředitelka ZŠ a MŠ Osek
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Obecní knihovna Osek
Vážení spoluobčané, milovníci četby!
Jsou tu zase po roce. Co? No přece Vánoce, po jehličí zelené, po cukroví
pečené, s kmotrem kaprem ve vaně. Těšili jste se na ně? Jsou to tradičně
nazývané svátky klidu a míru. Přeji všem, aby takovými skutečně byly.
Nenechme si je kazit nikým ani ničím.
V novém roce 2022 hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody. Ať je k nám
přívětivější!

Na shledanou v knihovně se těší
Věra Dobiášová, knihovnice

Knižní novinky

Čas na odvahu /Šlachta, R./
Francouzský manžel /Janečková, K./
Osudový zkrat /Kubát, L./
Poslední let /Clark, J./
Nejhezčí dny našich životů /Lombardo, C./
Kavárna u Anděla - 3.díl /Jacobsová,S./
Štěstí na dně silné kávy /Martin-Lugand, A./
0puštěný dům /Skočilová, M./
Padesátka v nouzovém stavu /Hřebejková, H./
Léto v Provence /Colemanová, L./
Panský dům- návrat /Jacobsová, A./
Slepá mapa /Mornštajnová, A./
15 roků lásky /Hartl, P./
Mluví k vám kapitán /Hecl, D./
Letenka z džungle /Brown, S./
Kytice růží nebožtíkům nevoní /Beran, L./
Prokletý kraj /Klevisová, M./

Nalakuj to na růžovo /Formanová, M./
Tanec mezi mistry /Hájková, A./
Dům bez zrcadel /Pekárková, I./
Čokoládovna /Nikolai, M./
Za pět let /Serleová, R./
Psáno s lítostí /Martinez, A./
Skleněné domy /Pennyová, L./
Ztracený diadém /Bauer, J./
Vražedné léto /Sobotka, O./
Chata ve Švýcarsku /Caplinová, J./
Četnická pátračka versus galerka /Beran, L./
Babičkou proti své vůli /Dolejšová, E./
Skutečná /Nesvačilová, E./
Návrat /Sparks, N./
Žárlivost /Nesbo Jo./
Neřád /Steinbauer, B./
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Vážení spoluobčané, přátelé zahrádkáři.
Mám před sebou minulý příspěvek do
zpravodaje, kdy jsem nám všem přál brzký návrat do
normálního života, do života bez COVID-19. A jaká je
realita? Podle jednodenních zveřejněných pozitivních
testů, jsme na tom hůř než před rokem. Chtělo se mi
věřit tomu, že ohleduplnost vůči druhým,
odpovědnost za zdravý vývoj našich dětí, vnoučat, se
odrazí v našem každodenním uvědomováním si
vážnosti situace. Mohu v to věřit nebo jenom doufat?
Omlouvám se vám, čtenářům těchto stránek, za
poněkud pesimistický článek na úvod. Nyní k činnosti,
jejíž výsledek je skutečně jenom na nás, kteří ryjí, sejí,
sázejí, plejí a zalévají, prostě pečují o své zahrádky a
zahrady s péčí zodpovědného hospodáře. Deštivé jaro
nám posunulo jarní práce o minimálně 14 dnů.
Důležitá byla dešťová voda, která prosákla až do
spodních vrstev půdy a vytvořila se nám tak
dostatečná zásoba vody na letní měsíce pro ovocné
stromy. Teplé léto s občasným deštěm bylo
příjemnou předzvěstí bohaté úrody.
Bohužel ani letos jsme se neobešli bez aplikace
chemických postřiků, především u rajčat. Zde platí, že
preventivní ošetření rostlin musí být ukončeno
nejméně 2 hodiny před deštěm. V prodeji jsou dva
kombinované fungicidní prostředky Acrobat a Ridomil
Gold se systémovým a kontaktním účinkem. Vysoká
vzdušná vlhkost v měsíci říjnu podpořila strupovitost
a sazovitost jablek, např. u odrůdy Idared. Proti
strupovitosti
ošetřujeme
jabloně
vhodnými

Výstava ovoce a zeleniny v Rokycanech 2021

fungicidními prostředky /např. Kuprikol nebo
Champion/ v předjaří, kdy rašící stromy jsou ve fázi
„myšího ouška“ a zeleného poupěte. Zde musím
připomenout naši vývěsní skříňku na zastávce u
prodejny COOP. Zde pan Polka každý měsíc vyvěšuje
stránky z časopisu Zahrádkář s radami odborníků, co
v daném období je vhodné provést na zahradě.
K rozšíření našich vědomostí doporučuji internetové
stránky
Českého
zahrádkářského
svazu
/izahradkar.cz/.
Na výroční schůzi dne 12. září jsme zhodnotili
činnost od poslední výroční schůze v roce 2019.
V tomto roce jsme se spolupodíleli na okresní výstavě
ovoce a zeleniny, která se uskutečnila v Rokycanech
2.10. t.r. Výstava byla návštěvníky / 210 osob/
hodnocena kladně. Původně plánovaný zájezd na
Cibulák do Hořovic byl pořadatelem zrušen.
Jsme nejmenší organizací v územním
sdružení, k dnešnímu dni je nás 16 a pomalu se
zmenšujeme. Dokud se budeme schopni sejít, schválit
hospodaření organizace a chvíli posedět pospolu,
potud má naše organizace smysl.
Závěrem mi dovolte popřát do nového roku
2022 pevného zdraví všem, zahrádkářům navíc
potěšení z nikdy nekončící radosti při pohledu na
vlastní výpěstky.
Za ZO ČZS Osek
Dobiáš Jaroslav,
předseda

Výstava ovoce a zeleniny v Rokycanech 2021
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Klub důchodců
V letošním covidovém roce jsme měli málo
akcí, a to pouze tři. Začali jsme 4. srpna, kdy
jsme spolu se seniory z Chýně uspořádali koncert
hudební skupiny Pohodovka ze Strašic. Koncert
se konal v Kulturním zařízení ve Vitince a všem
se líbil.
Dne 1. září jsme jeli do Prahy na Žižkovskou
věž a jízdu parníkem po Vltavě. Věž je vysoká
216 m a je více než 20 let dominantou Prahy a
zároveň je to nejvyšší stavba a nejvyšší
vyhlídková plošina v České republice.
Z prosklené vyhlídky ve výšce 93 m je Praha jako
na dlani. Na nejvyšší pražské stavbě můžeme
vidět sochy šplhajících miminek umělce sochaře

Davida Černého.
Protože je Praha rozkopaná, autobus nám
zastavil až na Florenci, odkud jsme jeli metrem
do stanice Můstek. Oběd byl v restauraci
Havelská koruna. Potom následovala procházka
přes Staroměstské náměstí, Pařížskou ulicí
k Čechovu mostu, kde nás čekal luxusní parník.
Měli jsme zajištěnou průvodkyni, která nás
seznamovala s pamětihodnostmi, nejprve po
pravé straně a na zpáteční plavbě po levé straně
Vltavy. Průvodkyně nás zaujala zajímavým

výkladem a širokými znalostmi, dozvěděli jsme
se mnoho informací, které jsme neznali.
Po ukončení plavby jsme jeli metrem k autobusu.
Výlet byl náročný, ale stál za to. Všichni
účastníci byli spokojeni. Chtěla bych poděkovat
paní Cabalové, která jako bývalá Pražačka nás
provedla nástrahami pražské dopravy.
Poslední akcí, kterou jsme navštívili, bylo

divadlo Pluto na hru Revizor, aneb Gogol v Plutu.
Do malého města přijel Chlestakov. Všichni
představitelé města si ho předcházeli, protože
všichni měli nějaké hříchy – dávali úplatky, a
dokonce nabízeli dcery ke svatbě. Jaké bylo
zděšení, když se zjistilo, že je to obyčejný
podvodník a skutečný revizor přijíždí. Ve hře
jsme viděli Pavla Kikinčuka, Bronislava Kotiše,
Jindřišku Kikinčukovou, Dalibora Tolaše,
Přemysla Kubištu a další.
Činnost našeho klubu poznamenal v letošním
roce covid 19, neuskutečnili jsme jarní a
podzimní posezení s hudbou Václava Žákovce a
neuskutečnil se jeden výlet. Snad už příští rok
bude situace příznivější a budeme moci
uskutečnit všechny plánované akce.
Přeji všem do nového roku hlavně hodně zdraví a
životní pohody.
Jaroslava Bohuslavová
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři a čtenářky Oseckého zpravodaje,
chtěl bych Vás seznámit s činností našeho sboru
dobrovolných hasičů v druhé polovině roku 2021.

Celý týden utekl jako voda a děti se těší na další rok.

Jak jistě všichni vědí, co se stalo koncem června
na Moravě, i náš sbor se zapojil do pomoci. Dne 26.6.
uspořádal veřejnou sbírku, během které se vybralo
spousty věcí a financí. Za finance, které byly vybrány,
se nakoupily motorové pily, elektrocentrály a nejvíce
potřebné nářadí. Hned následující den brzy ráno, byly
naší jednotkou všechny věci odvezeny do postižené
oblasti, díky firmě STROJÍRENSKÁ VÝROBA HBH, která
nám zapůjčila nákladní automobil a přívěs. Palivo do
tohoto vozidla poskytla firma APOLLON.
Začátkem července proběhlo společně s SDH
Sedlec, každoroční hasičské soustředění pro mladé
hasiče z našich sborů v areálu vodní elektrárny
Darová.
Pro děti byl připraven nabitý program ve

Druhý víkend v září jsme se s našimi mladými
hasiči zúčastnili soutěže ve štafetách a požárním
útoku v Kamenném Újezdu. Soutěžili jsme v kategorii
mladších i starších. Ačkoliv jsme před soutěží měli
pouze dva tréninky, děti se v kategorii mladších
umístily na 1. místě a v kategorii starších na 2. místě.
Další soutěží bylo podzimní kolo Hry Plamen
v Dobřívě. Soutěžilo se v závodu požárnické
všestrannosti a štafetě požárních dvojic. Na tuto
soutěž jsme poskládali celkem tři družstva. Dětem se
velice dařilo, a tak jsme se umístili v kategorii
mladších na 1. místě a v kategorii starších na 1. a 6.
místě.
Tímto dětem ještě jednou blahopřeji a děkuji
vedoucím za skvělou přípravu dětí na soutěže.

zdokonalování hasičských znalostí a dovedností.
Mimo jiné byly pro děti také připraveny různé hry a
ukázky. Na první ukázku nám přijela Policie ČR
společně s psovody. Druhou byla Záchranná služba a
třetí Hasičský Záchranný Sbor ČR. Dětem byla
předvedena záchrana tonoucího z vody pomocí člunu
a házecího pytlíku, což si samy mohly vyzkoušet.

V sobotu 13. listopadu jsme se společně s SDH
Sedlec pustili do úpravy povrchu na Darové, kde
pořádáme každý rok hasičské soustředění. Jedná se o
místo, kde mají děti postavené stany a vzhledem
k nerovnému povrchu se zde vlivem deště tvořily
velké kaluže. Proběhl návoz zeminy a srovnání celého
místa.
Od června naše jednotka zasahovala u několika
událostí.
30.6. 2021 Vlivem bouřky, která přišla navečer
jsme zasahovali na Vitince, kde bylo popadáno
několik stromů přes komunikaci, na komunikaci na
Volduchy, v naší obci a v Hudlicích. Jednalo se ve
všech případech o popadané stromy.
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11.7.2021 Vyjela naše jednotka na pomoc HZS
Rokycany s čerpáním laguny do Rokycan. Vlivem vylití
řeky Klabavy došlo k zatopením zahrad u chatek, ze
kterých
už
voda
bohužel
neodtekla.

13.7.2021 Jsme zasahovali u požáru domu po
úderu bleskem v naší obci. Po příjezdu na místo bylo
průzkumem zjištěno, že došlo pouze k vypálení
elektroinstalace domu a k požáru naštěstí nedošlo.
8.9.2021 Jsme byli povoláni na požár garáže na
Oseku, kde došlo k zahoření elektroinstalace. Díky
včasné reakci majitele, který stihl požár uhasit před
naším příjezdem, byla škoda minimální.

21.10. Při velkém větru, jsme zasahovali na
komunikaci mezi obcí Volduchy a obcí Březina na
vyvrácených stromech a na Vitince, kde vítr povalil
starším lidem vrata od stodoly na sousední pozemek,
tam jsme pomáhali s nápravou.

Během roku také probíhala potřebná údržba techniky
a vybavení naší jednotky.
Děkuji za pozornost a do Nového roku Vám přeji
hodně štěstí a zdraví.
Vedoucí mládeže Lukáš Pokštefl
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OOV s.r.o.
Porucha vodovodu ve Vitince
Letošní čtvrtek 7. října nebyl z pohledu
Osecké obecní vodárenské s.r.o. šťastným dnem… Při
kontrole čerpací stanice Vitinka totiž technik uvedené
společnosti, p. Košař, zjistil, že je vyčerpáno více vody
než obvykle. Špatné tušení se po kontrole vitinského
vodojemu potvrdilo, a tak začalo pátrání po místě
úniku vody. Takové pátrání může připomínat
napínavý detektivní příběh a jde dost často o hledání
pověstné „jehly v kupce sena“…

výkopu proběhly dne 12.10. výkopové práce, při
kterých bylo objeveno prorezlé vodovodní potrubí.

Ztráty vody z vodojemu nebyly naštěstí tak
velké, aby bylo nutné uzavřít vodu pro prostřední část
Vitinky a Hudlice.
Na počátku pátrání po úniku vody jsme
museli projít trasu vodovodního řadu po celé jeho
délce, ale nebylo zjištěno nic neobvyklého. Pak jsme
do pátrání zapojili místní občany, protože voda mohla
unikat i z některé vodovodní přípojky. S jejich pomocí
se nakonec podařilo objevit přibližné místo poruchy.
Našlo se u domu č.p. 35 v prostřední části Vitinky,
odkud vytékala voda do dešťové kanalizace. Chtěl
bych v této souvislosti velice poděkovat panu
Miloslavu
Oliberiusovi,
který
k objevení
pravděpodobného místa úniku přispěl nejvíce a
samozřejmě i dalším za obětavou pomoc.
Bylo nutné udělat výkop v novém chodníku,
v místě předpokládaného úniku vody. Po dohodě
s odbornou firmou a po vytýčení dalších sítí v místě
Fotovoltaická elektrárna v areálu čistírny odpadních
vod Osek
Osecká obecní vodárenská s.r.o. se jako
provozovatel vodohospodářského majetku obcí Osek
a Volduchy potýká se současným velkým nárůstem
nákladů na výrobu vody a čištění odpadní vody.
Snahou této společnosti je snižovat provozní náklady
a udržet tak cenu vodného a stočného na co nejnižší
možné úrovni. Jednou z největších položek jsou
náklady na nákup elektřiny, a proto byl obci Osek
předložen návrh na výstavbu malé fotovoltaické
elektrárny v areálu čistírny odpadních vod Osek a na
úpravně vody Osek. Tím by mělo dojít k významné
úspoře nákladů na elektřinu. Návrh byl schválen a
v rozpočtu obce byly na realizaci vyčleněny potřebné

Technik Osecké obecní vodárenské s.r.o. poruchu
provizorně odstranil a bylo rozhodnuto, že dojde
k výměně železného vodovodního potrubí pod silnicí
III/2325 za plastové, a to podvrtem pod silnicí. O
povolení prací bylo jednáno se Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje a s Městským úřadem
Rokycany – odborem dopravy. Dne 14.10. byla
oprava za přispění tří firem úspěšně provedena, a i
jim patří velký dík za rychle a profesionálně
provedenou práci v nelehkých podmínkách. Poslední
stopy po poruše vodovodu byly zakryté dne 28.10.
2021, kdy byla provedena oprava asfaltového
povrchu silnice v místě výkopu a za provozovatele
místního vodovodu mohu poznamenat, že jsme si
všichni pořádně oddechli.

finanční prostředky. Bylo dohodnuto, že se nejprve
objedná zhotovení fotovoltaické elektrárny v areálu
čistírny odpadních vod a následně pak na úpravně
vody Osek. Se zhotovitelem stavby, kterým je
společnost AirPlus, spol. s r.o., (dceřiná společnost
ČEZ ESCO, a.s.), byla na uvedenou akci uzavřena
smlouva o dílo.
Plánovaná fotovoltaické elektrárna bude mít výkon
12,15 kWp, zčásti bude instalována na střechu
objektu ČOV (22 panelů) a zčásti na zem (8 panelů).
Vyrobená elektřina bude přímo spotřebovávána
elektrickými zařízeními při čištění odpadní vody a
přebytky budou předávány do el. sítě. Návratnost
investice by měla být menší než 13 let.

Osecký zpravodaj
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DIAKONIE ZÁPAD
Rozvod s respektem
Před rodinou procházející rozvodem stojí výzvy a rozhodnutí, které se týkají každého jejího člena. Rodina
připomíná pavučinu. Skládá se z vláken a pevná je, pokud se jednotlivá vlákna navzájem podporují a protínají v
uzlech. Při rozvodu dochází k rozvázání některých uzlů – nejvíce těch mezi vlákny partnerů. Neznamená to však
rozpad celé pavučiny, jen mění svůj tvar. Některá vlákna ztrácejí podporu a potřebují ji získat jinde, mnoho starých
vazeb však zůstává. A to i přesto, že bychom se jich rádi zbavili.
Rozvod s respektem je způsob, jak znovuvytvořit vhodnou pavučinu rodiny i po změnách, které ji čekají. Jak ji
vytvořit s respektem k dětem, sami k sobě, druhému rodiči, příbuzným, zákonům, spoustě praktických změn, své
minulosti i dobré budoucnosti.
Umožňuje rodičům co nejklidnější ukončení vztahu s minimálním dopadem na děti, dohodnout se na budoucnosti
a vyhnout se zbytečným soudům a právním tahanicím. Vede rodiče k porozumění a respektu k trápením a
emocionálním i psychickým potřebám dětí, které ztrácejí svoje dosavadní životní jistoty. Podporuje děti, aby
rozuměly rozvodu, získaly dostatek potřebné podpory ke zvládnutí změn a důvěrně znaly svoje nové místo, staly
se součástí rozhodování, měly oporu v rodičích a neztratily ze života pro ně důležité další osoby jako příbuzné a

kamarády.
Pracujeme s rodiči jako párem, aby zvládli překonat konflikty i dohodnout praktické věci, a to formou mediace a
terapie. Poskytujeme dospělým individuálně poradenství a terapii, aby se vyrovnali se situací a viděli dobrou
budoucnost svoji i svých dětí. Pomáháme dětem formami odpovídajícími jejich věku vytvořit znovu pevný život a
důvěru v něj. Vytváříme prostředí pro rodiče a dítě k rekonstrukci vztahu.
Poskytujeme služby bezplatně dle zákona 108/2006 Sb., spolupracujeme s orgány sociálně-právní ochrany děti
v celém Plzeňském kraji a stavíme na principech Cochemské praxe. Kontakt: www.rozvodsrespektem.cz, Resslova
12 Plzeň.

Osecký zpravodaj
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Člověk v tísni v Plzeňském kraji

Milostivé léto běží od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Tato jedinečná příležitost, která umožní desítkám tisíc
lidí vymanit se z dluhové pasti, probíhá po dobu tří měsíců, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.

Principy
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh
je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu (veškeré
úroky, poplatky advokátům či penále).

Kterých věřitelů se to týká?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
➢ Česká republika,
➢ územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvpdu nebo městské části hlavního
města Prahy,
➢ státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
➢ dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
➢ příspěvková organizace územního samosprávného celku,
➢ ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
➢ obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
➢ státní podnik nebo národní podnik,
➢ zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
➢ právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními
samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen
„veřejnoprávní oprávnění“).
Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst,
ČEZ.

Na co si dát pozor?
➢ Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a správní
exekuce se milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci.
➢ Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého léta a vyzývá exekutora, aby
postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.
Milostivé léto představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu normální život: „Milostivé léto je
unikátní příležitost. Za poslední roky si nepamatuji podobnou příležitost pro lidi, kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit
svůj dluh,“ říká dluhový analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.
Pro více informací můžete volat na helplinku organizace Člověk v tísni 770 600 800, a to každý pracovní den od
9 do 17 hodin.
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Připomenutí dějin Vitinky
Od roku 1937 atmosféra ve světě /především v Německu/ předznamenávala blížící se válečné nebezpečí. Vznikla
sbírka na obranu státu. V prvních letech nejsou zaznamenány žádné události v obci. Období krize v 30. letech
znamenalo i odchod lidí do měst, úbytek byl 37 osob. V roce 1934 se ke krizi přidalo i sucho a neúroda. Již tenkrát
obec urgovala dotaci na elektrifikaci přes Fr. Nového z Plzně, jehož matka byla rozená Cajthámlová z Hudlic. Došlo
k výměně Panenky Marie na cestě do Litohlav, betonová za dřevěnou. Obec řešila i zanešený rybníček u Hudlic,
nakonec ho koupil Benda Ferdinand, provedl opravu a sekal zde led na chlazení. Několik mladých občanů bylo
nasazeno na práce v Německu i v ostravských dolech. Byla budována protiletecká obrana při ní probíhalo cvičení
ostrou střelbou ráže 100 mm. Na Plzeňsko dovezli Němci asi 60 světlometů. U nás byl umístěn na poli pod
Teletinou. Obsluhy byly ubytovány ve vsi. V průběhu války byli zatčeni čtyři občané, pan Václav Cajtháml čp.31, se
nevrátil. Na konci války se vrátili Fr. Raizr a Fr. Cajtháml. Rudolf Purkart byl asi popraven za trestnou činnost. Z
rozhledny sledovali občané nálety na Plzeň. Pro válečné převozy byli odváděni koně.
Rok 1945 znamenal konec války, 5. 5. do Oseka byly dovezeny prapory ČSR. Následovala oslava konce války, 27.5.
1945 krojované máje Bušovice, Vitinka, Březina u Pflégrů zábava. Do nově budované armády byl odvod vojáků 15.
8. 1945. V květnu 1946 proběhly volby do Národního shromáždění a Místního národního výboru, v obou případech
vyhráli komunisté. V obci po onemocnění starosty Emila Šnajdra vedl obec Cajtháml Josef a od roku 1948 Rajzr
František. V roce 1947 postihlo republiku velké sucho. Seno se dováželo z pohraničí. V roce 1945 ukončil činnost
hospody Fr. Benda a byl zrušen obchod Kateřiny Cajthámlové čp. 49. Po válce byl na poli mezi Bušovicemi a
Střapolí zřízen zajatecký tábor pro německé vojáky, řada sedláků zde dostala zpět zabavené koně.
Rok 1948 znamenal přechod k socialismu, což mělo zásadní vliv na
vývoj v naší obci především v oblasti zemědělské výroby. V letech
1950–51 byl postupně zaveden do obce telefon / Fr. Brada /, začal
do obce zajíždět autobus / v 5,7,15 hod./, byla otevřena prodejna
č.p. 29. V roce 1951 byl založen požární sbor / letos 70 let /. V
průběhu let byly opravovány obecní prašné cesty, většinou ručně
občany za využití šmandy z lomu Březina v lese / zrušen /. Za zmínku
stojí i demolice obecního domu čp. 15, zřejmě ustoupil výstavbě JZD.
V padesátých letech nadále většina občanů pracovala v zemědělství.
Autobusové spojení umožnilo lidem odjíždět za prací do Rokycan a
vlakem do Plzně. V roce 1956 bylo rozhodnuto o výstavbě areálu
JZD, což předpokládalo i zajištění zdroje vody. Do té doby se
využívala voda ze studny od p. Šnajdra čp.4. Požadavky na výstavbu
vodovodu byly i ze strany občanů. JZD rozhodlo o výstavbě kravína i
společného vodovodu. Obojí se uskutečnilo v letech 1956–60.
Výstavbu vodovodu považuji za jednu z nejvýznamnějších investic v
naší obci. V dalších letech probíhala v obci výstavba koupelen, septiků, kanalizace, což byl další posun ve vybavení
domovů. V roce 1966 rozhodl MNV o výstavbě prodejny potravin a budovy MNV, knihovny a mandlu. Tuto akci
občané realizovali svépomocí. Po dokončení následovala výstavba obrubníků přes celou obec. Tato zdařilá výstavba
byla provedena též občany a současně byla realizována asfaltová komunikace na Plzeň.
V 70. letech obec realizovala asfaltování místních komunikací do Nového Dvora, Hudlic a k cihelně, zde končí
samostatnost Vitinky. K 1. 1. 1980 bylo rozhodnuto o integraci Vitinky s Osekem. Nově Osek, část Vitinka, což
funguje dodnes. Občané Vitinky jsou členy Obecního zastupitelstva v Oseku. V letech 1982–84 probíhala
svépomocí občanů oprava pohostinství v Novém Dvoře a následovala výstavba hasičské zbrojnice, z původní
stodoly a chléva. V letech 1984 – 86 následovala výstavba vodní nádrže v bývalém lomu cihelny. Tato nádrž je
využívána občany ke koupání. V 90. letech po výstavbě obchodních center a změnou životního stylu došlo k
uzavření prodejny ve Vitince a objekt Jednota prodala, je zde výroba zmrzliny. Rovněž v 90. letech by v obci
zaveden do všech domů telefon a zemní plyn. Po utlumení výroby JZD obec převzala provoz vodovodu, který dnes
spravuje Osecká obecní vodárenská společnost. Vodovod byl rozšířen do části obce Hudlice a posílen o nový vrt.
Obec provedla i řadu oprav na zařízení. V letech 2010–2020 byly zbudovány nové obecní komunikace a zvýšený
provoz si vyžádal i výstavbu chodníků v části obce Vitinka, vše za vysokých nákladů.
Ing. Miloslav Oliberius
Osecký zpravodaj
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Informace o provozní době Sběrného dvora
Sběrný dvůr bude otevřen v měsících Leden a Únor pouze 2 dny v měsíci.
Z důvodu malé návštěvnosti v zimních měsících.
A to:
Leden: Sobota – 8.1. a 22.1. 2022 od 8:00 do 11:30
Únor: Sobota – 5.2. a 19.2. 2022 od 8:00 do 11:30
Děkujeme za pochopení

Redakce děkuje všem, kteří svými příspěvky obohatili tento zpravodaj.
Všem občanům přejeme krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví,
úspěšný a hlavně klidný rok 2022.
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