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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Dostává se Vám do rukou dvojčíslo 3 a 4 / 2009 Oseckého zpravodaje. Dvojčíslo proto, že do přípravy třetího čísla letošního roku nedorazil
z řad našich pravidelných přispěvatelů žádný námět. A protože v té době
vrcholily opravy komunikací a opravy v centrální části obce a v základní
škole a bylo nutno stále řešit různé problémy, rozhodli jsme se třetí letošní vydání spojit se závěrečným. Tolik úvodem.
Po letech neúspěšné snahy získat dotaci z evropských fondů na opravy komunikací přikročilo zastupitelstvo obce k rozhodnutí napravit
neutěšený stav místních
komunikací a opravit je
z vlastních prostředků. Firma Silnice Klatovy, která
zvítězila ve výběrovém řízení se znovu zhostila náročného úkolu se ctí a jistě
to potvrdí i obyvatelé z ulic,
kde opravy probíhaly, že
jednání se stavbyvedoucím
panem Drdou vždy vedla k uspokojivému řešení. Firma opravila i poškozený úsek kanalizace
a šachtu na návsi, kde docházelo vlivem malého spádu a překážky v toku
ke zvýšenému usazování štěrku a písku, které pak při vyšších průtocích
nadměrně vzdouvalo hladinu a ohrožovalo přilehlé nemovitosti. Náklady na opravu komunikací se v letošním roce vyšplhaly na šest milionů
korun. Dokončovací terénní úpravy prováděla pak pracovní četa obce,
která dosypávala krajnice jednak frézovanou drtí a jednak zeminou, kterou pak následně osela travinou. Před základní školou a na návsi pak
pracovní četa vytvořila ze zámkové dlažby a zatravňovacích tvárnic parkovací místa a nástupiště autobusu. V rámci oprav bylo upraveno i okolí
sochy svatého Jana Nepomuckého na návsi.
Současně probíhaly i opravy v základní škole, spočívající ve výměně
vodovodního potrubí a odpadů ve sklepě pod jídelnou a školkou, výměně střešní krytiny na polovině střechy budovy a zejména pak výměně
zbylých oken. V rámci této akce byly opraveny i podlahy ve dvou třídách. Pro podezření z napadení stropní konstrukce dřevokaznou houbou a hnilobou byla odtržena podlahová prkna ve dvou třídách v prvním patře budovy školy,
vytěžena navezená struska,
stropní trámy byly opatřeny ochranným nátěrem,
prostor mezi trámy vyplněn
polystyrenem, provedeno
zaklopení dřevovláknitými
deskami, vytvořena izolační igelitová vana, do které
byl nalit speciální beton,
takže vznikla téměř ideální

rovina. Po vyschnutí bylo
položeno lino. Opravy
v základní škole si vyžádaly celkem 1.235.000,- Kč
a uskutečnily se za významné finanční podpory Plzeňského kraje. Plzeňský kraj
poskytl dotaci 450.000,- Kč
( více v rubrice ZŠ a MŠ
Osek).
Z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj bylo zřízeno kontaktní místo CzechPoint.
Nemalou částku z rozpočtu obce, s kterou při tvorbě rozpočtu nebylo
uvažováno, si vyžádal nový umělý povrch házenkářského hřiště tělocvičné jednoty Sokol a to 280.000,- Kč.
Pokročily i parkové úpravy na Kamýku u židovského hřbitova.
Od dalších záměrů jsme museli ustoupit z důvodů celosvětové krize, jejíž vinou začalo do obecního rozpočtu přicházet menší množství
finančních prostředků ( do konce listopadu jsme obdrželi téměř o dva
miliony méně než bylo v rozpočtu na letošní rok uvažováno). Proto byla
odložena oprava veřejného osvětlení ke statku, prodloužení osvětlení
na Kamýku, oprava omítky letohrádku i instalace dvou světel na našem
hřbitově.
V letošním roce se nám podařilo získat i nový vodní zdroj, a to
od Ing. Kozla a Ing. Paterové v lesíku na výjezdu z obce směrem do Volduch. Naším úmyslem bylo připojení tohoto zdroje už v letošním roce,
aby Osek byl soběstačný v zásobování pitnou vodou. Nedošlo však
k dohodě s majiteli solární elektrárny, přes jejichž pozemky byla trasa
naplánována a neproběhlo tedy ani územní řízení. Dalším řešením se
průběžně zabýváme.
Co se týká společenských
akcí, proběhly v obřadní
síni obecního úřadu první
tři svatby a vítání nových
občánků. Rovněž se zvyšuje
zájem o konání svatebních
obřadů na Kamýku, během
léta si tu řekly „ano“ tři páry.
V listopadu se uskutečnily dvě schůzky zastupitelů
a zástupců finančního výboru k tvorbě rozpočtu na rok 2010. V příjmové části jsme vycházeli
z údajů o vývoji příjmů ministerstva financí. Návrh rozpočtu otiskujeme
dále.
Vážení spoluobčané, přeji Vám k nastávajícím vánočním svátkům
hodně pohody ve Vašich rodinách a do dalšího roku pak pevné zdraví
a úspěch v osobním životě.
Jaroslav Peroutka
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Vodovod a kanalizace
V letošním roce se nám díky připojení vodního zdroje u Panenky Marie podařilo stabilizovat dodávku vody
do obou obcí. Na začátku roku produkoval vodní zdroj
více než 1,25 vteřinových litrů ( 108 m3/ 24 hod.), což
bohatě pokrylo potřebu obce Osek ( 60-70 m3 denně)
a dokonce při poruše čerpadla v Habru a poklesu hladiny
v hlavním vodojemu na úpravně bylo možné doplňovat
zásobu vody až 40 m3 denně. V jarních měsících, zejména v dubnu a květnu však začala narůstat spotřeba vody
na zalévání a napouštění bazénů a vodní zdroj vlivem stálého čerpání snížil vydatnost na polovinu, takže byl znovu
otevřen nátok z hlavního vodojemu z Volduch. V letních
měsících se ustálila vydatnost vrtu u Panenky Marie na 40
m3 za 24 hodin, přičemž spotřeba vody vzrostla až na 110
m3. Zbytek dodávala úpravna Volduchy. V současné době
, při spotřebě 70 – 80 m3 dopouštíme z Volduch zhruba
20 m3 denně. Přesto připojení nového zdroje pro nás bylo
klíčové, neboť v letech 2007 a 2008 jsme byli několikrát
na hranici kolapsu a v noci museli střídavě škrtit nátoky
do jednotlivých vodojemů, abychom na den nastřádali
alespoň poloviční množství denní potřeby jednotlivých
obcí. Momentů, kdy občané pocítili nedostatek v zásobování bylo minimum. Zprovozněním úpravny vody
v přerušovacím vodojemu Osek jsme se o něco přiblížili
soběstačnosti v zásobování vodou. Prioritou v této oblasti pro příští rok je připojení dvou vrtů do úpravny vody
Osek a prodloužení vodovodu z Vitinky do Hudlic.
V květnu tohoto roku přešlo provozování z obce
na Oseckou vodárenskou s.r.o., která hospodaří s vodohospodářským majetkem obcí Osek a Volduchy. Obce
je společnosti svěřily do výpůjčky. Protože s.r.o. provozuje vodovod a kanalizaci první půlrok, a protože jsou
teprve před námi prosincové odečty vodoměrů, nevíme
přesně co udělá tato změna s cenou pro vodné a stočné.
Každopádně pokud by mělo dojít k úpravě cen, tak pouze v řádu haléřů. Neměla by růst cena el.energie, což je
nejpodstatnější položka, a ceny za rozbory, chemikálie,
materiál a služby by také neměly vykazovat velký nárůst.
Momentálně se kalkulace pro vodné a stočné zpracovává, výsledná cena zůstane na úrovni roku 2009.
Co se týká investic a oprav, obec Osek provedla výměnu provzdušňovacích nádob na úpravně ve Volduchách
( akce stála 105. 000,- korun za plastovou provzdušňovací nádrž a práce bagru 5.000,-Kč, který vytáhl dva staré tunové provzdušňovače z budovy úpravny). Veškeré
ostatní práce jsme provedli vlastními silami. Dále byla
vyměněna část zkorodovaného potrubí na surovou vodu
v úpravně vody a potrubí na upravenou vodu v hlavním
vodojemu. Bylo vybudováno nové oplocení okolo přerušovacího vodojemu pro Osek.
Na úseku kanalizace přetrvává problém s likvidací
kalu. V prvním pololetí roku jsme si vypomohli opět zapůjčením mobilní odstředivky z Velké Bíteše, v druhém
pololetí, jsme nechali provést rozbor kalu s tím, že pokud
bude nezávadný, je možno jej vyvážet na pole, přičemž
se musí do dvou dnů zapravit do půdy. Rozbor prokázal,
že kal je skutečně vhodný k aplikaci do půdy a nevykazuje žádné škodliviny. Ve spolupráci se soukromým
zemědělcem z Volduch jsme takto za velmi příznivou
cenu aplikovali přibližně 140 m3 a uvolnili si kalojemy pro další
uskladnění kalu.
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Obec Osek
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010
VÝDAJE v tis. Kč

PŘÍJMY v tis. Kč
§

druh příjmu
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé
činnosti
Daň z příjmu fyz osob z sam. výd.
1112
činnosti

1111

1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výn.

2010
1 870,00
650,00
160,00

1121 Daň z příjmu právnických osob

2 390,00

1211 Daň z přidané hodnoty

4 510,00

1332 Poplatek za znečišťování ovzduší
Poplatek - likvidace komunálních
1337
odpadů
1341 Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejných
prostranství
Poplatek za provozování výherních
1347
hracích přístrojů

1343

4,00
635,00
25,00
1,00
50,00

1351 Odvod výtěžku z provozování tolerií

40,00

1361 Správní poplatky

15,00

1511 Daň z nemovitostí

800,00

3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3113 2122 Odvody příspěvkový organizací
4112

Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci
souh.dot.vztahů

40,00
100,00
172,00

4134 Převody z rozpočtových účtů

70,00

Obec.příjmy a výdaje z fin.operací /
6310 2141
úroky/

20,00

celkem příjmy

11 552,00

§

druh výdaje

2212 Silnice

50

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

78

2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čišt. odpad. vod a nakl.s kaly
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury

1250
550
1720
25
5

3329 Ost.záležitosti ochr. památek a péče o kult.

50

3341 Rozhlas a televize

10

3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků

35

3392 Zájmová činnost v kultuře

10

3399 Ostatní zálež. kultury,círví a sděl.prostř.

110

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

89

3421 Využití volného času dětí a mládeže

20

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

7

3613 Nebytové hospodářství

10

3631 Veřejné osvětlení

305

3632 Pohřebnictví

100

3635 Územní plánování
3639 Komun.služby a úz.rozvoj jinde nezařaz.

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319 Sociální péče a pomoc star., zdrav. postiž.

72
450
40
1000
700
6

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

130

6112 Zastupitelstva obcí

850

6171 Činnost místní správy

Vyvěšeno: 1.12.2009

1590

2219 Ost.záležitosti poz.komunikací

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Zpracovala: Milena Bradová

rozpočet

2180

6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operací

15

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

25

6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr.

70

celkem výdaje

11 552
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Společenská kronika obce
Jubilanti:

Vítání občánků:

Červenec 2009:
Božena Šůchová, Osek 39 (75),
František Lokajíček, Osek 216 (82),
Zdenka Brandtnerová, Domov Harmonie Mirošov (80),
Vlasta Pelcová, Osek 154 (81),
Josef Košař, Osek 254 (84),
František Farský, Osek 77 (82)
Srpen 2009:
Marie Valešová, Osek 135 (75),
Václav Hirman, Osek 163 (70)

Dne 10.10.2009 přivítal starosta obce Jaroslav Peroutka v obřadní síni
obecního úřadu sedm nových občánků:
Natálii Novákovou, nar. 16.1.2009
Veroniku Skalickou, nar. 23.2.2009
Gabrielu Čermákovou, nar. 1.3.2009
Jana Brože, nar. 8.3.2009
Tomáše Dobreva, nar. 9.4.2009
Tomáše Motyčku, nar. 7.5.2009
Valentýnu Lokajíčkovou, nar. 14.6.2009

Září 2009:
Josefa Aubrechtová, Vitinka 21 (86),
Jaroslava Bradová, Vitinka 10 (86),
Jan Šnajdr, Vitinka 4 (84),
Pavla Schabowská, Osek 28 (75)
Říjen 2009:
Vlasta Voříšková, Osek 150 (83),
Marie Kašáková, Vitinka 39 (81),
Irena Aubrechtová, Domov Harmonie Mirošov (81),
Ladislav Hošek, DPS Břasy (83),
Jana Košařová, Osek 254 (84),
Květuše Andrlová, Osek 74 (88),
Hana Polková, Osek 253 (70),
Václavka Sommrová, Osek 120 (70),
Marie Špelinová, Osek 117 (85),
Věra Rozumová, Domov Harmonie Mirošov (86)
Listopad 2009:
Marie Kotvová, Vitinka 32 (86),
Kristina Divišová, Osek 24 (85),
Zdenka Zemanová, Vitinka 7 (80),
Václav Černý, Domov Harmonie Mirošov (93),
Olga Farská, Osek 77 (80),
Anna Vorlíková, Osek 123 (75),
Jaroslava Aubrechtová, Domov Harmonie Mirošov (81),
Hana Lopatová, Osek 212 (75),
Květoslava Novotná, Osek 104 (87)
Prosinec 2009:
Marie Bohuslavová, Osek 69 (81),
Anna Pechoušková, Osek 102 (82),
Anna Fridrichová, Vitinka 46 (70),
Miloslav Pelc, Osek 100 (75),
Marie Forejtová, Domov Harmonie Mirošov (87),
Jana Blažková, Osek 243 (70),
Jaroslava Šnáblová, Osek 203 (81),
Václav Šůcha, Osek 95 (70),
Josefa Cajthamlová, Osek 68 (82)

Diamantovou svatbu oslavili dne 30.10.2009

Opustili nás:
24.6.2009
18.7.2009
15.9.2009
17.9.2009
24.9.2009
18.10.2009
25.11.2009

Jaroslava Matějovcová, 75 let
Květa Aubrechtová, 78 let
Jiří Pliml, 82 let
Anna Mitáčková, 83 let
Jiří Košař, 67 let
Oldřich Adamec, 87 let
Ing. Josef Smitka, 68 let

manželé Jana a Josef Košařovi, Osek 254.

Narodili se:
14.6.2009
24.8.2009
4.9.2009
16.9.2009

Valentýna Lokajíčková
Dominika Dobenčáková
Gaia Danišová
Ondřej Sýkora

30.9.2009
14.10.2009
23.10.2009
4.11.2009

Tobiáš Chlápek
Nela Diepoldová
Kryštof a Jonáš Vejvodovi
Zdeňka Moulisová

Eva Dudlová

Osecký zpravodaj
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ZŠ a MŠ OSEK
Rekonstrukce a opravy ve škole
V pátek 26. 6. se ještě ani
nezavřely za žáky dveře a už
nastoupili řemeslníci. Během
hlavních prázdnin probíhaly
opravy v budově základní i mateřské školy. Získat finanční
prostředky na rekonstrukci celé
školy není snadné, tak se opravy dělají postupně. Obec i škola
využila nabízené dotační programy a získané finance se investovaly do oprav. Z dotačního
programu Krajského úřadu Plzeňského kraje „Podpora obnovy venkova“ se vyměnila okna
v budově ZŠ. V loňském roce
již proběhla výměna části oken,
letos se dodělala druhá část.
Obec získala finance i z dotačního programu „Rekonstrukce a opravy škol a školských
zařízení“ . V rámci této dotace
proběhlo několik oprav v obou
budovách. Zrekonstruoval se rozvod teplé vody v základní i mateřské
škole a vyměnila se část odpadního potrubí, které bylo v havarijním
stavu. Základní škola dostala novou střešní krytinu, zatím jen na více
poškozenou polovinu budovy. Došlo i na opravu cvičné kuchyňky

pod mateřskou školou, kde
voda zatékala několik let
do zdí a vnitřní stěny začaly
opadávat. Podmáčené zdi se
zvenku odizolovaly a provedla se drenáž, vnitřní zdi kuchyňky se zrenovovaly. Velké změny proběhly i ve třídách ZŠ. Z důvodu
houpajících se stropů byla provedena odkrývka dřevěných podlah, vyvezla se navážka a stropní trámy
se ošetřily postřikem. Místo navážky se stropy odlehčily polystyrenem a zarovnaly betonovou podlahou.
Z rozpočtu školy se barevně vymalovaly třídy
v ZŠ i v MŠ. Mateřská škola má navíc ještě výmalbu
pohádkovou. Z dotace na „Podporu environmentální výchovy ve školách“ se provedly úpravy vnitřního a venkovního prostředí. Pod odborném vedení
aranžérek si žáci vytvořili do tříd vazby z přírodnin
tak, aby ladily k barevnému vymalování tříd. Během
rekonstrukce podlah se musely demontovat stávající černé tabule. Místo nich se do tříd pořídily nové
moderní bílé multifunkční tabule, které zároveň
slouží jako interaktivní tabule. Celkem se do oprav
letos investovalo přes 1 milion korun. Provedené opravy přispějí nejen ke snížení nákladů na energie, ale i ke zlepšení podmínek pro
vzdělávání žáků a dětí.
Irena Lepešková

Pobyt v CHKO Křivoklátsko

Chceme být finančně
gramotní

15. září se VIII. třída vydala na třídenní pobyt do Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko do lokality Machův mlýn, která leží kolem
toku říčky Javornice. Pobyt byl zaměřený na environmentální výchovu, kdy se během tří dnů strávených v přírodě děti nejen učily,
formou činnostního učení, ale i sportovaly.
Výuka byla zaměřená na vodu v přírodě, na život ve vodě a v okolí
vodního toku. Žáci určovali drobné bezobratlé živočichy, které nalovili ve vodě planktonkou a na louce smýkačkou na hmyz. Zjišťovali
také rychlost vodního toku. Při chemii se zaměřili na čistotu vody
a v angličtině se učili orientovat v přírodě a pilovali slovní zásobu
na téma voda a vodní prostředí.
Nejvíce všechny pobavilo odpolední utkání v softbalu a večerní
scénky a soutěže, které si žáci sami připravili.
Celý pobyt jsme zakončili turistickým pochodem a prohlídkou zříceniny hradu Krakovce, kterým nás provedl zdejší kastelán a vysvětlil
nám, že Krakovec je vlastně zámek.
Marcela Judlová

Usnadnit žákům vstup do světa dospělých a světa financí si dal
za cíl tříhodinový program v 9. třídě ZŠ Osek v pátek 16.10.2009.
Lektorky neziskové organizace EKOGRAM v Rokycanech Bc. Miroslava Štěpánková a Eva Farová zapojily žáky do hry Virtulife, během níž virtuálně prožili život rodiny od 30 do 60 let věku člověka
a poutavou formou poznávali produkty finančního trhu.
Žáci přitom neprojevili ani náznak nudy a celé tři vyučovací hodiny vydrželi hrát s plným nasazením, soustředěním a zájmem.
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Živá škola
Živo bylo na ZŠ v Oseku ve čtvrtek 15. října 2009.
Ve všech třídách probíhaly interaktivní programy Mezery pořádané občanským sdružením Ponton v Plzni. Čtyři mladí lektoři se snažili v žácích vzbudit zájem o důležitá společenská témata mezilidských vztahů, kulturních
odlišností a respektování zvláštností různých etnik, vést
je ke spolupráci a rozeznání předsudků a stereotypů
ve společnosti. Žáci přistupovali k činnostem aktivně
a se zájmem.
Tento projekt je financován Plzeňským krajem z dotačního programu „Preventivní programy realizované
školami a školskými zařízeními v roce 2009“.

TJ SOKOL OSEK
Cyklovýlet s utajením
Naším letošním předposledním cyklovýletem byl pro 15
odvážných výlet, jehož trasa byla do poslední chvíle přísně
tajná. V některých chvílích byla tajná i pro pořadatele! Cesta
nás vedla na severozápad. První zastávka byla U Tří lip. Pak
jsme pokračovali do Smědčic, kde účastníci záhy pochopili,
že se dnes bude jednat o netradiční putování na kolech.
Překonali jsme železniční trať a ocitli se na trati Chrást Radnice (Radnická střela). Další kilometry nás zavedli přes
Chrást - Dolany až k řece Berounce. Po levém břehu jsme
dojeli až k řece Břízsko (museli jsme zde překonat horský
výstup, který někteří zvládli v sedle kola, a my méně spor-

tovně založení jsme šli pěkně po svých). Nechybělo ani přenášení kol přes dřevěný most. Myslím, že zde došlo k prvnímu prokletí průvodce. Odměnou všem účastníkům bylo
občerstvení v blízké knihovně obci Břízsko, kde jsme sice
museli místního knihovníka přemlouvat, ale podařilo se.
Z knihovny jsme nabrali směr Liblín. Nic netušící cyklisté
se vydali podél řeky Střely, kde všichni pochopili, proč byla
trasa utajena a proč se našim toulkám říká cykloturistika!!!
Zde byl podruhé a ne naposled vedoucí proklet. Do Liblína
jsme ale úspěšně dorazili a v dobrém úmyslu se posilnit jsme
navštívili zdejší hotel, ale čekalo nás zde zklamání a časová
ztráta přibližně 1,5h. Padlo
heslo „Zlatej Renda“. Pomalu jsme se blížili k prokletí
č. 3, a tím byl výšlap liblínského kopce. Průvodci budiž
k dobru vyhlídka nad řekou,
která se nacházela na vrcholu tohoto náročného
stoupání. Pak již cesta vedla
směrem k domovu. Reprezentační mužstvo si ji zpestřilo občerstvením v Trianě
v Břasích. My všichni ostatní jsme jen poslušně šlapali
a šlapali. Cíl té cesty byl tradičně v restauraci Na Rozcestí.
Doufám, že Vás náročnost
trasy neodradila od dalších
akcí a zachováte přízeň našemu dalšímu společnému
putování.
Jaroslav Hlůžek
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Nad Osekem létalo 68 draků
I přes malý vítr se v Oseku u Rokycan sešla včera 10. října 2009
slušná plejáda nejrůznějších draků a dráčků. Bylo jich tu rovných
68 a bylo se opravdu na co dívat. Drakyjádu, pořádanou TJ Sokolem Osek a Oseckými modeláři, za přispění sponzorů (Petr Moulis,
MVDr. Ladislav Bejček, Petr Paum, p. Friedl. p. Beránek, f. PULPAVA a p. Cafourek z restaurace Na rozcestí), navštívilo více než
150 lidí z Oseka, Rokycan, Plzně aj. Součástí programu byla i soutěž
o nejlepšího draka. Tříčlenná porota neměla vůbec snadnou práci.
Vítežem soutěže v kategorii koupený drak se stal Lukáš Pokorný,
druhé místo obsadil Jan Cafourek ml. a třetí Michal Liška. V kategorii draků vlastnoručně vyrobených zvítězila Sára Vejvodová, druhý
byl Jakub Fiala a třetí Šimon Hoblík a Petr Bohuslav. V Oseku soutěžili také dospělí. Tady zvítězil Zdeněk Svejkovský, druhý byl Zbyněk
Loukota a třetí MVDr. Ladislav Bejček, který předvedl přistání draka na hlavu moderátora Františka Vaško. Čestnou cenu získal Alois
Benetka, který draka pouštěl se svým pejskem, a to doslova. Jezvčík
měl totiž draka přivázaného k obojku.
František Vaško

Rok 2009 - 90.výročí založení
TJ Sokol Osek
V letošním roce oslavuje Naše tělocvičná jednota 90. výročí založení. Bylo rozhodnuto nepořádat velkolepou oslavu
výročí založení Naší TJ, ale všechny akce pořádané v tomto
roce spojit s oslavou založení.
Po několikaletém usilování o získání dotace na rekonstrukci hřiště, jsme obdrželi finanční částku od Krajského úřadu
Plzeňského kraje. Současně bylo požádáno o dotaci i u České
obce sokolské, kde však bohužel k finanční situaci byli veškeré dotace pro tento rok pozastaveny. Následně jsme byli
nuceni ustoupit od rekonstrukce celého areálu hřiště včetně
asfaltové plochy tenisového kurtu. Byla tedy provedena rekonstrukce pouze části a to hřiště pro NH(národní házenou).
Rekonstrukce hřiště pro NH období červenec-srpen 2009
financování:
987 964,-Kč Tennis-Zlín umělý povrch
49 990,-Kč Cessma Malecha - oprava asfaltového povrchu
Celkem 1 037 954,-Kč (dotace 500 000,-Kč Krajský úřad
Plzeňského kraje, 210 000,-Kč obecní úřad Osek, 327 954,-Kč
TJ Sokol Osek)
Z důvodu velkého zatížení našeho rozpočtu rekonstrukcí
hřiště a tím k problematickému financování provozu TJ byl
výborem TJ odsouhlasen pronájem střechy budovy Sokolovny pro FVE(fotovoltaickou elektrárnu). Byl podán inzerát

do Rokycanského deníku a oznámení o pronájmu na webových stránkách jednoty. Zájem projevil pouze jeden investor
a tím byla firma BASTEELOS s r.o. Investor mimo jiné nabídl uhrazení nájmu na 35 let dopředu. TJ s tímto souhlasila
a bylo schváleno peněžní částku za nájem investovat do části
FVE (výkonu 4,14kWp) na zelený bonus, to znamená vyrobenou elektřinu spotřebovávat místně pro TJ a v případě
přebytku prodávat vyrobenou elektřinu do sítě ČEZu.
V současné době výbor TJ zjišťuje možnost alternativního
zdroje vytápění budovy k současnému vytápění plynem.
K 90.výročí založení Naší TJ byla vydána pamětní medaile
spojená s veřejnou sbírkou na dofinancování rekonstrukce
hřiště pro NH. Dále byl vydán pohled k výročí založení jednoty.
Do konce roku bude ještě uspořádána výstava fotek, diplomů, pohárů a všeho co bylo a je spjato s Naší TJ.
V současné době v naší TJ působí 247 členů od nejmenších až po seniory. K oddílu národní házené, stolního tenisu
přibilo cvičení s dětmi, gymnastika, aerobik, relaxační cvičení, florbal i posilovna. Je dobře, že je využíván areál ve velké
míře a věříme, že tomu bude i v dalších letech.
Miroslav Vejvoda
Jednatel TJ Sokol Osek
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Popovídání s panem
Černým
S naším sousedem panem Černým je popovídání
vždy zajímavé a zábavné. Dokáže totiž velmi poutavě
vyprávět o svých zahraničních montážích. Jako zaměstnanec plzeňské Škodovky dlouhodobě pracoval
v mnoha zajímavých zemích – Švédsko, Argentina,
Indie, Ghana.
Černobílé fotografie a nepochybný vypravěčský talent nás provázely příjemným podzimním večerem.
Krásný důkaz vitinské sousedské pospolitosti, večer,
který by mohl být námětem na knihu.
Zdeňka Franková

... a na závěr
S nástupem zimního období a prvními sněhovými přeháňkami vyvstává před obcemi díky novému zákonu problém
s úklidem chodníků a dalších pochozích ploch vůbec. Naše
obec se vždy snažila o to, aby chodníky při hlavních komunikacích i místní komunikace, které využívají pěší byly, pokud je to možné, včas uklizeny. Starají se o to jak zaměstnanci
obce, kteří prohrnují chodníky, tak pan Řežábek, který se stará
o všechny místní komunikace v Oseku i Vitince. Přesto spoléháme i nadále na naše spoluobčany, že si před svými domky
sníh odklidí a v době trvalejšího sněžení nám pomohou.
Další nepříjemností, která nás tíží je spalování plastů, gumy
a dalších produktů, které se v domácích kotlích spalovat nesmí. Přesto na to někteří ze spoluobčanů nedbají a neskutečně páchnoucím kouřem zamořují své okolí a obtěžují sousedy
v širokém okolí. Apelujeme na tyto občany, aby nezatěžovali
už tak zatížené životní prostředí a hlavně neobtěžovali své
sousedy.

Dále připomínáme provoz sběrného dvora v nadcházejícím
zimním období:
• 9. ledna 2010
• 6. února 2010
• 6. března 2010
V uvedené dny bude přistaven velkoobjemový kontejner.
Termíny na letní období budou vyvěšeny v měsíci březnu
2010.
Do 15. února je splatný poplatek za psa ve výši 100,- Kč.
Do 31. března je pak splatný poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu ve výši 500,- Kč na osobu trvale bydlící.
Při rozjímání v období vánočních svátků vzpomeňme
na všechny naše blízké a přátele, kteří tu s námi žijí a připomeňme si ty, kteří nás již opustili, zkusme zpomalit životní
běh a potlačit stres z neustálého spěchu a obavy, že něco nestihneme nebo neuděláme včas, že se bez nás nic neobejde, že
jsme nenahraditelní. Pouze zdraví a život jsou nenahraditelné, oprostěme se od závisti a nepřejícnosti, pomlouvačnosti
a nactiutrhání a s větší pokorou přijímejme své osudy.

Příjemné prožití vánoc
a úspěšný rok 2010
přejí zaměstnanci obecního úřadu.
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