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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
nastávající rok 2009 se přihlásil s nadprůměrnou nadílkou sněhu. Tato sněhová nadílka nám všem připravila mnoho práce a též
přes zimní období oslabená obecní četa musela vynaložit velké úsilí při úklidu tohoto sněhu. Děkuji touto formou panu Miloši Řežábkovi, který se staral o odklízení sněhu z ulic a komunikací v celém katastru obce
Osek, Vitinka, Nový Dvůr a Hudlice.
V roce 2009 je opět připravována akce týkající se opravy povrchu ulic, jako již tomu bylo
v uplynulých letech. Letos máme v plánu asfaltování návsi a přilehlých ulic. Tím bychom
měli velkou část povrchu komunikací obce potaženou ABS asfaltem. Předpokládaná investice na tuto akci bude něco přes 5.000.000,- Kč.
Pro letošní rok jsem požádal o dotaci z fondu
krajského úřadu, která by nám pomohla při
výměně zbytku oken v naší škole.
Na základě žádostí, které byly doručeny
na obecní úřad bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce přepracovat územní plán. S touto
změnou je možné se blíže seznámit na úřední
desce obce a také v elektronické podobě.
Dalším z úkolů je propojení vodovodu
z vrtu p. Kozla a p. Paterové do naší obecní sítě v délce asi 750 m a v neposlední řadě
rekonstrukce osvětlení od obecního úřadu
ke statku.
Toto jsou hlavní úkoly pro tento rok a věřím, že budou zdárně splněny. V jarních měsících budou opět rozmístěny kontejnery
na jarní úklid, datum a místo bude oznámeno
obecním rozhlasem.
Jaroslav Peroutka - starosta obce

Konečně se občané Oseka dočkali znovuotevření prodejny potravin, kterou
provozuje nový majitel SD Tachov. Čtyřčlenný kolektiv pod vedením p. Libuše Meszárošové
zajišťuje služby v nově upravené prodejně. Věříme, že SD Tachov bude zabezpečovat služby ke
spokojenosti občanů alespoň tak, jak tomu bylo za dvacetileté působení minulého majitele. Jistě je namístě celé rodině Stupkových z Volduch jménem občanů Oseka poděkovat.
F. S.
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Z jednání zastupitelstva
Od počátku roku 2009 se uskutečnila
dvě jednání zastupitelstva obce. Na prvním
z nich 12.2.2009 bylo na programu projednání návrhu změny územního plánu, které
spočívalo v posouzení návrhů jednotlivých
občanů na zařazení jejich zájmových lokalit
do zón určených pro bydlení nebo průmyslových. Po diskuzi zastupitelů i přítomných
občanů bylo rozhodnutí o změnách znovu odloženo s tím, že obecní
úřad zveřejní na úřední desce a webových stránkách jednotlivé návrhy, aby se k nim mohla veřejnost vyjádřit. Pokud Vám tedy budoucnost a vzhled obce nejsou lhostejné, sdělte svůj názor písemně nebo
ústně obecnímu úřadu.
Na druhém z nich ze dne 12.3.2009 bylo na programu projednání
zřízení kontaktního místa Czech POINT a smlouva o výpůjčce vodohospodářského majetku Obce Osek Osecké vodárenské společnosti
s.r.o. za účelem provozování vodovodu a kanalizace. Společnost byla
zřízena v předstihu proto, aby obec předešla zbytečné administrativní

Oznámení pro občany:

zátěži, kterou účtování o DPH obcím přináší ( plátcem daně se místo obce stane s.r.o.). Povinnost vznikne naší obci na základě novely
zákona číslo 302/2008 o DPH, která nabyla účinnosti 1.1.2009. Podle tohoto zákona se obec stává plátcem když provozuje ekonomickou
činnost ( kam patří pro obec rozhodující činnost - provozování vodovodu a kanalizace) a dosáhne obratu jeden milion korun. Ekonomickou činností není ani oprava místních komunikací, ani údržba zeleně, ani úpravy na Kamýku či místním hřbitově.Ve všech těchto případech je na tom obec stejně jako kterýkoli občan, daň zaplatí, ale nemůže uplatnit. Mezním termínem pro naši obec je 1.květen 2009. Na
vysvětlenou pro účastníky zasedání, kteří se k tomuto tématu vyjadřovali většinou z pozice podnikatelů je třeba zdůraznit znovu, že obec
není podnikatel (málokterý podnikatel by dotoval své zaměstnance
tak, jako obec dotuje své občany), nýbrž rozpočtová organizace a pravidla účtování má naprosto jiná, složitější, nehledě na to, že v tomto
zákonu o DPH je mnoho nejasností, které nedokáží vysvětlit ani daňoví poradci ani pracovníci finančních úřadů.
Obecní úřad

Provoz sběrného dvora

Oprava:
V minulém čísle zpravodaje byl omylem uveden špatný údaj
v článku „Slovo starosty“:
„…ceníková cena se pohybuje okolo 170,- Kč…“ Správně mělo být
uvedeno 1700,- Kč. Čtenářům se omlouváme.
Redakční rada

Oznámení pro občany
Ve dnech 8. – 10. 1. 2009 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Na
Rokycansku bylo vybráno 160 493,- Kč. Naše obec přispěla částkou 5 258,¨Kč. Diecézní charita Plzeň děkuje všem dárcům.

Místní poplatky:
Za psa: 100,- Kč za každého psa -splatnost do 15. 2. 2009 – dosud
není vše uhrazeno
Za komunální odpad:
500,-Kčnaosobuneboobjekt–splatnost
do 31. 3. 2009

Informace z obecní kroniky
– údaje k 31. 12. 2008
Počet obyvatel k 31. 12. 2008: v Oseku
ve Vitince
Celkem
Cizinci k 31. 12. 2008		
Trvalý pobyt
19
Dlouhodobý pobyt
95
		
Občané EU k 31. 12. 2008		
Trvalý pobyt
6
Přechodný pobyt
2

1 039		
148
1 187			
přistěhovalí
odstěhovalí
narození
zemřelí
sňatky
rozvody

45
24
14
8
7
2

Od 1. dubna 2009 bude otevřen sběrný dvůr vždy v sobotu od
8,00 do 11,30 hodin, v těchto termínech:
sobota

11. dubna 2009

sobota

1. srpna 2009

sobota

18. dubna 2009

sobota

15. srpna 2009

sobota

9. května 2009

sobota

29. srpna 2009

sobota

23. května 2009

sobota

12. září 2009

sobota

6. června 2009

sobota

26. září 2009

sobota

20. června 2009

sobota

3. října 2009

sobota

4. července 2009

sobota

17. října 2009

sobota

18. července 2009

sobota

31. října 2009

V tyto dny bude zároveň ve sběrném dvoře přistaven
velkoobjemový kontejner, kromě 18. dubna, kdy budou
kontejnery rozmístěny po obci.
Velkoobjemové kontejnery pro jarní úklid budou přistaveny
na obvyklých místech v Oseku v sobotu 18. dubna 2009
v odpoledních hodinách .
Na Vitince pak budou přistaveny v sobotu 2. května 2009
v odpoledních hodinách.

Osecký zpravodaj
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Provozování vodovodu a kanalizace
Vážení odběratelé,
Dovolujeme si Vás informovat o některých nových skutečnostech,
týkajících se provozování vodovodu a kanalizace v našich obcích. Dosud provozovala vodohospodářský majetek obou obcí Obec Osek.
Vzhledem k zákonu o dani z přidané hodnoty by se obec Osek stala
v letošním roce plátcem daně z přidané hodnoty z důvodu překročení
obratu jeden milion korun. Protože účtování o DPH znamená pro obec
především nárůst administrativy a nulový finanční přínos, byla v předstihu pro provozování vodovodu a kanalizace založena Osecká obecní
vodárenská společnost s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem se stoprocentním podílem je Obec Osek. Zastupitelstvo vykonává
funkce valné hromady a je rozhodujícím orgánem ve všech rozhodnutích týkajících se organizační struktury a počtu pracovních míst, nabý-

vání a zcizování majetku, investičních záměrů a akcí, uzavírání licenčních nebo dlouhodobých smluv, nakládání s pohledávkami nebo závazky společnosti . Jednateli společnosti byli ustanoveni JUDr. Michal
Čelechovský a Pavel Sloup. Oba jednatelé budou funkci vykonávat bezúplatně a mohou být zastupitelstvem ( valnou hromadou) kdykoli odvoláni Dozorčí rada pak bude zasedat ve složení Ing. Miloslav Oliberius, Ing.Jaroslav Dobiáš a Zdeněk Větrovský. Tato společnost převezme
se souhlasem obou obcí provozování vodovodu a kanalizace pravděpodobně od 1. května letošního roku. To znamená, že k danému datu proběhnou i odečty vodoměrů. Zároveň bude s.r.o. uzavírat nové smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních
vod. Tyto smlouvy budou rozesílány ( roznášeny)
do konce roku 2009 a odběratelé je mohou odevzdávat na svých obecních úřadech.
Protože na jednání zastupitelstva 12. 3. 2009
někteří občané vyjadřovali obavy a nedůvěru
právě vůči společnostem s ručením omezeným,
pokusíme se vysvětlit, jak bude s.r.o. založené
obcí fungovat. V současné době zaměstnává obec
za účelem provozování vodovodu a kanalizace dva
pracovníky ( pana Kellnera na celý úvazek – vodovod a pana Andreovského na poloviční úvazek – ČOV, o kanalizační síť se obce Osek a Volduchy starají samy.
Vodohospodářský majetek, který obce svěří do hospodaření Osecké
vodárenské společnosti představují tyto objekty a věci : vrty v Habru
včetně výtlačných potrubí mezi vrtem u studánky a výtlačné potrubí
přivádějící surovou vodu do úpravny vody v lese nad obcí Volduchy
a elektrické rozvaděče sloužící k napájení čerpadel ve vrtech ( vlastník-obec Volduchy), úpravna vody ( vlastník-obec Osek), hlavní
vodojem o objemu 250 m3 ( Volduchy) . Dále pak přiváděcí řady
k přerušovacím vodojemům obou obcí, přerušovací vodojemy o objemu 100 m3, zásobní řady a rozvodné sítě obou obcí. U kanalizace
je to čistička odpadních vod sloužící oběma obcím a kanalizační sítě

v obou obcích, včetně přečerpávací stanice a výtlačného řadu z Volduch na ČOV Osek. K zabezpečování provozu pak obec Osek zapůjčí vozidlo Hyundai, vybavené nářadím, které je určeno k opravám
a údržbě. Obec Osek pak dále společnosti svěří vodovodní systém
Vitinka, sestávajícího z jímací studny a čerpací stanice v lokalitě Bažantnice (pod Novým Dvorem), výtlačného potrubí do vodojemu,
vodojemu o objemu 50 m3, umístěného v lese nad Novým Dvorem,
zásobního řadu do Vitinky a rozvodné sítě Vitinka. Po kolaudaci nového vodovodního systému, o kterém se zmiňujeme dál, svěří obec
Osek vodárenské společnosti do správy i tento majetek. Vodárenská
společnost bude zajišťovat provoz a opravy tak jako dosud.
Dále informujeme, že v současné době probíhá zkušební provoz
úpravny vody nainstalované v přerušovacím vodojemu Osek, zásobené z rekonstruovaného vrtu u panenky Marie. Úpravna je vybudována na jeden a půl litru za vteřinu a za 24 hodin je schopna vyprodukovat 110 m3 upravené vody, přičemž průměrná denní spotřeba Oseka za I.čtvrtletí 2009 je 65 m3. Zbývající vodou může vypomoci obci Volduchy. Pro tuto variantu bude nainstalováno výtlačné čerpadlo v bazénu vodojemu. Uvedeným krokem se staly obě obce relativně soběstačné v zásobování vodou a byly eliminovány negativní dopady poruchy v jedné obci na zásobování obce druhé. Relativně proto, že jak jsme si slibovali od připojení vrtu u studánky v Habru vyřešení situace s nedostatkem podzemní vody na několik let , tak
na sklonku roku 2008 byl tento vrt vyčerpán a místo dvou vteřinových litrů dodává ani ne polovinu.
V dohledné době plánujeme rekonstrukci stávajícího hlavního vrtu
v Habru, do kterého už spouštíme a naopak vyzvedáváme čerpadlo
s velkými obtížemi. Protože rekonstrukce představuje vyvrtání nového vrtu v těsné blízkosti vrtu starého, může se v průběhu vrtných prací stát, že přechodně vzniknou výpadky v zásobování obyvatel Volduch pitnou vodou. Základním předpokladem uskutečnění tohoto
záměru je konečná realizace stavby „Osek- propojení vodojemů Nad
Strouhou“, které brání odvolání občana Volduch Jana Zdvořana proti
vodohospodářskému povolení .
Co se týká samotného provozu - v období prosinec až březen jsme
odstraňovali dvě poruchy na vodovodním řadu ve Volduchách, měnili dvě čerpadla ( v hlavním vrtu v Habru a U Panenky Marie) a poruchu na výtlačném řadu ve Vitince.

Závěrem žádáme všechny odběratele i ostatní občany v obou obcích, aby upozorňovali na veškeré náhodné vývěry vody v místech vedení vodovodní sítě, zateplovali a prohlíželi vodoměrné šachty i sklepy, kde nejčastěji dochází k zamrznutí a následnému úniku vody z potrubí. Jedna poškozená vodovodní přípojka dokáže vyprázdnit během
dvou až tří dnů celý vodovodní systém. Rovněž napouštění bazénů vyprázdní vodojemy během jednoho dne. Upozorňujeme stále a znovu,
že z veřejného vodovodu nelze bez dovolení čerpat vodu na zalévání a napouštění bazénů. Tímto jednáním odběratel porušuje smlouvu a vystavuje se sankcím vedoucím i k uzavření vodovodní přípojky.
10.3.2009
Provozovatel Obec Osek
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Společenská kronika obce
Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti:

Prosinec 2007:

Marie Přibíková, Vitinka 1 (88), Václav Jíše, Osek 11 (87),
Anna Pechoušková, Osek 102 (81), Libuše Brejchová, Osek 104 (75),
Josefa Cajthamlová, Osek 68 (81), Marie Forejtová, ÚSP Mirošov (86),
Marie Bohuslavová, Osek 69 (80), Božena Fuchsová, Osek 238 (75),
Jaroslava Šnáblová, Osek 68 (80)

Leden 2008:

Anna Vitoušová, Osek 231 (85), Stanislava Benetková, Osek 245 (80),
Oldřich Adamec, Vitinka 59 (87), Josef Pašek, Osek 192 (88),
Božena Černá, Osek 211 (84)

Únor 2008:

Jaroslava Tomášková, Osek 52 (82), Václav Aubrecht, Osek 23 (85),
Rudolf Záhrubský, Osek 227 (89), Anna Mitáčková, Vitinka 42 (83),
Miroslav Šnábl, Osek 203 (82), Mgr. Jana Nobilisová, Osek 256 (70),
Marie Bradová, Osek 279 (70)

Návštěva u manželů Šnáblových

Březen 2009:

Marie Bohuslavová, Osek 54 (82),
Jindřiška Fišerová, Osek 167 (70),
Pavel Mitáček, Vitinka 42 (82)

Narodil se:
Opustili nás:

29. 11. 2008 Matěj Beníšek

29. 1. 2009 Marie Přibíková, 88 let
4. 2. 2009 Miloslav Blažek, 79 let
10. 2. 2009 Anna Vitoušová, 85 let
11. 2. 2009 Václav Jíše, 87 let

V prosinci 2008 jsem navštívila manžele Šnáblovy.
V zastoupení SPOZ jsem předala paní Jaroslavě Šnáblové dárkový balíček u příležitosti jejích 80. narozenin.
Že jsou manželé Šnáblovi skromní a pracovití lidé, je
snad všeobecně známo. Že mají vřelý vztah k práci na zahradě a k přírodě vůbec, dokazuje každý rok jejich rozkvetlá zahrádka; zejména zjara neujde pohledu kolemjdoucích žlutý koberec rozkvetlých narcisů.
A to, že pan Šnábl navzdory věku (v únoru oslavil
82. narozeniny) nejméně jednou týdně absolvuje cestu k obstarání výhodných nákupů potravin a dále např.
léků na kole, veřejnosti také určitě neuniklo.
Velký obdiv si zaslouží malované obrazy, s nimiž se pan
Šnábl rád pochlubil. Ve volných chvílích maluje krajiny,
zátiší a dokonce namaloval Kamýk, chloubu naší obce.
A to není všechno; z proutí plete košíčky, ošatky, misky a další hezké věci. Jednu misku mi dokonce věnoval.
Dříve, pokud jim čas a finance dovolily, velice rádi jezdili na poznávací zájezdy (Holandsko, Německo, Francie).
S radostí mi ukazovali fotografie z těchto cest.
Přeji jim, aby byli co nejdéle tak aktivní a zdraví jim
sloužilo.
M. Šneberková

Osecký zpravodaj
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ZŠ a MŠ OSEK
Den otevřených dveří
23. 2. 2009 pořádala naše škola Den otevřených dveří pro
žáky ze ZŠ Volduchy. Děti z Volduch přivítala paní ředitelka
Irena Lepešková. Paní ředitelka jim představila jejich budoucí spolužáky, kteří se ujali funkcí průvodců a hostitelů. Děti se
rozdělily do 5 skupin a začaly v doprovodu starších spolužáků
putovat po škole.
V přírodovědné učebně na ně čekala paní učitelka Najdenovová s ukázkou zajímavých
chemických pokusů. V počítačové učebně si žáci vyzkoušeli pod dohledem paní učitelky
Sloupové výukový program, který jim bude pomáhat v učení. Ve třídách byly připraveny
pomůcky využívané při přírodopisu. Děti prohlížely pomocí mikroskopu rostlinné průduchy. Paní učitelka Judlová jim předvedla resuscitační loutku, sloužící k výuce první pomoci. Lis využívaný při výtvarné výchově dětem z Volduch představila paní učitelka Brožová. Na závěr prohlídky se žáci zastavili ve cvičné kuchyňce, kde děvčata s paní učitelkou
Šnajdrovou připravily chutné vafle se šlehačkou.
Doufáme,že se budoucím žákům u nás líbilo a už dnes se těší na září.

Pololetní vysvědčení
Na konec ledna se žáci většinou příliš netěší. Vánoce jsou dávno pryč a před nimi jen
samé nepříjemnosti. Na poslední lednový den připadlo totiž vydání pololetního vysvědčení. Všechny děti dostaly do rukou výsledky svého snažení za první polovinu školního roku
2008/2009. Třídní učitelky se při rozdávání těchto dokumentů snažily žáky pochválit nebo
alespoň povzbudit, aby to v příštím pololetí dopadlo lépe.
Když byla tato ceremonie za nimi, sešli se všichni v informační místnosti naší školy, kde si
vzájemně předvedli divadelní kousky nacvičené v předchozích dnech. Šesťáci ve svém krátkém
vystoupení zazpívali a předvedli příběh kozla, jehož konec nemusel být šťastný, neboť snědl pánovi tričko. Sedmáci se představili v nápaditých kostýmech v rýmované pohádce o třech přadlenách, jejíž text byl k zapamatování velmi náročný. Deváťáci ve svém vystoupení upozornili
na existenci nejrůznějších ideologických skupin. Moderní pohádka
o Karkulce rozhodně
zaujala nejen svým
barvitým slovníkem.
Všem žákům patří
potlesk a uznání za to,
že i v době před vysvědčením obětovali
svůj čas kulturní činnosti.

Nový nábytek

PC do MŠ

Mateřská škola nakoupila pro děti do obou tříd nové nastavitelné
stolky a židličky. Zároveň se položilo nové linoleum. Původní vybavení nevyhovovalo hygienickým normám. Zvláštní poděkování za pomoc patří panu Bystřickému a pracovní četě obecního úřadu.

Děti „Dráčci“ z 2. třídy mateřské školy se radují. Do třídy dostaly
dva počítače, ve kterých jsou nainstalované programy určené přímo
pro děti MŠ. Jedná se o logické matematické hádanky a úkoly z geometrie. Titul je rozdělen na šest částí, každou z nich provází jedno
zvířátko.
Všechny úkoly jsou zadávány grafickou formou a mluveným slovem, psaný text se vzhledem
k věku dětí v programu prakticky nevyskytuje.
Děti budou procvičovat logické myšlení s tetou
Kozou, procvičovat jemnou motoriku a orientaci se slonem Šimonem, vybarvovat a kreslit obrazce s medvídkem Lojzíkem, luštit tajné písmo
s opičkou Lotynkou a rozlišovat geometrické tělesa se zajícem Matějem a kocourem Zrzundou.
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TJ SOKOL OSEK
SOKOLSKÉ HLÁŠENÍ - NOVOROČNÍ PROJEV
Abych si zasloužil opětovný vstup do Sokola, musím aspoň stručně
na sklonku roku 2008 popsat některé sportovní a kulturní akce, kterých jsem se zúčastnil. Trvalo mě to několik dnů až rok a to především proto, že některé z akcí jsou nepopsatelné.
Pro jistotu začnu akcí téměř poslední. Cyklistický zájezd Dobřív
dne 27. 12. 2008. Ujetá vzdálenost 33 - 35 km při průměrné teplotě 2,3°C se startem v 9:20 od sv. Jána, nikoliv od hospody U Línků (z důvodů nekalé reklamy nelze zveřejňovat). Na startu 16 osob a pes. Vyhodnocení – vynikající sportovně kulturní akce-Hamr, Švédský most,
přilehlé hvozdy, restaurace. Z důvodů zdravotních bylo v dobříšském
hostinci požíváno pouze pasterizované lahvové pivo.

Cyklistický zájezd Zbiroh dne 30. srpna – co do významu akce
překračující nejen okresní, ale i krajské, bezmála státní měřítko i hranice. Více než padesátikilometrové krásné putování do zbirožského
podzámčí a posléze na samotný vrchol a do samotného zámku.
Malé zdržení na strážnici, kde se nepodařilo sjednat skupinovou
slevu do parku, na druhé straně však došlo ke značným úsporám,
když se významná část Sokolíků vydávala za důchodce, což se kastelánce zřejmě po posouzení mužných zjevů po absolvování 25 km nejevilo jako podvodné.
Velkolepá podívaná v zámku byla zakončena hromadným foto pod
Slovanskou epopejí Alfonse Muchy a výzvou kastelána, abychom si
konečně už dali bicykly pryč od zahradního altánu, ke kterému po rudých kobercích měla dokráčet miliónová svatba původem z hlavního
města. Že obstavili svými černými Audi a Mercedesy chrabrému Sokolíkovi Žlabatkovi kolo ze skládky, najednou nikomu nevadilo.
Každá akce, kterou sokolíci pořádají, se vydaří a velice. Vzpomenu posvícení, které se konalo 17. srpna.
Pečlivá příprava sálu a tomboly se ukázala jako znamenitá.
Také pak velkolepá tombola řízená mistrně Sokolíkem Karlem
zanechal hluboko za sebou plytké pořady Leoše Mareše, s tím
rozdílem, že Sokolík nebyl úplně tak odměněn. Defilé výherců se
záchodovými štětkami, kompoty, pytli pšenice a dubovými špalky na sekání dříví potvrdilo velkolepost akce.
Bylo až s podivem jak se pytle a špalky přemisťovali s hravostí
po sále a nadešlé jitro se pak třemi muži a ošetřovatelkou rozváželi podstatně obtížněji do chudých rodin vítězů.
Sokolíci realizovali, nebo se zúčastnili v tomto roce ještě řady
dalších akcí.
Byli na historickém shromáždění na historické půdě původní osady Kokoty, kulturní to významné akce a to o Velikonoční neděli 23. března 2008.

Vyjeli mistrně v rozsáhlé skupině na Radeč do nadmořské výšky
více než 700 m a také zpět.
Vpravdě historickou akcí se stal Sokolský zájezd na Padrťské rybníky uskutečněný 29. března rovněž tohoto roku. Ten překročil okresní, krajské, státní i zámořské měřítko, přesně tak jak byl naplánován.
Sokolík Pepa přistavil autobus k naší Sokolovně a 35 Sokolíků i Sokolic se vydalo na krásné chladné putování s nástrahami nevlídného počasí i vlivu vysoké nadmořské výšky. Vytopený autobus skupina
opustila za obcí Skořice a pod vedením zkušeného místního najatého
vůdce se vydala na dlouhý pochod bájnou oblastí zakázaného prostoru vysokého vojenského významu, aby shlédla perlu tohoto kraje Padrťské rybníky ukryté v hlubokých hvozdech sloužících po mnohá desetiletí jinému než kýženému cíli.
Aniž by byla přijata jakákoliv usnesení, opět se potvrdilo, že
osečtí sokolíci jsou vždy a všude a vše co naplánovali, s úspěchem
realizovali, někdy dokonce i to co nenaplánovali.
A proto má smůlu ten, kdo nemá tu čest s nimi konati.
Je obtížné vyhodnotit význam všech sokolských akcí. Kromě
kolektivních je však třeba zmínit se i o akcích individuálních a
neplánovaných. 28. prosince tohoto roku se udála jedna z nich
a opět potvrdila kvality členů sokolského kolektivu. Psi jednoho ze Sokolíků ač značné hmotnosti nedbali všeobecného ponaučení, že není radno pohybovati se po tenkém ledě a ve snaze dosíci kachen divokých na rybníku Labutinka skončili v hlubinách
mrazivé vody pod prolomeným ledem.
Hasiči z Rokycan se díky GPS bleskurychle zorientovali v početných oseckých rybnících a pak promluvila technika, člun, lana,
háky a poslední tonoucí, hrdinný pes byl dopraven do příbytku.
Pohotovost a zralost sokolského kolektivu se projevuje na každém
kroku. A už se pracuje na usnesení, aby na plotě bratra Labutinky visel žebřík pro tonoucí na tenkém ledě. A to bude jistě v málokteré obci.
Rok 2008 skončil a výčet několika sokolských počinů byl jen střípkem v jejich činnosti.
Začíná rok nový a všichni už jste svědky, že bez Sokolíků to nepůjde. Kokotské rybníky by nebyly kýženým místem poutí, tak jako
dnes 1. ledna 2009, na kolech by jezdili jen cvičení cyklisté, draci by
nelétali za bezvětří, nikdo by nevyhrál pytel pšenice, natož špalek, teodolity by si dával každý kam chtěl, psi i lidi by se v tichosti topili, na
zámcích, natož v Oseku by nebyla žádná sranda.
Tak ať žijí Sokolíci a jejich příznivci i s dětmi také.
V Oseku 1. ledna 2009
Alois Benetka
(redakčně kráceno,celý článek najdete na http://www.sokolosek.estranky.cz/)
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Mateřské centrum Děti
MC Děti zahájilo provoz, aneb kdo si hraje, nezlobí
V loňském letním čísle Oseckého zpravodaje
jsme vás informovali, že zde v obci vznikla nová
organizace, a to MC Děti. Již na podzim se uskutečnil „Bazárek“, který měl k radosti všech velký
úspěch a MC Děti v této tradici zcela jistě bude
pokračovat.
Další akcí, kterou se MC prezentovalo mezi
našimi spoluobčany bylo vánoční vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi. Tato akce vznikla
za podpory radia Frekvence 1 a zcela jistě nebyla
poslední tohoto druhu. V budoucnu se můžeme

těšit na spoustu dalších podobných aktivit z řad
maminek MC.
Nyní má MC k dispozici prostor, který mu poskytl Sbor dobrovolných hasičů obce Osek. Herna
se nachází v patře hasičské zbrojnice a je upravena
do podoby herny, kde se mohou maminky s dětmi
scházet a rozvíjet své dovednosti. Po delších úpravách se tedy konečně rozbíhá provoz herny.
Přijďte se k nám podívat a pobýt s vašimi dětmi, věříme, že nás budete navštěvovat co nejčastěji
a budete se rádi vracet.

Program MC Děti:
DUBEN 2009
7. dubna, 16,00 hod.
Divadélko Dráček – pohádka TŘI PRASÁTKA

KVĚTEN 2009
15. května, 16,00 hod.
Divadélko Dráček – pohádka O Koblížkovi

18. dubna - sobota, 10,00 - 17,00 hod.
Dětský bazárek
MC Děti- Aneta Flemrová

Sdružený klub důchodců při OÚ Oseku u Rokycan
Plán činnosti na rok 2009

Plán činnosti na rok 2009 byl projednán na společné schůzi členů výboru klubu důchodců a úsekářek na prosincové schůzi 2008.
Zahrnuje kulturní a zájmovou činnost i další úseky práce klubu.
Plán činnosti bude předán členům výboru i úsekářkám na lednové schůzi r. 2009, bude předán též starostovi obce, neboť ta nám finančně pomáhá zabezpečit některé naše akce.
1. Výborové schůze - termíny výborových schůzí: první čtvrtek v měsíci, místo konání - klubovna OÚ, doba konání - od 16,00
hod. V červenci a srpnu schůze neplánujeme. Úsekářky budou
zvány podle potřeby, včas je vyrozumíme.

2. Zájezdy - navrhujeme dva zájezdy, první v květnu 2009, úvaha je zámek Hluboká. Druhý zájezd v září 2009, náplň a místo
upřesníme během I. pololetí. Oba zájezdy organizačně připraví
členka výboru Vl. Havlová. Účastníci si zaplatí vstupné + organizační poplatky, fakturu za dopravu předáme k úhradě OÚ.
3. Kulturní akce - posezení důchodů s hudbou a občerstvením:
jarní - dne 2.4.2009, čtvrtek, sál OÚ, 18,00 - 22,00 hod.; silvestrovské dne 28.12.2009, pondělí, sál OÚ, 14,00 - 18,00 hod. Oba termíny po domluvě s p. Žákovcem - hudba.
4. Divadlo - máme v plánu dvě návštěvy divadla: 31.10.2009
- Komorní divadlo Plzeň - je již zajištěno. Účastníci si zaplatí vstupné, fakturu
za dopravu předáme k úhradě OÚ.
5. Babinec - posezení starších členek v klubovně OÚ, doba konání středa
15,00 - 17,00. Účast na „babinci“ je možná kterékoliv člence klubu.
6. Kontrola pokladny - v r. 2009 budou dvě kontroly pokladny a dokladů,
zabezpečí členka výboru J. Bohuslavová.
7. Jubilanti - seznam jubilantů z řad
členů klubu důchodců připraví jednatelka
J. Aubrechtová, návštěvu a věcný dárek
á 100,- Kč zabezpečí pí Veletová.
8. Členské příspěvky 2009 - á 50,Kč na člena, úsekářky vyberou od členů a předají spolu se seznamem
do 31.3.2009.
V Oseku 2.1.2009
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Přehled činnosti dohlížecího výboru členské základny
Konzumního družstva Jednoty v Oseku
Máme 100 členů jak z Oseka a Vitinky a 20 členů ze Březiny. Naše činnost spočívá hlavně v upozorňování na nedostatky, které se objevují v našich prodejnách v Oseku a v Březině. Pro naše členy pořádáme během roku 2 členské schůze v Oseku a jednu schůzi v Březině. Zde seznamujeme členy
s hospodařením Jednoty KD Rokycany. Na schůzích vždy obdarujeme naše jubilanty. Zpestřením bývá vyhlášení tomboly.
Na schůzi v říjnu předáme našim členům dividendový balíček v hodnotě 150,- Kč. Věk naší členské základny se pohybuje v průměru kolem 63 let. Doporučujeme, aby starší členové předávali členství mladším rodinným příslušníkům a tím
naši členskou základnu omlazovali. Všechny výhody členství
se na tyto budoucí členy převádí.

Při podzimním setkání předsedů v Rokycanech probíhá
slosovací akce a 100 členů obdrží peněžní poukázku na 200,Kč dle vlastního výběru zboží v našich prodejnách Jednoty.
Spolupracujeme s klubem důchodců v Oseku. Náš člen p.
Veleta je předsedou klubu důchodců. V obecním zastupitelstvu v Oseku i v Březině máme také své členy. Další zpráva
pro naše občany: pan Stupka 15. 1. 2009 v osecké prodejně
č. 1 skončil, od 16. 2. 2009 zajišťuje prodej Jednota spotřební
družstvo Tachov. Během ledna byla provedena rekonstrukce prodejny.
František Lokajíček
Předseda DV

Knihovnické okénko
aneb zprávy z místní knihovny Osek
Pro informaci občanů znovu uvádím, že je knihovna umístěna v suterénu obecního úřadu. Půjčování knih probíhá ve středu od 17 do 18
hodin a je bezplatné. Kromě půjčování knih zde funguje i internet. Za
loňský rok jej využilo 61 občanů.
Z nových knih:

Ze statistiky za rok 2008 uvedu několik údajů. Nově knihovnu navštívilo sedm čtenářů do 15 let a pět dospělých, celkově je registrováno 133 čtenářů. Zapůjčeno bylo 1829 titulů. Knižní fond byl navýšen
o 87 nových knih. Zahrádkářům jsou kromě naučné literatury k dispozici též tři videokazety o pěstování ovocných stromů.

Romány pro ženy
Lindsey, J.
Hlaváčková, I.
Amin, H.
Brown, S.
Roberts, N.

Zajatá nevěsta
Svedené a rozpustilé
Shledání v poušti
Adamův pád
Sluneční drahokamy

Gregory, P.
Boučková, T.
Körnerová, H. M.
Hurychová, E.

Královnin vězeň
Rok kohouta
Nevěsta ze zámoří
Řekla jsem NE tyranovi

Věra Dobiášová,
knihovnice

Detektivky
Waltari, M.
Christie, A.

Omyl komisaře Palmua
Záhadný pan Ruin

McBain, E.
McBain, E.

Dej mládencům ruku jako lopatu
Není hluchý jako hluchý

Pro mládež
Řeháčková, V.
Lanczová, L.
Nepil, F.
Štíplová, L.

V říši Skalních bytostí
Potížistka
Makový mužíček
Pohádky na týden

Stínil, L.
Tomšů, K.
Schulzová, A.

Přísný zákaz lásky
Jak Oskar ke štěstí přišel
Nauč mě říkadla

Naučná literatura
Novotný, P.
Kent, J.
Budinský, L.
Císařovský, M.
Semotanová, E.

Jako Čuk a Gek
Manželství století
Deset prezidentů
Plemena psů A - Z
Česko

Bossie, D. N.
Crosbie, C.
Brod, T.
Kazda, J.
Seibt, F.

Selhání zpravodajských služeb
Základy prořezávání dřevin
Tobrucké krysy
Škůdci a choroby rostlin
Karel V
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