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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
závěrem roku 2008 se ohlédnu za úkoly,
které jsme si na tento rok stanovili, a pokusím
se zhodnotit, jak se nám je podařilo splnit.
Hlavním úkolem je již po několik let oprava
místních komunikací, jejichž povrch je místy zcela zničen uložením sítí. V letošním roce
jsme chtěli opravit jednu cestu na Oseku a dvě
na Vitince. Jednak do Hudlic a jednak od prostřední Vitinky do Nového Dvora. To se nám
částečně zdařilo, i když komunikace do Hudlic
byla pouze opravena na nejhorších místech,
neboť na ni zůstalo málo finančních prostředků. Důvodem byla vynucená oprava kanalizace
v úseku 50 metrů v opravované ulici u ordinace MVDr. Bejčka. Pro příští rok máme za úkol
opravit místní komunikace na návsi a k ní přilehlé, to je do Průhona a dále od rod. domu Fidlerových směrem ke Švarcovým. Rozsah závisí
samozřejmě na množství finančních prostředků. Na dotace už čekat nemůžeme, pro jejich
přidělení jsme v posledních třech letech udělali
maximum. Systém rozdělování je však podle
mého soudu velice neprůhledný a přidělování
dotací na různé soukromé aktivity nelze slušně
komentovat. Pokud se nám tento záměr podaří,
zůstane na další rok lokalita ke Kamýku, která
je také ve velmi zuboženém stavu, ale probíhá
zde intenzivní výstavba rodinných domků, kterou by právě položení nového povrchu na komunikace mělo zakončit. Neméně důležitým
úkolem je údržba zeleně a úklid v obci. Pod tím
si představuji několikeré sečení trávy v obou katastrech obce, jak Oseku, tak Vitince. Pro pracovní četu obce je to velký úkol, protože výměra těchto pozemků, které se udržují několikrát
do roka, je značná. Proto v sezoně posílíme pra-

covní četu několika brigádníky z úřadu práce.
Co se týká velikosti ploch, jistě jste nenechali
bez povšimnutí práce na severní části Kamýku,
kde proběhla úprava terénu a osetí travinou tak,
aby i zde byl přístupný terén pro naši techniku,
neboť údržba pomocí křovinořezů byla technicky i časově velice náročná. Myslím si, a nejen já,
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že zajímavý kout naší obce tímto zásahem získal na kráse, což je zřejmé z pozitivních ohlasů
většiny občanů, kteří zde bydlí, kteří tudy chodí
na procházky i za prací a v neposlední řadě i návštěvníků Oseka, kteří Kamýk začali hojně navštěvovat. Jedinou věcí, která kalí pocit z dobrého díla je šíření dezinformací ze strany některých opozičních zastupitelů o samoúčelnosti
této akce a nehospodárném mrhání finančními
prostředky na tuto i jiné akce (například hřbitov). Přestože se může kdokoliv (a zmiňoval
jsme to již několikrát v Oseckém zpravodaji
i na jednáních zastupitelstva obce) přesvědčit
o účelném vynakládání prostředků tím, že se
přijde na úřad zeptat, proč se dělá
ta či jiná akce a kolik nás bude stát,
je jednodušší vypustit nesmyslnou
fámu, která se ještě
na jednání v restauračních zařízeních
rozpracuje do nebývalých rozměrů. Pro informaci
uvádím, že osivo
a nová výsadba
keřů stála včetně
zahradnických prací 67.000,- Kč, práce obecní čety včetně pohonných hmot 35.000,- Kč, zeminu a její
dovoz na Kamýk darovala firma HBH v Oseku.
Hřbitov je již uzavřená záležitost, ale i zde jsme
zajistili většinu přípravných prací vlastními silami. K tématu o hospodárnosti připojím ještě
položení propojovacího potrubí mezi vodojemy
v délce 650 m, které jsme včetně silového kabelu
položili během pěti dnů vlastními silami, pouze
výkop zhotovila firma
Lukeš za 47.000,- Kč.
Takže včetně materiálu, práce a PHM stála
obec tato akce zhruba
400.000,- Kč (615 korun za metr), přičemž
ceníková cena se pohybuje okolo 170 korun
za metr. Úsporu si jistě
dá dohromady každý
sám.
Tím jsme se dostali
k dalšímu nelehkému
úkolu, a tím je zásobování vodou. V hlavním vodovodu OsekVolduchy se potýkáme celý rok s nedostatkem
podzemní vody. Další rok je srážkově skoupý,
zejména co se týká sněhové pokrývky, která je
pro obnovení zásob podzemní vody rozhodující. Vrt u studánky v Habru, který jsme připojovali v minulém roce, je vyčerpán a jeho vydatnost klesla ze dvou vteřinových litrů na jeden.

V původním vrtu, ze kterého se čerpá po celou
dobu existence vodovodu, klesla nyní vydatnost
z původních čtyř vteřinových litrů na necelé
dva litry za vteřinu. Jestliže ještě na jaře letošního roku jsme dokázali načerpat a vyrobit skoro 350 m3 vody za 24 hodin, v současné době
nevyprodukují vrty ani 230 m3. Proto neustále hledáme nové zdroje. Čerstvou informací je
nový vrt u Panenky Marie, kde právě probíhají
čerpací zkoušky. Předběžně po dvou dnech čerpání je předpokládaná vydatnost okolo jednoho
litru za vteřinu, což pokryje běžnou spotřebu naší obce po většinu roku. Kritické období
roku je duben, květen a první polovina června,

kdy dochází k enormnímu odběru pitné vody.
V předstihu proto upozorňuji všechny občany,
odběratele, že pokud budou napouštět bazény
a zalévat pitnou vodou, bude obec trpět nedostatkem vody. Člověk je tvor nedisciplinovaný
a nebere ohled na druhé, proto lze tuto situaci
předpokládat.
Na Vitince bychom rádi prodloužili vodovodní řad do Hudlic, kde je také nedostatek
vody ve studnách a pracujeme na přípravě projektu na odkanalizování Nového Dvora.
Podařila se nám získat dotaci na výměnu
oken a opravu fasády budovy obecního úřadu
od krajského úřadu. Při té příležitosti byla vyměněna i část oken v budově základní školy.
Na závěr musím konstatovat, že hlavní úkoly
byly splněny, někde i lépe než jsme očekávali,
některé jsme naopak museli z nedostatku času
a financí přesunout na další období (například
opravu osvětlení od obecního úřadu ke statku).
Při této příležitosti je třeba poděkovat kolektivu zaměstnanců obecního úřadu k zabezpečení chodu obecního úřadu i vodního hospodářství, neboť z důvodu nemoci některých kolegů
bylo zajištění agendy a práce náročnější.
Vážení spoluobčané, přeji Vám i Vašim rodinám
krásné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2009 hodně úspěchů a pevné zdraví.
Jaroslav Peroutka
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Provozování vodovodu a kanalizace
Vážení odběratelé, uběhl další rok, kdy obec Osek zajišťovala dodávku pitné vody pro obce Osek a Volduchy. Jak už uvedl starosta ve svém
článku, neustále máme nedostatek podzemní vody, neustále musíme
knotrolovat hladiny ve vodojemech a střídavě regulovat přítok a odtok do spotřebiště. Nepříjemnou situaci řešíme hledáním nových nebo
dosud nevyužívanývh vodních zdrojů. V loňském roce jsme připojili
do systému vrt u studánky v Habru a doufali jsme, že máme alespoň
na několik let vystaráno. Bohužel hladina spodní vody klesá a spotřeba
naopak stoupá.

Pokládka potrubí mezi vodojemy.
V loňském roce získala obec Osek darem vodovod bývalé farmy JZD
Volduchy od firmy Tekro. V letošním roce jsme intenzivně pracovali
na jeho připojení do systému vodovodu Osek-Volduchy. Přes zdlouhavé
papírování a z důvodu nepřejícnosti či zištnosti nejmenovaného občana
z Volduch, který podzemní vodu, jeden z jímacích objektů a propojovací potrubí považuje za svůj majetek a rozhodl se nám účtovat za čerpání patnáct tisíc korun měsíčně, se vyřízení protahovalo a v současné
době vzhledem k jeho odvolání nadále protahuje. Přesto jsme připravili
technologické zařízení na úpravu vody do vodojemu Osek a položili starostou již zmíněné propojovací potrubí. Obdrželi jsme povolení k nakládání s podzemní vodou. V současné době byly nainstalovány nádrže
na odkalování prací vody a nádrž na vodu surovou. Co však stále chybí
je dostatek podzemní vody. Rekonstruovali jsme vrt u Panenky Marie,
kde zkušebně čerpáme jeden vteřinový litr. Tím s vypětím všech sil dorovnáváme deficit z Habru. To všechno přináší zvýšené náklady zejména na spotřebu elektrické energie. V roce 2006 jsme čerpali jedním čerpadlem z jednoho (původního vrtu v Habru). Počátkem roku 2007 jsme
čerpali již ze dvou vrtů a od května 2007 pak již ze tří vrtů. Doplatek
za el.energii pak činil za rok 2007 130.000,- Kč. Tato částka však dopadla do výdajů až v letošním roce, zároveň došlo k podstatnému zvýšení
spotřeby tím, že čerpadla pracují po většinu roku nepřetržitě a nakonec
je tu trend neustálého zvyšování cen elektrické energie. Tím se dostáváme ke kalkulaci ceny pro vodné. Finanční ředitelství předepisuje, že
pokud provozovatel zjistí během období zvýšené nebo snížené náklady,
přepracuje kalkulaci na toto období. Protože v počtu jeden pracovník
nejsme schopni tento předpis naplnit, dovolíme si pouze naše odběratele upozornit, že při vyúčtování za rok 2008 dojde pravděpodobně
ke zvýšení ceny vodného o osm až deset procent. Znovu zdůrazňujeme,
že obec provozuje bez zisku a zvýšení vodného vlivem zvyšování cen
energií nedokáže eliminovat.
Podobná situace je i v provozování čistírny odpadních vod. Připojováním dalších obyvatel a kanalizačních řadů se zvyšuje produkce kalu
a biologický proces dobré tvorby aktivního kalu předpokládá stále více

kyslíku, který je do nádrží dopravován dmychadly.
Ta jsou největšími spotřebiči el. energie. K tomu je
nutné připočítat náklady na likvidaci kalu, které
průběžně rostou v závislosti na firmě, která zrovna kal vyváží. Do poloviny roku jsme vyváželi kal na ČOV v Plzni ( provozovatel Vodárna
Plzeň), kde byla cena za tunu likvidovaného kalu nejnižší (bez dopravy
160,- Kč). V průběhu srpna však Plzeň přestala brát kal od čistíren, které
sama neprovozuje. požádali jsme tedy Rumpold Rokycany, který vozí
kal na ČOV do Rokycan. Tady ale za tunu kalu účtují již dvojnásobek.
Kromě toho čistička Rokycany v současné době také nebere. Další nejbližší likvidace je v Hořovicích a v tomto případě vzrostou zase náklady
na dopravu. Nejhorší situace nastane, až nebudeme moci vyvážet kal
nikam. Abychom předešli této situaci, zapůjčili jsme si společně s městem Mýtem mobilní odstředivku kalu, která by mohla být zakoupena
nějakým sdružením obcí ( tři až čtyři obce), které by si podle potřeby
kal odstřeďovaly samy. Odstředěný kal je možné už ukládat na skládky.
Že je to schůdné řešení jsme se přesvědčili při odzkoušení, ale ztím jsme
na začátku.
Na ČOV v letošním roce kromě energie narostla i položka na opravy.
Zařízení je v provozu již osm let, takže se začala projevovat jeho únava. Bylo třeba vyměnit motor a ložiska u vzduchových dmychadel, bylo
nutné opravit jedno míchadlo na kal a dvě čerpadla na kal. Největší položkou je výměna kyslíkových čidel, která měří obsah kyslíku v nádržích
a regulují provoz dmychadel. Na ČOV Osek jsou namontována dvě s životností 6 let. Výměna jednoho stojí zhruba 42.000,- Kč. V letošním roce
jsme vyměnili jedno, na počátku roku 2009 vyměníme druhé. I tady je
třeba do budoucna počítat s nárůstem ceny pro stočné. Na místě je třeba připomenout, že kanalizační stoky a jejich opravu a údržbu zajišťuje
a nese ke své tíži každá z obou obcí. Kolik vynaložila na opravy a údržbu
kanalizačních stok obec Volduchy nevíme, ale obec Osek za poslední dva
roky, kdy bylo třeba zrevidovat a opravit kanalizační stoky před opravou
komunikací, vynaložila na opravy, tlakové vyčištění a kamerové prohlídky přes 200.000,- korun. To jsou ve stručnosti nejdůležitější problémy, se
kterými se obec na poli provozování vodovodu a kanalizace potýká.

Oprava čerpadla v dosazovací nádrži ČOV - provedli hasiči z Oseka.
Závěrem bychom chtěli apelovat na všechny odběratele, aby v době
přísušku skutečně vodou z veřejného vodovodu nezalévali a nenapouštěli svá soukromá koupaliště. V opačném případě není možné dodávky
vody bez omezení zajistit. Hesla “vždyť si je platíme a vodu si platíme,
tak ať něco dělají“ známe, ale jak se říká kde nic není, ani smrt nebere,
a když příroda podzemní vodu nedá, tak se musíme smířit i s tím, že
nám nepoteče ani z vodovodního kohoutku .
Provozovatel Obec Osek
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 6. LISTOPADU 2008
Zastupitelstvo obce Osek vedle procedurálních otázek a kontroly plnění
předchozích usnesení
VZALO NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání:
Běžný účet u KB
1 044 173,25 Kč
Podílové listy IKS KB
3 276 413,55 Kč
Závazek vůči St. Fondu živ. prostředí
159 000,00 Kč
Pohledávky po době splatnosti
144 688,50 Kč (vodné + stočné)
400,00 Kč (komunální odpad)
300,00 Kč (hřbitovní poplatky)
2. Informaci o činnosti obecního úřadu:
Starosta krátce informoval o pokračujících zemních a technologických pracích na propojení vodojemů Volduchy – Osek. Byla provedena oprava kanalizace u Lišků. Pracovní četa věnovala hlavní pozornost poslednímu sečení
v obci, Vitince, koupališti a Kamýku. Prováděl se sběr listí, úklid chodníků

a obrubníků. Během září a října bylo z obce a sběrného dvora odvezeno a zpracováno 42 multicar odpadu nad roklí. Byl
proveden úklid hřbitova před dušičkami, na hřbitově a v Hudlicích nainstalovány nové informační skříňky. V areálu základní
a mateřské školy byly opraveny vrata, částečně opravena cesta
do Hudlic včetně opravy čekárny. Dokončeny byly opravy cest
do kompostárny nad roklí a komunikace k vodojemu. V neposlední řadě byla provedena oprava fasády na OÚ.
SCHVÁLILO:
1. Smlouvu o právu provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka – napojení severního Rokycanska na dálnici D5
– I. etapa:
Smlouvu tvoří specifikace stavby, kdy Plzeňský kraj má v roce
2010 realizovat na pozemcích vlastníka stavbu „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 – I. etapa“ (viz mapka).

Usnesení zastupitelstva obce Osek
ze zasedání ZO dne 6. listopadu 2008

Usnesení číslo 203
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení číslo 204
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o ověření zápisu ze zasedání
dne 11. září 2008.
Usnesení číslo 205
Zastupitelstvo obce schvaluje jako
ověřovatele zápisu pana Jana Smetanu a pana Ing. Miloslava Oliberiuse.
Usnesení číslo 206
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o výši finančních prostředků na běžném účtu, v podílových
listech, v pohledávkách po době
splatnosti včetně závazku vůči
SFŽP ČR.
Usnesení číslo 207
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o činnosti obecního úřadu.
Usnesení číslo 208
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o splnění
usnesení číslo 202 a o nesplnění
usnesení číslo 167 a 169 a 195.
Usnesení číslo 209
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 5/2008 a to
výdaje od čísla 15 V do čísla 27 V.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2008 a to č.
11 P - zvýšení příjmů o částku 232
tis. Kč, a č. 28 V - zvýšení výdajů
o částku 232 tis. Kč.
Usnesení číslo 210
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu provedení stavby nebo
opatření na pozemku vlastníka –

napojení severního Rokycanska
na dálnici D 5 – I. etapa
Usnesení číslo 211
Zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ, a.s.
se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8
na pozemky p.č. 848/3, p.č. 847,
p.č. 1099/2 a p.č. 838/3 v k. ú. Osek
u Rokycan
Usnesení číslo 212
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku PK p.č. 1673 k.ú.
Volduchy od Pozemkového fondu
ČR (cesta k vodojemu)
Usnesení číslo 213
Zastupitelstvo obce vydává Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu s výší poplatku 500,- Kč za poplatníka.
Usnesení číslo 214
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet sociálního fondu na straně
příjmů ve výši 70 tis. Kč a na straně
výdajů 70 tis. Kč.
Usnesení č. 215
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín 4, Teplická 874/8 na pozemek p.č. 848/3 v k.ú. Osek u Rokycan za finanční náhradu ve výši
500,- Kč a dále na pozemky p.č.
851/6, 1156/1, 1099/2 a 848/18
v k.ú. Osek u Rokycan za finanční
náhradu 500,- Kč za každý z nich.

Další součástí smlouvy je specifikace pozemků pro stavbu,
závazky vlastníka pozemku, závazky Plzeňského kraje jako
investora stavby a ostatní ujednání.
2. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ,
a.s. se sídlem Děčín na pozemky p.č. 848/3, p.č. 1099/2, p.č.
847 a 838/3 v k.ú. Osek u Rokycan
3. Pronájem pozemku PK p.č. 1673 k.ú. Volduchy od Pozemkového fondu ČR (jedná se o přístupovou cestu k vodojemu)
4. Rozpočet sociálního fondu na straně příjmů ve výši 70 tis. Kč
a na straně výdajů 70 tis. Kč
5. Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku
č.2/2008 a místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu s výší poplatku 500 Kč za poplatníka.
Jelikož se prosincové zasedání zastupitelstva bude konat až
po uzávěrce tohoto vydání Zpravodaje, nabízíme Vám jako informaci hlavní bod programu. Návrh rozpočtu obce na rok 2009.

Osecký zpravodaj

strana 5

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009
PŘÍJMY v tis. Kč

VÝDAJE v tis.Kč

druh příjmu

2009

druh výdaje

2009

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

2 210,00

Silnice

1 778,50

Daň z příjmu fyz osob z sam. výd. činnosti

780,00

Provoz veřejné silniční dopravy

Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výn.

160,00

Pitná voda

Daň z příjmu právnických osob

2 587,00

Odvádění a čišt. odpad. vod a nakl.s kaly

Daň z přidané hodnoty

4 470,00

Úpravy drobných vodních toků

Poplatek za znečišťování ovzduší
Poplatek - likvidace komunálních odpadů
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejných prostranství

4,00
614,00
27,00
1,00

Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury

73,00
2 925,70
932,80
1,00
2 250,00
25,00
5,00

Ochr. památek a péče o kulturní dědictví

80,00

Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů

50,00

Rozhlas a televize

20,00

Odvod výtěžku z provozování tolerií

60,00

Ost. záležitosti sdělovacích prostředků

35,00

Správní poplatky

25,00

Zájmová činnost v kultuře

Daň z nemovitostí

800,00

Ostatní zálež. kultury,círví a sděl.prostř.
Ostatní tělovýchovná činnost

110,00
90,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1 500,00

109,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

800,00

Využití volného času dětí a mládeže

5,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

40,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace

7,00

Odvody příspěvkový organizací

100,00

Zdravotnická záchranná služba

10,00

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

172,00

Nebytové hospodářství

20,00

Obec.příjmy a výdaje z fin.operací /úroky/
celkem příjmy

30,00
14 430,00

Co chceme udělat pro občany
v části obce Vitinka
V podzimní a předvánoční době se každoročně připravují a soustřeďují podklady pro důležitý dokument obce, a to je rozpočet
na následující rok. Také v letošním roce se zastupitelé spolu s členy kontrolního a finančního výboru zabývali podrobně přípravou
předpokládaných příjmů a výdajů rozpočtu roku 2009, který bude
schvalován zastupitelstvem obce ve čtvrtek 18. prosince 2008.
Příjmovou část rozpočtu je pro příští rok mimořádně složité
správně předpokládat a naplánovat. Není zcela snadné odhadnout, jaké budou příjmy do rozpočtu z přerozdělení daní v souvislostí s reformou veřejných financí a také v souvislosti s dopady probíhající krize.
Protože rozpočet musí být vyrovnaný, musí být plánované výdaje rozpočtu stanoveny a plánovány podle těchto předpokládaných příjmů.
Poměrná část výdajů za část obce Vitinka samozřejmě připadá také na společné výdaje celé obce, např. jako je příspěvek
na provoz školy, na údržbu hřbitova, provoz správy obce, příspěvek na dopravní obslužnost, veřejné osvětlení apod. Z akcí, které
chceme v příštím roce zajistit pro samotnou část obce Vitinka, je
dokončení opravy komunikace do Hudlic, chtěli bychom na žádost tamních občanů také přivést vodovod do této části obce. Pracuje se na zajištění topení pro sál Kulturního zařízení v Novém
Dvoře. Hasiči začali budovat přístřešek na dřevo pro krbová kamna v tomto kulturním zařízení. Dokončit se musí oprava čekárny

Veřejné osvětlení

400,00

Pohřebnictví

100,00

Územní plánování

100,00

Komun.služby a úz.rozvoj jinde nezařaz.

160,00

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

40,00
1 100,00
550,00
4,00

Požární ochrana - dobrovolná část

250,00

Zastupitelstva obcí

850,00

Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů

2 295,00
9,00

Pojištění funkčně nespecifikované

25,00

Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně

70,00

celkem výdaje

14 430,00

pod Vitinkou. Z větších akcí se pak připravuje obnova kanalizace
a vybudování čističky v Novém Dvoře. Na tuto akci však budeme
muset hledat vhodný dotační titul a dotační prostředky. Předpokládá se také, že po vybudování kanalizace se dokončí vyasfaltování komunikace přes Nový Dvůr. Proto se obracíme na občany
z Nového Dvora, kteří mají ještě železné vodovodní přípojky, aby
počítali s tím, že na jaře v příštím roce bude třeba tyto železné
přípojky vyměnit za plastové. Provádět výkopy a překopy v nové
komunikaci by nebylo hospodárné. Počítá se také se sekáním
příkopů a pozemků obce v části Vitinka a další nutnou údržbou
obecního majetku, což bude zajišťovat pracovní četa obecního
úřadu.
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Otevřený dopis občanů – zastupitelstvu obce doručen 27.8.2008
Není nic přehnaného, když budeme tvrdit, že se dramaticky zvýšil automobilový provoz přes naši obec. Již není pravdou výsledek sčítání vozidel, který byl proveden v minulém roce. Bylo uvedeno, že denně projede
obcí 6000 vozidel, z toho 700 nákladních. Ta čísla jsou letos daleko vyšší
a denně rostou!!!
Je až s podivem, že nebyl žádný starší občan nebo dítě přejeti, i když
k drobným kolizím již došlo. Jsou časová období, kdy již se nedá přejít
ulice. Někteří řidiči jsou bezohlední až agresivní a vůbec nerespektují,
že projíždí uzavřenou obcí.
PROTO ŽÁDÁME ZASTUPITELE OBCE v čele se starostou, aby neprodleně zahájili jednání s majitelem komunikace II. třídy, s Odborem
dopravy Městského úřadu v Rokycanech a Policií ČR o opatřeních, která by zmírnila následky přehuštěné dopravy.

opatření jsou investičně v porovnání se zamýšlenými obchvaty a kruhovými objezdy směšná. Žádáme, aby otevřený dopis byl zveřejněn
v Oseckém zpravodaji.
Dopis podepsalo 22 obyvatel, kteří zastupují dvacet dva rodin žijících
poblíž hlavní komunikace směrem k Rokycanům. Věříme, že se připojí
i další.

DOPORUČUJEME:
- zvýšit počet přechodů pro chodce (jeden je málo)
- na křižovatku u Sokolovny umístit dvě větší zrcadla, aby bylo vidět
ve směru od Litohlav na obě strany komunikace (původně tam byla),
- umístit alespoň na dvě nejužší místa radarové měření rychlosti s transparentním ukazatelem pro řidiče,
- projednat s policií častější kontroly a měření v uzavřené obci.

CO SE ZMĚNILO?
Dopis byl projednán na zářijovém zasedání zastupitelů a obecnímu úřadu bylo ve smyslu připomínek uloženo jednat. A tak se jedná:
teprve po měsíci, po jakémsi obnovení asfaltového povrchu, byl konečně označen jediný přechod pro chodce;
- pravda, po dalším měsíci začala OSS Rokycany se značením komunikace po stranách vozovky, což pomohlo hlavně na křižovatce u sokolovny při nájezdu od Litohlav, ale středové značení letos již nebude;
- 2.prosince bylo konečně namontováno druhé zrcadlo, takže je vidět
na obě strany komunikace;
- na prosincovém zasedání snad bude v rámci nového rozpočtu obce
na rok 2009 zařazena částka na vybudování radarového měření rychlosti. V jarních měsících by mohlo být instalováno;

Občané níže podepsaní jsou si vědomi, že má být zahájena stavba obchvatu z Litohlav směrem na Březinu. Přesto nelze čekat, až se stane
neštěstí největší – bude zmařen lidský život. Také proto, že navrhovaná

Věříme, že se během dalšího roku dočkáme opět nějakých zlepšení.
Kéž by tomu tak bylo.
Za petici SOMMR František

Přehled příjmů a výdajů za sběr
a svoz komunálního odpadu
		
		
		
Příjmy od občanů

Výdaje obce
za likvidaci
komunál. odpadu
/kromě nebezp./

r. 2002

288 234

399 662

r .2003

286 212

418 711

r. 2004

298 740

973 193

r. 2005

416 250

790 837

r. 2006

425590

847 810

r. 2007

484 500

910 360

Rok 2007:

Náklady celkem

910 360,- Kč

Počet obyvatel

1 145

Náklady na 1 obyv.

795,- Kč

Náklady na likvidaci nebezpečného odpadu činily 20 790,- Kč.
ROČNÍ POPLATEK ZA PSA ČINÍ 100 Kč a je nutno jej uhradit
do 15.února 2009.
SBĚRNÝ DVŮR je v prvním čtvrtletí roku 2009 otevřen dne:
sobota 10. ledna
sobota 7. února
sobota 7. března
Zpracoval F.S.
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Komise pro občanské záležitosti
Jubilanti

Říjen 2008:
Vlasta Voříšková, Osek 150 (82), Rostislav Hucl, Osek 38 (70),
Marie Kašáková, Vitinka 39 (80), Ladislav Hošek, Osek 73 (82),
Jana Košařová, Osek 254 (83), Květuše Andrlová, Osek 74 (87),
Pavel Preťo, Osek 208 (75), Marie Špelinová, Osek 117 (84),
Irena Aubrechtová, ÚSP Mirošov (80), Věra Rozumová, ÚSP Mirošov (85)
Listopad 2008:
Josef Pelc, Osek 132 (70), Marie Kotvová, Vitinka 32 (85),
Kristina Divišová, Osek 24 (84), Václav Černý, Vitinka 17 (92),
Jaroslava Aubrechtová, Osek 172 (80), Květoslava Novotná, Osek 104 (86)

Narodili se:

6. 10. 2008 Natálie Rajšlová, 21. 10. 2008 Anna Bozděchová
GRATULUJEME!

ZŠ a MŠ Osek
Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
Naše škola se zapojila
do školního recyklačního
programu
Recyklohraní.
Program pořádají neziskové
společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které
zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení,
baterií a obalů.
Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé
generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.
V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena
sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny na chodbě školy.
Každý může do školy nosit
nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý
mobil, kalkulačku, telefon,
elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman
nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory.

Žáci se zapojili do výtvarné
soutěže, kterou organizátoři
projektu zadali a vyrobili sběrnou nádobu na baterie – „Bateriožrout“. Budeme se zapojovat
i do dalších zábavných kvízů
a úkolů.
Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení
a splněné úkoly získává naše
škola body, za něž si žáci budou moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení
pro volný čas. Katalog odměn
a další informace o projektu
jsou Vám k dispozici na
www.recyklohrani.cz.
Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li
doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče,
věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým
dětem pomůžete získat body
na nákup odměn.
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TJ Sokol Osek
Drakiády v Oseku se zúčastnilo 57 draků
Další z akcí, kterou v letošním roce pořádali členové TJ Sokol Osek,
byla pravá nefalšovaná Drakiáda. Uskutečnila se v sobotu 11. října
2008 od 14:00 hodin na louce nad ,,Průhonem“ a spolupořadatelem byl
Klub modelářů Osek. Akce měla také své sponzory. Petr Moulis poskytl
brambory, veterinář Láďa Bejček vuřty, firma Benefit Osek dřevo, restaurace Na rozcestí skvělý čaj, hořčici tácky aj. Přispěli také Petr Paum,
Pekařství Friedl, a Honza Beránek.

  Na startu se sešlo 57 draků nejrůznějších tvarů a barev. Takovým malým handicapem pro všechny účastníky Drakiády byl v sobotu
malý vítr. Kdo chtěl draka tedy dostat alespoň na chvilku do vzduchu,
musel mít rychlé nohy. Těm nejmenším dětem pomáhali svými rychlými nohami rodiče,
prarodiče a nebo jiní příbuzní. Někteří draci
vydrželi ve vzduchu chvíli, jiní déle a některým se létat nechtělo vůbec. Soutěž o nejlepšího draka vyžadovala také odbornou porotu.
Ta pracovala ve složení Láďa Enžl, Mgr. Irena Lepešková, Alena Bejčková a Pavel Sloup.
A nutno říci, že to porotci neměli vůbec lehké.
Trochu jim sice pomohla malá startovní čísla
na krcích ,,pouštěčů“ draků, ale i porota toho
musela hodně naběhat a nachodit, aby každého draka viděla v akci.
Soutěž o nejlepšího draka vyhrála nakonec
Lucka Marková, druhé místo obsadil Jakub
Krejčí a třetí Kristýna Procházková. Vítězové si odnesli originální
triko osecké Drakiády a model letadla. Přestože vítězové mohli být

pouze tři, vyhráli všichni, kteří s draky na louku nad Průhonem přišli.
Každý si totiž odnesl pexeso, vystřihovánky aj., ale zejména certifikát
a pilotní průkaz se svoji fotografií. Certifikát navrhl spolu s pilotním
průkazem Miroslav Vejvoda a nutno říci, že se mu to povedlo, a tak
se první školní den tohoto týdne budou mít dětští účastníci Drakiády
určitě čím chlubit.
   Velikým hitem byly pro děti pečené brambory v horkém popelu
a některé děti jedly tuto ,,pochoutku“ poprvé. Na to, aby byly brambory dobře pečené, dohlížel Jaroslav Hlůžek. Děti měly také
zdarma jednoho vuřta a teplý čaj, který jim
velmi chutnal. Dospělí si museli vuřta stejně jako pivo, či svařené víno sice koupit,
ale vůně pečené uzeniny a ,,svařáku“ se
nesla široko daleko, a tak málo kdo odolal. Modeláři tady předvedli svého draka
tzv. ,,krabici“, který byl ve vzduchu doslova
jako doma. Na místě také vyrobili draka s portrétem Rumcajse. Tomu
se však do vzduchu moc nechtělo. Na vině prý byla desetinná čárka. Inu
matematika je prostě všude.

Drakiádu moderoval jako všechny zdařilé osecké akce letošního
roku František Vaško.
František Vaško

Několik slov k obecní kronice
Vedení obecní kroniky patří neodmyslitelně k činnostem, které tvoří agendu obcí.
Zaznamenávání místní současnosti pro budoucí generace je krásnou, přesto z mnoha
pohledů nevděčnou a nedoceněnou prací, kterou musí obec povinně vykonávat na základě zákona 132/2006 Sb.

Co je a co není kronika?
Kronika jako taková je historicky považována za vyprávěcí pramen, vzniklý z vůle zadavatele (instituce) nebo autora, který obsahuje
záznamy spojované do chronologických řad.
Vzniká za účelem zachycení a hodnocení historických událostí a interakcí odehrávajících se
na určitém území (regionu, obci, farnosti, škole, rodině) nebo ve společenství lidí sdružujících se na základě společného zájmu (hasiči,
ochotníci) v určitém čase. Kronika je zachycení
událostí ze současnosti. Nelze proto používat
označení “kronika“ pro současné zpracování

dávné historie. Zde se jedná již o “historii“,
“pojednání“ apod. (čerpáno z publikace “Kroniky“ upravené vydání - autor Mgr. Tomáš
Hromádka.
Dlouholetým kronikářem obce Osek byl
v minulosti pan řídící Bohuslav Vyhlídka. Patnáctiletou kronikářskou činnost ukončila v roce
1996 paní Mgr. Růžena Brožová. Od roku 1997
do roku 2007 psal kroniku pan Jiří Kobilinský.
Počínaje rokem 2008 byla pověřena starostou
obce vést kroniku Miloslava Šneberková.
M.Š.
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Základní organizace zahrádkářů Osek
Malé zpětné ohlédnutí za činností naší ZO
25. a 26. října 2008 jsme uspořádali v sále
obecního úřadu výstavu ovoce, zeleniny a květin.
Na výstavě představili své výpěstky nejen zahrádkáři místní, ale i z dalších míst okresu, a to z Rokycan, a také nejznámější velkopěstitelé pan
Schwarz a pan Cajthaml z Břas. Na výstavě se pochlubily i děti místní základní školy svými výrobky z řemeslných dílen a svoji dovednost
představily také nejmenší děti z mateřské školy. Zpestřením byla prezentace mladých modelářů.
V průběhu akce předal starosta obce pan Peroutka ceny vítězům soutěže „O nelépe upravenou předzahrádku“.
O činnosti základní organizace a informace co dělat na zahrádce, čím
hnojit, co je aktuální v daném měsíci dělat apod. najdete ve vývěsní
skříňce u autobusové zastávky na Rokycany.
Závěrem přeji hodně bohatou úrodu a pohodu na našich zahrádkách
v příštím roce.
jednatel ZO B.Polka

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Změna majitele obchodu

Místní poplatek za odstraňování
komunálních odpadů

Jelikož se množí dotazy a různé dohady o další
působnosti obchodu pana Stupky, zeptali jsme se
předsedy Jednoty Rokycany p.Šmolíka. Ten nám
potvrdil, že zdejší samoobsluhu přebírá JEDNOTA, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO V TACHOVĚ, a to
dnem 1.února 2009. Přestože budou probíhat stavební úpravy a obnova, provoz NEBUDE přerušen.

Zastupitelstvo obce Osek schválilo 6.listopadu
2008 obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na rok 2009 byl stanoven poplatek 500 Kč
na osobu. V domácnostech tvořených šesti a více
poplatníky, je od poplatku osvobozen šestý a každý
další poplatník. Poplatek je nutno uhradit do konce
března 2009.

(samoobsluhy)
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KLUB DŮCHODCŮ
Průřez akcí klubu důchodců za rok 2008
Dovolte mi malé připomenutí, jak jsme proputovali
celým rokem. I když nám hned první akce nevyšla, dále
následovala jen samá pozitiva. Jarní posezení s hudbou
pana Žákovce všichni členové hodnotili jako velmi pěkný večer, což dokazovala i velká účast. První výlet 15.
května do matičky Prahy se též povedl, počasí nám přálo
a vše proběhlo bez obtíží.
Těsně před prázdninami vedly naše zvědavé kroky
na zámek ve Zbiroze, abychom se také dozvěděli něco
o historii našeho blízkého okolí. Výlet jsme zakončili
na Selském dvoře v Biskoupkách, kde nám k večeři hrála
příjemná hudba.
Po prázdninách, hned 3. září, zavezl autobus naše členy
do Karlových Varů, kde se na domluvené exkurzi každý
mohl dozvědět, jak se vyrábí pravý karlovarský porcelán.
Koho by tato prohlídka vyčerpala, mohl se osvěžit u “ třináctého pramene“ v muzeu Jana Bechera, kde, jak jsem si

laděni jsem se přesunuli do Kulturního domu v Hrádku u Rokycan na koncert. Ten večer byl opravdu pěkný
program, hrál nám hrádecký Big Band pod uměleckým

vedením Václava Aubrechta, dirigoval František Lukeš.
Sólově vystoupily zpěvačky Iva Mužová, Kristýna Radačovská, kterým občas sekundoval Tomáš Havel. Jako hosta a zároveň zlatý hřeb večera si umělecký vedoucí pozval
kolegu saxofonistu Dalibora Bártu. Celým večerem nás
příjemným slovem provedl Karel Vydra.
Letos nás už čeká jen rozloučení s nachylujícím se rokem 2008 opět při hudbě pana Žákovce. Není toho zrovna málo, co jsme za celý rok stihli. Toto všechno bychom
ale nemohli absolvovat bez mohutné podpory Obecní
úřadu Osek v čele s panem starostou Peroutkou.
Rovněž patří poděkování panu V. Veletovi a celému
výboru našeho klubu. A nakonec bych všem čtenářům
Oseckého zpravodaje chtěla popřát do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Myslím, že toto své přání
mohu projevit za všechny naše členy.
V příštím roce se na vás těší
V. Havlová

udělala malý průzkum, se zapojil k ochutnávce už každý.
Poslední náš výlet začal příjemnou večeří v restauraci
Pod Jasanem v Kamenném Újezdu. Takto svátečně na-
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