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Vážení a milí rodáci,
srdečně Vás vítám na dnešním společném setkání rodáků, jménem svým i jménem občanů Oseka.
Jsme rádi, že jste přijeli do své rodné vesnice, zavzpomínat si se svými kamarády na společná léta.
V letošním roce si připomínáme 635 let od první písemné zmínky o vsi v berním rejstříku. Šla
staletí, vesnice měnila majitele, střídala se léta bohatých úrod s neúrodou.
Dnes si připomínáme novodobé dějiny. Přijeli jste zavzpomínat na bývalé časy a popovídat si
s přáteli. Možná Vás, ale bude zajímat i současnost vašich rodných vesnic.
Spojení sedmi obcí v jeden správní celek přináší mnoho různých přání, ale i povinností. V roce
2011 žije ve všech obcích 883 obyvatel, v Oseku samotném žije 119 obyvatel. Sídlo Obecního
úřadu je v Řenčích č. p. 54 a pod správu Obce Řenče patří Libákovice, Háje, Osek, Knihy,
Vodokrty, Plevňov a Řenče. Důležitým krokem je zavedení plynu do všech obcí od roku 2005.
V současné době je zpracováván Územní plán obcí, který umožní rozšíření nové výstavby
rodinných domků, především pro místní mladé lidi. Generální opravy se dočkala i budova
obecního úřadu, kde je nová střecha, okna a fasáda. Od podzimu roku 2009 jsou hotové parkové
úpravy v okolí kostela v Řenčích. V základní škole proběhla kompletní rekonstrukce sociálního
zařízení. Ve všech vesnicích došlo ke kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení a zavedení
bezdrátového rozhlasu. V roce 2010 se nám podařilo opravit cestu do Plevňova a náves ve
Knihách. Před dnešními „rodáky“ jsme také opravili kulturní zařízení v Oseku. V loňském roce
byla opravena střecha a fasáda. V letošním roce jsme v celém objektu provedli výměnu
elektroinstalace, výměnu oken, výmalbu a instalováno bylo i nové dřevěné zábradlí u venkovního
přístřešku. V ostatních vesnicích se většinou zaměřujeme na opravu obecního majetku, údržbu
sportovišť a návsí, to vše za podpory dotací.
Obecní úřad ve spolupráci se složkami pořádá různé kulturní akce, setkání důchodců, zájezdy do
divadla, vítání občánků, podzimní poznávací zájezdy, vánoční koncert, vánoční jarmark. Každý
měsíc informuje obecní úřad své občany „Zpravodajem“, další informace o obci se můžete
dozvědět na webových stránkách obce: www.rence.cz. V Řenčích, Hájích a ve Vodokrtech hrají
muži okresní nohejbalový přebor.
Milí rodáci, když jsme začali s přípravami dnešního setkání a chystali pro Vás dárek a upomínkový
předmět, rozhodli jsme se připravit brožuru o historii Oseka. Naše rozhodnutí vycházelo ze
zkušenosti s loňskými rodáky v Řenčích a Plevňově, kde měla podobná brožura velký úspěch. Tam
měli už určitou část historie čísel popisných zpracovanou, díky paní Šimkové a paní Lipertové. Nás
tento úkol čekal. Několikrát jsme se sešli s panem Václavem Šelmátem, rodákem z č. p. 27
v Oseku. Podobu této pamětní brožury jsme několikrát upravili a pozměnili tak, aby všechny údaje
byly co nejpravdivější a nejcitlivější. Dnes držíte v ruce pamětní knížku, která Vás jistě ve
vzpomínkách vrátí do dob vašeho mládí a krásných vzpomínek.
Děkuji všem organizátorům, kteří se aktivně zapojili do příprav setkání rodáků.
Vážení a milí, přeji Vám všem hodně zdraví a spokojenosti do dalšího života a krásně strávený den
se svými přáteli.

Miloslava Loudová, starostka

Vážené rodačky a rodáci, jakož i současní obyvatelé kdysi samostatné obce Oseka,
díky iniciativě obecního úřadu v Řenčích, v jehož rámci Osek i další okolní obce fungují, je
opět po deseti letech umožněno naše setkání. Připomínáme si již dávný, jakož i nedávný, ale také
současný život naší rodné obce.
K důkladnějšímu a přesnějšímu návratu do dávných událostí nám chybí původní kronika,
kterou postrádáme už od roku 2001. Nezbývá než využít jiných možností a také fungující paměti
nejstarších dosud žijících rodáků, kteří dosti přesně mohou popsat zajímavé a podstatné události té
doby. Rovněž je zajímavé projít se obrazně naší obcí a jednotlivými usedlostmi. Neméně zajímavé
jsou životy našich pradědů, dědů a otců, jakož i jejich životních partnerek.
Naše nevelká obec čítala oproti současnosti podstatně více obyvatel všech věkových
kategorií. Každý z nich měl svůj osobitý život, lidský osud a své zvyky i zlozvyky. To vše tvořilo
zajímavý kolorit. Společný i společenský život byl tak nepodobný současné době. Byl založen na
vzájemnosti a blízkém kontaktu, mezilidských a sousedských vztazích. Díky neexistenci médií
všeho druhu, kterými dnes oplýváme, byli obyvatelé odkázáni na bezprostřední vzájemnou
informovanost. Proto uměli nacházet podmínky pro dostupnou zábavu, k níž přispívali podle svých
možností a schopností. Rovněž v oblasti všedního pracovního života bývala sousedská výpomoc
často samozřejmostí a nezbytností. Životní úroveň bývala nesrovnatelně skromnější. Naši dávní
předkové uměli z malých finančních zdrojů vytvořit vše potřebné ke svému životu. Obraz obce i
z pohledu celkové úrovně společnosti se natolik změnil, že je v chápání současníků vnímán jako už
velmi starý film. Jde o děj před 100 a ještě více léty. Škoda, že v té době neměl téměř nikdo
fotoaparát. Proto každá fotka z té doby zobrazující tehdejší občany i celkový vzhled obce má punc
vzácných relikvií.
Naše obec, jakož i všechny ostatní bývala ryze zemědělská. Mívala necelých 40 stavení
s příslušnými hospodářskými stavbami. Hospodařilo v ní 10 sedláků s výměrou od 10 do 30 ha
polností a tažnými koňmi, k tomu i další užitkový dobytek v různém množství. Kromě vlastních
pracovních sil mívali též čeledíny a služebné.
Dále zde hospodařilo asi 10 „půlláníků“ s výměrou do 10 ha polí a zbytek tvořili malorolníci či
chalupáři v tehdejším pojetí. V tom čase pro jejich činnost byl velmi platným činitelem obecní
pastýř a chovatel plemenných zvířat. V době vegetačního období vyháněli hospodáři určitou část
dobytka na pastvu a za jeho přispění šetřili část krmiva na zimu.
Obec měla svého starostu, obchod i nezbytnou hospodu. Významným zařízením byla i
místní kovárna, jakož i ševcovská a krejčovská živnost. Mnozí z drobných rolníků byli i zruční
zedníci a tesaři, kteří podle možností a potřeby pracovali pro ostatní a tak měli i další zdroj příjmu.
Současnou techniku nahrazovala značná fyzická námaha a šikovnost, jež byla všeobecně
tehdejšímu obyvatelstvu vlastní.
Za několik desítek let doznal život i vzhled obce velikou proměnu i za cenu ztráty určité
romantiky, jež bývala kdysi obrazem našeho venkova. Tato žije už jen ve vzpomínkách nejstarších
rodáků a zřejmě se s jejich odchodem na věčnost zcela vytratí. Je na současné střední a mladé
generaci, aby i v moderních podmínkách života vytvářela a udržovala určité kouzlo, jež skýtá
venkovský život. Toto je také přání všech, které jsme kdysi poznali a jež i nadále obohacují
vzpomínkami naše životy.

Václav Šelmát, osecký rodák

Obec Osek
Obec Osek se nachází v mělkém údolí asi 8 km východně od Přeštic. První zmínka o Oseku
pochází z roku 1379. Osek byl raně feudálním zemanským sídlem, roku 1396 je připomínán Přibík
z Oseka, syn Racka z Nebělova. Později prodána ves k Řenčím. Roku 1558 po smrti Humprechta
z Hrádku dostal Osek Jáchym Markvart z Hrádku a vesnici odkázal své matce Anně z Drahenic. Ta
vytvořila nový statek ve Snopoušovech, s nimiž byl Osek roku 1603 prodán k Lukavici Jáchyma
Loubského z Lub, kde zůstal do konce feudalismu. Dle berní ruly zde bylo roku 1654
celkem 9 sedláků. Tereziánský katastr uvádí 13 hospodářů. V roce 1900 zde bylo 35 č.p.
a 172 obyvatel. Obec historicky příslušela k farnosti řenečské. Následně se stala samostatnou obcí
s vlastním obecním úřadem. V roce 1960 byla sloučena pod MNV Vodokrty. V roce 1980 došlo ke
sloučení MNV Vodokrty a MNV Řenče a obec Osek se následně dostala pod správu Obce Řenče.
Uprostřed návsi stojí pozdně barokní, šestiboká kaple se zvoničkou, která je uvnitř členěná
pilastry, V dávné minulosti se zde pravidelně celoročně zvonilo ráno, v poledne i večer. Jako
služnost měli tuto činnost staří manželé Rádlovi z č. p. 7, kteří bydleli naproti přes cestu.
V prostoru za kapličkou směrem k bývalé kovárně je 10 vzrostlých lip. Mezi stromy se nachází
památník oseckým vojínům padlým během 1. světové války.
Hasičská nádrž vybudovaná mezi kapličkou a komunikací v roce 1935 byla pro špatný technický
stav zrušena a voda jí protékající byla rourami svedena do dolní části potoka.
Zástavba pokračuje k jihu druhým návesním prostorem u bývalého dvora, využívaného
zemědělským družstvem. Zde stojí několik usedlostí s bedněnými štíty a zděnými špýchárky (č. p.
9, 30).
Pro obec byla charakteristická jeho malá silniční dostupnost. Pouze směrem západním k
tehdy okresnímu městu Přeštice vedla dobrá silnice. Jinak všemi směry byly obyčejné polní cesty,
vyhovující jen zvířecím potahům. Až v šedesátých létech byla vybudována silnice mezi Řenčemi a
Háji, jejíž praktický význam je v dané lokalitě strategický.
Osek je obcí ryze zemědělského zaměření. Na rozsáhlé pastvině nad vsí, která kdysi sloužila
k pastvě dobytka všech, kdož měli o to zájem a měla význam i jako sportoviště, byla vybudována
velká odchovna prasat, která je pobočkou hlavního podniku Vysoká u Dobřan. Součástí této
lokality byl i malý rybník, zvaný Lusák, který v čase dostatku vody sloužil k mnoha účelům. Tento
romantický kus přírody vzal s uvedeným zemědělským podnikáním „za své“.

Přírodní dominanta Oseka
Vrch Třepkov jako obrovský pecen chleba je usazený půl kilometru východně od vesnice. Kdysi
holý kopec navršený z břidlice dosahuje výšky přes 500 m nad mořem. Částečně z jedné strany je
narušen lomem, kde si odedávna lidé odváželi materiál na zaplnění různých nerovností. Šikmá
plocha stěny lomu obrácená k jihu je eldorádem zejména ještěrek i různých teplomilných druhů
hmyzu. S okupací naší republiky Německem v roce 1939 se rozhodla vyšší místa téměř celý vrch
zalesnit, což se také postupně dělo. Asi po deseti letech stromky povyrostly a někdejší ideální
podmínky k lyžování se velmi ztížily. Ze dvou stran vrchu při úpatí rostly už letité skupiny třešní –
majetek dvou sedláků. Pochopitelně každým rokem budily i zájem zejména nejmladší generace.
V současné době je stromy zarostlý vrch nalezištěm suchomilných hub. Po dvou stranách kopce
vedou cesty směrem do Střížovic. Za ním se spojují v jednu a na konci katastru se u lesa setkávají
s cestou z Hájů. V tomto místě je osazen křížek, o němž se traduje, že připomíná místo dávné
vesnice úplně zničené ve třicetileté válce. Tomuto místu se říká U červeného kříže. Tolik
skutečnost a současně stará legenda. Travnaté údolíčko mezi Třepkovem a protějším návrším
rozděluje nenápadný potůček, jenž má po celý rok průtok vody, která pokračuje k Oseku. Tento
kout přírody patří k nejhezčím v dosahu obce.
Památník
V centru návsi je umístěn pomník na paměť padlých oseckých vojáků během 1. světové války
v letech 1914 - 1920.
Nápis na památníku: „Památník padlým vojínům ve válečných letech 1914 – 1920 Bartoš Matěj,
Hajžman Vojtěch, Fořt František, Matoušek Jan, Matoušek Josef (bratři), Pouba Josef, Přibáň
Václav, Přibáň Karel, Rašplička Josef. Věnováno od občanů ve Vosece.“

Památník padlým na návsi a fotografie sourozenců Hajžmanových (č. p. 27) z roku 1916 (sestry
Anna a Růžena, uprostřed bratr Vojtěch, který padl v r. 1917 na italské frontě)

Památné křížky
Křížky se nacházejí na okraji cest vycházejících z obce do Řeneč, Vodokrt a Střížovic. Křížek
směrem k Řenčím sloužil také pro zastavení a rozloučení se zesnulými, kteří byli vezeni na hřbitov
do Řeneč a v tomto místě opouštěli obec. Nepravidelně bývaly všechny křížky zdobeny
neznámými dárci. Zajímavá je soška sv. Jana Nepomuckého před roubeným špýcharem statku č. p.
26 u Šestáků na severovýchodním okraji vsi.

Kostel v Řenčích
První myšlenku o vystavění řenečského kostela vyjádřil pan Václav Špelina z čp. 23 na slavné
pouti přeštické roku 1849. Zde se sešel s plevňovským občanem Pavlem Kripnerem a řenečským
Václavem Janotou z čp. 38. Stěžovali si tu, že mají daleko do kostela, jak by bylo dobře, kdyby si
mohli vystavěti kostel doma. V této krásné myšlence jim pomohla také trochu náhoda. Sejdou se o
poutích venkovští lidé a vyprávějí se rozmanité zprávy z domova a okolí. Dověděli se, že v
Nepomuku bude svaté biřmování a že tam bude přítomen budějovický biskup. Tito občané se
vydali v den biřmování do Nepomuka, a tam jim biskup myšlenku velice pochválil a dobře poradil.
Třetího dne bylo svaté biřmování ve Vřeskovicích. Tam se vydali za p. biskupem tito občané:
starosta obce Josef Tolar ze Řeneč čp. 2, Václav Špelina z čp. 23, a představený obce Knihy Petr
Pouba z čp. 8. Dobře pochodili a s velkou radostí se vraceli domů.
V roce 1864 byla zvolena stavební komise. Tvořili ji tito členové: starosta obce Josef Tolar z čp. 2,
Jan Janota z čp. 30, Václav Špelina z čp. 23, z Vodokrt p. Turek, z Oseka Josef Kovařík, z Knih
Petr Pouba a z Plevňova Karel Kripner. Ti měli vyhledat příhodné místo. Našli je na obecních
drahách proti škole, tam měl být také původně hřibitov. Pro rozmanité námitky bylo vyhledáno
místo jiné, a to v panské zahradě u silnice před parkánem. Lukařský hrabě jim toto místo za jiný
pozemek postoupil L.P. 1867. Komise se vypravila do Prahy, aby získala povolení ke stavbě. Páni
v Praze to přislíbili a dne 20. června také potvrdili. V březnu roku 1869 vyměřil základy kostela
přeštický stavitel František Kovařík a zednický polír J. Beneš z Příchovic. Již 30. března se základy
začaly kopat 29. května toho roku položili základní kámen a 30. června 1870 zvedali krov. Práce
trvala tři dny a hned byl kostel pokryt taškami. Na kostelní věž byl 28. října umístěn kříž a do báně
uloženy staré spisy týkající se místních událostí. Když byla věž úplně pokryta, přemístili na kostel
zvonek z kapličky (stávala tam, kde je nyní pomník padlých ve válce). Zvon byl zavěšen v kostelní
věži a Josef Kasl z čp. 6 začal prvně zvonit.
Od roku 1872 se práce na kostele zastavila pro nedostatek peněz. Členové stavební komise pak
chodili po okolních obcích a prosili dobré lidi o peněžitou pomoc na dostavění kostela. Obec
prodala obecní pastoušku a obecní kovárnu, aby sehnala další potřebné peníze. Pan profesor ThDr.
Petr Špelina z Českých Budějovic, rodák z Oseka čp. 2, daroval na hlavní oltář obraz svatého
Cyrila a Metoděje a na levý oltář obraz Panny Marie. Tak byl roku 1878 kostel dostavěn. Dne 8.
listopadu 1878 za veliké slávy byl přivezen dvěma páry koní zvon z vícovského kostelíka. Dne 9.
listopadu 1878 se připevnil do věže nového kostela. Při zvedání zvonu pomáhalo s ochotou a
nenuceně mnoho „dobrovolných“ mužů. Když usadili zvon, začali na zkoušku prvně zvonit a lid,
co byl přítomný, začal plakat, nikoli hořem, ale radostí, že se dočkali toho, že slyší zvon zvonit na
řenečském kostele. Dne 10. listopadu kostel vysvětil p. hrabě František Schönborn, t.č. velekněz,
za veliké účasti lidu zdaleka široka.
V roce 1969 a 1970 byla nově pokryta věž kostela a opravena střecha. V roce 1975 byl kostel
uzavřen pro nebezpečí zřícení. Svépomocí farníků se opravil, staticky zajistil a nakonec byl znovu
otevřen.
V roce 1996 byla nově pokryta věž kostela mědí, osazen nový kříž, nová okna, dveře a bylo nově
omítnuto venkovní zdivo. V roce 1997 se provedla výměna střešní krytiny (tašky), byly osazeny
nové měděné okapové žlaby a svody.

Škola v Řenčích
V roce 1829 se začalo se stavbou řenečské školy. V roce 1831 „ byla šťastně ta dávno vinšovaná a
očekávaná škola řenečská dostavěná. Dne 22.12. 1831 se nastěhoval pan učitel Jan Šilhánek a 4.1.
1832 školní dítky přešly ze staré školy do nové.“
Prvním
učitelem
v Řenčích byl Jan
Šilhánek (č. p. 7),
krejčí, který se
vrátil do rodné vsi
z Vídně, kde byl na
zkušené.
V roce
1803 začal ve své
chaloupce učit děti
číst, psát a počítat.
Vše se dělo bez
vědomosti
duchovních. Učil je
takto až do roku
1809.
V tomto
posledním
roce
vyučoval Šilhánek
na 50 dětí. V roce
1809 přišel do Řeneč přeštický děkan P. František Kutner, přezkoušel Šilhánka a uznal jej za
způsobilého. Protože se mu přihlásilo více žáků a měl v chaloupce málo místa, najali mu řenečtí
občané místnost naproti u Šafaříků (č. p. 20).
V roce 1820 se přiškolily obce Plevňov a Knihy (uvádí řenečská kronika). V publikaci Václav
Jan Mašek, písmák jižního Plzeňska se uvádí, že Plevňov a Knihy byly přiškoleny v roce 1810.
Krejčí Šilhánek takto vyučoval již 70 dětí. Za další dva roky (v roce 1824) se přiškolily k Řenčům
obce Vodokrty a Osek (tenkrát Vosek). V publikaci autorů Šlégla a Marčana z roku 1905 se udává
rok 1824 za rok přiškolení Vodokrt k Řenčům. Mašek pak udává rok 1825. Přiškolení bylo asi
usneseno v roce 1824 ale provedeno v roce 1825. Předtím děti z Vodokrt a Oseka chodily do školy
v Dolní Lukavici. Řenečský učitel za svojí práci dostával 3 strychy žita, malé pomůcky (neuvádí se
co to bylo) a měl 100 bankocetlí ročně. Kromě vyučování vykonával i službu zvoníka, za což měl
v užívání obecní políčko a louku. Vykonával i službu kostelnickou. V kronice se uvádí: „pohřby
při kostelíčku vícovském z osad přiškolených odbýval, kam i víno mešní a hostie donášel.“
V roce 1831 byla vystavěna škola v Řenčích (dostala č. p. 44) a 22. prosince 1831 se tam krejčí
a učitel Jan Šilhánek i se svou rodinou nastěhoval. Dne 4. ledna 1832 bylo slavnostně zahájeno
vyučování. Škola byla pouze přízemní budova. Patřily k ní obce: Řenče, Plevňov, Vodokrty, Osek
a Knihy. Při svěcení školy byl patronem Ervin ze Schönbornů. Po 42 letech vystřídal Jana Šilhánka
učitel Josef Navara (3. listopadu 1845). Ten se ale v roce 1856 odstěhoval do Seče, a tak 30. června
toho roku začal vyučovat v řenečské škole učitel Aušpergl. V roce 1880 je jako učitel uváděn
Kvasnička, který se 1. září toho roku odstěhoval do Nezdic. Naštěstí byl prakticky vzápětí (přesně
10. září) získán pan učitel Josef Vincenc Korbel, který se do Řeneč přistěhoval ze Žinkov. Tento
učitel pak působil v Řenčích 33 let, od roku 1900 jako řídící učitel. V roce 1913 se přestěhoval do
Chlumčan, když byl předtím za svoje zásluhy o obec jmenován čestným občanem Řeneč. Vystřídal
ho řídící učitel Bohdanecký. Řídící učitel J. V. Korbel byl skutečnou duší osvětového života
v Řenčích. V roce 1885 založil čtenářsko-hospodářskou besedu, zasloužil se o založení
„Reifaisenky“, která byla činná ještě po roce 1945. Jeho jméno nechybí při organizovaní všech
kulturních a společenských událostí v obci.
V řenečské kronice je uváděno, že v roce 1887 byla škola ještě přízemní a zahrada při silnici
nebyla. Bylo tam jen obecní místo, na kterém si školáci hráli. Tohoto roku přistavěla se škola o

jedno patro. V roce 1905 zvětšila se školní zahrada o 354 sáhů a přiškolené obce platily 2 koruny
za sáh.
V roce 1900 se píše v kronice o dvoutřídní škole, kde působil řídící učitel J. V. Korbel a učitel
– varhaník František Luhan. V roce 1908 se již uvádí trojtřidní škola a přibylo jméno učitele
Václava Šimáně.
V přístupných dějinách řenečské školy jsou tři učitelé, kteří působili poměrně dlouho, a to její
první učitel krejčí Jan Šilhánek (42 let), J. V. Korbel (33 let) a pan řídící učitel Fiala (32 let).
Působil tu od roku 1950 do roku 1982.
Právě řídící učitel Josef Korbel byl obecním zastupitelstvem obce Osek jmenován dne 13. 7.
1919 čestným občanem obce Vosecké za dlouholeté správcování a vedení školy v Řenčích, a to na
rozloučenou, neboť odešel do Chlumčan.
Škola v Řenčích je dvoutřídní. Bohužel v posledních letech ubývá ve vesnicích, patřících k
Řenčům, školou povinných dětí a někteří rodiče vozí děti do školy do Přeštic. Zapomínají, že i na
venkovské škole se dnes už dá všelico dělat a děti zůstávají déle ochráněny nástrahám města.
Dle školských kronik:
1877 - 171 dětí
1878 - 2. třída v kovárně čp. 47
1818 - 199 dětí - 3 třídy
1948 - Národní škola v Řenčích
1960 - ZDŠ 1. – 5. ročník
1968 - 63 dětí
1971 - škola přestěhována do Libákovic - opravy stropů, zavedení vody, splachovací WC,
modernizace bytu
1986 - výstavba kotelny, ústřední topení
2009 – kompletní rekonstrukce sociálního zařízení
2011 - 29 dětí
Řídící učitelé:
1803 – 1832 Jan Nepomuk Šilhánek
1832 – 1846
1846 – 1856 Josef Navara
1856 – 1859 Josef Auerssperger
1859 – 1871 Josef Levý
1871 – 1875 Václav Kubát
1875 – 1880 Josef Kvasnička
1880 – 1913 Josef Věnceslav Korbel
1913 – 1919 Hynek Bohdanecký
1920 – 1930 Václav Stuchlík
1930 – 1941 František Hlína
1941 – 1942 Bohumil Dudek
1942 – 1943 Emanuel Duchek
1943 – 1945 Josef Klečka, Bohumil Dudek, Karel Nováček
1945 – 1950 Josef Klečka
1950 – 1982 Václav Fiala
1982 – 1988 Jana Pecková
1988 – 1989 Marie Ježková, Eva Kučerová
1989 – 1991 Anna Malátová
1991 – 1992 Vladimíra Čížová
1992 – 1993 Zdeňka Kratochvílová
1993 – 1995 Vladimíra Čížová
1996 – 1996 Jarmila Rotová
1996 – dosud Jindřiška Červená

ŽIVOT V OBCI V PRVNÍ POLOVINĚ 20. STOLETÍ
Výpis z Knihy protokolů Obce Osek
1930 – obecní zastupitelstvo: Václav Matoušek čp. 37 (starosta), Josef Brejcha, Josef Hajžman, Jan
Voves, Václav Matoušek, Jan Kolena, Václav Fořt
23. 4. 1930 – stavební povolení na dům č. p. 17 – na původní základy pro Václava Matouška
22. 10. 1930 – dosavadní hajný Vojtěch Přibáň oznamuje, že končí a pouští pole obecní, které měl
za službu a hajným již nebude – zájemce se může přihlásit do 28. 10. 1930
6. 11. 1930 – hajným Josef Šesták, za užívání obecních polí, tak jako předchozí hajný a za 4 metry
dříví na stojato ročně
10. 1. 1931 – projednání příspěvku na elektrizaci obce – přípojky všechny musí býti do 15. února
1931 nájemníky všemi zaplaceny
23. 7. 1932 – žádost na okresní úřad Přeštice a společenstvo kominíků o snížení sazby za vymetení
komína ze 3 Kč na 2 Kč
3. 5. 1933 – rozhodnuto o ohrazení pomníku – obec koupí železo na hradbičku a mistr František
Dolanský ji udělá do betonových špalíků
16. 7. 1933 – obec se zaručila za 25 000 Kč výpůjčky na stříkačku pro Sbor dobrovolných hasičů
2. 9. 1933 – hromadně zakoupen fosforečný maz od firmy Mrskoš Přeštice – každý jej musel
odebrat a s ním myši trávit
8. 12. 1333 – schválení schodkového rozpočtu na rok 1934, schodek 3256 Kč se pokryje obecní
přirážkou 200 % k ostatním daním přirážce podléhajícím
13. 2. 1934 – volba honebního výboru (volilo 16 členů z 30 voličů) – zvoleni Voves Jan čp. 23
(předseda), Šesták Petr čp. 21, Matoušek Václav čp. 37, Dolanský František čp. 18, Špelina Václav
čp. 14
28. 2. 1934 – obec měla získat subvenci ve výši 32 000 Kč na elektrizaci, ale vlivem špatného
pochopení obdržela jen 18 234 Kč
15. 3. 1934 – rozhodnuto, že místo v obecní zahradě dá obec zdarma SDH Osek na postavení
hasičského skladiště a to ve výměře asi 40 m2
29. 3. 1934 – schváleno dát zdarma SDH stavební místo před zahradou paní Marie Brejchové a
dále prodat obecní louku za vyvolávací cenu 3 000 Kč a tento obnos darovat SDH na zakoupení
stříkačky
2. 4. 1934 – jednání s občany Oseka, jakým způsobem by se upravil potok a v jakém směru placení
– rozhodnuto o uložení rour dvojmo a to v průměru světlosti 60 cm od stavení č.p. 1 až k lávce,
která jest přes potok před stavením č.p. 22, bude použito celkem 94 rour (Brada z Přeštic nabízí
jednu rouru za 50 Kč a chce zaplatit do konce roku 1936), placení rour by bylo v rozpočtových
přirážkách v letech 1935 a 1936
13. 10. 1934 – půjčka od okresního úřadu na hasičskou stříkačku ve výši 12.000 Kč, umořitelná na
dvacet let
17. 6. 1934 – povoleno spolehlivému kominíkovi Josefu Kubů z Přeštic vykonat svoji službu,
pracuje spolehlivě již 14 roků
30. 4. 1934 – musí zaplatit obec Osecká zemskému úřadu Praha na choromyslné 6 a ½ tisíce Kč
14. 7. 1934 – usneseno, že se nádrž ohraničí dřevěným zábradlím, v neděli 15. 7. se půjde potřebné
stromoví narýsovat do lesa, pan J. Hajžman z čp. 16 ho porazí a V. Fořt provede tesařskou práci
4. 2. 1935 – schválen schodek na rok 1935 ve výši 4350 Kč, na vyrovnání vypsány přirážky 250%
k dani činžovní a 250% k ostatním daním
4. 2. 1935 – stanoveny lesní dny – úterý a pátek, kdy se může do lesa na chrastí, každý kdo chodí
na chrastí bude pracovat v lese 2 dny
13. 10. 1935 schválen starosta Tomáš Šesták, náměstkem byl zvolen Václav Fořt, členové
obecního zastupitelstva: Václav Matoušek, Jan Voves, Václav Fořt, Jan Kolena, Josef Hajžman,
František Dolanský, Josef Bartoš
21.12. 1936 – odmítnuta možnost telefonizace, neboť obec jest zadlužena a ani místnost telefonní
se nenajde

28. 11. 1937 – obecní zastupitelstvo usneslo se jednohlasně, aby obec Osek převzala z nákladu na
vydržování újezdní měšťanské školy v Přešticích kromě 1/3 nákladu na ni podle zákona
v újezdních měst. školách připadající i onu 1/3 nákladu, jež podle zákona připadá na okres
přeštický, pro rok 1939 budou obě částky činit 437 Kč
24. 4. 1938 – zastupitelé odsouhlasili uvolnit 2500 Kč na zakoupení hasičských stejnokrojů
1938 – zastupitelstvo: Šesták Tomáš – starosta, Přibáň Karel – náměstek, Kolena Václav –
náměstek, Rádl Josef, Šelmát Václav, Matoušek Karel čp. 17, Fořt Václav, Vakeš Josef, Hajžman
Josef
19. 2. 1939 – zvolena osvětová komise – Rádl J. – předseda, Kolena Václav – jednatel, Šelmát
Václav – pokladník
14. 5. 1939 – ujednáno zakoupit z obecních prostředků stříkačku na postřik stromů, půjčování za
úplatu 5 Kč na den, uložena bude u J. Hajžmana čp. 16
5. 2. 1940 – byl zvolen obecním hajným V. Špelina na dobu šesti let
22. 3. 1940 – usneseno koupit 1000 olšových sazenic na vysázení potoka „v Potocích“ a založit
lesní školku v obecním lese
19. 5. 1946 – hajným zvolen Václav Špelina, obec zaplatí na služebném – 1000 Kč, 2m3 dříví, pole
„na prosté“, „u dílců“ a díl louky „pod lesem“, jako cestář sjednán J. Mištera za plat 2000 Kč ročně
dle podmínek ve zvláštní smlouvě uvedené, dále ujednán plat za práci na cestách a to, mužská síla
8 Kč za hodinu a ženy 6 Kč na hodinu, štěrk tlučený 60 Kč/m3 a netlučený 30 Kč na 1m3.
7. 7. 1946 – ustavující schůze obnoveného Místního národního výboru v Oseku
Předsedou byl zvolen jednohlasně dosavadní předseda MNV Jan Voves čp. 23, náměstkem
předsedy byl zvolen Václav Špelina čp. 14, za člena rady: Václav Kovařík čp. 3, dále byly zřízeny
komise finanční: předseda – Josef Šesták čp. 11, člen Karel Matoušek čp. 17, zemědělská komise:
předseda – Václav Hajžman čp. 16, členové: Bohuslav Špelina čp. 2, Hrubý Václav čp. 30,
Matoušek Karel čp. 17, Brejcha Josef čp. 1, Vakeš Josef čp. 19, rolnická komise: předseda – Rypl
Vojtěch čp. 36, členové – Brejcha Josef čp.1, Šelmát Václav čp. 27, Suda Václav čp. 10, Mištera
Josef čp. 25
17. 3. 1947 – projednány připomínky k plánům stavby silnice Osek – Háje
26. 4. 1948 – volba předsedy a místopředsedy MNV Osek, předsedou byl zvolen Matoušek Karel
25. 7. 1951 – bylo jednáno o možnosti koupaliště
14. 12. 1951 – veřejná schůze v místnosti u Šestáků, začátek o 20 ½ hodině večer, přítomni Zoubek
Václav – předseda ONV, Skala Ivo – poslanec NS, Turner – zástupce okresního sekretariátu KSČ,
účast 20ti občanů, během schůze byla bouřlivě diskutována situace kolem plnění dodávek mléka,
drůbeže a dobytka
18. 7. 1951 – akce na mandelinku bramborovou, z každého čísla popisného má povinnost jeden
dospělý a veškerá školní mládež
20. 2. 1952 – hodnocení filmu na neděli, který se nedostavil (film), odeslat článek do Rudého práva
a znovu požádat o nový film
Kovárna
Svůj věhlas měla i osecká kovárna. Velmi zručný mistr Dolanský senior byl zárukou skvělé práce.
V tomto řemesle vyučil i staršího syna Václava. Časem z nich byla sehraná dvojka, kde však měl
stále prim starý pán. Zhotovovali vše potřebné od železných výrobků po zemědělské stroje. Často
ošetřovali kopyta koním a tažnému skotu. Mladý kovář měl však smůlu, byl postižen astmatickými
potížemi, které ho omezovaly v činnosti. Ve vyšším věku se často zotavoval v příslušných lázních,
astma však zapříčilo i jeho předčasné úmrtí.
Regulace potoka
V roce 1935 byla zahájena regulace potoka, který tehdy protékal ze dvou stran středem
obce.Směrem od Třepkova přes náves až ke kapličce byly zabudovány 2 roury o velkém průměru,
které končily v nově zřízené požární nádrži. Tím se vytvořila prostorná náves.

Bohužel již v roce 1936 následovala nevídaná povodeň, kdy téměř ve výši 1 m se valily spousty
kalné vody a naplavenin obcí. Za několik hodin napáchal živel značné škody zejména v části obce
„v chalupách“
V roce 1940 byl regulován potok v délce asi 100 m „v chalupách“. Původně povrchová voda byla
svedena průchozím kanálem do spodní části. Tato byla v pozdějších letech osazena rourami a
vytvořena rovná povrchová úprava.
Válečná léta
V roce 1937 procházelo obcí v rámci vojenského cvičení velké množství vojáků a poprvé nad ní
proletělo několik vojenských letadel. Tato dosud nevídaná „atrakce“ vzbudila úžas všech obyvatel,
byla to už předzvěst chmurných časů, které republiku čekaly. Když v září zemřel 1. prezident T. G.
Masaryk, tísnil se velký počet obyvatel při přímém přenosu z jeho pohřbu asi ve třech usedlostech,
kde tehdy vlastnili radiopřijímače. V září 1938 vyhlásil prezident Beneš mobilizaci. Několik
oseckým mužů s vojenskými kufry se shromáždilo na návsi, aby odjeli vlakem k vojenským
útvarům. V druhé polovině dubna do obce přitáhl prapor armády generála Andrse (Polák), který na
východní frontě zorganizoval a posléze bojoval po boku Němců proti Rudé armádě. V závěru
války se toto vojsko snažilo co nejrychleji přejít do zajetí americké armády. Obec Osek jim
posloužila asi 5 dní jako ubytovací zastávka na cestě na západ. Byli ubytováni téměř v každém
stavení, což si však násilně vymohli. 6. května 1945 projela obcí americká armáda. Nevídané
množství vojenské techniky včetně tanků málem zbořilo malý úzký starý most přes potok směrem
do Řeneč. V roce 1946 se někteří obyvatelé postupně stěhovali do Šlovic, kde získali obydlí a
majetek po odsunutých Němcích (rodina Kotousova, Jaroslav Vakeš, Vojtěch Pach, Bohuslav
Ibermajer, Vojtěch Brejcha).
Místní společný vodovod
V roce 1944 se rozhodlo 7 hospodářů zbudovat vodovod pro své usedlosti. Zdroj vody byl objeven
ve stráni vzdálené asi 400 m nade vsí směrem k lesu. Východní terénní navýšení umožnilo přívod
vody samospádem. Realizaci celé akce zajišťovala firma z Plzně, která 4 roky předtím regulovala
potok. Jako potrubí byly použity kovové trubky v té době dostupné. Voda byla velmi dobrá a
zásobovala domácnosti i napáječky ve stájích. Bylo to dosud nepoznané pohodlí pro všechny
odběratele. Asi po třech letech se dostavil úbytek vody a musela se vybudovat druhá studna, aby
vše fungovalo ke spokojenosti. Celé dílo fungovalo přibližně 40 let než se dostavily závažnější
poruchy. Trubky vyrobené z válečného materiálu, uložené 1 m v zemi ztrácely „životaschopnost“ a
celé dílo „dožilo“. Bylo nutno si zajišťovat vodu individuálně jako dříve.
Hasiči
Tato velmi důležitá složka v obci jistě fungovala již od předminulého století. Bohužel tehdejší
hasiči byli jen skromě vybaveni. Sbor tvořila mladší část mužské populace. Jinak při případném
požáru pomáhal každý, kdo unesl vědro vody. Jak už bylo zmíněno v přehledu významných
událostí, moderní věk hasičské činnosti začal v roce 1935. V tomto roce byla postavena nová
hasičská zbrojnice. Současně sbor dobrovolných hasičů získal 1. mobilní motorovou stříkačku
s veškerým dalším vybavením na úrovni té doby. Velitelem tehdejšího sboru byl p. Jan Voves a
podvelitelem byl p. Josef Vakeš. Oba byli příslušně odlišeni od normálních hasičů, hlavně
parádními helmami. V čase oslavy máje proběhla za velké účasti široké veřejnosti i velká slavnost
k tomu náležející. Už jmenovaní velitelé vedli sbor několik dalších let a zajistili mu početnou
základnu, která byla postupně doplňována mladými muži. Sbor fungoval do 80. let minulého
století, přičemž zajišťoval i velká hasičská cvičení a soutěže v hasičském sportu.

Sportovní činnost
Ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století byla hlavní sportovní činností neorganizovaná
fotbalová zábava na místních „drahách“. Zapojovala se v ní hlavně generace tehdejších
„dvacetiletých“ v té době dosti početná. Sportovně nadanější hráli v Řenčích okresní soutěž. Pro
domácí činnost zbyli ti méně zdatní, už postarší jednotlivci nebo i velmi mladí chlapci. Samotné
hřiště bylo uprostřed obecní pastviny. Hrálo se až v podvečer a podle toho, jak se účastníci sešli,
někdy jen i na jednu branku, Tu tvořily často i dva větší kabáty. Až v květnu 1945 těsně po válce
nastal obrat k lepšímu. Byly pořízeny nové branky a 5. 7. 1945 se konalo 1. historické utkání
s fotbalisty Vodokrt. Výsledek si bohužel již nikdo nepamatuje. Začala se tradice pouťových klání,
zápasy probíhaly vždy v Oseku, neboť Vodokrty neměly dosti velké hřiště na fotbal. Pěstovaly se i
další atletické disciplíny a to v částečné spolupráci se Sokolem v Řenčích.
Ochotnické divadlo a kultura v obci všeobecně
Za vrchol aktivity místního ochotnického divadla lze považovat léta 1920 – 1940. Pamětníci té
doby už téměř všichni odešli na věčnost. Zbylo jen několik málo fotografií. Jedním z hlavních osob
v této oblasti byl Václav Matoušek ml. On v roce 1947 pojal myšlenku obnovit tuto činnost.
Jelikož se mu nepodařilo přesvědčit potřebný počet ochotníků z řad dospělých, nastudoval hru pro
dětské publikum s dětskými herci a ta se v létě uvedeného roku dočkala premiéry a dvou repríz.
Další kulturní akce probíhaly též na návsi mezi kapličkou a pomníkem. Proběhla zde různá
představení kouzelníků a potulných komediantů pro děti.
Již před druhou světovou válkou se promítalo v sále hostince několik ještě němých filmů
(pamětníci si vzpomínají například na film o Tarzanovi). U promítače, který obsluhoval svůj
promítací přístroj ruční klikou, stál pomocník, který doprovázel slovem děj na plátně.
V místním hostinci, ve kterém působili jako obsluha výhradně příslušníci početného roku majitelů
hospody, bývaly občasné taneční zábavy a pravidelný zimní ples. Lokál byl hlavně koncem týdne
vždy plně obsazen a dle odezvy i vyprávění účastníků, měl svůj půvab a zvuk nejen pro domácí,
ale též se zde příležitostně zastavovali i různí odjinud přicházející návštěvníci.

Fotografie ze hry Hostinec u zklamaného milence v roce 1937

ŽIVOT V OBCI V DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ
1952 - započala socializace zemědělství. Bylo založeno menšinové JZD v obci. Postupně se
rozrostlo a zůstal jediný soukromník – malorolník Václav Suda. Ten s touto formou
hospodaření vyžil až do důchodu.
1960 - došlo ke sloučení MNV Osek, MNV Háje a MNV Knihy pod MNV Vodokrty
Do nového národního výboru byli zvoleni: Pelíšek Josef z Vodokrt (předseda)
Kozel Jan z Vodokrt (tajemník)
Budek Matěj z Vodokrt
Šelmát Vladislav z Oseka
Brejcha Josef z Oseka
Krpejš Václav z Hájů
Matoušek Josef z Knih
1960 - zlepšení veřejného osvětlení – zavedeny zářivky
- budování cesty z Oseka do Řeneč
1961 - sloučení JZD – Osek, Háje a Knihy pod JZD Mír Vodokrty
Farma Osek – Špelina Václav - vedoucí
Fořt Václav – skladník
Mištera Josef - skupinář
- rozšířena cesta Osek – Háje – od 1. 6. 1961 po ní jezdí autobusová linka
1972 - dána do provozu nová odchovna prasat v Oseku
1973 - v akci Z byla vybudována vodní nádrž v Oseku (náklad 233 000,- Kč)
- bylo provedeno zasfaltování návsi za 153 000,- Kč
1974 - sloučení JZD Mír Vodokrty a JZD Stráž Řenče (1680 ha zemědělské půdy)
1975 - dne 3. 8. oslava založení požárního sboru v Oseku (soutěž osmi družstev)
- vodní nádrž byla předána do užívání
- J. Mištera vysadil šeříky – vlastním nákladem
1977 - sloučení JZD Stráž míru Řenče, JZD Úhlavan Dolní Lukavice a JZD Dukla Netunice
Nový název JZD Stráž Míru Dolní Lukavice – hospodaří na 4 463 ha, počet členů
družstva byl 887.
- poprvé zavedeny popelnice
- v srpnu zahájena výstavba kulturního zařízení NV v Oseku – plánováno prostavět
100 000,- Kč, skutečně prostavěno 145 000,- Kč – celkem odpracováno 2 914 hodin, z toho
809 hodin zdarma
- JZD přispěla ze svého rozpočtu 200 000,- Kč na výstavbu MŠ v Dolní Lukavici
1978 - dokončena výstavba víceúčelového kulturního zařízení v Oseku
1980 – sloučení MNV Vodokrty a MNV Řenče – ustavující zasedání 8. 1. 1980 v Řenčích
(předseda Josef Hajžman, tajemník Josef Forejt)
- započato s regulací potoka v Oseku – celá akce stála 545 000 Kč prováděla STS Přeštice
1982 - úprava prostranství u č.p. 16 a vytrhaly se křoviny u silnice Osek – Háje
1985 - oprava potoka za 6 543,- Kč
1986 - JZD má 877 členů, z toho činných 496, průměrný věk pracujících 39,5 roku – živočišná
výroba 208 pracovníků, rostlinná výroba 51 pracovníků, 17 řidičů, 47 opravářů, 33 stavební
četa, 73 THP a ostatní
- dokončena cesta v rokli – vzniklo 111 metrů kanalizace, 3 šachty na odpad vody, asfalt
položen v listopadu 1986, zkratka pro ČSAD o 1 km
1987 - vybudování nového přítoku vody na koupaliště, pokračovalo se na úpravě hřiště a
prostranství před domem č.p. 16
1991 - znovuuznání státního svátku 5. 7. – pouť znovu v týdnu
1993 - dokončena oprava prodejny Jednoty – pracovalo se většinou zdarma a o opravu se
zasloužili L. Mištera, V. Špaček, V. Fořt, L. Šelmám
- dokončena výstavba bytovek v Oseku Stavebním družstvem Plzeň - sever
1995 - Telecom pokládá telefonní sítě v Oseku

ŽIVOT V OBCI VE 21. STOLETÍ
2001 - 1. setkání rodáků obce Osek
2002 - 1. ledna ráno požár stodoly v čp. 23 (U Parýzků) – zasahovali hasičské sbory z Přeštic,
Štěnovic a Dnešic
2003 - plynofikace obce
2009 - postaveno dětské hřiště Osek
- rekonstrukce střechy a fasády v kulturním zařízení Osek
2010 - kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení
2011 - instalace systému bezdrátového rozhlasu
- úplná výměna elektroinstalace a oken, realizace stropu a zábradlí v kulturním zařízení
- 2. setkání rodáků obce Osek
Místopis
Dříve hospodařili naši zemědělci na menších plochách polí a luk. Kolem vesnice se rozkládaly
lokality jednotlivých hospodářů. Pestré názvy orientačních míst, kde se jejich pole a louky
nacházely jsou zajímavým obrazem už dávné doby.
Směrem k lesu: Na drahách, V průlomě, Na houheli, Na stráni, Na pusté, V potocích, V lesíkách, V
dílech, Pod lesem
Směrem opačným: Pode vsí, Na suché, Na behnici, Na leništi, Pod Háji, V chrástu, V zahradách,
Na strouze, Na kyšinech, Na suché, Na lačnotě

Obrazová příloha - ze života v obci Osek

Pohled na hostinec (č. p. 21)

Pohled na budovu č. p. 31

Podhled do dvora č. p. 31

Pohled na dům č. p. 7

Rodina p. Bartoše (č. p. 15)

Branci a starosta V. Matoušek (č. p. 37) v roce 1924

Branci a starosta V. Matoušek (č. p. 37) v roce 1934

Branci v roce 1951

Účastníci pětiboje atletů Sokola Řenče v roce 1951
(stojící zleva: A. Dražský, M. Voves, V. Šelmát, K. Lazna, J. Ambrož, ?
klečící zleva: J. Brunát, F. Šilhavý, J. Forejt, Vl. Šelmát)

Zahájení výstavby KZ Osek v roce 1977

Hasičská slavnost 3. 8. 1975

Kaplička na návsi

Soška sv. J. Nepomuckého před domem čp. 26

Kulturní zařízení Osek

Protokol ze schůze obecního zastupitelstva z července 1919 – téma cesta Háje – Osek – Řenče

Protokol ze schůze obecního zastupitelstva ze září 1919

Protokol ze schůze obecního zastupitelstva únor 1920 – volba nového starosty

List domovský vydaný v roce 1934 Obecním úřadem Osek

HISTORIE ČÍSEL POPISNÝCH
Fotodokumentaci domů z roku 2011 pořídili manželé Přibáňovi z č. p. 39.
Č. p. 1 „U KOLENŮ“
V domě číslo 1 žil pan Josef Brejcha narozen 12.
2. 1909 s manželkou Marií rozenou Regnerovou
ze Řeneč, narozena 29. 1. 1911. Společně měli
děti Josefa (1935) a Vladislava, který se oženil do
Netunic. Josef se oženil s Marií, rozenou
Ratajovou a společně mají děti Pavla (1959) a
Evu (1962). Eva se vdala za Josefa Hrádka
z Plevňova a žije v Plzni. Pavel se oženil
s Alenou, rozenou Monhartovou a společně mají
děti Pavla a Petra. V současné době žijí v domě
manželé Josef a Marie Brejchovi.

Č. p. 2 „U NEDVĚDŮ“
Václav Špelina se narodil 13. 1. 1879 a měl syny
Josefa (1910), Bohuslava a Václava (zemřel
mladý ve dvaceti letech) a dceru Marii. Bohuslav
(14. 6. 1914) se oženil s manželkou Marií
rozenou Vakešovou (1922) a mají dceru Věru
(1944) a syna Václava (1947). Syn Václav se
v roce 1973 oženil s Jarmilou rozenou
Heřmanovou z Jarova u Blovic a mají dceru
Marcelu a syna Petra. Marcela se vdala do Přeštic
za Benklaua a mají dvě dcery. Syn Petr se oženil
do Řeneč s manželkou Andreou, rozenou
Bohušovou a mají spolu dva syny. V současné
době žijí v domě manželé Jarmila a Václav Špelinovi společně s babičkou Marií Špelinovou
(1922).
Č. p. 3 „U MAŠKŮ“
Václav Kovařík se narodil 2. 11. 1875 a s ženou
Kateřinou (1883) mají syna Václava (1. 4. 1920).
Václav se oženil a Miluší rozenou Benešovou
(24. 3. 1924) z Únětic a mají spolu dcery Hanu
(1945) a Martu (1947). Hana žije v Chlumčanech
a Marta v Plzni. V současné době je novým
vlastníkem paní Gabriela Burdová, která usedlost
koupila v roce 2010 a domě žije se svoji dcerou
Gabrielou.

Č. p. 4 „ŠESTÁKOVI“
Manželé Pachovi mají děti – Annu, Boženu,
Josefa a Vojtěcha. Vojtěch odešel do Šlovic,
Josef se oženil do Snopoušov a Božena (1919) se
vdala k Brejchovi.
V tomto čísle popisném žijí manželé Vlastimil a
Božena Šestákovi se svým synem Vlastimilem a
jeho rodinou.

Č. p. 5 „U ELIÁŠŮ“
Josef Hajžman se narodil 1. 6. 1877 a má syna Josefa
(28. 11. 1913) a dceru Marii, která se vdala do
Libákovic k Tolarům. Josef se oženil s Marií, rozenou
Fořtovou z Oseka. Společně mají syna Josefa (1940),
který se oženil do Vodokrt s Annou, rozenou
Dětkovou a druhý syn Miroslav (1944) se oženil
s Marií, rozenou Vovsovou z Vodokrt a mají spolu
syna Luďka a dceru Miroslavu. Miroslava žije se
svým manželem Václavem Kůsem z Netunic ve
Vodokrtech č. p. 27 a mají spolu dcery Michalu a
Anetu. Syn Luděk postavil na dvoře nový dům
s číslem popisným 6.
V čísle 5 nikdo trvale nebydlí.

Č. p. 6 „HAJŽMAN“
Dříve stával v místech dnešní zahrádky domek s č.p.
6, v němž žili Benešovi.
Dnes čp. 6 užívá Luděk Hajžman pro nový dům, který
postavil s rodiči v letech 2000 – 2002. V novém domě
žije babička Marie Hajžmanová (1919), manželka
Josefa – Marie a její syn Luděk.

Č. p. 7 „U BABKŮ“
Dům č. p. 7 je postaven pravděpodobně v roce
1890. Josef Rádl zedník se narodil 23. 2. 1887 a
oženil se s Marií (28. 8. 1988) a spolu mají –
dceru Marii (provdána do Dnešic), syna Václava,
který byl automechanik a syna Josefa ten byl
zedníkem. Syn Josef Rádl zedník se oženil
s Boženou (14. 5. 1916), rozenou Černou a mají
spolu dvojčata – dcery Jiřinu a Miroslavu (1938).
Dcera Miroslava se vdala do Štěnovic. Dcera
Jiřina se provdala za Františka Skalu a žijí do
roku 1972 v Oseku, odkud se odstěhovali do
Plzně. Společně mají dceru Irenu (1960). Božena
Rádlová zemřela v roce 1989, poslední trvale žijící obyvatel tohoto domu. V současné době slouží
chalupa k rekreačním účelům. V domě je hlášena k trvalému pobytu Bc. Tereza Vostracká, dcera
Ireny, ale nebydlí zde, protože studuje v Praze.

Č. p. 8 „U MIKŠŮ“
V domě žili bratři Tomáš (18. 8. 1891) a Petr (1893).
Tomáš se oženil s Barborou ze Řeneč (12. 12. 1894) a
mají děti Oldřicha narozeného 18. 5. 1921 a dceru
Libuši, která se provdala k Dvorským do Plevňova.
Oldřich se oženil s Marií (5. 7. 1927) a společně mají
syna Oldřicha (1948) a dceru Libuši (1950), která se
provdala za Miroslava Havlíčka z Vodokrt a
v současné době žije v Příchovicích v domě, který si
postavili.
V domě v současné době žije nový majitel pan MUDr.
Vladimír Kališ s rodinou.

Č. p. 9 „U KOŠŤÁLŮ“
V domě žil Josef Kotous (1895) s manželkou Marií ze
Řeneč a společně měli děti – Josefa, Marii a Zdeňku,
celá rodina odešla kolem roku 1950 do Šlovic. Domek
sloužil jako úřadovna místního národního výboru a
knihovna.
Dům v roce 1979 odkoupil pan Václav Šmucler od
místního národního výboru. Šmuclerovi domek
opravovali a užívali jako rekreační chalupu.
Od roku 2011 jsou majitelem manželé Petr a Lenka
Mišterovi.

Č. p. 10 „U POHLODKŮ“
Dcera Anna Pohlodková (7. 6. 1905) se provdala za
Václava Sudu (10. 8. 1907) ze Struhadla u Plánice,
manželé byli bezdětní.
V současné době žije v domě synovec pan Josef
Pohlodek.

Č. p. 11 „U HOREJŠŮ“
Petr Šesták (1865) s ženou Marií (1887) mají tři děti –
Marii (provdána do Hradčan), Josefa (1909) a
Růženu. Josef (19. 4. 1909) se oženil s Marií (4. 9.
1913 z Nebílov a mají spolu Josefa (odstěhoval se do
Opavy), Václav (v Netunicích) a Vlastu. Vlasta se
provdala za pana Kožušníka a byli bezdětní.
Stará chalupa byla postavena kolem roku 1850. Druhá
chalupa byla postavena v roce 1958 na místě, kde
stávaly chlévky, zahrádka a sýpka.
V současné době žije v domku paní Vlastimila
Kožušníková.

Č. p. 12 –BYTOVKA
Dům o šesti bytových jednotkách postavilo SBD
Plzeň sever v roce 1993.
V současné době zde žijí tyto rodiny:
Mišterovi – přistěhováni v roce 1993 z Oseka č. p.
25, Cibulkovi – přistěhováni v 1999, Valešovi, Kosťu,
Petrů, Tančouz
Č. p. 13 – BYTOVKA
Dům o šesti bytových jednotkách postavilo SBD
Plzeň sever v roce 1993.
V současné době v tomto domě žijí tyto rodiny:
Culek, Kuncovi – přistěhováni v roce 2004,
Balvínovi, Lajpoldovi, Kurejovi, Kokoškovi
Žili zde též Šindelářovi – přistěhováni v roce 1993 z Libákovic, odstěhováni 2005 do Libákovic č. p. 41.

Č. p. 14 „U KREJČÍŘŮ“
Václav Špelina (1840) má se ženou děti – Annu,
Josefa a Václava. Syn Václav se oženil s Barborou z
Knih a mají děti Annu narozena 1919 (provdána za
Vakeše z Oseka), Marii (provdána na Hradčany) a
Růženu (provdána do Předenic) a syna Václava.
Špelina Václav narozen 28. 7. 1922 se oženil
s Jarmilou (14. 3. 1924) z Borku. Spolu mají dcery
Alenu (1941) a Jaroslavu (1951).
V současné době žije v domě Iveta Szökeová (dcera
Jaroslavy), se synem Michalem.

Č. p. 15 „U ŠPADRNŮ“
Josef Bartoš narozen v roce 1870 se ženou Marií mají
syna Josefa (26. 3. 1908), který se oženil s Růženou
(6. 5. 1914) rozenou Hrubou ze Střížovic. Bartošovi
mají dceru Libuši narozenou 1940 a syna Josefa
narozen 1935. Libuše odešla do Dobřan a Josef do
Chlumčan, kde zůstal na trvalo.
V současné době žije v domě z roku 1964 paní Libuše
Skuhravá.

Č. p. 16 „U BUSTŮ“
Josef Hajžman (17. 4. 1886) se oženil s Marií 14. 6.
1888), rozenou Budkovou z Vodokrt a mají spolu
syny Václava a Josefa. Václav Hajžman (20. 9. 1914)
se oženil s manželkou Annou (9. 9. 1914) rozenou
Vakešovou z Oseka a mají spolu syny Karla (1939),
Václava (1943) a Stanislava (1947). Syn Karel odešel
do Stížovic. Syn Václav žije v Plzni.
V domě, který byl rekonstruován v roce 1971-76, žije
od roku 1976 Stanislav Hajžman s manželkou Annu,
rozenou Tumpachovou z Kokořova. Jejich dcera Petra
Čadová bydlí s manželem a dětmi v Nebílovech.
Dcera Martina Hajžmanová žije v Jílovém u Prahy.
V domě bydlí manželé Stanislav a Anna Hajžmanovi.

Č. p. 17 „U MALÝCH“
Karel Matoušek (1870), měl děti Annu, Barboru a
Karla (20. 1. 1903), který se oženil s Annou (15. 2.
1912), rozenou Rajchartovou z Libákovic. Společně
mají dceru Miloslavu (1935), která se provdala za
Václava Matase (1934) z Netunic. Matasovi mají
dceru Miloslavu a syna Petra.
V současné době vlastní dům nový majitel Josef
Dolanský mladší.

Č. p. 18 „U KOVÁŘŮ“
František Dolanský (21. 6. 1885) a Marie (30. 6.
1888) mají společně syny Františka a Václava a dceru
Marii. František byl kapelníkem uznávané kapely a
Marie se provdala do Nebílov. Václav zůstal doma a
byl kovářem v Oseku, později se oženil s Marií
z Dolní Lukavice a zůstali bezdětní.
V současné době vlastní dům Jana Ťěťálová, žije zde
se svým přítelem a chovají kozy.

Č. p. 19 „U FUKSŮ“
Dědeček Josef Vakeš (cca 1886) měl se svou ženou
šest dětí - Josefa, Annu, Karla (krejčí), Václava
(sloužil u Dragounů), Jaroslava a Marii. Jaroslav žije
ve Šlovicích (91 let).
Syn Josef Vakeš (18. 5.1909) se oženil s Annou (5. 9.
1919), rozenou Špelinovou a mají syny Josefa (1942)
a Václava (1947). Josef žije v Plzni. Václav se oženil
s Ludmilou rozenou Zábranovou, mají dva syny a
bydlí v řadových domcích v Řenčích.
V současné době v domě nikdo trvale nežije.

Č. p. 20 „U BEŠTŮ“
Brejchová Marie (babička) narozena 24. 4. 1893 je
matkou Marie, Vojtěcha a Václava. Václav Brejcha
(11. 9. 1918) se oženil s Boženou (1919), rozenou
Pachovou.
Společně mají děti Václava (1942) - žije ve
Vřeskovicích, Jaroslavu (1947) a Boženu (1949).
Božena se provdala za J. Kotovského a žije v Řenčích.
Jaroslava se provdala za Miroslava Kureje a mají
společně syny Václava a Miroslava. V domě, který
byl postaven v roce 1959 Boženou a Miroslavem
Brejchovými žije v současné době Božena Brejchová
(91 let) dcera Jaroslava s manželem, syn Václav. Syn
Miroslav bydlí v bytovce č. p. 13 a staví si rodinný
dům v Oseku.

Č. p. 21 „V HOSPODĚ“
Václav Šesták se oženil s Annou Vokáčovou z Horní
Lukavice a mají děti – Barboru, Annu, Libuši, Marii,
Václava a Petra. Petr Šesták (1. 2. 1870) se oženil
Annou Chotkovou a mají syna Václava (14. 7. 1924),
ten se oženil s Vlastou (8. 11. 1925), rozenou
Bouřilovou z Týniště společně mají děti Vlastu
(1955), Václava (1956), Libuši (1958) a Miroslavu
(1958).
Na místě bývalého sálu postavili manželé Libuše a
Vlastimil Smolovi rodinný dům. V současné době žije
v domě Libuše Smolová se svoji rodinou.

Č. p. 22 „U MAJERŮ“
V domě žil Ibermajer Václav (1885) se ženou Marií a
měli tři děti – Annu, Václava (1915) a Bohuslava
(1923). Rodina se odstěhovala do Šlovic. Dcera Anna
však zůstala doma a provdala se za Bohuslava
Bednáře (1914) z Netunic. Společně mají děti Annu
(1946) a Josefa (1940).
V současné době bydlí v domě Marcela Nová
s přítelem.

Č. p. 23 „ U PARÝZKŮ“
V domě žili Cyril (krejčí ve Vodokrtech), Václav
(řezník), Jan, Barbora, Anežka, Josef a Jaroslav
Vovsovi. Jan (10. 8. 1895) se oženil s Marií (9. 2.
1898), rozenou Beranovou za Soběkur a mají syny –
Václava (1925 – oženil se do Domažlic), Miroslava
(1927 – oženil se do Plzně) a Jana (1934 - oženil se do
Přeštic).
V současné době žije v domě nový majitel Pavel
Mužík se svojí rodinou.

Č. p. 24 – CHUDOBINEC
Č. p. 24 snad užíval takzvaný Chudobinec, který
stával na místě dnešní vodní nádrže.
Pamětníci uvádí, že v tomto čísle bydleli paní
Mišterová a Havlíčková a pan Malý.

Č. p. 25 „MIŠTERA“
Marie Mišterová narozena 1880 má syna Josefa (4.
12. 1911), ten se oženil s Růženou (14. 9. 1910) a
mají společně syny – Josefa (1937) a Ladislava
(1939). V roce 1937 Josef Mištera postavil dům, který
byl v roce 1973 rekonstruován. V domě zůstal žít syn
Ladislav, který se oženil s Marií, rozenou Hofýskovou
z Moravy a mají společně děti – Danu, Ladislava,
Petra a Dagmar.
V současné době žije v domě Marie Mišterová se
synem Ladislavem.

Č. p. 26 „U NĚMEČKŮ“
Manželé Pachovi mají děti Annu (1916), Boženu
(provdána za Brejchu) a Vojtěcha (odešel do Šlovic).
Anna si vzala za muže Tomáše Šestáka sedlaře z Knih
(28. 4. 1903) a společně mají děti Vlastimila (1937) a
dceru Annu. Vlastimil se oženil s Boženou, rozenou
Berkovcovou ze Kbela a mají společně děti –
Vlastimila a Janu.
V tomto čísle v současné době nežije nikdo trvale,
rodiny Šestákovi bydlí v novém domě s č. p. 4.

Č. p. 27 – „U ŠEFCŮ“
Hajžman Václav (1865)se oženil s Marií Kolenovou
(1874) a mají děti – Marii (1896), Vojtěcha (1900padnul v I. světové válce) a Růženu (1908). Růžena
se provdala za Václava Šelmáta z Chlumu a mají syny
Václava (1930) a Vladislava (1934). Václav se oženil
s Boženou (1929) a odešel bydlet do Plzně. Vladislav
se oženil s Annou, rozenou Burešovou z Tlustice u
Hořovic a mají syny Vladislava a Dalibora.
V současné době žije v domě Vladislav Šelmát
s manželkou Annou.

Č. p. 28 – „U KOTOUSŮ“
Anna Fořtová narozena 1865 má syny Františka a
Václava, oba byli tesaři. František zahynul tragicky
pádem z lešení. Václav se oženil Helenou z Hradčan a
mají Václava (1918) a Marii (1919 – vdala se k
Hajžmanům). Syn Václav se oženil s Růženou
Hrubou z Oseka a mají děti Helenu, Václava a Marii –
provdanou k Rádlům do Plevňova.
Dům byl postaven v roce 1880, rekonstruován v roce
2000.
V současné době žije v domě Václav Fořt.

Č. p. 29 „VÁVROVNA“
V domě žil Havlíček se ženou a měli dva syny. Nyní
budova patří k č. p. 14.

Č. p. 30 „U SOBOLÁKŮ“
Do č. p. 30 se v roce 1868 Václav a Barbora (rozená
Boudíková) přistěhovali z Vodokrt č. p. 29 (zvaná
Sobolna). Společně mají syny Josefa (1870) a Jana
(1873). Jan se žení 11. 11.1902 s Marií Bacíkovou
z Hájů č. p. 3 a mají společně děti Marii (1903),
Václava (1904), Karla (1905), Růženu a Josefa. Ve
stavení zůstává Karel a v roce 1934 se ožení
s Růženou, rozenou Červenou z Chlumu. Mají spolu
děti – Miroslava (1935), Karla (1936) - děti Iva
(1962), Vlaďka (1963) a Annu (1940) - dcera Hana
(1962). Miroslav se oženil s Růženou, rozenou
Dětkovou z Přešína. Matka Růženy Dětkové Libuše
rozená Šestáková pochází z Oseka č. p. 21, otec
z Vodokrt. V roce 1963 začali stavět dům č. p. 39, spolu mají děti Miroslava, Pavla a Libuši.

Č. p. 31 „U ŠENKÝŘŮ“
Hrubý Václav narozen 25. 9. 1910 se oženil
s manželkou Věrou (23. 3. 1923) z Dolní Lukavice.
Spolu mají děti Václava (1945) – žije v Plzni, Věru
(1946) – provdána v Nebílovech, Josefa (1949),
Jaroslavu (1950) – provdána za Cibulku do Řeneč,
Jaroslava (1952) – žije v Janově a Jitku (1954) –
provdána do Kbelnice. Domek byl postaven v roce
1895, rekonstrukce byla provedena v roce 1998 a od
roku 2000 žije v domě Josef Hrubý s manželkou
Václavou a svými syny.

Č. p. 32 „U KUBŮ“
V domovských listech jsou zápisy o Hildě Šestákové
narozena 6. 6. 1910 ve Vídni, dcera Jakuba Šestáka
narozeného 4. 7. 1872 ve Vídni.
Josef Šesták (1865) má se ženou děti – Matěje,
Terezii a Františka. Matěj (1900) se oženil s Barborou
z Dolců, měli syna Miloslava (1930) - zemřel mladý
ve 23 letech. Terezie se vdala do hospody v Kucínech,
kde obratně provozovala hospodu a František byl
kovář a oženil se do Krasavec.
V roce 1978 byl dům odkoupen Skálou z Hájů, který
se s rodinou přistěhoval v roce 1979. V roce 1985
byla na zahradě postavena nová chalupa, která dostala
č. p. 33.

Č. p. 33 „SKÁLOVI“
Číslo popisné 33 dostala novostavba J. Skály v roce
1985. Josef Skála (1953) se oženil s Danuší rozenou
Szekanovou a mají spolu dva syny Josefa a Davida.
Josef se vrátil na Háje č. p. 16. David odešel do
Spáleného Poříčí.
V současné době žijí v domě manželé Skálovi.

Č. p. 34 „U KUNFERÁKŮ“
Kolena Václav (1880) mají s manželkou Marií (1882)
syny – Františka, Jana, Jaroslava a Václava. Kolena
Václav (1909) se oženil s Marií ze Snopoušov (1911)
a mají děti Zdeňku (1934), Marii (1935), Jana (1941)
a Miloslavu (1945). Zdeňka a Miloslava žijí v Plzni,
Marie se provdala za Kokošku z Hájů. Mají děti
Josefa (1955), Drahuši (1959) a Pavla (1963).
Dům byl opraven v roce 1970 - 73.
V současné době žije v domě paní Marie Kokošková
se synem Pavlem.

Č. p. 35 „KRÝSMAN“ (KONZUM)
Krýsmanová Kateřina (1870) má syna Josefa (1900),
ten byl zedník a oženil se s Marií (1901) z Drahkova.
Společně mají dvě dcery Boženu (1922) a Blaženu
(1925). Božena se provdala za Hofmana z Plzně a
mají děti Arnošta (1944) a Boženu (1948), v roce
1949 se celá rodina odstěhovala do Přeštic, kde sloužil
Hofman jako policajt. Blažena se provdala za Kvita a
mají děti Blanku a Karla. Karel žije v Plzni a Blanka
je provdána do Netunic.
V tomto domě byl prodej tabáku a lahvového piva.
V letech 1953-1956 žili v nájmu v tomto domku
manželé Jiřina a Václav Dražských. Zde se narodil
syn Václav (1954) a dcera Jarmila (1955), s roční
Jiřinou se přistěhovali.
V tomto čísle provozovala Jednota a později Konzum svoji prodejnu až do doby, kdy odešla prodavačka
paní Špačková do důchodu.

Č. p. 36 „U RAŠPLIČKŮ“
V tomto čísle žili Rašpličkovi, kteří byli bezdětní.
Rašplička padnul v I. světové válce. Neteř paní
Rašpličkové Anežka (1919) z Libákovic si vzala
Vojtěcha Rypla (30. 4. 1914) z Krasavec, tesaře a
mají syna Václava (1941), ten se oženil s Marií (1943)
a společně mají dcery Jaroslavu a Blanku. Blanka se
provdala do Čižic za Česala. V Čižicích žijí i manželé
Václav a Marie Ryplovi. V domě zůstala Jaroslava,
která se provdala za Josefa Dolanského z Dolní
Lukavice, společně mají syna Josefa a dceru Evu.
Současný dům byl postaven v roce 1963 a dnes v něm
žijí manželé Dolanských s rodinou syna Josefa.

Č. p. 37 „U BÁRTŮ“
Matoušek Václav (1882) s manželkou Terezií (1888)
mají společně děti Terezii (1915), Václava (1917) a
Barboru. Václav se oženil s Annou (1920) a mají
společně dcery Milenu (1950), Annu (1952) a
Věnceslavu (1953). V roce 1959 postavili manželé
Václav a Anna současný dům. Věnceslava se provdala
za Miroslava Balvína ze Střížovic a společně mají
dceru Lenku a syna Miroslava. Lenka se provdala za
Mariana Illeka a mají společně syny Lukáše a
Daniela. Syn Miroslav bydlí s rodinou v bytovce
v Oseku.
V domě bydlí manželé Miroslav a Věnceslava
Balvínovi s dcerou a její rodinou.

Č. p. 39 „PŘIBÁŇOVI“
Dům byl postaven v roce 1963 Miroslavem Přibáněm
starším a jeho manželkou Růženou rozenou
Dětkovou z Přešína. Mají spolu děti Miroslava (1963),
Pavla (1964) a Libuši (1966). Miroslav se oženil
s Vladimírou, rozenou Beránkovou z Tlučné a mají
děti Miroslava a Vladimíra. Pavel žije v Přešticích
s manželkou Petrou, rozenou Vláškovou mají děti
Petra a Lucku. Libuše je provdána za Petra Šindeláře
na Chlumu a mají dceru Barboru.
V současné době v domě žijí Miroslav Přibáň starší
s manželkou Růženou a rodina syna Miroslava.

Č. p. 40 „BREJCHOVI“
Dům byl postaven v šedesátých létech minulého
století a dnes v něm žije syn Pavla Brejchy, Pavel
Brejcha mladší s rodinou.

Č. p. 41 „POSLEDNÍ“
V novostavbě z roku 2007 žije pan Tomáš Poslední z
Holýšova.

Poděkování:
Tato publikace by nevznikla bez pomoci našich obyvatel a Obecního úřadu Řenče. Při zpracování
této brožury bylo čerpáno z textů a vzpomínek pana Václava Šelmáta a dalších oseckých rodáků.
Díky patří také manželům Přibáňovým, kteří pořídili obrazovou dokumentaci současného vzhledu
obce a všem, kteří poskytli doložené historické fotografie.

Vážený pane Šelmáte,
dnes se Vaše vyprávění dostává do rukou těch, kterým bylo
určeno, rodákům a občanům Oseka. Díky Vaší výborné paměti
a lásce k rodnému Oseku, mají i budoucí generace pěknou
vzpomínku na časy dávno zapomenuté.
Děkuji Vám za čas, který jsme společně strávili nad přípravou
této brožurky.
Přeji Vám hodně životního elánu a zdraví.
Miloslava Loudová

Při zpracování byly použity tyto materiály:
Šimková, E., 2. setkání rodáků obcí Řenče a Plevňova 5. července 2010, 2010, Řenče, s. 52
Lipertová, E., PhDr., Setkání rodáků 2010 Plevňov, 2010, Plevňov, s. 42
Protokoly z jednání obecního zastupitelstva Obce Vosek (Osek)
Kronika obce

ZDRAVICE RODNÉ VÍSCE OSEKU, JEJÍM RODÁKŮM I OBYVATELŮM

Vesničko naše rodná,
obklopená luky a lány osení.
Oázo i dnes poměrného klidu,
jenž srdce každého z nás ocení.
Jsme tu dnes všichni,
kdož tě máme rádi.
Abychom si společně zavzpomínali
na naše hezké mládí.
Byť nám běh času už nadělil
i četné a výrazné vrásky.
Přesto vzpomínky stále oživují,
kdys rodičovské i partnerské lásky.
Prožívali jsme s tebou
osudy nejedné starší generace.
Ať přinášeli chvíle smutku,
nebo též občasné legrace.
Života běh každému z nás
vystavuje nemilosrdný účet.
I tak díky generaci mladších,
je nás tu dosti velký počet.
Aby tomu bylo i nadále
a dobře se tu všem žilo.
Jméno Oseka mohlo být domovem,
v němž bude každému milo.
V tomto pro nás sváteční den,
oživujeme si naše vzpomínky.
Na generace jež nám život daly,
babičky, dědy, otce a hlavně maminky.
Na jejich starost o nás,
podporu, pomoc i objetí.
Tak vzácně navzájem propojené
ve výslednici lásky, radosti i dojetí.
Můj pozdrav patří také Vám všem,
kdož ctíte tuto sváteční chvíli.
Nejmladším, „stále ještě mladým“,
a hlavně pamětníkům, kteří se dnešního dne dožili.

Václav Šelmát - 5. července 2011

