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ZPRÁVY Z RADNICE
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Velký Osek konané ve dnech 15. a 16. íjna 2010
V letošních komunálních volbách kandidovaly do 9- lenného zastupitelstva obce Velký Osek
dv volební strany tvo ené sdruženími nezávislých kandidát . Ve volbách získalo
jednozna n v tší voli skou d v ru sdružení Nezávislí pro Velký Osek, jež má
v zastupitelstvu 7 mandát obsazených t mito leny:
Mgr. Pavel Drahovzal, právník, 28 let,
RNDr. Vladimír Matuš, obchodní editel, 60 let,
RNDr. Jakub Munzar, specialista na dotace, 30 let,
Ji í Veselý, stavbyvedoucí, 72 let,
Jan Fagoš, živnostník, 35 let,
Mgr. Michal Dupák, vedoucí kriminální policie Kolín, 31 let,
MUDr. Jan Kulhánek, léka , 56 let.
Druhá kandidující volební strana "Ob ané Velkého Oseku" získala 2 mandáty, které jsou
obsazeny Martinem Koškou (vedoucí pracovník, 38 let) a Ing. Ji ím Kurkou (obchodní
referent, 47 let).
Ze 1767 voli registrovaných ve Velkém Oseku p išlo k volební urn 1189 (67,3 % volební
ú ast), kandidáty Nezávislých pro Velký Osek volilo 78,71 % voli , zbývajících 21,29 %
p ipadlo na všechny kandidáty volební strany "Ob ané Velkého Oseku". Více naleznete
na www.volby.cz.
Nové vedení obce
První, tzv. ustavující, zasedání nového zastupitelstva se konalo ve velkém sálu D lnického
domu ve Velkém Oseku dne 15. listopadu 2010. Na tomto zasedání nov zvolení lenové
zastupitelstva složili slavnostní slib a zvolili nového starostu, kterým byl jednohlasn zvolen
Mgr. Pavel Drahovzal (Nezávislí pro Velký Osek). Místostarostou obce se stal
RNDr. Vladimír Matuš z ad Nezávislých pro Velký Osek. Dále zastupitelstvo obce
odsouhlasilo z ízení 5 výbor , které mají odbornou poradní, kontrolní a iniciativní funkci,
a stanovilo po et len jednotlivých výbor a zvolilo i jejich p edsedy. Jde o tyto výbory:
Kontrolní výbor
– 3 lenové, p edseda Mgr. Michal Dupák
Finan ní výbor
– 3 lenové, p edseda Jan Fagoš
Výbor pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky –
- 5 len , p edseda MUDr. Jan Kulhánek
Výbor majetkový, investi ní a územního rozvoje – 5 len , p edseda RNDr. Jakub Munzar
Výbor životního prost edí – 5 len , p edseda Jan Fagoš
P edsedou výbor musí vždy být podle zákona o obcích len zastupitelstva. Každý výbor
má sv j p edm t innosti, podrobn jší informace o jejich innosti v etn kontakt
na p edsedy jednotlivých výbor je možné získat ze stránek obce na www.velky-osek.cz.
Samoz ejm mohou ob ané podávat podn ty k innosti výbor prost ednictvím Obecního
ú adu ve Velkém Oseku.
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Dalším, mimo ádným bodem jednání ustavujícího zastupitelstva bylo rozhodnutí o zrušení
usnesení . 1 zastupitelstva ze dne 12. 10. 2010 (tj. 3 dny p ed volbami) o prodeji akcií obecní
spole nosti Velkoosecká sportovní, a.s., ob anskému sdružení eský svaz rychlobrusla
založené v listopadu 2009 (neplést si s ob anským sdružením eský svaz rychlobruslení,
který byl založen v roce 1990 a je oficiálním sdružením tohoto sportovního odv tví).
Národní brusla ský stadion – bude se stav t, nebo ne ?
D vodem pro zrušení prodeje bylo zcela nedosta ující množství informací k projektu
výstavby a provozu Národního brusla ského stadionu, který má být postaven na pozemcích
ve vlastnictví spole nosti Velkoosecká sportovní, a.s. Tyto pozemky do spole nosti vložila
obec Velký Osek v zá í 2007. Za více než 3 roky existence této spole nosti není ve ejnosti
znám investor stadionu a ani není vymezena jasná role obce Velký Osek v tomto projektu,
zejména z pohledu dopad na její rozpo et, z pohledu dopad do života ob an p i samotné
výstavb a následn provozu tohoto stadionu. Zastánci tohoto zám ru nemají dosud zajišt nu
spoluú ast státu a kraje na financování výstavby nebo provozu této obrovské haly, a koliv
je z ejmé, že se takovýto projekt bez podpory státu ani kraje neobejde. Na tento projekt bylo
vydáno v zá í 2009 územní rozhodnutí, ale ve ejnost a zejména ob ané Velkého Oseka
(a to p es výslovné písemné žádosti) nebyli dosud seznámeni se studií popisující
proveditelnost a udržitelnost této stavby z ekonomického hlediska, tzv. Preliminary
a Feasibility study. Ta je základní nutností, aby investor v bec v d l, za jakých podmínek
takový projekt m že realizovat a provozovat. I když studie nebyla zve ejn na, tak byla
zpracována a existuje. Její cena ve výši cca 1,4 mil. K byla zaplacena fakticky z obecních
pen z, p i emž má rozsah pouhých 65 stran (cca 22 tis. K za 1 stranu). Ke zve ejn ní studie
nedošlo z ejm i z toho d vodu, že propo ítávala náklady provozu sportovní haly na cca 90
mil. K ro n , což je 4-násobek reálného ro ního rozpo tu obce Velký Osek. Jedním
ze spoluautor této studie byl i pan Ing. Ji í Otta, který byl v dob schválení prodeje obecních
akcií na ob anské sdružení eský svaz rychlobrusla jeho místop edsedou. Zda v t chto
dvou p ípadech byl bývalý starosta Ing. Otta ve st etu osobních a ve ejných zájm , by m l
posoudit podle zákona M stský ú ad v Kolín . Ovšem z výše uvedeného jasn vyplývá, že jde
o potvrzení stanoviska, které sdružení Nezávislí pro Velký Osek prezentovalo již dávno
p ed komunálními volbami.
Podpora a spolupráce na p íprav a realizaci projektu Národního brusla ského stadionu
na území obce Velký Osek není ze strany nového zastupitelstva vylou ena, pokud budoucí
vlastník Velkoosecké sportovní, a.s., nebo investor, p edloží dlouhodob udržitelný projekt
výstavby a provozu haly bez negativních dopad do rozpo tu obce Velký Osek a na její
obyvatele. Usnesení o zrušení prodeje akcií odsouhlasilo z 9 len zastupitelstva 7 zastupitel
za Nezávislé pro Velký Osek.
Toto stanovisko obce bylo sd leno na osobním jednání trenéru a sou asn p edsedovi
ob anského sdružení eský svaz rychlobrusla panu Petru Novákovi dne 3. prosince 2010.
Ob dv strany – obec i eský svaz rychlobrusla – se dohodly, že spolupráce je možná
za jasn stanovených podmínek a vymezení rolí, zejména z pohledu finan ních závazk ,
tak aby projekt neohrozil hospoda ení obce Velký Osek. Tyto podmínky spolupráce
budou podchyceny smluvn , jednání o jejich konkrétním zn ní zapo nou na konci m síce
prosince 2010.
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce je po ízen zápis, do kterého je možno nahlédnout
na obecním ú ad ve Velkém Oseku v ú edních hodinách pond lí a pátek od 8 – 12
a od 13 – 17 nebo je možné jej íst i na webových stránkách obce www.velky-osek.cz.
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ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
( ervenec 2010 – listopad 2010)
Životní jubilea:
80 let:

Ji ina Karbanová
V ra T epinová

90 let:

Marie Váchová
Anna Vokounová
Miloslav Rambousek

85 let:

V ra Štiková
Libuše Sehnoutková
Josef Košvanec

94 let:

Miloslav Dvo ák

96 let:

Marta Krištofová

Eliška Moravcová
Tomáš Benda
Vít Kliment
Ji í Mare ek
Veronika Semencová
Skarlet Demeterová
Kristýna Hrabánková

Jakub Vokál
Jakub Pospíšil
Sára Mojžíšková
Matyáš Panc
Anna Dzurková
Tomáš Munzar
Josefina Rose Davies
Liliana Krej íková

Št pán Kolouch
Simona Kysilková
Jakub Mach
Kate ina Kalinová

Filip Mentel
Eliška Moravcová
Tomáš Benda
Vít Kliment

Lucie Sýkorová
Ladislav Košta

Zden k Rezler
Karel Kubí ek
Josef Sehnoutka

Narození:

Vítání d tí:

Úmrtí:

Uzav ení manželství:
Vladimír Ditrych
Jan Husák
Vladimír Honzátko
Miroslav Daneš

-

Hana Šídová
Kate ina Špinarová
Irena Polzerová
Pavlína Pilová

-

Miroslava Šimková
Vlasta Doušová

Zlatá svatba:
Stanislav Šimek
Miroslav Douša
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Velký Osek – jak je na tom?
Vážení spoluob ané,
dovolte mi, abych Vám úvodem pod koval za ú ast v komunálních volbách v íjnu toho roku,
jejichž výsledek díky Vašemu rozhodnutí jasn ur il, že po 16 letech došlo ke zm n
ve vedení obce Velký Osek. Jakožto nov zvolený starosta Vám spolu s mými kolegy
ze zastupitelstva na následujících ádcích popíši, jak chceme napl ovat mandát, který od Vás
lenové zastupitelstva dostali.
Analýza stavu financí obce
P edevším chceme za ít d kladnou analýzou stavu, v jakém je obec p edávána,
což je obvyklý postup p i zm n vedení v jakékoliv organizaci. Po p edb žném zkoumání
hospoda ení musím konstatovat, že obec není zrovna v nejlepší finan ní kondici. P edstavte si
situaci, kdy za ínáte novou fotbalovou sezónu a na jejím po átku namísto nuly bod máte
bodové manko -13 bod , resp. -13 mil. K . B žné p íjmy obce neposta ují k pokrytí všech
krátkodobých (do 1 roku) výdaj obce b hem p íštího kalendá ního roku (viz níže v tabulce).
Obec má mnoho faktur a krátkodobých smluvních závazk , které jsou v tšinou po splatnosti
již n kolik m síc , n kdy i let. Tyto faktury ve výši 11,3 mil. K jsou vystaveny dodavateli
služeb a zboží (viz níže v tabulce). Zbytek dluhu iní erpání kontokorentu od banky ve výši
1,7 mil. K , jež naše obec využívá tém celý již n kolikátý rok.
Obec je také zavázána do konce tohoto roku ke splacení již n kolikrát odložené p j ky
spole nosti Písek-Beton z íjna roku 2008 ve výši 2,5 mil. K v etn úrok . Tyto peníze obec
okamžit poskytla dále jako p j ku obecní spole nosti Velkoosecká sportovní, a.s.,
na vyhotovení projektové dokumentace k územnímu ízení projektu Národního brusla ského
stadionu. Vzhledem k sou asné negativní situaci obce nebude možné p j ku spole nosti
Písek-Beton vrátit, jelikož ani spole nost Velkoosecká sportovní, a.s., tyto peníze
pravd podobn do konce tohoto roku obci nevrátí. K jejich navrácení by nepomohl ani prodej
akcií spole nosti Velkoosecká sportovní, a.s., za 17 mil. K ob anskému sdružení eský svaz
rychlobrusla , Prodej akcií není totožný s navrácením pen z z p j ky; jde o dva r zné právní
úkony. O d vodech zrušení prodeje akcií se m žete do íst v jiné ásti tohoto ísla Ose anu.
Tabulka – p ehled nezaplacených závazk obce Velký Osek
k 31. 12. 2010 nad rámec b žných provozních výdaj
nezaplacené faktury a krátkodobé závazky
- VODOS (doplatek za odvedené odpadní vody)
- NYKOS (doplatek za svoz odpadu)
- ostatní (služby, opravy, údržba, zboží)
- erpání kontokorentu od SOB
- m stu Kolín za p ivad na istírnu odp. vod
- p j ka od spole nosti Písek-Beton
celkem

ástka
3,5 mil. K
1 mil. K
2,6 mil. K
1,7 mil. K
1,7 mil. K
2,5 mil. K
13 mil. K

P j ky a úv ry
Obec má vedle t chto dluh i další závazky, a to v i Státnímu fondu životního prost edí,
kdy zbývá splácet tvrtletn z bezúro né p j ky ješt 6,7 mil. K , která byla poskytnuta
na I. etapu odkanalizování obce v letech 2001 – 2005. Díky placení nájm z obecního
bytového domu u školy (bývalý Špejchar) je m sí n splácen úv r od eské spo itelny, a.s.,
jehož výše momentáln iní 5,7 mil. K , a která byla poskytnuta práv na výstavbu tohoto
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domu spolu s dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. V obou t chto p ípadech jde
ovšem o standardní zp sob financování projekt za pomocí státu a bankovních úv r ,
kterého využívá v tšina ostatních obcí.
Reálné p íjmy obce
Aby výše uvedené ádky nevyzn ly až tak smutn , up esním, z eho obec bere své p íjmy.
Podstatnou ást jejího rozpo tu plní výnosy ze sdílených daní. Jinými slovy to, co stát vybere
na daních potom p erozd luje pr b žn b hem roku (nejmén však 1-krát za m síc) mezi stát,
kraje a obce. Vždy je to ovšem závislé na tom, jak jsou da ovými poplatníky pln ny jejich
da ové povinnosti, kolik obyvatel žije na území obce s trvalým pobytem v daném roce a jak
velké území obec spravuje. V pr m ru tyto výnosy znamenají pro obec Velký Osek p íjem
kolem 19 – 20 mil. K . Dále dostává obec každý rok p ísp vek od státu ve výši asi 750 tis. K
na výkon matriky, evidenci obyvatel a dalšího správního rozhodování. Ostatní p íjmy jsou
v tšinou z innosti obce, prodeje pozemk , pronájm obecních nemovitostí a les , p íjmem
z pokut, místních a správních poplatk . Je smutné, že od roku 2005 obec prodala velmi
mnoho pozemk za celkovou cenu 50 mil. K , z nichž zaplatila 33 mil. K jako splátku
za vybudování kanalizace spole nosti GEOSAN. Co se ovšem stalo se zbývajícími
17 milióny není z ejmé.
Obec m že mít ješt p íjmy z investi ních dotací od státu, kraje i Evropské unie, ale ty jsou
vždy podmín ny projektem výstavby i opravy obecního majetku a obec k nim musí vždy
p idat sv j ur itý podíl z celkových náklad na realizaci projektu od 5 % (malé projekty)
do 60 % (velké projekty). Pr m rné p íjmy rozpo tu obce velikosti Velkého Oseka
(2 200 trvale hlášených obyvatel) je okolo 23 mil. K ro n .
B žné výdaje obce
V tšina b žných výdaj obce jsou tzv. mandatorní (nutné, p edvídatelné) výdaje, na platy
zam stnanc obce, na innost základní a mate ské školy, na d m s pe ovatelskou službou,
na provozní výdaje (elekt ina, voda, odpad, kanalizace, úklid sn hu, údržba komunikací
a ve ejných prostranství – h bitov, parky, trávníky, h išt ). Rovn ž obec vydává peníze
na podporu spolk a po ádání r zných kulturn -spole enských akcí (osv tlení váno ních
stromk , prop j ení prostor D lnického domu, dotace do sportu, kultury), musí zajistit
provozuschopnost hasi i ve ejného osv tlení. Celkov však musí rozpo et vyrovnaný, tj.
výdaje musí odpovídat p íjm m, jinak se obec zadlužuje, což stát a krajské ú ady p ísn
kontrolují.
Zde je na míst uvést, že jedním z výdaj p ed koncem tohoto roku bylo i zákonem p iznané
odchodné bývalého starosty Ing. Otty za odsloužená léta ve funkci ve výši cca 250 tis. K ,
u kterého si schválil vyplacení najednou. Tento postup je v rozporu s dobrými mravy (zákon
umož uje také vyplácení po m sících), jelikož v d l, že obec nebude mít dostatek finan ních
prost edk na provozní výdaje (zaplacení faktur).
Rozpo et pro rok 2011
Po ty jsou jednoduché. Pro p íští rok musí zastupitelstvo obce sestavit úsporný rozpo et
a p ijmout taková efektivní opat ení, aby bylo možné vy lenit alespo n jaké prost edky
na realizaci n kterých akcí, nap . na rekonstrukci ulic nebo na obnovu d tských h iš .
P íjmovou stránku rozpo tu obce bude t eba upravit s ohledem na náklady, které obec
má s provozem vodovodu a kanalizace. Navyšování se bude odehrávat vždy na doporu ení
a podklad odborných spole ností. Bez tohoto navýšení se dluh obce bude i nadále zvyšovat,
protože výb r sto ného a vodného nepokrývá ani polovinu skute ných náklad . Nap . sto né
(platí se z n ho išt ní odpadních vod, doprava kanaliza ním potrubím na istírnu, údržba
a oprava kanalizace), které je v sou asnosti stanoveno ve Velkém Oseku na 31 K za metr
kubický, by m lo skute n stát 72 K . Rozdíl této ástky musí jejímu provozovateli,
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VODOSu Kolín, s.r.o., doplatit (dotovat) obec Velký Osek ze svého rozpo tu. Ro n tento
rozdíl iní v souhrnu 1 mil. – 1,7 mil. K (za n kolik let se celkov tento doplatek obce
vyšplhal na 3,5 mil. K ). Nap . v sousedních Veltrubech obyvatelé platí sto né ve výši 38 K ,
což jim pokrývá zhruba 3/4 skute ných náklad na provoz kanalizace. Peníze, které obec
nemusí doplácet na provoz kanalizace, m že shromaž ovat na investice a nezbytné
rekonstrukce, nap . silnic i ve ejného osv tlení. Zastupitelstvo nebude požadovat od ob an
placení skute ných náklad . To je sociáln a ekonomicky neúnosné. Ke zvýšení cen ale musí
dojít, jinak se bude obec i nadále propadat do dluhové pasti a nikdy se ve Velkém Oseku nic
nového nepostaví a neopraví.
Obdobná situace jako u sto ného je i u odpad , kde náklady rok od roku stoupají, místní
poplatek je ovšem omezen hranicí ze zákona pouze na 500 K za jednoho trvale žijícího
ob ana. Zde musí být vyhodnoceny jiné zp soby úspor, aby se nakládání s odpady pro obec
nestalo finan n neúnosné, jelikož p íští rok už bude doplácet ze svého rozpo tu tém
polovinu skute ných náklad ze 2,2 mil. K na rok 2011.
Zastupitelstvo bude zvažovat i úpravu n kterých smluv za ú elem jejich zefektivn ní a rovn ž
bude citliv posuzovat navýšení n kterých místních poplatk a navýšení dan z nemovitostí
pro rok 2012, ob dv tyto položky jsou totiž celé p íjmem obce.
Dostavba kanalizace v obci
Nejv tší zát ží bude p íprava II. etapy odkanalizování obce. P i její p íprav a financování
se ovšem bez Vaší pomoci neobejdeme. Zkušenost drtivé v tšiny obcí eské republiky,
které kanalizaci stav ly po revoluci v roce 1989, íká, že se ob ané t chto obcí podíleli
na jejím spolufinancování formou ú elového p ísp vku nebo daru na ekologické ú ely
pro stavbu kanalizace, který bude ukládán na zvláštní ú et, aby nemohly být tyto peníze
ob an užity na jiné ú ely než na výstavbu kanalizace. Obec Velký Osek tímto zp sobem
m že získat prost edky na ást svého podílu nutného ke spolufinancování dotace ze státu,
kraje i Evropské unie. Velký Osek je jednou ze 13 obcí nad 2 000 obyvatel z celé eské
republiky, která nemá doposud zahájeny žádné práce na celkovém odkanalizování. V p íštím
roce tak hrozí obci další pokuta v ádech milión korun, jelikož m l být tento problém
do konce letošního roku již vy ešen. Snad se nám poda í ve vzájemné spolupráci p ipravit
kvalitní projekt a p esv d it státní kontrolní orgány, že v brzké dob tento nevyhovující stav
napravíme.
Záv rem
Mým osobním cílem i zákonnou povinností, a mých koleg v zastupitelstvu rovn ž, je Vás
vždy pravdiv informovat o innosti obce, o jejích zám rech, úsp ších, ale i trápeních.
Rozhodn chceme záporná, nelichotivá „ ervená“ ísla v hospoda ení obce co nejd íve
a nejvíce snížit a ješt lépe je obrátit v ísla „ erná“, kladná.
Milí spoluob ané, v ím, že Vás výše napsané neodradilo od Vašeho p esv d ení i nadále
podporovat novou zm nu na radnici a budete nám stále „fandit“ v nastávající 4-leté fotbalové
sezón , abychom nesestoupili do bludných vod zadlužení jako nap . obec Prameny
i Bublava.
Blíží se as Vánoc, svátk míru a klidu, proto Vám jménem zastupitelstva a zam stnanc
obce Velký Osek p eji jejich p íjemné a klidné prožití, v kruhu rodinném, mezi p áteli a lidmi
dobré v le. V me, že se zázraky o Vánocích d jí a novoro ní p edsevzetí se nám splní.
T ším se na setkání s Vámi kdekoliv v ulicích Velkého Oseka nebo na obecním ú ad .
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
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Zimní období - as odpo inku a klidu pro zv

v lesích i na polích

Vážení ob ané,
dovolte mi, abych p íští slova v noval tomu nejhez ímu období roku. P ichází zima
a vycházky do blízkých les v okolí obce se stanou sváte ními chvílemi.
Rád bych poprosil o shovívavost návšt vníky, jelikož v období p edváno ním bude znovu
omezen vstup do ástí lesa, kde hrozí riziko nájezd spo ivých dobrodruh , kte í mají jako
zálibu získat sv j váno ní stromek zdarma. Porosty budou proto ozna eny a zákaz vstupu
vyv šen dostate n
iteln . Sb r chvojí je po t žb v obecních lesích snadnou prací
a v ím, že proto nedojde k jejich jinému poškozování.
P i návšt vách lesa zejména v chladných obdobích se prosím vyvarujte rušení zv e,
jelikož pro tu je tento as tím nejt žším a každý út k p ed psím kamarádem nebo hlu ným
návšt vníkem se pozd ji m že prom nit na boj o holý život. Bu me ohleduplní stejn
tak jako k sob , tak i k obyvatel m lesa.
I z d vod úbytku drobné zv e se Myslivecké sdružení rozhodlo omezit v tradi ním
podzimním a zimním ase spole né lovy. Snad se i tímto opat ením poda í zvýšit klid a snížit
stres zv e v honitb .
T ším se na setkání s Vámi ob any nejen p i p edváno ních nákupech, ale i na lesních
a polních cestách v našem, stále ješt p kném, okolí.
Všem p eji krásné prožití Váno ních svátk a jen to dobré v roce 2011.
Jan Fagoš

HC Velký Osek – Práv za ínáme
V sobotu 25.zá í za ala pro „naše hokejisty“ sezona sout že VHL ro . 2010/2011.
A neza ala práv nejlépe. K prvnímu zápasu s družstvem OV ÁR p išlo 5 (slovy p t) našich
hrá . Ti chyb jící museli ješt dohrávat, práv v této dob , zápasy v kopané za Viktorii
Velký Osek.
Aby se mohl zápas s Ov áry odehrát, nastoupili za nás dva hrá i ze soupe ova družstva.
Oni sami byli hrá i z kolínského družstva KOPOS, hrající vyšší sout ž, tzv. Polabský pohár.
Zpo átku byl zápas vyrovnaný, ale pak docházely našim hrá m síly a tak po t etinách 2:2,
1:4 a 0:3 odešli poraženi s výsledkem 3:9.
Všechny naše branky st elil soupe i Radek Novotný, hrající ve výborné form !
Tolik k zahajujícímu 1.zápasu našich „reprezentant “. Pro další zápasy sout že,
která je rozd lena na dv poloviny, je p ipraveno celkem 12 družstev: Ov áry, Libod ice,
Libice nad Cidlinou, K e ho , Volárna, Vikingové (kolínští hrá i), Kutná Hora, Last Minut
(hrá i z Nymburka), Sány, Dolní Chvatliny a Rož alovice.
Naši obec budou reprezentovat tito hrá i: Coubal Jakub, Duršpek Ondra, Chaloupka Aleš,
Kaipr Petr, Kedzior Ladislav, Loskot Martin, Mokrá ek Lukáš, Novotný Radek, Plášil Libor
(branká ), Rákosník Tomáš (kapitán a vedoucí mužstva), Soukup Vlastimil, Šmejkal Martin,
Vlasák Martin. Náhradníci: Kaipr Adam, Paluska Milan a brat i Taschovi.
Dosavadní výsledky sehraných sedmi zápas 1.poloviny sout že:
1.kolo Velký Osek : Ov áry
3:9
2.kolo Velký Osek : Libod ice
4:2
3.kolo Velký Osek : Libice n/C.
8:3
4.kolo Velký Osek : volno
5.kolo Velký Osek : K e ho
6:6
6.kolo Velký Osek : Volárna
1:3
7.kolo Velký Osek : Vikingové
2:7
8.kolo Velký Osek : volno
9.kolo Velký Osek : Kutná Hora
3:4
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V první polovin sout že odehrajeme ješt tyto zápasy:
10.kolo Velký Osek : Last Minut
11.kolo Velký Osek : Sány
12.kolo Velký Osek : Dolní Chvatliny
13.kolo Velký Osek : Rož alovice
14.kolo Velký Osek : volno
15.kolem za ne 2.polovina sout že –odvetná utkání.
Po adí st elc branek po 9.kole 1. poloviny sout že:
1.
Novotný Radek
.......... 14
2.
Coubal Jakub
.......... 8
3.
Mokrá ek Lukáš
.......... 2
4.-6. Rákosník Tomáš
.......... 1
Vlasák Martin
.......... 1
Šmejkal Martin
.......... 1
Na záv r mé informativní zprávy o našich výsledcích jedna smutná zpráva: b hem zápasu
s Kutnou Horou byly šatny obou družstev vykradeny!!! Ztratily se peníze, hodinky i mobilní
telefony v etn jedné sportovní bundy s doklady. Zlod ji museli mít náhradní klí e,
nebo zámky dve í byly neporušeny. Co ješt k tomu dodat?! Smutný pohled na naši
sou asnou spole nost.
Zapsal B. Kaipr, 17.listopadu 2010

Vzpomínka
Sou asné vedení radnice zbrojí proti stavb rychlobrusla ské haly v naší obci. Zbrojí
tím i proti naší sousedce Martin Sáblíkové. Bylo by dobré si p ipomenout chvíle z Motelu
U Jezera, kde Martina našim spoluob an m sd lila, kde se cítí dob e. Bylo by dobré,
kdyby si nové vedení našlo chvíli a na toto video se podívalo
(viz http://aktualne.centrum.cz/video/?id=297105). Je pot eba si uv domit, že boj proti hale
je i bojem proti nejlepší sportovkyni naší zem .
Ji í Otta

Ochotnické divadlo ve Velkém Oseku
- pokra ování z Ose anu .3/2010 -

Divadelní sezona ve Velkém Oseku pokra ovala v roce 1960 velmi zda ilým p edstavením
hry A. Casony Stromy umírají vstoje. V n m excelovala zejména paní u itelka Hana Pokorná.
Též výkony ostatních herc byly velmi dobré. Z této hry se zachovalo n kolik fotografií.
P ipravil Václav Žid
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M.Váchová

A. Vitar

E.Stehlík

H.Pokorná

H.Pokorná a J.Ku era
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NAD JE o.p.s.
Burza v cí a rostlin
Ub hl p lrok a op t se konaly v Lidovém dom ve dnech 22.10. – 24.10.2010 spole n Burza
rostlin a Burza d tských v cí. Osv d ilo se spojení obou akcí v jeden termín.
Brzy po zahájení p íjmu d tských v cí byly zapln né stoly po celé délce sálu i prostory
v p ísálí. Bylo zde mnoho rozmanitého oble ení i ostatních v cí pro všechny d tské v kové
skupiny.
U p íjmu rostlin bylo znát, že je pozdní podzim a skoro všichni zahrádká i mají již své
zahrádky pomalu p ipravené na zimu. P esto jste nám p inesli zajímavé pokojové i venkovní
rostliny. Mezi n kolika dárci, kterým tímto velmi d kuji, mohu nap . jmenovat p.Kova íka,
který v noval rozmanité malé kaktusy, pe liv p esázené a naaranžované p ímo
v kv tiná cích.
Na Burze rostlin bylo vybráno 1940,- K , v etn dobrovolného vstupného. Na Burze v cí
se vybíralo jako vždy 2,0 K za každou prodanou v c. Bylo to celkem 300,- K . Peníze byly
p edány do pokladny Nad je o.p.s.
Soub žn s Burzami probíhala sbírka v cí (ošacení, obuv, textilie, l žkoviny a n které jiné
v ci) pro obecn prosp šnou spole nost Diakonie Broumov, kontaktní st edisko Praha 3,
Žižkov. Ti si pro v ci p ijeli vlastním svozem. Sbírky pro n po ádáme již n kolikátým
rokem.
Rozt íd né v ci pro d ti 0 – 3 roky byly odvezeny do Kojeneckého Ústavu Kolín, Kolín IV,
Tylova ul..
V tší vybrané v ci se dostaly do D tského domova v Nymburce, Palackého t ída 515. Žije
zde momentáln 32 d tí ve v ku 4 – 24 let.
Tak jako na jarní burze vystavovala i nyní zde své krásné kreativní výtvory ze suchých
materiál p. Nesvadbová s manželem z Opolan. Ke koupi bylo mnoho zajímavých sušených
rostlin a korpus pro aranžerii, ale také nádherné hotové výrobky. Zájem byl velký.
Chci pod kovat všem, kdo sv j volný as strávili organizováním a nabídli pomocnou ruku p i
po ádání této akce.
Mrzí m , že se v naší obci nacházejí ti, kterým asi d lá dob e, ni it n co, co druhý vytvo il.
Sice jednoduchý, ale ru n a s nadšením vytvo ený pouta na naše burzy, n komu tak vadil,
že ho musel z plotu p ed Lidovým domem strhat a zni it. Nebo byl tak rozja ený
i spole ensky unavený a cht l sob i n komu jinému n co dokázat? Je to škoda.
Na všechny se t šíme p i další burze v jarním období, pravd podobn na p elomu dubna
a kv tna 2011. P ejeme krásné prožití Adventu a Váno ních svátk a mnoho zdraví
do roku 2011.
Za Nad ji o.p.s., Monika Kubí ková
Keramický kroužek pro dosp lé
Tímto bych cht la pod kovat všem len m keramického kroužku pro dosp lé /tj.babi kám
a maminkám/, školním i školkovým d tem za výrobu keramických výrobk , které vyrobily
a byly v prodeji na p edváno ním trhu u minerálního pramene ve Velkém Oseku.
Výt žek z prodeje výrobk bude použit na zakoupení nové keramické pece pro Masarykovu
základní školu.
Velice si toho vážím a ješt jednou Vám všem d kuji,
Jindra Št pa ová
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Zahájení adventu ve Velkém Oseku
První adventní ned li jsme již tradi n oslavili Brou kiádou (uspávání brou k – pr vod
s lampiony a básni kami) a zpíváním d tí u váno ního stromu. Na nám stí u minerálního
pramene bylo pro návšt vníky p ipraveno št dré pohošt ní a rukod lný trh, který nabízel
velké množství krásných výrobk d tí ze základní a mate ské školy.
Letos jsme se rozhodli výt žek z prodeje v novat Masarykov základní škole na po ízení
nové keramické pece. Proto se p idali i ú astníci kurzu keramiky a další ob ané, kte í p inesli
své výrobky k prodeji. Na trhu se vybralo 6 213,- K . Zájem byl obrovský.
Št d e lidé p ispívali také u stánku s ob erstvením. ástka 4 942,- K , bude p ipsána
na konto spole nosti NAD JE o.p.s. a bude použita na po ádání dalších kulturních akcí.
Vyvrcholením odpoledne bylo vystoupení našich d tí, které zazpívaly, aby nás
v nadcházejícím adventu p íjemn naladily.
D kujeme sponzor m, po adatel m a Vám všem za p íze a ú ast!
Pokud si chcete krásnou atmosféru spole ného setkání zopakovat,
p ij te si s d tmi zazpívat koledy ve tvrtek 23.12. v 17,30h
na nám stí u minerálního pramene.
24.12. v 15 hodin pak prob hne v místním kostele odpolední
bohoslužba s koledami.
Srde n Vás všechny zveme a p ejeme krásné prožití Váno ních svátk .
Veronika Galusová

Obecní knihovna Velký Osek informuje
Ani jsme se nesta ili rozkoukat a už nám op t ub hl jeden rok a brzy si budeme muset zvykat
na nový letopo et. Snad nám ten p íští p inese více klidu a radosti nejen v pracovním,
ale i osobním život .
as p edváno ní p edcházejí listopadové plískanice a to je ta nejlepší chvíle na posezení
v teple s p knou a zajímavou knihou i asopisem.
Z novinek posledních dní a týdn v naší knihovn to jsou nap íklad z tzv. nau né literatury
vzpomínkového a životopisného charakteru: „Tomio Okamura- eský sen“ /Okanuta, Novák/- zpov
známého úsp šného podnikatele v cestovním ruchu; p vodem je po mamince ech,
po tatínkovi Japonec. Oblíbenou televizní hlasatelku Kamilu Mou kovou nezná snad jen
ta nejmladší generace. V knize „Nejsem žádná lvice“ /Mou ková, Braunová/ se dovíme vše
z jejího osobního i neklidného pracovního života, poznamenaného srpnem 1968. Z hereckého
prost edí jsou další dv publikace : „Jan Š astný. Chlap se sametovým hlasem“ /Besserová/
a „Zdenka Sulanová“. Zájemce o historii pot ší „Kleopatra“ /Tyldesley/- vše o známé
staroegyptské královn nebo „Intrikáni v eské historii“ /Toufar/. Z doby p edvále né
a vále né erpají „Ve stínu Mnichova“ /Šrámek/ a „Dobrovolníci a druhá sv tová válka“
/Auský/.
Z beletrie se musím zmínit o další knížce kolínské autorky Ireny Fuchsové :
„Když se ekne Fuchsoviny“ – soubor p evážn fejeton , post ehy ze sou asného života.
K dalším velmi oblíbeným eským autorkám p inášejícím radost do všedních dní pat í Ivanka
Devátá. „Mezi nebem a zemí“ je její zatím poslední vydaná kniha. Do trojlístku t chto
spisovatelek za adíme i Lenku Lanczovou.
Její tvorba p echází již druhým titulem do literatury pro dosp lé, jak dokazují její „Milenci
a h íšníci“. K dalším velmi teným autorkám pat í S.Brownová: „Alibi“, „Odkud vane kou “
nebo D. Steelová : „Kv tinový ples“ a také J. Fieldingová: „Ješt m nezabíjej“ a „Ztracená“.
Milovníky detektivního žánru pot ší „Vražda v televizi“ /Blomkvist/-zlo in v p ímém
p enosu, „Rudá ko ka“ /Doyle/ -vražda v baru v Hamburku, „Riziko povolání“ /Ka írková/.
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Zajímavé jsou i „P ípady z pátrací služby“ a „ etnický pes Alto“ /Dlouhý/-skute né p ípady
etnictva z první republiky. Detektivky z historické doby st edov ku v echách p edstavují:
„Krev na lopuchu“ /Vondruška/ nebo „Pražský rozparova “ /Bauer/.
Pro malé tená e od t ch v kov nejmenších jsou tu knížky: „Žádný strach zají ku“
/Gemmel/, „Abecedník“ /Mikolášková/, „Pozor jede Nody!“ /Blytonová/. Z ve erní ku,
televizního a filmového zpracování jsou známy p íb hy dvou tu ák : „Dva ve fraku“
/ echura/, „Ove ka Shaun“ a populární „Kuky se vrací“ /Sv rák/.
Pro starší d ti máme tituly jako: „Povídky o upírech“ /Nebe/, „Indiánské p íb hy“ /Richard/,
„Vandiny tajné zápisky“ /Geislerová/. Z fotbalového prost edí jsou „Modrožlutí áblové“
/Nahrgang/ a „Kli ka a gól! 40 hádanek“ /Moritz/.
D v ata i kluci si oblíbili vtipnou a pou nou adu D sivé d jiny. Z této edice máme nov
nap .: „Strašliví Egyp ané“, „Raubí ské revoluce“, „ Darební Vikingové“, „Ohavný Londýn“
/Dary/ a další.
D v at m jsou ur eny: „Dít do kufru“ /Wilsonová/-problémy dít te rozvedených rodi ,
které se každý m síc st huje od jednoho rodi e k druhému b hem tzv. st ídavé pé e nebo
„Letní láska“ /Jínová/. Nejen d ti ale i jejich rodi e zaujme „Škola Na Výsluní“ /Pelant/,
známá z TV, p inášející obraz vztah d tí a rodi , žák a u itel .
Toto byla pouze malá „ochutnávka“ z nových knih. Tyto i další, spolu s asopisy na Vás
ekají v naší knihovn .
Knihovna je otev ena v pracovním týdnu denn – mimo st edu.
Po+ t: 9 – 11
12 - 15
Út+Pá:
12 - 17.30
Tel. 321795544
e-mail velosek.knihovna@worldonline.cz
www.knihovnavelkyosek.wz.cz.
KRÁSNÉ VÁNO NÍ SVÁTKY A ÚSP ŠNÝ NOVÝ ROK 2011
VŠEM TENÁ M A OB AN M VELKÉHO OSEKA,
P EJE J. DOHNALOVÁ.
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Prosinec

Prosinec je podle gregoriánského kalendá e dvanáctý a poslední m síc v roce. Má 31 dní.
Prosinec za íná stejným dnem v týdnu jako zá í.
21. prosince nebo 22. prosince je zimní slunovrat. Slunce stojí nad obratníkem Kozoroha.
V tento den je na severní polokouli nejkratší den v roce. Noc je nejdelší.
V ímském kalendá i byl prosinec desátým m sícem (proto se jmenuje v jiných jazycích
december, podle decem = deset). V roce 153 p . n. l. byly p idány ješt další dva m síce.
V církevním kalendá i, podle toho, na který den p ipadá Št drý den, za íná poslední ned li
v listopadu nebo první ned li prosince advent.
Pokud je 29., 30. nebo 31. prosince pond lí, budou p ipo ítány tyto dny k prvnímu týdnu
p íštího roku. V takovém p ípad kon í poslední týden v roce spole n s poslední ned lí
v prosinci. Takový rok má vždy 52 kalendá ních týdn .
Název pochází od slova „prosin ti“ (problesknout), což zna í, že se jedná o m síc, kdy slunce
už jen ob as prosvitne (probleskne) mezi mraky. Název m síce m že být též odvozen
od slova siný (modravý, šedivý), i od slova prase, jelikož tento m síc je obvyklým asem
zabija ek.
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Prosinec)

P edváno n – obchodní zamyšlení
Kvapem se blíží as Vánoc, as klidu, pohody, v n , as setkávání a dárk .
Z výloh obchod cizokrajných obchodník na nás už od konce léta blikají rádoby váno ní
sv týlka, marketingová odd lení super – hyper – hangáršop (jak to n kdo nedávno trefn
pojmenoval) chrlí letákové akce, p edváno ní, p edsezónní, sezónní a posezónní slevy a lákají
nákupuchtivé k návšt v t chto chrám „moderního“ nakupování.
Nem žu si pomoci, ale i pompézn vyzdobené a zbožím skv lým i mén skv lým nabité
interiéry t chto monster mi atmosféru Vánoc p ipomínají mnohem mén než malé obch dky
nebo i n které stánky na tržištích. Tady lze najít krom stejn skv lého zboží i osobitost,
atmosféru, pohodu a takové to p edváno ní nákupní kouzlo. Práv tady je totiž možné
najít inspiraci k po ízení dárk , které opravdu pot ší, i když nestojí „majlant“.
Mám pro Vás typ. Dnešní technologie umož ují p ipravit Vašim blízkým p íjemné,
osobité a p ekvapivé dárky. Vyberte si z široké nabídky dárkových p edm t , na které lze
umístit Vaše poda ené fotografie a které jsou pak vždy originálním a milým dárkem.
Fotografie lze dnes p enést tém na vše – od textilu p es sklo i porcelán až po puzzle
ob ích rozm r . P ij te se poradit a vybrat a my Vám rádi pom žeme i s realizací takového
„fotodárku“ a zajistíme jeho výrobu. Jsme tady již více než 20 let a mnozí s námi n jaké
zkušenosti máte, rádi Vás i nové návšt vníky p esv d íme o tom, že p edchozí ádky mluví
pravdu. V poslední dob jsme k dosavadnímu sortimentu p idali ješt pískování – na sklo,
porcelán, keramiku, kovové p edm ty Vám technologií pískování umístíme originální
v nování, grafiku i nápis. P ij te se podívat na ukázky a zkusíme vymyslet n jaký motiv,
který Vám bude vyhovovat.
Sortimentem zboží
etezcovým megaobchod m konkurovat nem žeme,
ale i p i prodeji fotozboží se snažíme jednak nabízet zboží, kterému opravdu v íme a pak
p ístupem k zákazníkovi a obsáhlým „servisem“ p ed i p i prodeji nabídnout n co navíc.
P ij te se p esv d it. Pro ty, kdo neví – najdete nás blízko Obecního ú adu, za rohem
v P emyslov ulici. T šíme se na Vaši návšt vu a ud láme maximum pro Vaši spokojenost.
Miroslav Lízner FOTO SaM
(http://www.foto-sam.cz)
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Autoškola RENA
Srde n zvu zájemce z Velkého Oseka a okolí, kte í cht jí získat idi ský pr kaz na osobní
automobil nebo motocykl. Teorie se vyu uje v u ebn v Pod bradech. Nemusíte dojížd t,
v rámci jízd se dopravíte sami. Praktický výcvik za íná na idi ském simulátoru v bezpe í
u ebny. Odvážn jší si na n m mohou vyzkoušet reakce v krizových situacích, nap . jízdu
na kluzkém povrchu a mnoho dalších variant ízení. Vozidla žák m st ídáme, aby si poradili
jak s benzínovým, tak i s p epl ovaným naftovým. Stejné možnosti mají idi i,
kte í si po dlouhé dob cht jí obnovit své dovednosti. Délku a intenzitu si žáci ur ují sami.
Další informace na www.autoskolarena.wz.cz
T ším se na spolupráci, hlaste se na

E-mail: reher@seznam.cz
Telefon: 603 750 613
Mgr. Renata Hermanová

Elektroinstalatérství František Hladík
NABÍZÍ ELEKTRO - SERVIS
veškeré elektro-rozvody v etn p ípojky, hromosvody
Revolu ní 89,Velký Osek
Tel.: 604 929 170
E-mail:Hladik70@seznam.cz

P ísp vky do Ose anu
Chcete sv j názor sd lit ostatním? Vyjád ete se k d ní v naší obci. tvrtletník Ose an je Vám
k dispozici. Vaše p ísp vky, osobní oznámení a inzerci m žete nechat na obecním ú ad ve Velkém
Oseku nebo je zašlete na e-mail: osecan@centrum.cz .
0se an mohou využít také místní podnikatelské subjekty pro reklamu nebo PR lánky za ú elem
podpory místního podnikání zcela zdarma. V p ípad zájmu firem se sídlem mimo obec Velký Osek
podléhá zve ejn ní inzerce cenám dle aktuálního ceníku, který je k dispozici na místním OÚ.
Uzáv rka pro p íjem p ísp vk do p íštího ísla je 11.2.2011
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