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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z radnice aneb co je nového v obci
Ve ejná zasedání zastupitelstva obce
ádná zasedání zastupitelstva obce Velký Osek se konala vždy poslední úterý v m síci ve dnech 29. 3.
2011, 26. 4. 2011 a 31. 5. 2011. Na zastupitelstvu dne 26. 4. 2011 nastoupila do zastupitelstva obce
Velký Osek nová lenka Ing. Helena Erbenová, která nahradila pana Martina Košku po jeho rezignaci
z osobních d vod . P ed letními prázdninami prob hne zasedání zastupitelstva dne 28. 6. 2011, b hem
letních m síc v ervenci a srpnu zasedání nejsou plánována a další, již X. zasedání bude 13. zá í 2011.
Všechna zasedání zastupitelstva jsou ve ejná, pracovní, o jednotlivých bodech programu se vede
diskuse, a proto neváhejte a p ij te se ptát svých volených zástupc . Program zasedání zastupitelstva
je vždy vyv šen na webových stránkách obce a na výv skách v obci nejmén 7 dní p ed jeho konáním.
Na uplynulých t ech zasedání byly ešeny zejména záležitosti kolem prodeje a pronájmu majetku obce
a budoucnosti obecní spole nosti Velkoosecká sportovní, a.s., která m la zprost edkovat stavbu
Národního brusla ského stadionu.
1. Inventarizace majetku obce za rok 2010
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 29. 3. 2011 schválilo k 31. 12. 2010 na základ provedené inventury
za rok 2010 vy azení celkem 172 ks movitých v cí v hodnot 485 088 K , které se v majetku obce fyzicky
již nenacházely, p i emž u v tšiny t chto položek nebyl dohledán d vod jejich nenalezení,
a to ani po dotazování se bývalého vedení obce.
Na zasedání dne 31. 5. 2011 následn zastupitelstvo schválilo nabídnout k odprodeji i jiné form
úplatného p evodu celkem 86 ks movitých v cí v hodnot 847 940 K , které obec shledala jako
nepot ebné a nabídne je v pr b hu letních m síc k odprodeji po ástech i kusech. K hodnotám položek
je t eba íci, že jde o ú etní hodnoty, které nevystihují reálnou cenu t chto v cí, v drtivé v tšin p ípad
jde ceny v daleko nižší hodnot . Obec je ovšem povinna vést v ú etnictví takovou hodnotu v ci, za jakou
ji p ed mnoha lety koupila, i když v c je nepoužitelná i poškozená. Všechny obce a m sta, v etn
Velkého Oseka, totiž až do tohoto roku nemohly odepisovat hodnotu svého majetku, tj. zapo ítávat
opot ebení. Jednou z položek, kterou zastupitelstvo obce schválilo k prodeji za 15 tis. K , je dlouho
nepoužívaný autobus Karosa, který je od roku zaparkován v areálu D eva ských závod .
2. Prodej a pronájem nemovitostí (pozemk a staveb) ve vlastnictví obce
Zastupitelstvo obce po doporu ení výboru majetkového, investi ního a územního rozvoje projednávalo
a schvalovalo n kolik zám r na prodej a pronájem nemovitostí v majetku obce. Pom rn rozsáhlá
diskuse se vedla o zám r, zda nabídnout k prodeji i pronájmu pozemky tzv. rybní k v prostoru
u Má idla (pozemek . 85/10, 85/12, 85/13, 85/14 a 847), pozemky za stavebninami a pozemky
zookoutku (pozemek . 85/6, 85/11, 97/7 a 129/4). O pozemky projevil zájem pan Petr Back (provozovatel
areálu Malého a Velkého Má idla) a místní organizace eské rybá ského svazu (MO RS). Za koupi
pozemk u Má idla pan Back nabízí obci 210 tis. K a ú elem využití jsou rybní ky pro odchov ryb
do Má idla, nau ná stezka s vodním zví ectvem a ptactvem. Za stejné pozemky nabízí MO RS kupní
cenu 154 447 K , p i emž by je využilo k odchovu ryb do svého revíru Staré Labe, Tonice a Bezedná.
Za pozemek . 85/6 hned za stavebninami nabízí MO RS obci kupní cenu 146 175 K , p i emž využití
by op t bylo k odchovu ryb do svého revíru Staré Labe, Tonice a Bezedná. Pan Back za tento pozemek
a další 2 pozemky . 85/11 a 97/7 nabízí kupní cenu 150 tis. K za ú elem z ízení nau né stezky
s vodním zví ectvem a ptactvem. Oba dva zájemci nabízí obci pronájem prostoru zooparku na pozemku
. 129/4 (MO RS i v etn pronájmu pozemku . 85/11 a 97/7), p i emž oba cht jí zachovat zookoutek
starat se o n j. Pan Back od obce na provoz zookoutku žádá ro ní dotaci ve výši ro ní odm ny
veteriná e, kterou platí obec. MO RS nabízí za pronájem t chto pozemk ro ní nájemné 2.500 K .
Zám r pana Backa sleduje ur itou komplexnost, jelikož chce propojit ve ejn p ístupnou nau nou stezkou
areál Má idla se zookoutkem. I zám r rybá (MO RS) je zajímavý, jelikož cht jí udržet více než
70-letou tradici rybá ského sportu v obci a umožnit zapojení i mládeži a širší ve ejnosti.
Je z ejmé, že zám ry obou zájemc jsou náro né k posouzení, proto zastupitelstvo pov ilo výbor
majetkový a výbor životního prost edí, aby se zám ry podrobn zabývalo a p edložilo do 15. 6. 2011 své
vyjád ení starostovi obce. Ten by na základ doporu ení obou výbor m l p edložit návrh rozhodnutí
zastupitelstvu obce pro jeho zasedání dne 28. 6. 2011. K t mto zám r m máte možnost se vyjád it i Vy, a
to prost ednictvím mailu, telefonu, písemn i osobn len m zastupitelstva obce.
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Obec rovn ž vyv sila na základ podn tu zám r na prodej domu . p. 6, p i emž kupující nechá v tomto
domku dožít stávající uživatelku paní Demeterovou. K prodeji je nabízena i garáž na pozemku . 889
(u benzínové pumpy sm rem na Libici nad Cidlinou). K podaným nabídkám na koupi obou nemovitostí
(smluvní ceny v ádech až statisíc korun) se zastupitelstvo vyjád í rovn ž dne 28. 6. 2011.
Mezi další nabízené obecní nemovitosti k prodeji je i pozemek pod tenisovými kurty Na Šanghaji, i malý
pozemek v areálu bývalého Isolu . 751/6 jeho uživatel m, obojí za min. kupní cenu 50 K /m2.
3. Záv re ný ú et obce za rok 2010
Na základ hospoda ení obce za rok 2010 projednalo zastupitelstvo i návrh záv re ného ú tu obce,
p i emž jej schválilo s výhradou tak, že p íjmy oproti schválenému rozpo tu na rok 2010 ve výši 40,530
mil. K byly nakonec nižší, a to 31,046 mil. K . Výdaje za rok 2010 byly rovn ž nižší, a to z p vodn
rozpo tovaných 34,016 mil. K bylo skute n vydáno 29,085 mil. K . Výhrady pramenily zejména
z d vodu nevedení dosta ující evidence majetku (vše v papírové podob ), tento nedostatek by m l být
odstran n do konce roku 2011. Bližší podrobnosti k tomuto je možné získat na obecním ú adu obce Velký
Osek v ú edních hodinách.
4. Rozvojové a investi ní zám ry v obci
Výbor majetkový, investi ní a územního rozvoje projednával krom podn t na prodej majetku i zám ry
developer , resp. vlastník pozemk na bytovou a rodinn -domkovou výstavbu v obci. Jde o lokalitu
Za Lávkami (mezi fotbal. h išt m a železni ní tratí), p i emž na základ požadavku výboru developer,
spole nost Ringhofer, a.s., uzav ela s obcí dohodu na finan ním p ísp vku za napojení na obecní
infrastrukturu (kanalizace a vodovod) a rovn ž se zavázala v p ípad stavby vodovodu podílet
na áste né úhrad náklad až 5 mil. K za stavbu vodovodního p ivad e ze zóny TPCA. Lokalita
by m la být stav na v etapách, p i emž první etapa o cca 70 bytech by m la být dokon ena na ja e 2012.
Spole nost Paringstav, s.r.o., projevila zájem provád t další parcelizaci lokality Za Humny (mezi stávající
zástavbou a dobývacím prostorem št rkopísku sm rem na Kolín) a výbor s ní aktivn spolupracuje
na koncepci budoucího rozmíst ní parcel a ulic. Kone ný návrh musí ovšem odsouhlasit vlastníci
pozemk a obec vyjád í své stanovisko na kvalitu a rozmíst ní inženýrských sítí.
Do konce tohoto roku by m la být p ipravena žádost k podání o dotaci ve výši nejmén cca 60 mil. K
na dostavbu kanalizace ve výši od cca 80 mil. do 100 mil. K , situaci komplikuje ovšem nestabilita vlády
a nep edvídatelnost vedení Ministerstva životního prost edí, zda obci pom že i ne. V obdobné situaci
je i m sto Kolín, které dosud nezahájilo stavební práce na intenzifikaci istírny odpadních vod,
bez které nem že obec Velký Osek dokon it kanalizaci.
Pro p ípad, že by obec dotaci od Ministerstva životního prost edí na dostavbu kanalizace nezískala
(nebude vypsán dota ní titul, nebo nebude žádost podpo ena), bude p ipraveno náhradní ešení
(nap . nižší dotace od Ministerstva zem d lství), jak zafinancovat její dostavbu, doba realizace se ovšem
m že výrazn prodloužit.
5. Webové stránky obce, nájmy, reklamy a propagace
Jist jste si všimli nových stránek obce, které funguji na stejné adrese www.velky-osek.cz. Struktura a
obsah stránek se budou ješt m nit, aby odpovídaly moderním trend m informování ve ejnosti. Již dnes
je možné si zaregistrovat sv j e-mail na stránkách, na který Vám následn budou zasílány novinky
vyv šené na webových stránkách obce. Prost ednictvím stránek by m ly prezentovat svou innost i
spolky, sdružení a p ísp vkové organizace p sobící v obci. D kujeme za každý podn t ke zlepšení jejich
vzhledu a obsahu.
V souvislosti s využíváním informa ních prost edk se zastupitelstvo obce rozhodlo p ijmout pravidla
nájmu a poskytnutí za ízení obce (5 výv sek, obecní zpravodaj Ose an, obecní rozhlas, webové stránky
obce) k propagaci a reklam . Tato pravidla zohled ují délku vyv šení a zejména subjekt (podnikatel,
nezisková organizace, charitativní akce), který reklamu i propagaci nebo informaci chce zve ejnit,
konkrétní ceny jsou k nalezení na webových stránkách obce i na obecním ú ad obce Velký Osek.
6. Obecní dv r k odkládání dopad , nové kontejnery v obci
Od 1. dubna 2011 byl otev en provoz obecního dvora, kde je možno odložit mnoho druh odpad ,
a to velkoobjemový odpad (nap . nábytek), t íd ný odpad (plast, papír, sklo, kovy), kompletní
(nerozebraná) vysloužilá elektroza ízení (ledni ky, televizory, po íta ové monitory, kancelá skou,
kuchy skou a zahradní elektrotechniku), pneumatiky a stavební odpad. Za n které druhy je vybírána
p im ená úhrada (stavební odpad a pneumatiky z osobních automobil ), jelikož tyto položky nejsou
sou ástí komunálního odpadu od ob an , takže kdyby toto nenabízela obec, museli by ob ané tyto
odpady vozit na jiné místo. Obecní dv r je otev en v pond lí a ve st edu od 13 hod. do 17 hod. a v ned li
od 9 hod. do 11:30.
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V dubnu a kv tnu byly po obci rozmíst ny nové kontejnery na drobné elektro (za obecním ú adem
a na k ižovatce ulic Palackého a Nádražní naproti D lnickému domu) a na t íd ný odpad (plast, papír,
sklo). Do ervených kontejner na elektro mohou být dávány jen n které druhy elektroodpadu,
nap . elektrohra ky, drobná kancelá ská technika.
Od 19. dubna 2011 byl spušt n sb r a svoz „zeleného“ bioodpadu ze zahrad a st ídá se jednou za 14 dn
se svozem b žného, sm sného odpadu od ob an , tento systém st ídání by m l trvat až do 1. listopadu
2011, v p ípad nutnosti m že být prodloužen.
Vážíme si a d kujeme za každou pomoc p i údržb prostranství p ed Vašimi domy, u sb rných míst
na t íd ný odpad a rovn ž za t íd ní odpad a jejich neodhazování do p íkopu i do nesprávných
kontejner (do kontejner na papír skute n nepat í sm sný odpad i polystyrén ze zateplení). Je jen
na Vás, jak isto chcete mít kolem sebe.
7. Vypoušt ní odpadních splaškových vod do deš ové kanalizace a do Ba ovky
Jak již bylo avizováno, v druhé polovin roku provede Povodí Labe, s.p., údržbu koryta Ba ovky
na území obce, proto upozor ujeme všechny majitele (uživatele) p ilehlých nemovitostí, kte í vypouští
odpadní vody do Ba ovky, aby si zajistili oprávn ní k vypoušt ní odpadních (splaškových) vod a povolení
vodoprávního ú adu v Kolín
i se p ipravili na kontrolu, zda je vypouští oprávn n (nap . na základ
kolauda ního rozhodnutí z minulosti). Pokud se tak nestane, m že Povodí Labe, s. p., tato nezákonná
vyúst ní do Ba ovky odstranit (ucpat, u íznout). Obdobný postup by m l být využíván vodoprávním
ú adem v Kolín v sou innosti s obecním ú adem obce Velký Osek v p ípad vypoušt ní splaškových vod
do deš ové kanalizace, jelikož na podn t Správy chrán né krajinné oblasti Koko ínsko – Národní p írodní
rezervace Libický luh bude prov ována oprávn nost napojení na deš ovou kanalizaci.
8. Doprava a m ení v obci
Na základ m ení pro ú ely dopravní studie v obci provád né v obou sm rech na silnici Revolu ní
od 15. do 30. 3. 2011 se ukázalo, že z projížd jících cca 52 tis. aut jelo cca 32 tis. aut rychlostí vyšší než
50 km/hod. Hrozivé je íslo ukazující, že rychlostí vyšší než 60 km/hod. jelo cca 8 tis. aut. Na základ
tohoto zjišt ní bude obecní policie v obci Velký Osek provád t m ení rychlosti, které by m lo p isp t
k umírn ní takovéhoto nežádoucího jednání.
Vedle m ení rychlosti budou navržena i opat ení v oblasti dopravního zna ení v obci, kdy mnoho
dopravních zna ek je poškozených, starých (sešlých) a ne itelných, n které jsou i nevhodn umíst ny
a n kde naopak vhodné dopravní zna ky chybí. K usm rn ní dopravy a parkování po obci by m la
na základ jednání kontrolního výboru být p ipravena k projednání v zastupitelstvu obce i vyhláška
nebo na ízení obce o no ním stání kamion v obci a vy len ní míst, kde bude možné parkování
se zvláštním povolením i kde bude úplný zákaz parkování, aby došlo k ochran zejména zájm uživatel
p ilehlých nemovitostí.
9. Navýšení p íjm obce
Jelikož finan ní situace obce Velký Osek není po p edchozích vedeních obce nijak lichotivá, poz statek
v podob dluhu ve výši 13 mil. K , je t eba za ít pomalu otev ít diskusi o tom, jak m že obec navýšit své
p íjmy. Pokud jde o prodeje nemovitostí, pak sou asné zastupitelstvo už toho mnoho co prodávat nemá.
Velké a lukrativní pozemky již nejsou v držení obce, ale v zadlužené obecní spole nosti Velkoosecká
sportovní, a.s. (viz níže), nebo byly již dávno p evedeny na jiné subjekty jako forma zaplacení dluh .
Pokud jde o stavby, pak zastupitelstvo hodnotí jejich využitelnost dle jejich stavu (opot ebení)
a bude je nabízet k odprodeji (viz výše nap . d m . p. 6). Ale i po prodeji tohoto majetku nebude mít obec
dostatek pen z na realizaci takových v cí jako je financování dostavby kanalizace, vodovodu, opravy
silnic, ve ejného osv tlení, rozhlasu, d tských h iš , zateplení školy a školky. Jednou z možností jak zvýšit
p íjmy obce, kterou budou posuzovat výbory zastupitelstva v pr b hu ervna je i navýšení dan
z nemovitosti, i místních poplatk (za užívání ve ejných prostranství, ze ps , za odpady).
10. Velkoosecká sportovní, a.s.
Od po átku nového volebního období se potýká nové zastupitelstvo s mnohými obtížemi, ne-li kostlivci,
které mu byly zanechány p edchozím vedením obce, ale zcela jist nejv tší z nich je „projekt Národní
brusla ský stadion ve Velkém Oseku“. Nemalá ást obyvatel obce jist zaznamenala v poslední dob
spoustu lánk na Internetu, v novinách i televizních vystoupení na toto téma, ale jedno m ly a mají
spole né – rychlobrusla ská hala se ve Velkém Oseku opravdu stav t nebude.
Pro ? Jednoduše e eno, všechno za íná a kon í u pen z. Na po átku byla možná krásná a ušlechtilá
idea, ale bez jednozna n stanovených pravidel a zejména velkého kapitálu se takový nápad zrealizovat
nedá. A koliv bylo ve ejnosti a médiím neustále tvrzeno, že investor na stavbu stadionu ve Velkém Oseku
v hodnot 1,5 miliardy K existuje a má vážný zájem investovat, tak po rezignaci dosavadních len
p edstavenstva pana Ing. Ji ího Otty a pana Martina Košky dne 14. b ezna 2011 (tj. den p ed tím,
než m la spole nost Velkoosecká sportovní zaplatit dluh 1,3 mil. K s další smluvní pokutou panu
Ing. Navrátilovi, aby se nedostala spole nost pod hrozbu exekuce, s ímž souhlasili práv pan Ing. Otta
a pan Koška viz Ose an . 1/2011), vyplynulo z p edaných podklad spole nosti, že žádná konkrétní

4

písemná nabídka na investici do projektu „Národní brusla ský stadion“ v hodnot 1,5 mld. K neexistuje.
Stejn tak neexistuje žádný písemný záznam o jednání mezi investorem a p edstavenstvem spole nosti.
Jisté je ovšem to, že spole nost má v i v itel m dluhy cca 8 mil. K . V itelé požadují jejich navrácení
co nejd íve. Spole nost má pro n ovšem pouze jediný zajímavý majetek (samoz ejm krom projektové
dokumentace stadionu) a tím jsou její pozemky, konkrétn . 600/1, . 600/41, 600/42, 600/49, 1016,
stav. parcela . 853 a 946, vše na listu vlastnictví . 1447 ve prosp ch spole nosti Velkoosecká sportovní,
a.s. Konkrétn se na t chto pozemcích nachází ob fotbalová h išt , kabiny, kus lesa za h išt m a pole
vedle fotbalového h išt p i silnici na Volárnu.
Co dodat? Situace je taková, že zastupitelstvo se rozhodlo dne 31. 5. 2011 zvolit další 2 leny
p edstavenstva, aby mohla spole nost navenek jednat, jsou jimi krom Mgr. Pavla Drahovzala (starosta
obce), RNDr. Vladimír Matuš (místostarosta obce) a RNDr. Jakub Munzar ( len zastupitelstva, p edseda
Výboru majetkového, investi ního a územního rozvoje). Nové p edstavenstvo má za úkol co nejd íve
za nejvýhodn jší (nejvyšší) cenu zpen žit pozemky spole nosti, z t chto pen z uhradit závazky v itel m
spole nosti a poté spole nost p ipravit k likvidaci a zániku (vymazání z obchodního rejst íku). Nebude-li
kupec nalezen do konce srpna tohoto roku, pak bude muset p edstavenstvo po odsouhlasení
zastupitelstvem obce p istoupit na dohody s v iteli spole nosti o p evodu podíl k pozemk m i jejich
ástem v majetku spole nosti, a to do výše pohledávek jednotlivých v itel .
Ano, fotbalisté mohou p ijít o h išt , resp. fotbalová h išt mohou mít jiného vlastníka než obec i obecní
spole nost. Tuto situaci ovšem nezp sobilo sou asné zastupitelstvo, ale zastupitelstvo pod vedením
Ing. Ji ího Otty, když odsouhlasilo vložení fotbalových h iš do spole nosti. V ten moment p estala být
obec jejich vlastníkem a nemohla tak ovlivnit, co se s nimi stane. Zajímavostí je, že tento krok se všemi
d sledky nebyl rozporován, nebo dokonce napraven sou asnými p edsedy obou fotbalových klub
FK Viktoria a FŠ Velký Osek, tj. Jaroslavem Adamcem a Martinem Koškou, a koliv byli oba dva leny
zastupitelstva obce v období 2006 – 2010.
Je t eba si uv domit, že sou asné zastupitelstvo nemá mnoho možností, jak tuto situaci zvrátit.
Je s podivem, že ti, co tuto situaci zp sobili, ze svých funkcí odstoupili a ješt tvrdí, že sou asné
zastupitelstvo obce nemá zájem postavit halu. Mohu-li být sm lý, pak do voleb i do post
len
zastupitelstva obce Velký Osek usedal každý z kandidát strany Nezávislí pro Velký Osek s pocitem
maximální odpov dnosti, jelikož tušili, v jak nep íznivé situaci se obec nachází. A proto se nyní musí,
pod tlakem situace vyvolanou n kým jiným, zachovat s pé í ádného hospodá e a uhradit co nejd íve
v itel m jejich pohledávky, jinak hrozí, že majetek obce bude snížen o daleko více pen z než nyní.
Jen na úrocích z p j ek a smluvních pokut z prodlení bude muset být zaplacena ástka blížící se 750 tis.
K ! Zastupitelstvo i na podklad t chto skute ností pov ilo starostu a místostarostu, aby vyvodili osobní
odpov dnost bývalého vedení spole nosti, a to i v etn možnosti p edat záležitost odborn a v cn
zdatným orgán m inným v trestním ízení.
V ím, že Vás zajímá d ní v obci, a proto se snažím Vás pravdiv a úpln o n m informovat. Pokud
nebude odpov zeno i napsáno vše, co jste cht li v d t nebo pokud jste n emu neporozum li, i se jen
chcete dozv d t více o d ní v obci, pak neváhejte a podívejte se na webové stránky obce www.velkyosek.cz, p ij te na obecní ú ad, napište mi na starosta@velky-osek.cz nebo zavolejte na telefon
321 795 523 nebo 724 180 039.
D kujeme za Vaše pochopení a podporu.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce
Výzva ob an m Velkého Oseka
Dovolte mi, abych Vás oslovil touto cestou a požádal n které z Vás o spolupráci. Rádi bychom rozší ili
své ady o dva nové leny finan ního výboru. Náplní práce bude kontrolní innost v oblasti financí obce
a organizací, které jsou z rozpo tu obce dotovány nebo je jim finan n p ispíváno.
Jedná se zejména o finan ní tok, správné ú tování a hospodárnost vynaložených finan ních prost edk .
Rozhodující je chu do práce ve výboru, výhodou je ekonomické vzd lání i praxe v oboru financí
a ú etnictví.
Své nabídky ke spolupráci sm ujte na obecní e-mail financni@velky-osek.cz, nebo na telefonní íslo
608 64 64 28 – Jan Fagoš, p edseda finan ního výboru.
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Zprávy z obecní matriky
(leden – erven2011)
Životní jubilea:
80 let:

Marie R ži ková
Václav Klepal
Vlasta Pospíšilová

Václav Pila
Stanislava Trauškeová
Vlasta Viltová

85 let:

Jan Šípek
Alena Klepalová

Marie Jandová
Josef Šantr ek

90 let:

Marta Melicharová

91 let:

Božena Konyvková

Narození:

Vítání d tí:

Úmrtí:

František Hladík
Tomáš Nešpor
Stanislav Langr
Daniela Polívková

Ema Bab anová
Adam Svin ák
Šimon Fisch

Jakub Pospíšil
Ladislav Pešík
Jan Moli
Sára Mojžíšková
Liliana Krej íková
Viktor Semerád

Matyáš Panc
Tomáš Munzar
Edita Nováková
Josefina Rose Davies
Jakub Šípek
Josef Raymond Kredell

Libuše Vozková
Marie Buka ová
Alena Kailová
R žena Ko ová

Marie Vejd lková
Jaroslav Hole ek
V ra Mašínová

Zlatá svatba – 50 let spole ného života:
Božena Vilímková a Miroslav Vilímek
V ra Hejná a Miroslav Hejný

Hroší k že a drzé elo
V minulém vydání Ose anu jsem rozebíral dluhy, které nad lalo bývalé zastupitelstvo svou populistickou
politikou. Protože jsme p evzali obec p ed bankrotem, hledáme samoz ejm cestu, jak situaci napravit.
Není pravdou, že dluhy byly zp sobeny investicemi do infrastruktury a nemovitostí obce – na to byl použit
rozsáhlý výprodej obecních pozemk , z jehož výt žku bylo navíc asi 17 mil.K pravd podobn použito
na b žný provoz a p ísp vky, na které obec objektivn zdroje nemá. P esto jsme jednou z mála obcí v R
nad 2000 obyvatel bez vyhovující kanalizace, v tšina obce nemá vodovod, stav komunikací a obecních
nemovitostí je tragický a starostu „nahán jí“ v itelé s milionovými pohledávkami roky po splatnosti.
N kte í spoluob ané ale nechápou, že dluhy jsou nás všech, že alternativou jejich nesplacení je bankrot
obce s nuceným prodejem obecních nemovitostí pod cenou. Musí se prost šet it – v rodin ,
kde exekutor klepe na dve e, také nekupují nové auto, i když staré už není dost reprezentativní. Šet ení
již pocítili ob ané zdražením poplatk za odvád ní odpadních vod, zdražily se služby senior m
(což podnítilo chvályhodnou aktivitu podnikatelských subjekt v obci), chceme zp ehlednit poskytování
p ísp vk z rozpo tu obce a správu obecního majetku. eká nás diskuse o podstatném zvýšení dan
z nemovitostí pro p íští rok.
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Osmdesát procent ob an ve volbách hlasovalo pro to, aby se hospoda ilo odpov dn ji. P íjemci dotací
a dotovaných služeb si musí uv domit realitu, doba bezstarostného zadlužování obce a rozprodeje
obecních pozemk skon ila. M žeme platit jen to, na co máme. Stávající zastupitelstvo si nehodlá
kupovat voli e utajováním obecních dluh a „uplácením“ zájmových skupin poskytováním výhod,
na které obecní rozpo et nemá. Vzhledem k dluh m nemáme na rozhazování. Musíme diskutovat o tom,
jak budeme rozd lovat prost edky, které máme k dispozici a to se neobejde bez transparentních
informací pro ob any.
Že se p íjemc m p ísp vk z obecního rozpo tu a uživatel m dalších obecních zdroj nová situace
nebude líbit, je nabíledni. Že se však jako první ozvou ti, kte í situaci obce zavinili, je hodné pozornosti.
Delegace fotbalových inovník s pány Adamcem a Koškou údajn protestovala u pana starosty proti
mému lánku (Ose an I/2011), další protest stejných autor mi byl adresován p es sociální komisi.
Nemám d vod svá tvrzení korigovat, tím mén reagovat na vzkazy z druhé ruky. Naopak bych cht l výše
uvedené funkcioná e vyzvat, aby ob an m vysv tlili sou asnou neradostnou situaci fotbalu v naší obci,
svou ú ast na vzniku této situace a svoje p edstavy o jejím ešení. Uvítal bych to i proto, že po rezignaci
pana Košky na mandát zastupitele a na funkci v p edstavenstvu Velkoosecké sportovní, a.s. musím
p ijatelné ešení (existuje v bec?) hledat jako nový len p edstavenstva akciové spole nosti i já.
Je všeobecn známo, že obec prost ednictvím hlasování minulého zastupitelstva (pravd podobn v etn
zmi ovaných pán Adamce a Košky – zápis o hlasování není jmenovitý, ale nikdo z nich ve ejn
neprohlásil, že s rozhodnutím nesouhlasí) vložila obecní pozemky v etn fotbalového h išt (ocen né
na 17 mil.K ) do pochybného projektu pana Otty s názvem Velkoosecká sportovní a.s. Fotbalisté
si ani nezajistili v cné b emeno na fotbalové h išt . Pan Koška již jako len nového zastupitelstva
podepsal (spolu s panem Ottou, bez konzultace s novým vedením obce) pro jednoho z v itel
Velkoosecké sportovní notá ský zápis, obsahující v p ípad nesplacení dluh v šibeni ním termínu
souhlas s exekucí na majetek spole nosti, tj. v etn fotbalového h išt . Znemožnil tak vedení obce jednat
o podmínkách splacení dluh Velkoosecké sportovní (aktuáln tém 8 mil.K ) a umožnil pozemky v etn
h išt p ímo exekuovat (dob e v d l, že Velkosecká sportovní dluhy v dohodnutém termínu nesplatí).
Zd vodn ní, pro se akcie Velkoosecké sportovní v etn dluh spole nosti nedají prodat, naleznete
v materiálech kv tnové sch ze zastupitelstva obce. Spolek v itel (jeho lenem je podle informací
zástupc v itel se svou pohledávkou i pan Otta) požaduje splacení dluh do konce srpna. Do té doby
musíme najít kupce, který za pozemky (v etn fotbalového h išt !) zaplatí minimáln 8 mil.K , jinak
požadují v itelé p evod vlastnických práv k pozemk m (v etn fotbalového h išt !), o jimi vypracované
projekty a studie haly, kv li kterým milionové dluhy mimo jiné vznikly, nemají zájem. V itelé Velkoosecké
sportovní navíc mohou kdykoliv uplatnit sv j nárok na exekuci, kdy bez souhlasu obce prodají veškerý
majetek spole nosti (v etn fotbalového h išt !) za vydraženou (t eba i minimální) cenu. P edpokládají
snad fotbaloví funkcioná i, že se s novými vlastníky h išt , vzešlými z exekuce, dohodnou lépe než
s obcí? Nebo na tom mají jiný zájem? Toto by m l ob an m pan Koška vysv tlit, protože rezignací
na mandát zastupitele a funkci v p edstavenstvu Velkoosecké sportovní se své odpov dnosti nezbavil.
RNDr. Vladimír Matuš
místostarosta obce

Septiky, jímky a žumpy, aneb jak dál?
Na základ oznámení CHKO Koko ínsko a podn t ob an Velkého Oseka byl ešen problém odtoku
fekálií do CHKO v prostoru naproti Sklárnám ARTCRISTAL p. Machálka.
Každý, kdo vjede do naší obce a omylem si nechá stažené okno, ví, kam p ijel. Zápach, který za projetý
úsek nabereme do voz , se zpravidla da í odstranit až s opušt ním katastru obce.
P i jednání, které vyvolal Vodoprávní odbor MÚ Kolín, jsme jako Obec (a potažmo i ob ané) dostali
d razné varování. Nejen, že ob ané Stráže budou oficiáln vyzváni, aby doložili nakládání s odpadními
vodami (žumpy, septiky). Pokud se situace nezlepší, dojde k monitoringu kanalizace kamerovým
systémem. Ti, kterým bude prokázáno, že vypouští nepovolen do deš ové kanalizace cokoli ze svých
pozemk , budou pokutováni nemalými ástkami.
Proto apeluji na všechny, kterých se tato problematika týká. Zamyslete se, jestli pár ušet ených tisícikorun
ro n stojí za ostudu a pokutu, která m že p ijít.
Zmínil jsem lokalitu na Stráži, ale zdaleka se problematika vyúst ní splašk do deš ové kanalizace netýká
jenom ob an Stráže. Týká se nás všech. Ve velmi krátké dob dojde k išt ní koryta Ba ovky povodím
Labe a i zde se dá ekat, že podn ty na sjednání nápravy dorazí i z ostatních lokalit toku.
Uv domme si, že tím, že máme v katastru obce Ba ovku, jsme povinni zachovat kvalitu vody,
která z obce odtéká a CHKO si nezasluhuje být zatížena tím, co vyprodukujeme na svých WC.
Jan Fagoš p edseda VŽP
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Pod kování
Pod kování panu starostovi
Dovolte mi, abych touto cestou pod kovala nov zvolenému starostovi Mgr. Pavlu Drahovzalovi za pomoc
p i zajišt ní pádu stromu na d m. Leckterá obec by nám mohla takového starostu závid t. Jeho jednání,
slušnost a ochotu pomoci. Okamžit ešil bezpe nost situace a pokácení dalších suchých strom
a ne íkal, že to nejde. Že na to nejsou peníze. Um l si poradit. Je vid t, že ob ané Oseku, kte í cht li
zm nu, zvolili dob e.
S pozdravem,
Milada Vocásková
Den Zem
Dovolte mi na stránkách Ose anu vyslovit dík i obdiv práci, kterou vykonaly d ti z druhého stupn MZŠ.
Dne 20.4.2011 se p es sto žák školy zapojilo aktivn do úklidu v katastru obce a jejím okolí. Výsledkem
bylo velké množství sebraných plast a jiných odpadk , kterými jsme si my, ob ané Velkého Oseka,
dokázali zane ádit své životní prost edí za pouhých n kolik zimních m síc .
Zvláštní pod kování mi dovolte vyslovit kolektivu u itelek v ele s paní u itelkou Jílkovou, které celou akci
p ipravily a koordinovaly. Doufejme, že nám v tomto p ípad ukázaly naše d ti cestu a z jejich p ístupu
a p íkladu si odneseme i my n co do každodenního života.
Jan Fagoš - P edseda VŽP
AKCE „Z“
Velmi matn si vzpomínám na socialistické akce „Z“, po kterých nám z staly i n které památky jako
Obchodní st edisko a Školní chata v Rokytnici. Asi by se našly i další objekty, kde se za minulého režimu
ob ané zapojili a p idali pomocnou ruku v duchu budovatelských písní té doby.
N kdo vzpomíná na ty asy s odporem, jiný s nostalgií. Ale up ímn , každý z nás byl, nebo je, alespo
ást svého života lenem n jakého spolku nebo sdružení. lenství v takové organizaci je spojeno
i s prací, která je zpravidla zdarma a na úkor osobního asu zú astn ných osob.
O to v tší radost mi ud lalo zapojení našich spolk do úklidu místního toku Ba ovky.
Práce to jist nebyla zbyte ná. O tom nejlépe vypovídá sou asný stav hladiny v toku a totéž se doufám
osv d í i p i p ívalových deštích z letních bou ek, které nás ješt ekají.
Ve ejn bych rád pod koval MO RS Velký Osek, M.S. P tidubí Velký Osek, O.S.Hastrman, Nad je
o.p.s., p. Soboslaiovi a p. Backovi za kvalitní a ob tavou práci i zap j ení stroj , které bylo ku prosp chu
všem ob an m Velkého Oseka.
Nezbývá než doufat, že další údržbu provede již ten, který má za obecní pozemky zodpov dnost. Ten,
který z nájmu obecních les profituje...
Záv rem mi dovolte malé zamyšlení. Z prostor lesa bylo odvezeno 6 vozík odpadk , které jsme my,
ob ané Velkého Oseka, bezostyšn odhodili v okolí Ba ovky. Odpadky to nebyly zdaleka všechny
a práce spojená s vy išt ním toku a jeho okolí zabrala spoustu asu i úsilí. To mohlo být v nováno
odstran ní nános p írodních materiál a padlých kmen . Vizitku, kterou si tím všichni vystavujeme,
budeme pracn p ed lávat a nespoléhejme se na to, že po nás vždy n kdo uklidí. Všímejme si, jak se
kdo chová a nebu me k sob v tomto ohledu shovívaví.
Zdá se, že vždy se najde d vod být hrdý na to, kde a hlavn s kým žijete. D kuji všem zú astn ným,
že ve mn tento pocit udrželi naživu.
Jan Fagoš

erven – m síc myslivosti
Toto íslo Ose anu držíte v ruce v m síci ervnu, který je námi myslivci nazýván m sícem myslivosti.
D vodem je zejména to, že zv v p evážné v tšin v tomto období klade svá mlá ata a p ichází as
pé e matek o drobo .
V p írod m žete zahlédnout srn ata, da ata, odrostlá liš ata, malé zají ky i bažantí ku ata. Chovejte
se, prosím, k p írod v tento as ohledupln ji než jindy. Své psy si, prosím, uvažte, do travin
a ostatního porostu mimo cesty vstupujte jen v p ípadech nejvyšší nutnosti a zachovejte i minimální míru
hluku. P íroda se Vám odvd í další zdravou generací zv e, kterou budete moci pozorovat v p íštích
letech.
D kují Vaši myslivci
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Vzpomínky na výro í jednoho domu

V letošním lét budu slavit 50.výro í svého zrození. Ne, nejsem lov k, ani žádná jiná živá bytost.
I když m s nimi mnohé pojí.
Jsem první družstevní d m postavený ve Velkém Oseku a také jeden z prvních ve St edo eském kraji.
Ve druhé polovin padesátých let se totiž na místním národním výboru (MNV) sešlo množství žádostí
o p id lení byt
pro vznikající nová manželství. Tehdy byli novomanželé nuceni žít
dle možností v bytech svých rodi , což nebylo pro ob strany vždy to nejlepší ešení. A práv v této
dob se naskytla možnost jak p ijít k tolik vytouženému vlastnímu bydlení.
Státní orgány cht ly tento celostátní problém ešit ve spolupráci s žadateli o byt: „Založte ob anské
stavební bytové družstvo za ú elem postavení vícepodlažního domu a od státu dostanete pot ebné
stavební pozemky a jednu t etinu z celkové ceny domu. Druhou t etinu náklad p j í SSB s 1% úrokem
a délkou splátky 30 let a zbývající t etí t etinu uhradí žadatelé (stavebníci) jako lenský podíl.“
Cena jedné bytové jednotky, kterou jsem m l poskytnout svým „rodi m“, inila 60 000,- K s,
tzn. že lenský podíl inil 20 000,- K s. Celková cena stavby byla 900 000,- K s. P j ka od SSB byla
splacena do 18 let po ukon ení stavby.
Na sklonku roku 1959 se ustavilo p i národním podniku Vodní stavby, odkud pracovn pocházelo jádro
zájemc
o družstevní výstavbu, Ob anské stavební družstvo ve Velkém Oseku. Vznikl
tak kolektiv 12 „rodi “. Byli jimi manželé Fromovi, Englicovi, Novákovi, Hladkých, Machá kovi, T šitelovi,
Što kovi, Moli ovi, Michalovi, Vilímkovi, Kaiprovi a ernuškovi.
I já si prošel porodními bolestmi, nebo se problémy této družstevní výstavby ešily až za pochodu. Bylo
t eba stále nových a nových potvrzení, povolení, razítek atd..
M j budoucí rodný list m l ú ední název T-13. Byl jsem projektován jako cihlový d m o 3 podlažích s 12
byty 3 + 1 o rozm rech 52m² s p íslušenstvím a spole nými prostorami v suterénu. Moje stavba byla
sv ena Okresnímu stavebnímu podniku v Kolín . Pomocnými pracemi na stavb si moji „rodi e“
snižovali cenu svého lenského podílu.
Moje vlastní stavba byla zapo ata na ja e 1960 za p íslušného dozoru „rodi “. Rostl jsem rychle
a tak se mé zrození datuje po kolaudaci stavby dne 9.5.1961. Po odstran ní drobných závad
a po p id lení byt se v ervnu do mých byt za aly st hovat jednotlivé rodiny. V tšina m la 1-2 malé
d ti, takže u m bylo hned zpo átku veselo. Slavily se první spole né Silvestry, Velikonoce, výro í
narozenin apod.. Dokonce si pamatuji na spole né oslavy ukon ení brigádních akcí (malování schodiš ,
sklep , úklid p dních prostor a parku). Za domem bylo h išt , kde se až do setm ní hrál volejbal a kde si
hrály d ti. Kolem domu byly postupn vysazeny stromy a okrasné d eviny, záhony r ží a z ízeny
p ístupové cesty. Vznikl tak kolem m postupn docela krásný park.
Dnes, po padesáti letech, žijí se mnou jen rodiny Vilímkova a Kaiprova, pí Što ková a ernušková.
V bytech po svých rodi ích žijí se svými rodinami Z. Novák a J. Velechovská (roz. Englicová). Ostatní byty
již obývají nové rodiny, které si možnost u m bydlet a žít získaly od p vodních obyvatel. Tvo í te
Spole enství vlastník
bytových jednotek a dle svých zájm
a možností se snaží udržet
m ve „zdraví“ a v po ádku ke své vlastní spokojenosti.
Podle tehdejšího plánu obce m la výstavba dalších družstevních dom pokra ovat podél státní silnice
procházející obcí až ke kostelu a nahradit tak zanikající stará hospodá ská stavení.
Proti stávající budov OÚ se m lo vytvo it p lkulaté nám stí s novými domy pro poštu, spo itelnu
a r zné obchody. asem však byl tento zástavbový plán n kolikrát zm n n a tak v sou asnosti stojí
mimo m , domu „A“, v ulici Komenského ješt jeden d m „B“ a d m „D“ v ulici Revolu ní. Vedle n ho
stojící d m je domem v obecním vlastnictví. Výstavba družstevních dom byla uskute n na ješt
na nám stí Mistra Jana Husa a v Zahradách u obecního vodojemu. Jsou to tedy vlastn moji „bratranci“.
Samoz ejm , že mé vzpomínky jsou mnohem rozsáhlejší, ale není v mých možnostech daných mi po tem
poskytnutých ádk všechno to, co jsem prožil za 50let, vyjevit.
Váš (náš) d m p. 628/629, ul. Komenského, Velký Osek
Zapsal Bohumil Kaipr
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Foto ze soukromého alba autora

Sou asný pohled © FOTO SaM

Ochotnické divadlo ve Velkém Oseku
Až doposud jsme v Ose anu otiskovali fotografie pouze t ch len divadelního spolku TYL,
kte í k divák m promlouvali z jevišt . Na realizaci každého divadelního p edstavení se však
podílely i další osoby, které divák vid t nemohl, ale bez kterých by se divadelní p edstavení
uskute nit nemohlo. Dnes tedy p inášíme fotografie n kolika z nich.
P ipravil Václav Žid

1.
1.
2.
3.
4.

2.

3.

4.

Václav K ížek – maskér a vlásenká
Režisér Václav Drahný, jeden ze zakladatel ochotnického souboru
Miroslav Šim nek, výprava
Václav Vácha, výprava
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Mate ská škola Velký Osek
Zprávi ky z naší školi ky
Rádi bychom i my p isp li svými zážitky do asopisu Ose an. V mate ské škole od za átku nového roku
prob hla spousta akcí. První takovou v tší akcí byl výlet do Planetária v Praze. D ti se moc t šily.
Nejprve jsme si Planetárium prohlédli a poté se promítala pohádka „Ani ka a Nebeš ánek“. Výlet se nám
moc vyda il.
Také „ arod jný den“ v mate ské škole se nám povedl. Do školky p išli v ten den samé arod jnice
a kouzelníci. Paní u itelky a personál se p evt lili do úchvatných arod jnic. Nechyb l ani arod jný
tanec a spousta kouzel z arod jné knihy. Na záv r jsme m li i dobré bu tíky.
V pr b hu roku k nám jezdí i spousta divadélek. Poslední pohádkou byla „ arovná kv tina“ divadélka
K zle, která m la u d tí velký úsp ch.
V mate ské škole máme také pro d ti spoustu zájmových kroužk . Pat í mezi n kroužek výtvarný,
dramatický, keramický a hudebn – tane ní. Práv s hudebn – tane ním kroužkem jsme nacvi ili d tský
muzikál „ ervená Karkulka“, se kterým jsme vystoupili v Lidovém dom na Dni senior . 20. kv tna jím
také pot šíme babi ky a d de ky na Volárn .
Plánujeme i výlet do Žleb a 6. ervna výlet do ZOO Liberec. P edškoláci se s mate skou školou rozlou í
16. ervna na Obecním ú ad . Na konec školního roku mají d ti p ipravené spaní v mate ské škole.
A to na pohádkové téma „Za humny je drak“.
A poté se už všichni budeme t šit na prázdniny. Hurá!!!!
kolektiv MŠ

Výlet do Planetária v Praze

„ arod jný den“
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LOGO ŠKOLY

ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA

Zprávy z Masarykovy základní školy Velký Osek
Pá áci Drá k m
Již tém tradicí se pro žáky 5. t ídy Masarykovy základní školy stalo po ádat sprintérské závody
pro p edškoláky z mate ské školy. V letošním roce to byla t ída Drá k , která p išla zm it své síly v b hu
na 50 m. Sout žilo se v kategorii dívky a chlapci. Mezitím, co se na dráze b halo, probíhal další
doprovodný program, který pá áci také p ichystali. P edškoláci házeli na cíl, lovili rybky, házeli kostkami
a st íleli na bránu.
Na záv r byly vyhlášeny výsledky a p edány medaile a sladké ceny. Chlapecké medailové pozice
obsadili: 1. místo – Tomáš Kalaš, 2. místo-David Kruliš a 3. místo Šimon Dobiáš. D v ata se umístila
v tomto po adí: 1. místo- Nikolka Šindelá ová, 2. místo- Marcelka Šulcová, 3. místo- Karolínka
Vondrušková.
Nikdo se opravdu nenudil a nezahálel, d tem se závody moc líbily a to bylo pro všechny organizátory-pá áky nejv tší odm nou. Všichni si zaslouží velkou pochvalu.
Edita Burešová

12

Den otev ených dve í pro seniory
Haló, babi ky, haló, d de kové, p ij te se na nás podívat ! Tak zn lo pozvání do osecké školy
pro všechny starší ob any nejen Velkého Oseka . Bylo to pozvání ur ené všem, kte í mají n jaký vztah
k naší škole – babi kám a d de k m našich d tí, bývalým žák m naší školy i t m, kte í nikdy v osecké
škole nebyli a cht li se do ní podívat. Ve st edu 23. b ezna na n p ed školou ekaly pr vodkyn , paní
vychovatelka Marie Belzová a paní vychovatelka Jana Formánková. Ty provedly p ítomné naší školou
a bylo co ukazovat! Krásn vymalované chodby, moderní u ebny, p kná t locvi na, prostorná jídelna,
útulné školní družiny. V po íta ové u ebn m li návšt vníci možnost dozv d t se od žák základní
informace o práci s po íta em, v jiné u ebn zhlédli práci s interaktivní tabulí. Po krátkém ob erstvení
ve sborovn se senio i zú astnili výuky ve t ídách 1. stupn .
Byli jsme velmi pot šeni , kolik babi ek a d de k si našlo as a p išlo se k nám podívat.
A protože je v naší škole stále co ukazovat, neváhejte a p ij te i p íští rok. M žete si nejen zavzpomínat,
ale i poznat život sou asné školy!
H.Babáková

Noc s Andersenem v novaná knížkám Václava tvrtka
Možná, že jste již n kdy slyšeli o Noci s Andersenem, akci, která je po ádána adou knihoven po celém
sv t . Noc s Andersenem je organizována za átkem dubna, v den, kdy se narodil významný dánský
spisovatel Hans Christian Andersen (2.duben je Mezinárodní den knihy). Noc s Andersenem je vlastn
noc s knížkou. D ti poslouchají p ed ítání nás dosp lák z r zných knih a my dosp láci se snažíme
d tem ukázat, že íst je vlastn velké dobrodružství.
K této velmi p kné akci se po ty ech letech p ipojila i naše škola, žáci 1. a 2. t ídy. Paní u itelky
se spole n s paní Dohnalovou, oseckou knihovnicí, domluvily, že v tomto roce dva dny a jednu noc
v nují knížkám Václava tvrtka (4. dubna uplynulo 100 let od narození tohoto spisovatele).
Dny pohádek prob hly v posledních dubnových dnech. D ti si p inesly do školy své nejoblíben jší
pohádkové knížky, o kterých si vzájemn vypráv ly. Vyhledávaly v knížkách r zná kouzla, za íkávadla,
arovné bytosti, pohádkové hrdiny, seznamovaly se s autory pohádek. V dalších hodinách d ti vypráv ly
nejznám jší eské pohádky podle obrázkových osnov, vyhledávaly správné názvy pohádek, po ítaly
pohádkové slovní úlohy, luštily jména strašidýlek pomocí matematických p íklad , nau ily se nové
písni ky z pohádek. Odpoledne ekal d ti domácí úkol – ozdobit vstupenku na pohádkovou noc jejich
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nejoblíben jší pohádkovou postavi kou a promyslet si, jak postavi ka vypadá, jaké jsou její vlastnosti.
Ve er, po p íchodu do školy, za ala první pohádková sout ž. Po skon ení sout že ekalo na d ti
p ekvapení. Ve dve ích se objevila pohádková babi ka se svou pomocnicí (paní Dohnalová s dcerou
Martinou) a s velkým košíkem plným pohádkových knih, z kterých se celý ve er etlo. Poslední pohádka
byla p e tena, pohádková babi ka se s d tmi rozlou ila a na nic netušící d ti ekal nejt žší úkol – d ti
se ve dvojici vydaly na pohádkovou cestu, kde na n
ekaly obrázky z pohádek a opravdové školní
pohádkové strašidlo. Cesta se d tem zda ila, jen n kdo se zapomn l u strašidla podepsat. Ve své t íd
a ve svém spacáku d ti usínaly plné dojm z krásn prožitého ve era.
Ráno po spole né snídani, buchtách upe ených maminkami a babi kami, ekaly na d ti další pohádkové
úkoly – zpívalo se, sout žilo se, malovalo se. Nakonec si d ti své znalosti o pohádkách prov ily
v krátkém testu. Za absolvování Dn s pohádkou byly všechny d ti odm n ny pam tním listem.
D tem se oba dva dny moc líbily a my doufáme, že se nám poda ilo v d tech probudit zase trošku v tšího
zájmu o knížky. Velké pod kování pat í paní Dohnalové a její Martin za krásn p ipravený ve er
pro naše malé tená e.
za u itelky 1. a 2. t íd sepsala H.Babáková

Úsp ch malých fotbalist
Dne 17. 5. se na h išti místní Viktorie konalo okresní finále McDonalds Cupu žák
1. stupn .
Reprezentovali nás chlapci 1. -5.t íd, kte í se do finále probojovali z okrskových kol. Zatímco družstvu
starších chlapc (4.-5.t .) se p íliš neda ilo a obsadili až 6.místo, jejich mladší spolužáci z 1.-3.t íd si vedli
velmi zdatn a obsadili velice p kné 2. místo.
Nejprve jsme sice prohráli se ZŠ Pe ky 1-2, poté jsme však zvít zili nad 5.ZŠ Kolín 3-0, nad ZŠ Kou im
také 3-0 a nad 3.ZŠ Kolín 1-0. V posledním zápase jsme m li šanci na celkové vít zství, prohráli jsme
však 0-3 se 7.ZŠ Kolín, která se stala celkovým vít zem.
O náš úsp ch se zasloužili tito žáci: O.Turke, D.Král, A.Eger, L.Pe ina, F.Konyvka, Z.Novák,
A.Ziegelbauer, V.Baloun, R.Pelikán, F.Durst, D.Košata a J.Žilka. Chlapc m d kujme za vzornou
reprezentaci školy.
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Den Zem
Ve st edu 20.4.2011 si žáci druhého stupn p ipomn li Den Zem .
B hem dopoledne všichni absolvovali zajímavou p ednášku pana Ing. Ivo Rusa z kolínského muzea,
který nám p ijel pov d t o obojživelnících a plazech, žijících v našem regionu. V další ásti dopoledne se
všichni v novali pln ní úkol do Recyklohraní, sout žím o odpadech, jejich t íd ní a recyklaci. Poslední
dv vyu ovací hodiny jsme se vydali vyzbrojeni rukavicemi a pytli na odpadky trochu uklidit nepo ádek
v obci. Nejdále se vypravily ob šesté t ídy, až za d eva ské závody a na h išt na Šanghaji. Sedmáci
uklízeli kolem školy, obchodního st ediska, Husovo nám stí a okolí tenisových kurt . Žáci osmé t ídy
se vydali vy istit Ba ovku a její okolí a devá áci se vydali za garáže. Za dv vyu ovací hodiny, tedy asi 90
minut, jsme naplnili 48 pytl nepo ádkem. Nejvíc jich bylo v prostoru za garážemi, kde by se bohužel dalo
nepo ádku nasbírat ješt mnohem víc. Je smutné, že spousta vyhozených v cí nejen hyzdí naše okolí
a p írodu, ale kdyby se dostala na správné místo, mohla by být znovu využita - d ti nasbíraly a uklidily
spoustu sklen ných lahví, plast i kovových p edm t .
Každý, kdo odpadky do p írody vyhazuje, by se m l nad sebou zamyslet. Kontejner , popelnic a sb rných
míst je kolem nás dost. A pokud n kdo neví, kam odpad správn pat í, a se p ijde zeptat do školy.
Už i prv á ci by mu dokázali správn poradit!
Na záv r bych cht la pod kovat všem, kte í se Dne Zem zú astnili a pomohli ho p ipravit - za obecní
zastupitelstvo, které nám opat ilo pytle, rukavice a zajistilo odvoz nasbíraných odpadk hlavn panu
J. Fagošovi, panu Ing. I. Rusovi za zajímavé povídání, žák m a paním u itelkám za úklid nehezkých
zákoutí obce.
Alena Jílková

Díky Recyklohraní ušet ila naše škola životnímu prost edí adu surovin
Žáci naší školy se díky projektu Recyklohraní dovídají zajímavosti o recyklaci odpad a mají
možnost p ímo t ídit drobné vysloužilé spot ebi e. Škola loni p edala k recyklaci také staré
televize a monitory z po íta ové u ebny. Nyní m žeme p esn vy íslit, kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušet ili životnímu prost edí, stejn jako
o kolik jsme snížili produkci skleníkových plyn nebo nebezpe ného odpadu. Informace nám
poskytla analýza neziskové spole nosti ASEKOL, která pro nás zajiš uje sb r a recyklaci žáky
vyt íd ných elektroza ízení v rámci projektu Recyklohraní.
Zp tný odb r a recyklace jedné televize uspo í tolik energie, kolik spot ebuje žárovka za ty i m síce
nep etržitého svícení, spot ebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní
vody z deseti sprchování. Tato zjišt ní p inesla analýza dopadu sb ru a recyklace televizí a monitor
na životní prost edí, jejíž zpracování iniciovala spole nost ASEKOL. Výsledek studie jednozna n
prokázal, že zp tný odb r elektroza ízení je pro životní prost edí p ínosný.
Studie posoudila systém zp tného odb ru televizor a po íta ových monitor . Hodnotila jejich sb r,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vy azených spot ebi
do nového produktu nebo k jejich kone nému zneškodn ní. Pro každou frakci byly vy ísleny dopady
na životní prost edí. Výsledky studie byly prezentovány jako spot eba energie, surovin, emise do ovzduší,
vody a produkce odpadu.
Z Certifikátu Environmentálního vyú tování spole nosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v lo ském
roce vyt ídili 10 televizí a 6 monitor . Tím jsme uspo ili 3 kWh elekt iny, 48 litr ropy, 11 989 litr vody
a 108 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili produkci nebezpe ných odpad o 2 tuny.
Když si uv domíme, že nap íklad osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plyn
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a jedna ty lenná domácnost pr m rn ro n spot ebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní
ísla.
P estože studie byla zam ena pouze na televize a monitory, p ínos pro životní prost edí p edstavuje
recyklace všech ostatních druh starých spot ebi . V naší škole jsme v rámci Recyklohraní v lo ském
roce odevzdali také 69 kg baterií a dalších 150 kg drobných elektrospot ebi , což znamená další úspory
surovin a menší zatížení životního prost edí. Dík si tedy zaslouží všichni, kte í elektrospot ebi e
nevyhazují do sm sného odpadu nebo dokonce do p írody, ale nosí je do sb rného dvora
nebo odevzdávají prost ednictvím d tí ke zp tnému odb ru do školy.
Alena Jílková

Obecní knihovna Velký Osek informuje
Letošní zima se s námi již kone n rozlou ila a sluní ko za ukalo na probouzející se p írodu a nám lidem
na okna. Každý den ale není slune ný, jarní nestálé po así mnohdy zažene pod st echu a do tepla.Tehdy
sáhneme rádi po dobrém tení – a k pobavení i pou ení.
Nemusí to být jen knížka, také asopisy informují i pobaví. Naše knihovna jich má široký výb r,
pro každého n co. Sta í si vybrat a m žete si p j it : Týdeník Kv ty, Instinkt, Vlasta, Tina, Praktická žena,
Praktická Slovenka /bývalá Dorka/, Sandra /pletení/, Burda /móda/, Recepty prima nápad , Zahrádká ,
Ud lej si sám, Chata a chalupá , Bydlení, Domov, M j d m, Poradce, Koktejl /cestopisný/, Moje zem
eská republika /vlastiv dný/, Cinema /o filmu/, Generace /pro seniory/, tená , Ose an, Kolínský pres.
Pro mládež a d ti : ABC, Bravo, ty lístek. K p j ení jsou i zvláštní a mimo ádná ísla asopis k r zným
témat m a zam ení nap . Vánoce, Velikonoce, Va ení a pe ení, Svatba, Recepty, aj.
Z nákupu nových knih v letošním roce stojí za zmínku alespo n kolik titul .
Z žánru thriller a detektivek to jsou nap íklad: „Zákrok“ /Cook/ z léka ského prost edí, „Bezejmenná ob “
/Rendellová/ - pátrání po totožnosti zavražd né dívky, „St epy“ /Francis/ - pátrání po záhadné videokazet
mrtvého žokeje, „Vrah s r žencem“ /Montenari/ - pronásledování pedofilního zlo ince, „Podzimní blues“
/Pospíšilová/ - mladá tlumo nice se dostává jako nežádoucí sv dek do nebezpe í
od mafie, „ íše strachu“ /Crichton/- ekoterorismus.
Hlavn
tená kám jsou ur eny knihy : „P t dní v Pa íži“ /Steelová/, „Skoro Francouzka“ /Turnbullová/,
- Australanka jde za svou láskou do Pa íže, rozdíly dvou kultur, „Zmrza ená“ /Khady/ - problematika
ženské ob ízky v Africe, „Ztracena v Londýn “ /Cartlandová/, „Zakázaná žena“ /Wermuthová/
- s podtitulem M j život s šejchem Chalídem z Dubaje - rozdíly evropské a islámské kultury.
Knihy s tematikou 2.sv tové války: „Hodina tance a lásky“ /Kohout/ - tragický p íb h s židovskou
primabalerínou, která u í dceru nacistického velitele Terezína tanci. Známé též z filmového zpracování.
„Hitlerova mládež úto í“ /Kessler/ - dramatický osud nezkušených mladík nasazených do boj .
Z publikací v novaných osobnostem kulturního života to jsou nap íklad: „Tom Cruise“ /Morton/ - tém
románov zpracovaný životopis sou asného amerického filmového herce, „Komik se smutnýma o ima“
/Rychetníková/ - tajemství života a nevyjasn né smrti herce Ji ího Hrzána, „Ji ina Jirásková osobn “
/Koenigsmark/ - rozhovor s oblíbenou eskou divadelní a filmovou here kou.
Z nau né literatury stojí za pozornost „Sádrokarton“ /Ny / - co vše pot ebujeme k práci s tímto
materiálem, „Komíny“ /Ji ík/ - aktuální 3.vydání – rekonstrukce starých i výstavba nových komín .
Historická témata p ináší „Slavkov 1805“ /Castle/ - vše o bitv u Slavkova, „Krvavá cesta k Sarajevu“
/Martínek/ - historie, která vyvrcholila v lét 1914 atentátem na následníka tr nu. „Bu já, nebo pes!“
/Eichler/ - výchova a problémové chování ps , „Nev ra a co s ní“ /Uzel/ - známý odborník p ináší p íb hy
a rady ze své praxe. Pro rodi e jsou ur eny tituly „D ti pot ebují hranice“ /Rogge/ - co s nezvladatelnými
a zlobivými d tmi, „Hra ve vývoji d tí“ /Sobotková/. Pravou lah dkou pro všechny pleta ky je publikace
„ epice a klobou ky pro každou náladu“ /Corronová/ - epice, barety, kšiltovky, klobou ky - každý jiný,
celkem 40 model .
Pro nejmladší tená e jsou ur eny tyto publikace : „Hrajeme si s Mé ou Packou“ /Jožinová/, „Myší
vypráv nky pro ko ku“ /Schefflerová/, „Neználek v Kamenném m st “ /I.Nosov/ - pokra ování slavných
p íb h o oslí kovi Neználkovi a jeho kamarádech, „P ežít“ /Wilsonová/ - jak to také m že dopadnout
na d tském letním tábo e, „Strašidlo po telefonu“ /Ibbotsonová/ - st etávání sv ta duch a lidí, „Motýlí
as“ /Zadinová/ - p íb h dvou sester dvoj at, které se musí vyrovnat se smrtí matky.
Z nau né literatury pro d ti nám mimo jiné p ibylo i n kolik knížek z oblíbené ady D sivé d jiny a D sivá
v da. Zde se formou nadsázky i zvláštního humoru dozvídají fakta z r zných obor , které by jinak byly
suché a nezáživné. Jsou to „Divocí Anglosasové“, „Francie“, „Trapné britské imperium“, „Neskute ní
Inkové“ /vše Deary/, „ Zapálení jezuité“ /Ferstl/, „Potrhlí v dáto i“, „P íšerné sv tlo“ /Arnold/.
Tyto a ješt další knihy a knížky naleznete v naší knihovn .
Knihy pro nejmenší tená e si koncem b ezna našly cestu v rámci akce Noc s Andersenem do prvních
a druhých t íd MZŠ Velký Osek. P i „nocování ve škole“ je navštívila „pohádková babi ka“ s plným
košíkem pohádkových knih a spolu se svou pomocnicí jim p ed spaním p e etla plno hezkých pohádek
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a pov d la n co o Dni pro d tskou knihu, H.CH. Andersenovi a V.
poslucha se stanou dob í tená i a návšt vníci naší knihovny.

tvrtkovi. V íme, že z v tšiny malých

J. Dohnalová, Obecní knihovna Velký Osek
Knihovna je otev ena ve dnech:
PO+ T:
9-11
ST není výp j ní den
ÚT+PÁ:
-

12-15 hod.
12-17.30 hod.

Obecní knihovna Velký Osek,
Žižkova 398, 281 51 Velký Osek
Tel. 321 795 544
e-mail : velosek.knihovna@worldonline.cz
www.knihovnavelkyosek.wz.cz/

Báje né prázdniny a dovolenou spolu s báje nou knihou!

NAD JE o.p.s.
Burza rostlin a v cí
Op t jsme se po p l roce sešli p i po ádání již zab hnuté akce „Burza rostlin a v cí„ v termínu
15. – 17.4.2011.
Chladné jaro ješt tolik nevylákalo zahrádká e na své zahrádky a tak venkovních kv tin se neobjevilo
tak velké množství. Ale zato p stitelé sukulent a kaktus p inesli mnoho nádherných rozsázených
exemplá . Tém nikdo z návšt vník burzy neodolal a n který exemplá si koupil.
Tímto d kuji všem zahrádká m, kaktusá m, p.Bajerovi – zahradnictví, za všechny jejich p ebytky
pokojových i venkovních rostlin, které ud laly ostatním ur it radost.
Velkým zdrojem inspirace p ed Velikonocemi byly krásné výrobky a dopl ky p.Nesvadbové a spol., jejichž
výstava a prodej byla na burze již opakovan . Kdo byl okouzlen, tak ur it rád navštíví její nový krámek
blízko nádraží.
Na burzu v cí bylo p ineseno mnoho oble ení kojeneckého i pro velké d ti – panoval zde ilý ruch,
bylo opravdu z eho vybírat. Objevila se d tská kola, kole kové brusle, obuv, hra ky atd.
Jako obvykle jsme vybírali v ci pro Diakonii Broumov, kojenecké v ci pro Kojenecký ústav v Kolín
a v tší oble ení pro D tský domov v Nymburce. Všem d kujeme za isté, nepoškozené a zabalené
oble ení – v tšina v cí byla i rozt íd na na kojenecké, d tské a dosp lé.
Všechny vybrané peníze za rostliny i za prodané v ci budou použity v rámci Nad je o.p.s. na další akce
a projekty ( nap .projekt „Keramická pec“ ) v obci.
Díky všem za spolupráci p i organizaci.
Monika Kubí ková
arod jnice 2011
Certifikát o složení arod jnické maturity obdržel každý, kdo se s námi p išel pobavit 29.4.2011
na fotbalové h išt ve Velkém Oseku.
Mezi zkoušené p edm ty pat il nap íklad skok p es ohe (rozum j papírový), arod jnický flus v podob
lentilek, hod pa átem, tedy hod na cíl, pé e o domácí mazlí ky, samoz ejm plyšové hra ky ukryté v pytli
se slámou atd. Nesm lo scházet tradi ní kouzelné oble ení, které m li i naši nejmenší návšt vníci
a mnozí nezapomn li ani na svá vozítka tedy koš ata i ozdobené ko árky. arovná tombola odm nila
nejen vykouzlená dítka, ale malé p ekvapení a bu t k ope ení ekal na všechny kouzelné d ti ky.
Sou asn probíhal také keramický trh, který byl obohacen prodejem domácích perní k .
Op t jsme prožili báje né odpoledne plné radosti a d tského smíchu a d kujeme všem, kte í p išli
a vytvá í tak skv lou atmosféru našich akcí.
Rádi bychom vás již nyní pozvali na “Den pro d ti”, který se bude konat 25.6.2011 u Motelu ve Velkém
Oseku od 13hod. Budou zde p ipraveny sportovní sout že, malování na obli ej, skákací hrad, ukázka
vojenské techniky atd. Celý program bude doprovázen tancem a hrou v rytmu “Zumby”. Ve erní posezení
s hudbou na “terásce” Motelu a disco pro d ti v Jám je tém samoz ejmostí.
P ejeme všem úsp šné zakon ení školního roku a poklidný as dovolených a odpo inku!
Za Korálek NAD JE, o.p.s. Kate ina Hovorková
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Den pro d íve narozené
Dobré a ješt lepší odpoledne…., pokud jste letos slyšeli toto uvítání, pak jste se ú astnili již 5. setkání
Dne pro d íve narozené, které organizovala NAD JE, o.p.s. spole n se Sokolem Velký Osek.
P ed zapln ným sálem ú inkovaly d ti MZŠ, školky, malí Sokolíci a nejmladší kolona letošních Máj .
Byly p ipraveny flétny, recitace, sportovní výkony, muzikálová pohádka, tane nice a májová krojovaná
tradice. Pro ú astníky bylo zajišt né malé pohošt ní a tombola od místních podnikatel , d tí školy,
školky, obecního ú adu a keramického kroužku. K poslechu, tanci a zp vu hrála skupina pana Hartmana.
Vám všem, kdo jste se podíleli na organizování odpoledne, pat í velké díky od zú astn ných a též
pod kování od NAD JE o.p.s., protože bez Vaší dobrovolnické práce by tato milá akce neprob hla.
Další podrobnosti a fotografie na www.nadejeops.estranky.cz.
Šárka Kurková za NAD JI. o.p.s.

Staro eské MÁJE 2011
Pod hlavi kou VO divadla Nad je o.p.s. se velkoosecká mládež a n kolik nadšenc a pam tník
rozhodla po 20-ti letech obnovit v naší obci tradici staro eských máj . T i a p l m síce p íprav se stalo
14.5.2011 skute ností.
A pátek 13. nev stil nic dobrého a mnozí z nás m li obavy z ne ekaných událostí, vše klapalo jako
na drátku. Den p íprav se obešel bez kolizí a pr švih . D v ata p ipravovala v Lidovém dom sál
a tombolu k sobotní veselici.
Chlapci již od rána p ipravovali v lese májky a hlavní máj - zvaný Král. Král se dopravil p ed Lid.d m,
p ipevnil se na n j neobvykle velký v nec a s pomocí je ábu umístil doprost ed p ed Lid.d m. Krále nám
p es noc nikdo neukradl, byl totiž pe liv hlídán. Ob í v nec se i p es v trné po así udržel naho e. Sv te,
div se! Náš pátek 13.byl dnem povedeným!
Ješt poveden jší byla sobota 14.5.2011. Májová družina vyšla ráno od Lid.domu v 9 hodin.Celá družina
byla krojovaná a moc jí to slušelo. K tanci hrála vynikající kapela p. M.Kysilky, kterou vezl na valníku
p. J.Blaží ek. P ed každým domem s ozdobenou májkou se zatancoval val ík i polka a ekalo na nás
vynikající pohošt ní a v elé p ijetí - za což velmi d kujeme. Již od rána s námi chodil pr vod ob an ,
který se hodinu co hodinu rozr stal. Sobotní ve er byl korunován tan ením Staro eské besedy pod hlavní
májí. Letos se tancovalo ve 4 kroužcích- kolonách. Jednu tvo ily d ti z druhé a t etí t ídy. Všichni se velmi
snažili,aby nebyla znát ani chybi ka a povedlo se jim to. Jsem na Vás pyšná. Byli jste úžasní!
V tomhle okamžiku musím ud lat malou pauzi ku, jelikož slzy dojetí mi nedovolí pokra ovat.
Dostali jste nás, s takhle super májovou družinou se již te t šíme na p íští rok. Sladkou te kou nakonec
byla májová zábava s bohatou tombolou. O vynikající atmosféru se postarala mimo jiné i báje ná kapela
p. M.Hartmana – ESO. A eso to tedy bylo, jak prozrazoval v n plný parket tan ících lidí. Udivovalo nás,
kde se vzala ta síla, po celodenním tancování, únav a s puchý i na nohou, protan it celou noc. Sed t
na židli opravdu nešlo. Nohy jakoby neposlouchaly mozek.
Troufám si íci, že MÁJE 2011 se po dvaceti letech vrátily do naší obce se CTÍ.
Vý et lidí, kterým bychom cht li pod kovat, je veliký. D kujeme ze srdí ka všem, kte í nám pomáhali.
Nebyla to jen májová družina a organizáto i, kte í se podíleli na úsp chu. Zasloužili jste se o to i Vy.
N kte í jste k n mu p isp li velkou m rou, finan n
i hmotn , n kte í t eba jen mali kostí, dobrým
slovem, pohlazením na duši…
D kujeme Vám i Vám, Vám všem.
Za májovou družinu - Eva Žilková

18

Zpráva o innosti odd. HC Velký Osek za období od 20.kola sout že
VHL 2010/2011
Vážení sportovní p átelé. Na záv r uplynulé sezony a sout že venkovských družstev v ledním hokeji –
VHL - vás chci tímto krátkým p ísp vkem seznámit s výsledky našich chlapc (spíše muž ).
Na mnohé podstatné v ci, týkající se výsledk utkání s ostatními 11 družstvy, p ihlášenými do sout že
VHL v sezon 2010/2011, jsem již odpov d l v minulých íslech asopisu Ose an.
Také o tom, že naši obec reprezentuje pouze 9 (slovy dev t) domácích hrá . Zbytek družstva dopl ují
hrá i stejné výkonnosti z Kolína a Pe ek. Jednotlivých utkání se zú ast ují podle svých pracovních
povinností a rodinných i osobních zájm . P íkladem takové situace bylo p edposlední utkání se soupe em
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ze Sán, který spolu s družstvy Libice nad Cidlinou a Volárnou je naším rovnocenným soupe em o body,
které rozhodují o našem kone ném umíst ní v tabulce sout že.
Na toto utkání se dostavili t i hrá i z Velkého Oseku. Družstvo bylo dopln no ty mi hostujícími hrá i.
T mi t emi ob tavými hrá i byli: Tomáš Rákosník (kapitán), Radek Novotný a Lukáš Mokrá ek.
Za hostující hrá e to potom byli: Jakub Coubal, Martin Vlasák, Aleš K st a Miloš Zámiš s branká em
Liborem Plášilem – hrdinou utkání. D vodem nep ítomnosti ostatních byly ŠIB INKY, konané práv
v pátek 18.b ezna 2011 ve Velkém Oseku.
Jmenovaní hrá i ukázali velkou dávku bojovnosti a ob tavosti. St ídali se na led po 30 sekundách,
ale jejich síly odcházely s každou odehranou minutou. A proto odešli z ledu poraženi po t etinách
0:0 / 0:2 / 0:3, celkem tedy 0:5! Co k tomu dodat?!
Poslední zápas, který byl zárove i posledním utkáním na led ZS v Pod bradech v této sezón , sehráli
chlapci v ned li 27.3.2011 od 20hod. se soupe em z Dolních Chvátlin. Naši vyhráli pom rem 7: 3.
Pro Vaši lepší informovanost uvádím tabulku zápas VHL od 20.kola sout že do posledního 26.kola
(Tab.2) v etn kone né tabulky (Tab.3). N které zápasy byly p edehrány v jiném, než plánovaném
rozpisu sout že.
Tab.1 ukazuje na nejúsp šn jší hrá e Velkého Oseku podle po tu vst elených branek v etn p ihrávek
na gól a po et vylou ení v sout ži.
Na p iložené fotografii jsou hrá i základního kádru HC Velký Osek p ed posledním utkání s družstvem
Dolních Chvátlin.

Zleva: M. Vlasák, A.Chaloupka, L.Kedzior, T. Rákosník, O.Duršpek, M.Loskot,
L. erný, L. Mokrá ek, R.Novotný a banká L.Plášil.
Tab.1
Jméno hrá e
Radek Novotný
Jakub Coubal
Ladislav Kedzior
Martin Vlasák
Lukáš erný
Vlastimil Soukup
Tomáš Rákosník
Martin Loskot
Aleš Chaloupka

Po et
Vst elené branky P ihrávky na gól
28
3
19
4
7
2
7
3
5
5
1
2
1
2
1

Vylou ení
3
2
1
1
8
2
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O dalších 12 vst elenýc branek soupe m se pod lili ostatní nejmenovaní hrá i družstva Velký Osek.
Na záv r pop ejme našim reprezentant m hezké chvíle letního odpo inku; aby ve zdraví a v plné síle
nastoupili do nové sezony VHL ro níku 2011/2012.
Za všechny hrá e HC Velký Osek se lou í Bohumil Kaipr.
Tab.2
20. kolo
Rož alovice
Ov áry
Last Minut
K e ho
Libod ice
Libice
Volárna
V. Osek
Vikingové D.Chvátliny
21. kolo
Rož alovice Last Minut
Kutná Hora
Libod ice
Sány
D.Chvátliny
Vikingové
Libice
Ov áry
K e ho
Vikingové
V. Osek
22. kolo
Ov áry
Sány
Rož alovice
V. Osek
Libod ice
K e ho
Last Minut
Libice
Kutná Hora D.Chvátliny
Volárna
Vikingové
23. kolo
Ov áry
Libice
Vikingové
Libod ice
Kutná Hora
V. Osek
Volárna
K e ho
Last Minut
Sány
Rož alovice D.Chvátliny
24. kolo
Kutná Hora
Volárna
Rož alovice Libod ice
D.Chvátliny
Libice
Last Minut
V. Osek
K e ho
Sány
25. kolo
Ov áry
Libod ice
Kutná Hora
K e ho
Volárna
Last Minut
V. Osek
Sány
Volárna
Libice
Rož alovice Vikingové
26. kolo
Last Minut
Libod ice
Ov áry
D.Chvátliny
Kutná Hora
Sány
K e ho
Libice
Volárna
Rož alovice
D.Chvátliny
V. Osek

Po. 7.2.19:30
St. 9.2.18:30
Pá.11.2.19:00
So.12.2.18:00
Ne.13.2.20:00
Po.14.2.19:30
St. 16.2.18:30
Pá.18.2.19:00
So.19.2.10:00
So.19.2.18:00
Ne.20.2.20:00
Po.21.2.19:30
Út. 22. 2.18:45
St. 23.2.18:30
Pá.25.2.19:00
So.26.2.18:00
Ne.27.2.20:00
Po.28.2.19:30
Út 1.3.18:45
St. 2.3.18:30
Pá. 4.3.19:00
So. 5.3.18:00
Ne. 6.3.20:00
Po. 7.3.19:30
St. 9.3.18:30
Pá.11.3.19:00
So.12.3.18:00
Ne.13.3.20:00
Po.14.3.19:30
Út 15.3.18:45
St. 16.3.18:30
Pá.18.3.19:00
So 19.3.18:00
Ne.20.3.20:00
Po.21.3.19:30
Út 22.3. 18:45
St. 23.3.18:30
Pá.25.3.19:00
So.26.3.18:00
Ne.27.3.20:00

Volno: Kutná Hora, Sány
0:4/ 0:5/ 0:4
0:13
4:2/ 2:1/ 2:2
8:5
2:2/ 1:3/ 2:0
5:5
2:0/ 0:1/ 3:0
5:1
2:1/ 2:1/ 4:0
8:2
Volno: Volárna, Libice
1:4/ 2:6/ 2:5
5:15
2:0/ 2:0/ 2:0
6:0
4:2/ 4:2/ 0:3
8:7
2:0/ 5:1/ 2:2
9:3
4:1/ 2:4/ 0:0
6:5
1:2/ 1:1/ 2:1
4:4
Volno: Rož alovice,V.Osek
1:3/ 1:2/ 2:1
4:6
1:0/ 0:2/ 1:2
2:4
1:3/ 1:9/ 1:4
3:16
3:4/ 11:0/ 7:2
21:6
2:0/ 5:0/ 6:2
13:2
2:2/ 2:1/ 2:3
6:6
Volno: Vikingové, Libod ice
3:1/ 0:1/ 1:2
4:4
2:1/ 0:2/ 2:1
4:4
3:0/ 2:0/ 3:3
8:3
1:2/ 1:2/ 1:1
3:5
4:1/ 2:1/ 5:1
11:3
3:0/ 2:0/ 4:0
9:0
Volno: Ov áry, D.Chvátliny
3:2/ 1:2/ 1:1
5:5
1:1/ 2:2/ 4:1
7:4
5:2/ 3:1/ 3:1
11:4
2:0/ 3:4/ 3:2
8:6
Volno:
2:0/ 9:0/ 6:1
17:1
1:1/ 2:0/ 1:1
4:2
1:1/ 0:7/ 3:2
4:10
0:0/ 0:2/ 0:3
0:5
1:2/ 2:3/ 1:1
4:6
1:4/ 2:3/ 1:3
4:10
Volno: Vikingové,
6:0/ 4:0/ 5:0
15:0
kontumace
5:0
3:2/ 1:0/ 1:0
5:2
10:0/ 6:1/ 4:7
20:8
4:2/ 2:1/ 0:2
6:5
2:2/ 1:1/ 0:4
3:7
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Tab.3
28.3.2011

Minut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kone n tabulka VHL
Tým
Kolo V R P VB
22 21 0 1 292
Last Minut
22 16 1 5 190
K e ho
22 16 0 6 166
Sány
22 15 2 5 182
Ov áry
22 15 1 6 156
Kutná Hora
21 10 2 9 115
Volárna
22 9 3 10 150
Vikingové
22 7 4 11 119
Libice
22 5 3 14 87
Velký Osek
21 4 0 17 69
Rož alovice
22 2 4 16 65
Libod ice
22 1 0 21 39
Dolní Chvátliny

IB Body Rozdíl
112
63
180 vít z sout že
88
49
102
88
48
78
100
47
82
102
46
54
105
32
10
142
30
8
177
25
-58
116
18
-29
260
12
-191
177
10
-112
199
3
-160

TJ Sokol Velký Osek – oddíl stolního tenisu.
TJ Sokol Velký Osek, oddíl stolního tenisu má za sebou další ro ník sout že družstev. Družstvo „A“
obsadilo v regionální sout ži 1. t ídy p kné šesté místo. Nová ek této sout že, družstvo „B“ skon ilo
deváté. Ob družstva budou pokra ovat v této sout ži i p íští ro ník. Družstvo „C“ bojovalo v regionální
sout ži 2.t ídy a skon ilo zde na 8. míst . P íští ro ník z stává „C“ družstvo v této sout ži. Snahou všech
družstev je polepšit si v žeb í ku, p ípadn posko it do vyšší sout že.
Za zmínku stojí i individuální umíst ní velkooseckých hrá v celkovém žeb í ku celé regionální sout že.
Nejlépe si vedl Lhoták Lubor, 68. místo. Následuje Vá a Josef 101. místo, Novotný Karel 108. místo,
ebiš Luboš 111. místo, Hanušová Blanka 112. místo.
Velkým úsp chem jsou medaile z turnaje regionálních p ebor . Blanka Hanušová obsadila vynikající
druhé místo a ty hra Luboše ebiše a Františka Houdka místo t etí.
Podrobn jší informace, fotky i pr b h sout ží lze najít na www.velkyosekpinces.estranky.cz.
Ji í Kurka

Osecký sedmiboj se blíží k 20.ro níku
Dne 16.4. se v prostorách MZŠ konal již tradi ní sportovní turnaj ty lenných družstev „Osecký mí ový
sedmiboj“. Pro ty, kte í p esto o n m slyší poprvé jen zkrácený popis, o jakou akci vlastn jde.
Sout ží ty lenná družstva v t chto disciplínách : košíková (hody), volejbal ,fotbal, stolní tenis, nohejbal,
florbal a pétaque. Družstva se dop edu nalosují na jednotlivé disciplíny do pavouk , ze kterých postupn
vzejde vít z. Jednotlivá umíst ní jsou bodována (1- 4 body) a v celkové tabulce se body se tou a ur í
se tak kone né po adí celého turnaje. Jak vidno, turnaj se skládá z r zných sportovních odv tví a tudíž
je dobré mít družstvo složené ze sportovních specialist nebo všestranných sportovc , tedy pokud máte
ambice na co nejlepší umíst ní. Jist , že se na h ištích konají i velké sportovní bitvy se skv lými výkony,
ale hlavní pro nás po adatele z stává chu lidí si jít zasportovat, pobavit se, vid t známe, i když zrovna
moc sportovní talent nejste.Také proto se vždy snažíme odm nit n jakou drobností za jejich výkony
a snahu i ta nejposledn jší družstva.
Letošního již 17. ro níku se zú astnilo 11 družstev. P evážn to byly týmy složené z místních ose ák ,
ale byly tu i týmy z Pod brad, Kostomlat nad Labem a i z Prahy. Po týdnu, kdy bylo deštivé a sychravé
po así se v sobotu ráno rozjasnilo sluní ko a ud lalo p íjemné teplo a to se potom sportuje daleko lépe.
P kné po así ješt více znásobilo atmosféru turnaje, který po celý den probíhal i za ú asti mnoha
návšt vník , kte í p išli podpo it své favority. Po prvních 3 disciplínách se již dva týmy „Pod brady“
a „Ose ek“ za aly bodov vzdalovat ostatním a vypadalo to, že se o vít zi rozhodne práv mezi nimi
a to se nakonec také stalo. Zdárn jim sekundovaly týmy „Japa“ (Kostomlaty) a místní „Sokol Velký Osek“
a „Legendy“, ale toho dne mohly bojovat jen o t etí místo. To díky vít zství v poslední disciplín
ve florbalu uhájil tým „Japa“. Radost na tvá ích ze zatím nejlepšího výsledku, ale i trocha zklamání
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bylo vid t na družstvu „Sokol Velký Osek“, které se nakonec umístilo na nepopulárním tvrtém míst ,
což výstižn okomentoval jeden z hrá , František Houdek : „Dnes už jsme k medaili pot ebovali
jen o trochu š astn jší los, my svými výkony jsme pro to ud lali maximum.“ Po celém dni sportování
došlo na vyhlášení výsledk a p edání cen. Dostalo se na všechna družstva a dívky si navíc odnesly
i krásné petrklí e z místního zahradnictví Adavo. V íme, že všichni si tento den p kn užili, zdrav
zasoupe ili a odnesli si i ceny na památku.
Moc chceme pod kovat za sponzorské dary místním živnostník m a drobným podnikatel m, kte í nás
podpo ili a darovali nám ceny pro zú astn ná družstva. D kujeme : p.Kopejtkovi, p.Machálkovi,
p.Konyvkovi, p.Bartošovi, p. Koškovi, p. Bajerovi a pod bradskému peka ství Martínek, bez jejichž pomoci
by se tento turnaj možná ani neuskute nil.
Naopak nás velmi nemile p ekvapil postoj obecního ú adu Velký Osek, který nás poprvé za celou dobu
trvání tohoto turnaje nepodpo il a naší žádosti o finan ní p ísp vek na pronájem t locvi ny nevyhov l.
Myslíme, že nové zastupitelstvo mluvilo ve svém programu o podpo e sportovních aktivit v obci,
ale jak je vid t i jinde okolo nás, íkat se dá cokoli. Ani dlouholetá tradice tohoto turnaje (o žádné jiné tak
dlouholeté sportovní akci v Oseku nevíme), ani prezentace obce v kolínských a nymburských novinách
nic nepom že.
Za nás po adatele moc d kujeme zú astn ným tým m za sportovní výkony a v íme, že den ve Velkém
Oseku na turnaji pat il k Vašim p íjemn stráveným a že se rádi na „Osecký sedmiboj“ budete vracet.
My za po adatele slibujeme, že to dotáhneme k výro nímu 20. ro níku a budeme se snažit Vám p ipravit
znovu hezké sportovní setkání.
Po adatelé : Marek Munia a Jind ich Procházka
Celkové výsledky 17. ro níku „Oseckého mí ového sedmiboje“ :
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo 7. místo 8. místo 9. místo 10.místo 11.místo -

Pod brady
Ose ek
Japa
Sokol Velký Osek
Legendy
Rebelky
Spar ani
Peka i
Sokol Kbely
Kato
Viktoriáni
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14,5
10,5
10
8
5,5
5
4
3,5
3
1

bod
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bod
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bod
body
bod

tým „Legendy“ jmenovit p. Procházka a p. Št pa

vít zné družstvo „Pod brady“
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Chovatelské pot eby a bazar s oble ením
U nás naleznete pot eby pro Vaše mazlí ky - psi, ko ky, ptáky, hlodavce, plazy i rybi ky.
Zárove nabízíme zboží z druhé ruky - oble ení pro mámy, táty, holky i kluky.
Prozatím je otev eno v po - pá od 12 do 17hod. nebo dle telefonické domluvy kdykoliv.

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 .
Ose an mohou využít také místní podnikatelské subjekty pro reklamu nebo PR lánky za ú elem podpory
místního podnikání, kdy je pro n ur ena zdarma 1. tvrtstrana A4. 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 20. srpna 2011.
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