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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z radnice aneb co je nového v obci
Ve ejná zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce Velký Osek se konala 28. 6. 2011, 16. 8. 2011 a 13. 9. 2011. Zasedání
v srpnu bylo „mimo ádné“, jelikož obec získala dotaci od TPCA ve výši 400 tis. K na projekt úpravy
obecního dvora pro odkládání n kterých druh odpad vyjma nebezpe ných a rovn ž dotaci ve výši
89 tis. K na hasi skou výzbroj od St edo eského kraje (viz dále v tomto ísle Ose anu), jejichž p ijetí
bylo nutné co nejd íve schválit zastupitelstvem. Na zastupitelstvu dne 28. 6. 2011 bylo rozhodnuto
o pronajmutí obecních pozemk „zooparku“ a za stavebninami u Má idla za ú elem z ízení nau né
p írodní stezky panu Petru Backovi. Zastupitelstvo dalo rovn ž v ervnu souhlas k prodeji n kterých
nemovitostí, a to domu . p. 6 (u pošty), pozemku pod tenisovými kurty na Šanghaji, chovných rybní k
u Má idla aj., o tom více níže. Zastupitelstvo konané dne 13. 9. 2011 bylo klí ové zejména z d vodu
rozhodování o navýšení dan z nemovitosti pro rok 2012, to totiž p edur uje sm r další innosti obce
v oblasti investic.
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.
1. Prodej a pronájem nemovitostí (pozemk a staveb) ve vlastnictví obce
Zastupitelstvo obce dne 28. 6. 2011 schválilo prodej a pronájem n kolika zajímavých obecních
nemovitostí:
a) prodej rybní k u Má idla pozemky . 85/10, 85/12, 85/13, 85/14 a 847 za cenu 210 tis. K panu
Petru Backovi, bytem Nymburk;
b) pronájem pozemk
. 85/6, 85/11 a 97/7 za nájemné 1 K ro n na dobu 25 let panu Petru
Backovi, bytem Nymburk, za ú elem z ízení a provozování ve ejn p ístupné nau né stezky
s vodním zví ectvem, rašeliništ m a dalším souvisejícím vybavením;
c) pronájem pozemku . 129/4 („zookoutek“) za nájemné 1 K ro n na dobu 20 let panu Petru
Backovi, bytem Nymburk, za ú elem z ízení a provozování ve ejn p ístupného „zookoutku“
a nau né stezky s vodním zví ectvem, rašeliništ m a dalším souvisejícím vybavením;
d) prodej domu . p. 6, pozemku . 133/2 a pozemku . 689/7 za cenu 650 tis. K paní Denise
Langrové, bytem Velký Osek s tím, že dosavadní uživatelce paní Demeterové bude zachována
možnost doživotního užívání tohoto domu.
Obec uvažuje o odprodeji garáže v etn pozemku . 889 pod ní (u benzínové pumpy sm rem na Libici
nad Cidlinou). Lze podávat nabídky na odkup t chto nemovitostí v pr b hu m síce zá í 2011.
2. Rozvojové a investi ní zám ry v obci
I nadále se obec pe liv p ipravuje na podání žádosti o dotaci na dostavbu kanalizace ke Státnímu fondu
životního prost edí. Dostavba kanalizace bude pravd podobn stát 80 - 100 mil. K . Aby mohla být
žádost o dotaci podána, musí být ze strany Ministerstva živnotního prost edí vypsána tzv. výzva k podání
této žádosti. P esný termín jejího vypsání (zve ejn ní) není zatím znám, p edpokládá se konec tohoto
roku nebo po átkem p íštího roku. I tak není ovšem jisté, zda obec dotaci získá, jelikož jí musí schválit
Ministerstvo životního prost edí a dále musí obec zajistit vlastní finan ní prost edky na dofinancování této
dotace, která m že init z celkových náklad na dostavbu od 60 % – 75 %, tj. obec musí min. 25 – 35 mil.
K zaplatit sama.
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), m lo by být p ipraveno jiné, náhradní
ešení (nap . dotace od Ministerstva zem d lství). Kanalizaci obec ovšem dostav t musí v co nejbližším
možném termínu, jinak hrozí miliónové pokuty od státu ( eská inspekce životního prost edí).

Dále je uvažováno o projektu na zateplení základní školy a mate ské školky, jelikož taková opat ení
mohou výrazn snížit spot ebu energií a tím i výdaje na platby za n . Plán investi ních akcí v etn
nutných krok zpracovává místostarosta obce RNDr. Vladimír Matuš. V n m by m l být stanoven
harmonogram investic a krok k zajišt ní opravy, obnovy d ležitého obecního majetku – ve ejného
osv tlení a rozhlasu, oprava komunikací, oprava obecních objekt .
3. Poruchy a závady na obecním majetku
V poslední dob b hem letních prázdnin a po átkem zá í docházelo k výpadk m v osv tlování ve ejných
prostranství a ulic, zejména ulice Revolu ní. Tato situace je zp sobena nevyhovujícím provedením
elektroinstalací ve ejného osv tlení. P í iny se obec vždy snaží ve spolupráci s odborníky co nejrychleji
odstranit. V p ípad , že objevíte jednotliv nefungující lampy ve ejného osv tlení, prosím nahlaste tuto
závadu na obecní ú ad obce Velký Osek paní Jan Hamplové osobn , i telefonicky na ísle
321 795 523, nebo na mail: hamplova@velky-osek.cz nebo obecni.urad@velky-osek.cz. D kujeme
za Vaši trp livost, pochopení a spolupráci. Poruchy na ve ejném osv tlení dle odborník mají vliv
i na kvalitu zvuku z ve ejného rozhlasu.
4. Údržba ve ejné zelen a zahrad na podzim
Ve ejná zele je pr b žn udržována pracovníky obce. Její rozsah v obci je ovšem velký, proto d kujeme
obyvatel m za jakoukoliv pomoc p i údržb ve ejných prostranství a zelen na nich. Od 1. 10. 2011
do 31. 10. 2011 bude obecní ú ad zajiš ovat bezplatný odvoz pouze v tví z o ezu strom a ke
ze soukromých zahrad a ve ejných prostranství obce (nikoliv odpadu ze spadaného listí a po sekání trávy
i ze spadaného ovoce). Prosíme, abyste se v p ípad zájmu využití této služby obce nahlásili na obecní
ú ad obce Velký Osek paní Jan Hamplové osobn , i telefonicky na ísle 321 795 523, nebo na mail:
hamplova@velky-osek.cz nebo obecni.urad@velky-osek.cz. Vždy je t eba v tve umístit p ed d m
na ve ejné prostranství tak, aby neohrožovaly chodce, cyklisty, brusla e a idi e. D kujeme za Vaši
spolupráci.
Neumis ujte, prosím, k v tvím žádný jiný net íd ný odpad nebo trávu i listí, toto je t eba umis ovat bu
do popelnic na sm sný odpad, nebo do speciálních hn dých nádob na bioodpad, které budou minimáln
do konce íjna 2011 sváženy jako doposud vždy jednou za 14 dn v úterý. T íd ný odpad (sklo, papír,
plast) odevzdávejte prosím do zvláštních barevných kontejner (zelený – barevné sklo, bílý – bílé sklo,
žlutý - plast, modrý – papír) rozmíst ných po obci nebo na obecní dv r naproti obecnímu ú adu obce
Velký Osek, Revolu ní 36. Také prosíme, abyste nenechávali ležet odpad mimo sb rné nádoby
a kontejnery, jelikož vytvá í nevábný pohled na obec a stávající se p edm tem hrátek v tru a n kterých
obyvatel.
5. Kácení strom (ke ) na soukromých zahradách
Blíží se období vegeta ního klidu, které zapo ne v íjnu 2011 a skon í na konci b ezna 2012. V tomto
období bude možné provád t zásadní o ezy a zejména kácení strom (ke ) na soukromých zahradách.
Pokud o tomto uvažujete, je t eba mít povolení (souhlas) ke kácení strom (ke ) vydané obecním
ú adem obce Velký Osek. Povolení je nutné mít vždy, pokud jde o kácení neovocného stromu (jehli nany,
okrasné listná e) s obvodem kmene 81 cm a více, který je m en ve výšce 130 cm nad zemí. Pro ostatní
stromy není nutné povolení mít. Formulá žádosti o vydání povolení ke kácení strom (ke ) naleznete
na webových stránkách obce Velký Osek v rubrice Životní prost edí. Vypln nou žádost o povolení kácení
stromu (ke e) p edejte podepsanou osobn na obecní ú ad obce Velký Osek, Revolu ní 36.
6. išt ní Ba ovky, vypoušt ní odpadních splaškových vod do deš ové kanalizace
Bohužel, v druhé polovin roku 2011 Povodí Labe, s. p., žádnou údržbu koryta Ba ovky na území obce
neprovedlo, a zatím nic nenasv d uje tomu, že provede, a to i p es n kolikerá upozorn ní a urgence
starosty obce. Na základ doporu ení výboru životního prost edí zastupitelstva obce provede ž ejm tuto
údržbu obec na své náklady, jelikož vlastník Povodí Labe, s. p., neplní své základní zákonné povinnosti
a hrozí tak zaplavení majetku obyvatel v obci p i podzimních deštích. Následn obec bude tyto náklady
po Povodí Labe, s. p., požadovat k úhrad .
Vodoprávní ú ad v Kolín s pomocí obce p edá v pr b hu m síce zá í a íjna vlastník m (uživatel m)
nemovitostí tvrt Na Stráži výzvu k doložení zp sobu nakládání s odpadními vodami z jejich domácností.
D vodem je provedené místního šet ení provedené eskou inspekcí životního prost edí a vodoprávním
ú adem v Kolín ze 17. 5. 2011, ze kterého vyplynulo, že deš ová kanalizace ze tvrt Na Stráži
je využívána k odvád ní splaškových vod do Národní p írodní rezervace Libický luh, a to vpustí naproti
sklárn ArtCristal p i výjezdu z obce sm rem na Libici nad Cidlinou. Nep edloží-li zp sob odvád ní
(likvidaci) odpadních vod vlastníci nemovitostí tvrt Na Stráži nebo budou využívat nezákonný zp sob
jejich odstran ní, pak bude záležitost ešit vodoprávní ú ad v Kolín , p i emž m že být uložena pokuta
až do výše 50 tis. K , v n kterých p ípadech ješt i vyšší.

7. Zvýšení dan z nemovitosti
A koliv finan ní situace obce Velký Osek je z p edchozích let dosti nelichotivá, p esto chce vedení obce
v zájmu ob an provést v nejbližší dob zásadní investice do infrastruktury (zejm. kanalizace, vodovod,
zateplení základní školy a mate ské školky, oprava silnic, ve ejného osv tlení a rozhlasu). Jedna
z možností, jak získat pot ebné prost edky, je prodej majetku obce. Ovšem vzhledem k tomu, že byl již
z podstatné ásti prodán minulými vedeními obce, nelze tak v tomto p ípad o ekávat už žádné v tší
p íjmy. Další z možností získání pen z do obecního rozpo tu je bankovní úv r, ovšem ten obci žádná
z bank zatím neposkytne, dokud obec nestabilizuje sv j rozpo et a neprokáže tak, že je schopna další
úv r splácet (obec nap . dosud nesplatila p j ku 2,5 mil. K s p íslušnými úroky z roku 2008 spole nosti
Písek- Beton, a.s., použitou ve prosp ch obecní spole nosti Velkoosecká sportovní, a.s., na projekt
Národního brusla ského stadionu).
Obec si m že krom dotací, kde je t eba p esv d ovat jejich poskytovatele v sout ži s jinými žadateli
zvýšit své p íjmy z vlastní innosti. Jelikož obec není výrobní závod, ani neposkytuje jiné služby jako
v podnikatelském prost edí, m že zvýšit své p íjmy hlavn zvýšením místních poplatk a dan
z nemovitosti. Tuto da lze násobit tzv. místním koeficientem, a to v hodnot 2, 3. 4 nebo 5.
V sou asnosti má obec z výnosu dan z nemovitosti 1 468 625 K . P i použití koeficientu 2 jde o celkový
výnos dan z nemovitosti 2 486 675,85 K , p i koeficientu 3 o 3 504 726,70 K , p i koeficientu 4 o 4 522
777,55 K a p i koeficientu 5 o 5 540 828,40 K . Na okrese Kolín využívá nebo využije místního
koeficientu dan z nemovitostí n kolik m st a obcí, nap . m sto Kolín od roku 2012 koeficient, m stys
Cerhenice od roku 2011 koeficient 3. Na svém zasedání 13. 9. 2011 schválilo zastupitelstvo obce Velký
Osek navýšení dan z nemovitosti pro rok 2012 místním koeficientem ve výši 3, tj. P íští rok bude majitel
nemovitosti platit t ikrát vyšší da z nemovitosti. Takto získané peníze se zastupitelstvo zavázalo používat
na investi ní akce obce, zejména na dostavbu kanalizace.
8. Obecní policie
Dle doporu ení zastupitelstva a jeho kontrolního výboru dochází k inovaci v obecní policii. Od ervna
2011 policie využívá kol, cyklohlídka je tak mobiln jší a viditeln jší. V ervenci 2011 bylo zahájeno
dodržování m ení nejvyšší povolené rychlosti na hlavní ulici Revolu ní, jelikož dopravní studie prokázala
a doporu ila, že je to jeden z hlavních zp sob , jak omezit po et rychle projížd jících automobil v obci.
V souladu se zm nou zákona o silni ním provozu nepoužívá obecní policie od srpna 2011 informa ní
tabule o po átku a konci m ení rychlosti. Od zá í 2011 zárove obecní strážníci provádí m ení i uvnit
obce na úsecích kolem mate ské školky a základní školy i na ulici Palackého. Je tedy jen na v li idi ,
zda budou dodržovat pravidla silni ního provozu a vyhnou se tak pokutám.
Obecní policie za II. tvrtletí roku 2011 n kolikrát ešila domluvou i blokovými pokutami volné pobíhání
ps . Prosíme tedy chovatele, aby je lépe zabezpe ovali a ozna ili k rychlé identifikaci (známka, obojek
s íslem popisným i telefonním íslem). Došlo i ke kontrole innosti a následnému pokutování
provozovatele kiosku na nádraží. Hlídka obecní policie rovn ž pr b žn kontroluje a eší nezákonná
jednání na problémových místech (Husovo nám stí u min. pramene, nový vchod u základní školy,
benzínové pumpy), nap . vandalismus, porušování dopravního zna ení, parkování na chodníku.
Na doporu ení kontrolního výboru byla zahájena i kontrola oprávn nosti dlohodobých zábor p ístupných
ve ejných prostranství (nap . lešení, stavební materiál na chodníku, tráv ), ke kterým je t eba vždy
souhlas obce bez ohledu na jejich vlastnictví (§ 34 zákona o obcích). Strážníci se podíleli a podílejí
se na p íprav podklad pro zpracování pasportu místního dopravního zna ení silnic.
9. Zastavování rychlík v žel. stanici Velký Osek
Na p elomu kv tna a ervna 2011 byli ob ané a cestující ve ejnost požádáni vedením obce o podporu
a podpis petice za zastavování rychlíkových spoj v žel. stanici Velký Osek od jízdního ádu 2011/2012.
Tato petice s tém
800 podpisy byla v 2. polovin
ervna odeslána na Ministerstvo dopravy,
které rychlíky objednává u eských drah, a.s., v etn míst zastavení. Následn v této v ci osobn jednal
starosta obce Mgr. Drahovzal s nám stkem ministra Ing. Ivo Tomanem. Výsledkem jednání je,
že ministerstvo nem že momentáln žádosti obce vyhov t, ale že bude v p íštích letech tento postoj
znovu p ehodnocovat, jelikož obec Velký Osek má potenciál stát se regionáln významným centrem,
zejména s ohledem na p ipravovanou bytovou výstavbu a tím i nár st uživatel železnice. V p íštích
letech (z ejm 2014) by se m la rovn ž otev ít možnost poskytování osobní p epravy i jinými dopravci,
než jen eskými drahami a m že tak být bráno v potaz, za jakou cenu a kde dopravce na p id lelné trase
zastaví. D kujeme všem ob an m za podporu v této v ci, snad se nám poda í usp t v budoucnu.
10. Velkoosecká sportovní, a.s.
Nové t í lenné p edstavenstvo spole nosti ve složení Mgr. Drahovzal, RNDr. Matuš a RNDr. Munzar
zahájilo intenzivní jednání s v iteli spole nosti, kte í požadují zaplacení cca 8 mil. K , jež p j ili
na projektování Národního brusla ského stadionu a související p ípravné práce. Jedním z v itel
je i obec Velký Osek s p j kou 2,5 mil. K (viz výše), kterou by dnes využila jist jinak. Vedení spole nosti
se snaží zhodnotit v sou asnosti její jediný zajímavý majetek, a to pozemky u h išt , konkrétn . 600/1,
. 600/41, 600/42, 600/49, 1016, stav. parcela . 853 a 946. Na t chto pozemcích se nachází ob

fotbalová h išt , kabiny, kus lesa za h išt m a pole vedle fotbalového h išt p i silnici na Volárnu. Vše
záleží na v itelích, jak moc rychlý zp sob ešení situace cht jí uplatnit, jelikož spole nost nemá na ú t
tém žádné peníze a investor Národního brusla ského stadionu rovn ž neexistuje, takže zhodnocení
pozemk (resp. n kterých z nich) je možné jen jejich zm nou na stavební parcely. Vyjmutí fotbalového
h išt z majetku Velkoosecké sportovní nebylo dosud v iteli akceptováno, jelikož by se tím podstatn
snížila sou asná hodnota jejího majetku (až o polovinu), a to je v rozporu se zájmy v itel .
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.velky-osek.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

Zprávy z obecní matriky
( kv ten – ervenec 2011)
Životní jubilea:
80 let:
Narození:

Úmrtí:

Zden k Jindra
Eva Havelková

85 let:

Miloslava Borecká
František Karban

Alexandra Elizabeth Dzurková
Ema Brabencová
Denis Dytrych
Kryštof Frauenberg
Jan Adragna
Jan Herman
Vojt ch Bílý
Sofie Janíková
Marie Bláhová
Lubomír Hole ek
Vladimír Skalský

Marie Váchová
Marie Jehli ková

Úsp ch Velkého Oseka v letošním grantovém programu TPCA
Naše obec byla mimo ádn úsp šná v aktuálním ro níku grantového programu TPCA nazvaném
Partnerství pro Kolínsko, ve kterém bylo pro 18 projekt z celkových 104 podaných žádostí rozd leno
4 mil.K .
Grantový program TPCA Partnerství pro Kolínsko vznikl v roce 2005 s cílem systematicky p ispívat
k rozvoji kolínského regionu. Každý rok jsou vybírány ve ejn prosp šné projekty, které jsou podpo eny
celkovou ástkou 4 milióny korun. Cílem programu TPCA Partnerství pro Kolínsko je p isp t k trvale
udržitelnému rozvoji Kolínska, rovnováze jeho ekonomického, sociálního i ekologického rozm ru
a k v tšímu zapojení ob an do d ní v obcích. Podporovány jsou projekty z oblastí vzájemného soužití,
bezpe né dopravy a životního prost edí.
Z rozd lených 4 mil. K bylo 420 tis. K p id leno projektu Místní ak ní skupiny Zálabí, jejíž je Velký Osek
lenem, na po ízení nových moderních m i rychlosti ve vybraných obcích MAS v etn Velkého Oseka.
Cílem projektu je zvýšit bezpe nost na silnicích a zárove zlepšit životní prost edí v regionu.
Dalších 400 tis. K obdrží p ímo obec Velký Osek, která usp la s projektem úpravy a modernizace
sb rného místa pro do asné ukládání odpad a po ízení kontejner pro do asné ukládání stavební sut ,
velkoobjemového odpadu apod. Tyto kontejnery jsou doposud nákladn pronajímány od specializovaných
firem. V rámci projektu dojde ke zpevn ní a vyrovnání povrchu obecního dvora naproti Obecnímu ú adu
a oprav jeho oplocení, které je v havarijním stavu. Budou rovn ž modernizovány rozvody elekt iny
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a užitkové vody v míst . Cílem projektu je zlepšit životní prost edí v obci a zvýšit komfort ob an
p i nakládání s odpady. Zárove budou vytvo eny technické p edpoklady pro správné nakládání s odpady
a nápravu minulého stavu, kdy byla obec pokutována za protiprávní nakládání s odpady (pokuta
250 tis. K od IŽP). V sou asné ekonomické situaci obce nemáme prost edky na velkorysejší ešení
nap . formou vybudování sb rného dvora pro všechny druhy odpad v etn nebezpe ných na „zelené
louce“. Realizace stavební ásti projektu umožní zkultivovat obecní pozemek, jehož stav nebyl v minulých
letech dobrou vizitkou obce. Zp sob využití pozemku se oproti minulosti nem ní.
Setkání s vrcholovým managementem TPCA p i p íležitosti p edávání symbolických šek dne 22.6. bylo
p íležitostí k pod kování TPCA za podporu naší snahy o zlepšení životního prost edí a vzhledu obce.
Cht l bych pod kovat i všem ostatním, kte í se p ípravy úsp šného projektu zú astnili a jmenovit za jeho
podporu v TPCA paní Dan Fagošové.
Stavební ást projektu bude realizovat dodavatel, vybraný ve ve ejném poptávkovém ízení. V závislosti
na klimatických podmínkách budou stavební práce dokon eny pokud možno ješt letos.
RNDr. Vladimír Matuš
místostarosta obce

Symbolický šek p evzal od prezidenta TPCA Satoši Ta ihary a víceprezidenta
TPCA Bernarda Million-Rousseaua Vladimír Matuš.

Odpady v naší obci
Odpady se staly nezbytnou sou ástí našeho života. Ty tam jsou doby, kdy se topilo kvalitním uhlím,
d evem, pro mléko se chodilo do mlékárny s bandaskou, kterou vyst ídaly sklen né vratné láhve,
ve kterých jsme mohli koupit i jogurty, limonády, ovocné sirupy, víno a spoustu dalších nápoj . Máslo
a další potraviny a jiné zboží se balilo do papíru.
V té dob nebyl problém s odpady. Láhve byly zálohované, takže se vraceli zp t do obchodu a jejich život
byl prakticky neomezený. Tém v každém m st a i ve v tší vesnici byla sb rna, kde se odevzdával
papír, hadry a železo. Pamatuji si, že jsme se jako d ti t šili na prázdniny, protože jsme vzali kárku
a papír i železo, které se celý rok doma hromadily se naložily a hurá do sb rny. Odm nou nám bylo sto,
dv st n kdy i t eba p tiset korun. A p ed t iceti lety to byly n jaké peníze…
To co doma zbylo se hodilo do kamen a spálilo.
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Na každé zahrad byl kompost. Všechno, co se rozložilo kon ilo tam a na ja e na záhonech nebo na poli.
Popel, pokud se topilo d evem nebo kvalitním uhlí kon il také na kompost . Když se za ala kvalita uhlí
zhoršovat, pamatuji si, že u d dy a babi ky na malé vesnici stál za prádelnou plechový dv st litrový sud
a když se naplnil vyrazilo se v sobotu dopoledne na „popelák“, kde se potkávala celá vesnice.
„Popelákem“ byl zpravidla bývalý rybník, úvozová cesta nebo vyt žený lom i písník.
Ve m stech byl pokrok dále. Tam byla u každého domu popelnice a technické služby je vyvážely. Obsah
kon il stejn jako na vesnici n kde za m stem na p íhodném míst .
Na obecních skládkách kon ilo i d evo z p estavby dom , rákos, ale i objemný odpad jako nábytek,
madrace, apod. asto se stalo, že odpad od horkého popela chytil a dobrovolní hasi i m li co d lat,
aby to uhasili.
Byla to doba, kdy se likvidoval poctivý d ev ný nábytek, v tšinou upravený lihovým mo idlem, matrace
z ko ských žíní, i mo ské trávy v ist p írodním povlaku.

Jenže pokrok nezastavíš…
Sklen né láhve, papírové obaly, kovy a další p írodní materiály nahradily lehké a variabilní plasty.
Je pravda, že nám zp íjemnily i zkvalitnily život. Topíme hlavn plynem a elekt inou nebo d evem, takže
odpad - popel z topení je nulový nebo minimální. Z obchod nechodíme s vytahanýma rukama,
protože prázdná dvoulitrová plastová láhev má p ibližn deset deka, oproti litrové sklen né, která m la
okolo t iceti. Na p nových matracích se spí podstatn lépe než na starých, které se proležely. P ikrývky
z dutých vláken nepráší a dají se vyprat. Oble ení se díky p idání um lých vláken lépe pere, suší i žehlí.
Malé d ti mají od narození pocit sucha a užívají si klidný spánek v jednorázových plenách. P i koupi
nového domácího spot ebi e na nás p i vybalování z krabice nepadá d ev ná vata, ale spot ebi
je zasazen do polystyrénového l žka, aby se p i p eprav nepoškodil. Pro mléko nechodíme každý den
do mlékárny, ale nakoupíme celé balení, protože v tetrapakovém obalu nám vydrží klidn i p l roku
a tak bych mohla vypo ítávat hodn dlouho.

Ale, jako každá mince i pokrok má sv j rub a líc…
Levné materiály srazily cenu nových výrobk a proto ast ji podléháme módním vlnám a kupujeme
moderní spot ebi e, které pak ast ji m níme za nové, výkonn jší, barevn jší, spolehliv jší. Vždy t eba
mobilní telefon není dnes jen o telefonování, ale je znakem p íslušnosti k ur ité sociální skupin ; mít ten
nej… a m nit je stejn rychle jako svetr, protože letos je v mód práv žlutá a p íští rok bude t eba modrá.
I obaly zboží doznaly velkých zm n… Papírové, plastové, již zmi ované polystyrénové výpln , plastové
nákupní tašky i zahradní nábytek, spousta reklamních leták , nápojové kartony, tzv. – tetrapak. Vše nám
usnad uje a zp íjem uje život, šet í as.
Nastane však chvíle, kdy nám pomocník v domácnosti doslouží nebo se nám p estane líbit t eba jeho
ervená barva, i si koupíme spot ebi výkonn jší a co s tím starým? U t ch d íve narozených ješt
p etrvává myšlenka: „Ono se to jednou m že hodit,“ a odloží ho na p du nebo do garáže.
Když domácnost nemá tolik místa, eší nerudovskou otázku :“Kam s ním?“ Pokud je to kombinace více
materiál a je domácí kutil, v tšinou výrobek rozebere a ást skon í v díln nap . šroubky, elektro š ra,
na další použití, ostatní díly, v lepším p ípad , kovové ve sb ru a plastové v kontejneru na plasty.
Podobné je to s ostatními odpady.
Lidé by se podle toho jak nakládají se svými odpady dali rozd lit do zhruba t í skupin: spalova i,
vyhazova i, t ídi i.
„Spalova i“
- jsou to zpravidla starší ob ané, kte í byly zvyklí z dob svého mládí vše pálit a v tomto zp sobu likvidace
odpad pokra ují dodnes. Nic jim nevadí, že kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií
na išt ní spalin a tak záleží na každém, kolik jed vypustí do ovzduší. Spalováním odpad za nízkých
teplot, tedy v domácnostech, vzniká ada nebezpe ných látek, které unikají do ovzduší - k t m znám jším
pat í dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, formaldehyd, kyselina chlorovodíková, benzen i styreny. Stejné
látky z stávají i v popelu.
Pokud „spalova i“ eknete, že se odpad takto likvidovat v kamnech nedá, v tšinou argumentuje tím,
že se to tak d lalo vždycky a neví, pro by to tak najednou nešlo. Popel se vždycky sypal na kompost
nebo p ímo na pole a nikdy to nikomu nevadilo. To ovšem zapomene na složení odpadu tenkrát a dnes.
Samoz ejm , že ke spalování odpadu nahrává i ekonomická situace. Touto otázkou by se však m li
zabývat naši nejvyšší politici.
„Vyhazova i“
- jsou to ob ané, kte í se ídí heslem, když platím tolik pen z za popelnici, pro bych m l t ídit a b hat
n kam do kontejneru nebo ekat na sb r nebezpe ného odpadu v obci. Šup p kn s veškerým odpadem
do popelnice.
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„T ídi i“
- jsou to zpravidla lidé st ední a mladší generace, kte í si uv domují, že normální je t ídit a odpady,
které lze využít znova, recyklovat a teprve zbylý odpad odložit do popelnice.
„Neplati i“
Vlastn jsem zapomn la ješt na jednu specifickou skupinu obyvatel a tou jsou práv neplati i.
- jsou to lidé, kte í si myslí, že pokud nezaplatí poplatek a využívají svoz, nic se nestane. Jsou
na omylu. Obec m že vymáhat neuhrazený poplatek t i roky zp t a platbu o 100% navýšit. Ob ana
nemusí p edem upozornit. Platba je stanovena vým rem a lze ji vymáhat i exeku n .

Jak a za kolik mohou obce ú tovat odvoz odpadu
Od 1.ledna 2002 vstoupil v platnost zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, který umožnil t i zp soby platby
za komunální odpad od ob ana:
1) Poplatek za komunální odpad
- Obec m že obecn závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad (dále
jen "poplatek") vznikající na jejím území.
- Poplatníkem je každá fyzická osoba. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální
odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo spole enství vlastník jednotek podle zvláštního zákona,
je plátcem toto spole enství. Plátce poplatek rozú tuje na jednotlivé poplatníky.
- Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla.
- Maximální výše poplatku se stanoví podle p edpokládaných oprávn ných náklad obce vyplývajících
z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle po tu a objemu
nádob ur ených k odkládání odpad p ipadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle po tu uživatel
byt a s ohledem na úrove t íd ní tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené
s pronájmem nádob ur ených k odkládání odpadu.
- Poplatek je p íjmem obce.
Na ízení ve v cech poplatk za komunální odpad se vztahují zvláštní právní p edpisy, zejména zákon
.337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , v platném zn ní (je to forma dan ).
2) Místní poplatek
- Poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost m že být poplatek odvád n spole ným
zástupcem, za rodinný nebo bytový d m vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit
jména a data narození osob, za které poplatek odvád jí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur enou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavb vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek spole n a nerozdíln , a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.
- Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází
stavba ur ená nebo sloužící k individuální rekreaci.
- Sazbu poplatku tvo í:
a) ástka až 250 K za osobu a kalendá ní rok
b) ástka stanovená na základ skute ných náklad obce p edchozího roku na sb r a svoz net íd ného
komunálního odpadu až 250 K za osobu a kalendá ní rok; obec v obecn závazné vyhlášce stanoví
rozú tování náklad na sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu na osobu.
Z toho plyne, že tento poplatek m že dosáhnout úhrnné výše až do 500 K na osobu u objekt pro trvalé
bydlení nebo 500 K na objekt u rekrea ních objekt .
V p ípad , že se obec rozhodne pro úhradu náklad na odpadové hospodá ství formou místního
poplatku, postupuje podle ustanovení § 10b zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
3) Cena za jednu nádobu
Pokud obec nevyužije ustanovení zákona o odpadech m že vykalkulovat cenu za odvoz odpadové
nádoby za rok. S ob anem, resp. vlastníkem nemovitosti uzav e na poskytovanou službu smlouvu.
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Je asi as vysv tlit za co a kolik platíme
(údaje jsou za rok 2010)

Ve Velkém Oseku, stejn jako v p evážné v tšin obcí a m st byl systém shromaž ování, sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad stanoven obecn závaznou vyhláškou
a k úhrad byl zvolen zp sob 2) místní poplatek.
V praxi to znamená, že v roce 2010 bylo na území obce:
trvale žijících ob an
rekrea ních objekt
náklady na svoz sm sného komunálního odpadu
(SKO – jedná se pouze o odpad z popelnic)
náklady na svoz SKO celkem:
náklady na svoz biologicky rozložitelného
odpadu (BRKO)

2 148
50
535 664,- K

(uložení odpadu na skládce)

936 348,- K (paušál za ob ana pro Nykos)
1 472 012,- K
141 998,- K (uložení odpadu kompostárna)

náklady na svoz BRKO celkem:
náklady na svoz nebezpe ných odpad :
náklady na svoz objemných odpad :

121 700,- K (paušál za nádobu pro Nykos)
263 698,- K
50 127,- K
(mobilní sb r 2x za rok)
20 330,- K (mobilní sb r 2x za rok)

náklady na sb r plastu:
náklady na sb r papíru:
náklady na sb r skla:

30 342,- K
24 653,- K
25 883,- K

(nájem kontejner pro Nykos)
(nájem kontejner pro Nykos)
(nájem kontejner pro Nykos)

náklady svoz t íd ných odpad celkem:
náklady na odvoz a uložení stavební odpady
celkem:

80 878,- K

(nájem kontejner pro Nykos)

180 889,- K

(sb rný dv r)

Jak se provede výpo et místního poplatku:
ást poplatku a)

náklady na zbylé složky odpadu celkem: (po et obyvatel + po et rekrea ních objekt ) = náklady na ást a)

595 922 : (2 148 + 50) = 271,10 K
ze zákona ob an max. 250,- K

obec doplácí 21,10 K

ást poplatku b)
náklady na svoz SKO celkem: (po et obyvatel + po et rekrea ních objekt ) = náklady na ást b)
1 472 012 : (2 148 + 50) = 669,70 K
ze zákona ob an max. 250,- K
obec doplácí 419,70 K
Náklady za odpady vynaložené celkem za rok 2010:
z toho:
ob ané zaplatili:
obec uhradila:

2 067 934,- K
1 099 000,- K
968 934,- K */

*/ k t mto náklad m je t eba p i íst dluh, které p edchozí vedení obce neuhradilo spole nosti Nykos, ve výši 1 mil. korun.
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Jak snížit náklady na odpady?
Nejv tší ástku m žeme ušet it tím, že budeme poctiv t ídit dále využitelný odpad.
Asi se ptáte, jaký to má význam.
Obec, která provozuje t íd ný sb r komunálních odpad , se m že zapojit do systému EKO-KOM
a to na základ Smlouvy o zajišt ní zp tného odb ru a využití odpad z obal . Na základ této smlouvy
pak obec získává nárok na odm nu za zajiš ování zp tného odb ru a následného využití odpad z obal .
Odm na se vypo ítává na základ pravidelného tvrtletního hlášení o množství druzích a zp sobech
nakládání s využitelnými složkami komunálních odpad . Výše odm ny je závislá zejména na množství
vyt íd ných odpad , její výše roste spolu s ú inností systému sb ru. Odm na pomáhá snižovat náklady
spojené s provozem systému sb ru využitelných složek komunálních odpad .
Velký Osek je zapojen do systému EKO-KOM a za rok 2010 získal od spole nosti odm nu ve výši
272 368,- K . V letošním roce zatím za 1.Q 61 564,5 K a 2.Q 88 514,5 K . Prosté se tení t chto dvou
ástek dá 150 079,- K , což je p ibližn odm na, kterou jsme dosáhli za celý rok 2009.
P ísp vky získané od spole nosti EKO-KOM od r. 2001 do r. 2010
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

27 291,6

52 610,-

145 566,-

72 612,8

117 188,8

124 828,2

114 695,4

135 873,2

151 791,5

272 368,-

Dalším zp sobem jak ušet it je po ídit své kontejnery na využitelné složky odpad . V tšina kontejner
je ve vlastnictví spole nosti Nykos, a za ty platíme nájem, který byl v lo ském roce tém 81 tisíc K .
Díky stížnosti a podpisové akci obyvatel na pálení odpad */ v sad za areálem Vodních staveb
a nedostatek kontejner na využitelné odpady v roce 2009, adresované eské inspekci životního
prost edí ( IŽP), bylo bývalé vedení obce donuceno navýšit po et nádob na t íd ní odpad . Bývalé
vedení nedokázalo od r. 2003 využít každoro ní nabídku spole ného projektu EKO-KOM a Krajského
ú adu St edo eského kraje na bezplatnou výp j ku kontejner na t íd ný odpad. Sta ilo 1x za rok
do zaslané žádosti doplnit požadovaný po et kontejner . Rad ji vybralo dražší variantu – nájem
od spole nosti Nykos. Od spole nosti EKO-KOM byly po ízeny pouze 2 ks kontejner na bílé sklo,
za které obec nájem neplatí.
V záv ru lo ského roku se zvýšila intenzita svozu papíru ze trnáctidenního na 1x týdn .
V letošním roce se poda ilo získat od spole nosti EKO-KOM další kontejnery 11 ks na papír, 9 ks
na plast, další 3 ks na barevné a 4 ks na bílé sklo.
*/ O pálení odpad jste si mohli p e íst v Kolínském Presu . 29 z 19.07.2011 (http://kolin.pres.cz),
a na stránkách IŽP http://www.cizp.cz/2695_Pokuty-nad-100-000-Kc-za-poruseni-povinnosti-na-usekuOH-v-roce-2010.
Zvýšení odm n od spole nosti EKO-KOM by bylo možné nejen tím, že budeme lépe a více t ídit, ale také
zavedením odd leného sb ru nápojových karton – tetrapaku. V sou asnosti je možné tyto obaly
vhazovat do žlutých kontejner na plasty.
Vzhledem k tomu, že nemáme p edstavu, kolik ob an a v jakém množství bude odpady t ídit, p ijde nám
jako neefektivní po izovat kontejnery. Proto si zájemci o t íd ní t chto odpad budou moci vyzvednout
v ú edních hodinách na obecním ú ad nebo u obsluhy ve sb rném dvo e oranžové pytle na tento odpad.
Napln né pytle bude možné odevzdat ve sb rném dvo e.
V tšina ob an znamenala ervené hranaté kontejnery na k ižovatce ulic Palackého a Nádražní
a za budovou obecního ú adu. Do t chto kontejner je možné odkládat vysloužilé NEROZEBRANÉ!
elektrospot ebi e, mimo monitor , PC a televizor , které je možné uložit ve sb rném dvo e proti
obecnímu ú adu, Stejn tak je zde možné odložit lednice, mrazáky, pra ky, mikrovlné trouby a další
domácí spot ebi e, které neprojdou otvorem u ervených kontejner .
Sb rný dv r je vybaven E-domkem, který jsme získali stejn jako oba ervené kontejnery zdarma
od spole nosti Asekol, která zajiš uje rovn ž zdarma odvoz vysloužilých za ízení, stejn jako spole nost
ELEKTROWIN vysloužilou domácí bílou techniku. Podle množství odevzdaných vysloužilých spot ebi
dostane obec op t finan ní odm nu. Doposud byla likvidace zajiš ována spole ností Nykos 2x ro n
p i mobilním sb ru a draze placena obcí.
Na tomto míst bych cht la požádat všechny ob any, aby odevzdávali p ístroje celé, nerozebrané.
V opa ném p ípad by je bylo nutné likvidovat jako nebezpe ný odpad a obec by to stálo zase peníze.
Drobné baterie - „mono lánky“, je možné vhazovat do otvoru na p ední stran ervených kontejner
na elektrospot ebi e, v p ízemí na chodb obecního ú adu nebo poslat po d tech do základní školy,
kde je umíst n speciální box.
Díky evropským p edpis m došlo ke zp ísn ní p edpis p i nakládání s odpady a p vodci odpad , obce
a firmy byly donuceny t ídit biologicky rozložitelný odpad (BRKO).
Zavedením svozu BRKO, p ed t emi lety, došlo ke snížení množství sm sného komunálního odpadu
(SKO), tj. odpadu z popelnic p ibližn o t etinu a poklesem náklad na svoz a uložení o cca dv t etiny.
Nové vedení obce má snahu zp íjemnit, usnadnit a hlavn zlevnit spoluob an m nakládání s odpady,
proto byla podána žádost o dotaci z programu Partnerství pro Kolínsko „Z ízení stálého sb rného místa
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pro t íd né odpady ve Velkém Oseku“. "Grantová komise TPCA hodnotila projekty a Velký Osek získal
dotaci ve výši 400.000 K . Myslím, že k tomu není t eba více dodávat…
…možná jen tolik:
Vzhledem k tomu, s jakým hospoda ením p edalo bývalé vedení obce novému zastupitelstvu obecní
pokladnu, je to velký kus práce ke zlepšení jedné ásti života obyvatel obce a te už jen záleží,
jak to každý z nás ob an Velkého Oseku ocení.
Na téma odpady by se dalo hovo it dlouho a ur it se k n mu budeme i nadále vracet.
P i psaní tohoto lánku jsem si n kolikrát vzpomn la na výrok J.F.Kennedyho: "Neptejte se, co Amerika
m že ud lat pro vás, ptejte se, co vy m žete ud lat pro Ameriku“…
D kujeme, že t ídíte.
Ilona Tu ímová
K tomu, abychom mohli i nadále zlepšovat odpadové hospodá ství, pot ebujeme znát vaše
názory a post ehy. Prosíme, vás, tedy o spolupráci a o vypln ní dotazníku.

Kam který odpad pat í?
T ídit se dá skoro vše. Na nej ast ji produkované odpady slouží barevné kontejnery, se kterými se b žn
na ulicích setkáváte. Na jednotlivých kontejnerech naleznete nálepky, které p esn popisují,
co do kterého kontejneru pat í a co ne.

SKLO
vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je d ležité t ídit
sklo i podle barev: Barevné do zeleného, iré do bílého.
Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do n j dávejte sklo bez ohledu na barvu.
Vyt íd né sklo není nutné rozbíjet, bude se dále t ídit! Díky svým vlastnostem se dá
sklen ný odpad recyklovat do nekone na.
ANO
Do zeleného kontejneru m žeme vhazovat barevné sklo, nap íklad lahve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápoj . Vhodit do zeleného kontejneru m žete také tabulové sklo z oken a ze dve í.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo iré, tedy sklenice od ke up , marmelád i zava enin a rozbité
skleni ky.
NE
Do t chto nádob nepat í keramika a porcelán. Nepat í sem ani autosklo, zrcadla nebo t eba drátované
sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zp t do obchodu.

PLAST
pat í do žlutého kontejneru. V pr m rné eské popelnici zabírají
nejvíc místa ze všech odpad , proto je nejenom d ležité jejich
t íd ní, ale i sešlápnutí i zma kání p ed vyhozením. V n kterých m stech a obcích
se spolu s pastovým odpadem t ídí i nápojové kartony. Záleží na
podmínkách
a technickém vybavení t ídících linek v okolí. Proto je d ležité sledovat nálepky
na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených zna ek do t chto kontejner m žete
vyhazovat i odpady ozna ení íslem 7.
ANO
Do kontejner na plasty pat í fólie, sá ky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
istících a kosmetických p ípravk , kelímky od jogurt , mlé ných výrobk , balící fólie od spot ebního
zboží, obaly od CD disk a další výrobky z plast .
P nový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
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NE
Naopak sem nepat í mastné obaly se zbytky potravin nebo istících p ípravk , obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpe ných látek, podlahové krytiny i novodurové trubky.

PAPÍR
pat í do modrého kontejneru. Ze všech t íd ných odpad práv papíru vyprodukuje
pr m rná eská domácnost za rok hmotnostn nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají
nejsnazším zp sobem, jak se ho správn zbavit. Alternativu pak poskytují sb rné suroviny,
které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír rozt íd ný podle druh
finan ní odm nu.

ANO
Vhodit sem m žeme nap íklad asopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem m žete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelá skými
sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnit ku!
NE
Do modrého kontejneru nepat í celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve v tším po tu pat í
na sb rný dv r), uhlový, mastný nebo jakkoliv zne išt ný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité d tské pleny opravdu nepat í do kontejneru na papír, ale do popelnice!

NÁPOJOVÉ KARTONY
známé jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejner r zných barev a tvar ,
ale vždy ozna ených oranžovou nálepkou -p ípadn do oranžových pytl . Záleží na tom,
jak má obec systém sb ru nápojových karton nastavený. Na nápojových kartonech jsou
tyto zna ky:
ANO
Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem pat í krabice od džus , vína, mléka a mlé ných výrobk ,
které je pot eba p ed vhozením do kontejneru ádn sešlápnout.
NE
Nepat í sem „m kké" sá ky, nap íklad od kávy a r zných potravin v prášku. Neodhazujte sem
ani nápojové kartony obsahující zbytky nápoj a potravin.
Podrobnosti naleznete na: http://www.ekokom.cz/, http://www.jaktridit.cz
Využito materiál spole nosti

VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOT EBI E

stacionární kontejner

E- box

E-domek
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ANO
Do E-boxu a stacionárních kontejner
pat í podle rozm r vysloužilé elektrospot ebi e (nap . rádia,
mobilní telefony, CD a MP p ehráva e, digitální fotoaparáty, rychlovarné konvice, žehli ky, šleha e,
mixéry, holící strojky, fény, kávovary, drobné domácí ná adí vrta ky, brusky, AKU šroubovák, elektronické
hra ky a elektronické sportovní vybavení.
Do E-domku pat í objemn jší spot ebi e mikrovlné trouby, tiskárny, všechny typy televizor a monitor ,
po íta e r zného stá í, ale také všechny druhy elektrických seka ek, kultivátor , apod.
Všechny výše uvedené spot ebi e zde m žete odevzdat zdarma v jakémkoli množství a nejen ob an
z Velkého Oseku, ale i podnikatel a ob an z jiné obce.
NE
Nepat í sem nekompletní spot ebi e. Tyto musí být odevzdány jako nebezpe ný odpad.
Podrobnosti naleznete na: http://www.asekol.cz/
Využito materiál spole nosti

VELKÉ DOMÁCÍ SPOT EBI E
ANO
Ve sb rném dvo e, proti obecnímu ú adu, je možné odevzdat velké domácí spot ebi e jako jsou lednice,
mrazáky, pra ky, suši ky, sporáky.
Všechny výše uvedené spot ebi e zde m žete odevzdat zdarma v jakémkoli množství a nejen ob an
z Velkého Oseku, ale i podnikatel a ob an z jiné obce.
NE
Nepat í sem nekompletní spot ebi e. Tyto musí být odevzdány jako nebezpe ný odpad.
Podrobnosti naleznete na: http://www.elektrowin.cz/
Odb r zajiš uje spole nost

ZÁ IVKY A VÝBOJKY
ANO
lze je odevzdat ve sb rném dvo e nebo p ímo na obecním ú ad a u prodejc :
lineární a kompaktní zá ivky, halogenidové, sodíkové a sm sné výbojky, sv telné zdroje s LED diodami

VŠECHNY ZÁ IVKY OZNA ENÉ TÍMTO SYMBOLEM JSOU VHODNÉ K RECYKLACI

NE
Do zp tného odb ru nepat í b žné žárovky, ani reflektorové a halogenové žárovky. Jejich místo
je v popelnici se sm sným odpadem.

Podrobnosti naleznete na: http://www.ekolamp.cz/ .
Odb r zajiš uje spole nost
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SB RNÝ DV R VE VELKÉM OSEKU
(naproti obecnímu ú adu v ulici Revolu ní)
Provozní doba:
pond lí a st eda
ned le

13.00 - 17.00
9.00 - 11.30

Více informací na http://www.velky-osek.cz/zivotni-prostredi, osobn , telefonicky nebo e-mailem
na obecním ú ad . Tel.: 321 795 523, e-mail: starosta@velky-osek.cz, prostredi@velky-osek.cz.
ANO
Ve sb rném dvo e je možné odevzdat:
- objemný odpad tzn. takový, který vznikne vyt íd ním všech využitelných odpad a nevejde
se do popelnice. Jedná se zpravidla o nábytek, linoleum, koberce, matrace, polystyrén zne išt ný
lepidlem nebo barvou, hra ky, drát né sklo, zrcadla, stará obuv, apod.
- v omezeném množství stavební odpad – bez p ím sí výrobk s azbestem, dehtové lepenky a dalších
nebezpe ných složek a p ím sí.
Zejména cihly, kamení, beton, omítka, tašky.
- polystyrén, m žete zde odevzdat v tší množství – od ezy desek, zbytky ze zateplování, ale jen
pokud nejsou zne išt né barvou nebo lepidlem nebo objemn jší kusy nap . obalový polystyrén,
který je sou ástí obalu zboží.
NE
Do žádného z výše uvedených odpad nepat í odpady s obsahem azbestu, tzn. eternitové šablony
tvercové nebo vlnité desky, komínové nebo vodovodní a kanaliza ní roury z tohoto materiálu,
dále dehtové lepenky, plechovky od barev, edidel, lepidel, zbytky r zných chemikálií.
Ilona Tu ímová

Vážení rodi ové a p átelé školní docházky

Tak tímhle oslovením za ínaly proslavené a oblíbené Návšt vní dny Ji ího Grossmanna (jehož dvojité
výro í – narození i úmrtí – nám letošní podzim p ipomíná) a Miloslava Šimka. Když jsem tento za átek
slyšela, v d la jsem, že se m žu t šit na dobrou legraci.
Vážení rodi ové a p átelé školní docházky, to, o em se chci v tomto krátkém láne ku zmínit, však není
legrace ani trochu. P esto byte o tom m li íst.
Letos ke konci prázdnin p ijela do Oseka paní, která zde zd dila domek po svých nedávno zem elých
rodi ích, posekat vzrostlou trávu na zahrad . B žná v c, že? Nikoliv b žné ovšem bylo, že kolem plotu
za ali kroužit hoši z blízkého sousedství („shodou okolností“ dosti známí výtržníci), dávali se do e i
a všemožn se snažili cosi z té zahrady získat. Co to asi mohlo být? Možná, že uhádnete: n kolik
kv tiná se vzrostlými rostlinami konopí. Po akci, na jejíž popis tu není místo, ani ten popis koneconc
není d ležitý, p ijeli p ivolaní policisté, rostliny odvezli na expertízu a slíbili, že dále ud lají co je t eba.
Myslím, že se tak i stalo.
D vod, pro o tom píšu, v bec není shán ní „senza ních“ zpráv do Ose anu. Chci se jen zeptat: Vážení
rodi ové a p átelé… víte ur it co všechno Vaše dítko ve volném ase d lá? ím se zabývá?
Kde se pohybuje a s kým tráví své mládí?
Tato otázka m napadla, když jsem druhý den po zmín né akci s policejní dohrou vid la, jaké velké
„poplachové cvi ení“ mezi milovníky a p stiteli „kyti ek“ (jak je konopí v e i p stitel ob as nazýváno)
akce vyvolala, a hlavn , kolik t ch milovník a p stitel bylo... Skoro celý den jezdili odn kud n kam,
bylo to n kolik skupin d tí r zného v ku. Ne jeden i dva „výte níci“. P stování je totiž velmi dobrý
p ivýd lek i pro toho, kdo sám marihuanu nekou í. Možná, že si myslíte, že ten Váš prima kluk,
kterého máte doma, by se do ni eho takového nikdy nepustil. Jse si tím JISTI?
Moravcová, Velký Osek
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Ochotnické divadlo ve Velkém Oseku
A je tu konec vzpomínání na historii ochotnického divadla ve Velkém Oseku. Více jsem v dostupných
archiváliích, Kronice obce Velký Osek a Pam tní knize Sokola, nenašel. Všichni, kte í stáli u zrodu
souboru DOBROMIL, už opustili sv tské jevišt . Nenávratn zmizel archiv Josefa Libánského. Ur itou
nad jí na získání dalších informací je objevení archiv Václava Brtka a Josefa Ku ery, po kterých stále
pátrám.
První zmínka o divadelním p edstavení ve Velkém Oseku pochází z roku 1931, ta poslední, znamenající
konec ochotnického divadla, z roku 1964. Za tu dobu uvedly soubory DOBROMIL a pozd ji TYL, celkem
47 titul divadelních her, inoher i operet (jedná se o po et doložených p edstavení, patrn jich bylo
i více).
Divadelníci pot šili diváky nejen ve své obci, ale také v Sánech, Kanín , Opolanech, Kou imi a v Kolín .
Zú astnili se n kolika okresních i krajských p ehlídek ochotnických soubor , na kterých zaznamenali
velké úsp chy a uznání. Zanechali tak v kulturní historii obce hezkou a výraznou stopu.
V sou asné dob se ochotnické divadlo ve Velkém Oseku za íná znovu probouzet a lze jen doufat,
že bude stejn dobré a úsp šné jako to, které p edvád li jeho p edch dci, soubory DOBROMIL a TYL.
A na úplný záv r seznam t ch, kte í se podíleli na innosti t chto spolk . Je sestaven z osob, jejichž tvá e
bylo možno rozpoznat na dostupných fotografiích nebo se zachovaly ve vzpomínkách pam tník . Nebude
ale pravd podobn úplný.
Josef Beran
Otomar Berger
Marie Blechová-Váchová
Václav Brtek
Marie Br žková
František Buka
Karel Bulí ek
Karolina Bulí ková
Ladislav Bulí ek
Vlasta Drahná-Doušová
Václav Drahný
Miloslav Dvo ák
Václav Dvo ák
Milan Englic
Miroslav From
Josef Hudce
Rudolf Je ábek
Václav Klíma
Karel Ko í st.
Miroslav Ko í
Karel Komárek
Jaroslav Krej a

Vilík K íž
Václav K ížek
Zdena Kubí ková
Josef Ku írek
Josef Ku era st.
Josef Ku era ml.
Josef Ku era nejml.
Eliška Libánská-Lu áková
Hana Libánská-Kahleová
Marie Libánská
Josef Libánský
Josef Loskot
Ladislav Matoušek
Marie Matoušková
Václav Michal
František Nedbal
Ji í Neuman
Olga Novotná
Vladimír Otta
Jaroslav Pale ek
Jind ich Pecl
Marie Peclová

Jan Pinkas
Jarmila Pinkasová-Kratochvílová
Marie Pižlová
Hana Pokorná
Marie Poláková
Marie Pospíšilová
Jeryk Rak
Jind ich Procházka
Václav R ži ka
Lidka íhová
Eduard Stehlík
Miroslav Šim nek
Anna Šlapáková
V ra Špa ková
Anna Špinková
Ji ina Tomková
Jan Turek
Václav Vácha
Marie Va ková
Alois Vitvar
Jaroslav Vosecký
Jaroslav Vozka
P ipravil Václav Žid
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LOGO ŠKOLY

ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
Zprávy z Masarykovy základní školy Velký Osek
Úsp chy žák a školy ve školním roce 2010/2011
P edm tové sout že a olympiády
Název sout že
Ú astníci
Mladý zahrádká
Marek Ku írek
Kristýna Konyvková
Lucie eháková
Pythagoriáda Z6
Daniel Gruncl
Pythagoriáda Z8
Jakub Starý
Matematika Z6
Daniel Gruncl
Matematika Z8
Jakub Starý
Matematika Z9
Ond ej Martikán
Biologie C
Barbora Hladíková
Kate ina Škarková
Biologie D
Daniel Gruncl
Marek Ku írek
Zem pis A
Daniel Gruncl
Zem pis B
Adriana Teplá
D jepis
Kate ina Škarková
Adam Heres
Anglický jazyk 1. A
Anežka Kyjovská
Adriana Teplá

Umíst ní v okrese
1. místo mladší, postup R
1. místo starší, postup R
5. místo starší žáci
1. místo, postup region
1. místo, postup region
3. místo
1. místo
8. místo, postup region
6. místo
8. místo
6. místo
7. – 8. místo
2. místo, postup region
6. místo
2. místo, postup region
5. místo, postup region
6. – 8. místo

Sportovní sout že (druhé pololetí)
Chvaletická la ka

Osecká la ka
Sprinter Team – Kolín

1. místo Karban
2. místo Pláni ková, Novotný, Muniová, Straka, Bezucha
2. místo Novotný L., Straka M., Bláha J.
4. místo Melezinek M.
1. místo Malý L. 60m
štafeta 4x60m Malý, Sodoma, Ku írek, Bláha
2. místo Hošková E. 60m, Bezucha 150m,
štafeta 4x60m Bendík, Bezucha, Straka
3. místo Babáková 150m, Muniová 150m
štafeta 4x60m Balounová, Muniová, Veselá,
Jakobiová

Pohár rozhlasu st. žactvo 8.-9.t . – Kolín
2. místo Bezucha, Straka, Šindelá , Karban, Bláža,
Heres, Plášil, Novotný, Martikán
5. místo Niklesová, Veselá, Balounová, Muniová,
Hartmanová, Škarková
Pohár rozhlasu ml. žactvo 6.-7.t . – Kolín
3. místo Hošková, Babáková, Martikánová Pavla, Kolá ná,
M ou ková, Ul ová, Pláni ková, Vávrová
Kolínské sportovní hry
9. místo (p i ú asti sportovc školy v pouhé polovin vyhlašovaných sout ží se
jedná o výborný výsledek)
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Obecní knihovna Velký Osek informuje
„Vítr se u í íst,
obrací na b íze
za listem list…“ /Vladimír Stuchl/
Pár slov básníka nám p ipomíná, že už je tady. Ano, p išel podzim. Vracíme se z dovolených, z prázdnin.
Za íná b žný sled povinností. Prodlužující se ve ery a p ípadné nevlídné podzimní po así dovoluje
sáhnout po zajímavé knize i asopisu. Nabídka asopis v naší knihovn z stává stejná, zahrnuje široký
tematický záb r 21 titul od zábavných /nap . Týdeník Kv ty/ po zájmové a rukod lné/ Zahrádká , Ud lej
si sám , Burda, Sandra, Praktická žena /až po vzd lávací/ Koktejl/ a informa ní /nap . Kolínský pres/.
Pro d ti a mládež jsou to ty lístek, ABC, Bravo.
Z nových knih, které budou zajímat hlavn ženy to jsou: „Doktorka Samantha“ /Woodová/ - p íb h jedné
z prvních žen - léka ek v USA, „Její královská výsost“ /Steelová/ - p íb h mladé princezny, která se vrací
ze studií v USA do vlasti, kde na ní ekají vlada ské povinnosti, „Dívka s jizvou“ /Lustig/ - mládí
poznamenané 2. sv tovou válkou. Stále se st etáváme s domácím násilím, které se nevyhýbá ani
známým osobnostem jakou je nap . zp va ka Eva Hurychová a její výpov : „ ekla jsem ne tyranovi“.
Bohužel, svým životem zaplatila za domácí násilí nedávno i oblíbená eská spisovatelka Simona
Monyová. Její poslední knížka „Srdceboly“ se dotýká i této problematiky v manželství.
Z nau né literatury pot šíme jist chovatele a milovníky ko ek: „Ko ka d v rn “ /Halls/ - zábavné
historky i praktické rady ze soužití lov ka a ko ky. „Výbuch nad tajgou“ /Jiránek/ - po stopách
tunguzského meteoritu z roku 1908, 100 let výzkumu jeho tajemství. „Jak hledat a najít zam stnání“
/Siegel/ - d ležité informace jak vystupovat p i hledání zam stnání, pohovor atd. „Keramika – um ní
z hlíny“ /Weiss/ - kulturní d jiny a r zné keramické techniky. Z období vále ných b sn ní jsou to knihy:
„Obrazové d jiny 1. sv tové války“ /Wiest/, „Stalingrad. Osudné obklí ení“ /Beevor/, „Hitlerovi stoupenci“
/Knopp/ - šest muž , kte í v rn sloužili A. Hitlerovi /nap . Mengele, Bohrmann, Eichmann aj./
Ze životopisných knih je novinkou „Lady Gaga: Královna popu“ - o celebrit sou asné pop-muzic.
Vra me se však zp t ke knihám zábavným. Kdo má rád humor Karla Šípa, ten jist sáhne po jeho knize
„Kohout v akci“ s podtitulem -Televizní scénky, monology a jiné srandi ky. Dopln no mnoha fotografiemi.
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Z detektivek jsou novinkami v naší knihovn : „Na mrtvé je spolehnutí“ /Ka írková/, „Zlo in pro sle nu
Poirotovou“ /Moravcová/ -ob z edice P vodní eská detektivka.
Milovník m historických román z eského prost edí jsou ur eny knihy: „Zpov
královny Elišky“
/Zají ková/ - umírající eská královna ze 14. stol. vzpomíná na sv j život, „Nehodná dcera rodu
Smi ických“ /B ezinová/ - podle pravdivých historických podklad o nerovné lásce šlechti ny Elišky
Kate iny Smi ické ze 17. stol..
Pro nejmladší tená e jsou ur eny publikace: „Malá princezna“ /Ross/ - jak chovala pulce a dostala
ervené boti ky, „Bára a Flí ek“ /Beš áková/ - pejsek Flí ek vypravuje o svém soužití s lidmi a hol i kou
Bárou. K 100. výro í narození Václava tvrtka vychází po dlouhé dob nov „O Ka ence a tlustém
d de kovi“ - hol i ka Ka enka zažívá se svým d de kem plno zajímavých v cí. Kluky zaujme
„UFO jménem Amadeus“ /Brezina/ - také se u vás doma ve sklep ukrývá létající talí s mimozemš any?
„Spider-man. Knížka na rok 2010“ – oblíbený napínavý komiks, „Jirk v tajný klí k vesmíru“ /Hawking/ -dobrodružství, humor, pou ení.
D v at m, které mají rády p íb hy o dívkách a koních se jist budou líbit tituly: „H íb jménem Nad je“
/Campbellová/, „Dun ní kopyt“ /Kavanagh/, „Opušt ná“ /Dorsey/, „Legenda o koni z ostrova Morvona“
/Hughes/ a další.
Ve dnech 22. a 23. ervna odpoledne zavládla v ob adní síni OÚ ve Velkém Oseku slavnostní nálada.
Sál se zaplnil spoustou d tí a také množstvím divák z ad rodi a blízkých p íbuzných. Obecní knihovna
po ádala spolu s u itelkami 1.A a 1.B - p. u itelkou Babákovou a Pellerovou „Pasování na tená e - rytí e
krásného slova“. Prv á ci p edvedli svým vystoupením, jak jsou šikovní, co se za uplynulý první rok
školní docházky nau ili, že zvládli um ní íst a tak si titul tená e - rytí e zaslouží. Nejv tším p ekvapením
pro všechny, zvlášt pak pro d ti – byl p íchod krále Knihoslava, panovníka Knižního království,
s doprovodem spanilé princezny a rozpustilého šaška. Po slibu prv á k , ve kterém se hovo ilo
o kladném vztahu ke knihám, byli všichni p ítomní slavnostn pasováni panem králem na tená e. D ti
obdržely pam tní diplom, záložku s pe etí, malou kníže ku a tená ský pr kaz do knihovny, kde si mohou
celý tento rok zdarma p j ovat knihy. Od rodi pak dostali „velkou“ knihu, ze které budou íst v p íštím
školním roce. Na záv r se mnohé d ti nadšen fotografovaly s panem králem a jeho doprovodem.To byli
lenové oseckého amatérského VO Divadla - pan J. Vávra a sle ny K. Svobodová a D. Dittrichová,
za jejichž vystoupení mají naše velké díky. Další pod kování pat í i všem ostatním, kte í se podíleli
na p íprav
i zdárném chodu vystoupení. Fotografie z této akce si m žete prohlédnout
na http://galerie.foto-sam.cz.
J. Dohnalová, Obecní knihovna Velký Osek

© FOTO SaM
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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/

TÝDEN KNIHOVEN 3. – 9. íjen 2011

NAD JE o.p.s.
NAD JE O.P .S. P IPRAVUJE…
Na co se m žete t šit?
Keramický kroužek
Pohybov dramatický kroužek pro d ti
Zdravotní cvi ení
Den pro d íve narozené
Drakiáda a výrobky z dýní
Burza rostlin a v cí + Charitativní sbírka
Divadelní p edstavení „Dív í válka“
Mikuláš
Uspávání Brou k
Divadelní p edstavení „Mrazík“
Zpívání u strome ku
Váno ní trh

zá í 2011
zá í 2011
zá í 2011
íjen 2011
íjen 2011
íjen 2011
íjen 2011
prosinec 2011
prosinec 2011
prosinec 2011
prosinec 2011
prosinec 2011

Bližší informace o akcích budou uve ejn ny na stránkách NAD JE o.p.s., na stránkách obce
a na plakátech.
Alena Vávrová

Den pro d íve narozené
Rádi p ivítáme nejen milovníky eských lidových písní dne 2.10.2011 od 15 hodin v sále D lnického
domu. Zazpívá a zatan í polabská skupina DYKYTA, která v lo ském roce oslavila již 20. výro í
trvání. Pro seniory bude malé ob erstvení zdarma. P ij te si popovídat a zazpívat.
Šárka Kurková

Den pro d ti 2011
Báje né rodinné odpoledne plné zábavy, sportu, tance a v neposlední ad také spole nost krásného
po así a dobrého jídla a pití. Takový krásný as prožil každý, kdo se rozhodl 25.6.2011 prožít
DEN PRO D TI s Korálkem.
Již v dopoledních hodinách mohly rodiny s d tmi zavítat na rybá ské závody na Má idlo. Krásná p íroda
a spole n strávený as provon ný erstvým vzduchem a klidem tu byla pro každého.
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Odpoledne nás p ivítalo p íjemné prost edí u Motelu a Jámy. Pro d ti a jejich dosp lý doprovod tu byl
p ichystán bohatý program, který byl zam en na radost z pohybu a zárove informovanost v mnoha
sm rech.
Instruktorka Lucka Holobradová nás
nabila pozitivní energií, hudbou, tancem
a sportovními sout žemi. Její radost
z pohybu byla motivující a její výdrž
nep ekonatelná.
Dále byly d ti prozkoušeny a pou eny
z chování na silnici a o výbav kola.
Za odm nu jim byl vystaven pr kaz
cyklisty a ur it velký dojem ud lala
i p ítomnost obecního policisty.
Své znalosti a v domosti jsme prov ili
také v t íd ní odpad a zdravov d . Ur it
jedním z velkých p ekvapení byly
fingované úrazy, které si p ipravili žáci
z MZŠ ve Velkém Oseku pod vedením
paní u itelky Jany Formánkové. Mnoho d tí, ale i nás dosp lých, musí paní u itelce pod kovat,
protože tolik pot ebné zákroky p i první pomoci se ukázaly v našem podání ne zcela samoz ejmé. Bylo
obdivuhodné s jakou pílí a nadšením se paní u itelka v nuje svým sv enkyním a co vše je nau ila.
Mohli jsme také obdivovat vojenskou techniku, kterou si pro nás p ipravil pan Petr Bak. Jisk i ky v o ích
všech sv d ily o obdivu a úžasu k dochované historii.
Nadšení a ponau ení o p írod ší il pan Jan
Fagoš. Jeho znalosti a láska k p írod byly
jednozna né. Krásu a moc p írody s kázkou
dravc nám p iblížila návšt va ze záchranné
stanice pro handicapované živo ichy v Pátku.
Poutavé vypráv ní pana Luboše Va ka
si nenechal nikdo ujít.
Spolek dobrovolných hasi pod vedením pana
Mirka Froma nás u il st íkat hadicí na cíl. Hasi i
byli a jsou pro d ti velkým vzorem a inspirací.
Velké dík pat í také podpo e ze strany obce.

Malování na obli ej, výroba zví átek z balónk ,
odm ny za sportovní sout že a drobné ob erstvení to vše bylo p ichystáno jako dárek pro káždé dít
za radost a lásku, kterou nám dávají.
Velkým darem byl v neposlední ad zakoupený
skákací hrad. Tolik smíchu a radosti ze skákání nyní
m žeme nad lovat díky sponzorskému daru.
Vaše hojná ú ast a pot šení z celé akce nám moc
pomáhá a utvrzuje v podpo e podobných akcí. Ovšem
nic takového by se nemohlo p ipravit bez pomoci
mnoha lidí a sponzorských dar . Všem pat í velký
a neocenitelný dík. Odm nou vám jsou úsm vy a št stí našich d tí.
Naši sponzo i a podporovatelé jsou stavební spole nost Drahcom, eská Spo itelna, PaKo Gastro,
Motel u Jezera, Sport bar Jáma, Garancia, spolek Hastrman, OÚ Velký Osek, cukrárna u Král ,
MZŠ Velký Osek, pan starosta P. Drahovzal, J. Fagoš, P.Bak, M. From, paní J. Formánková
a L. Holobradová
Za Korálek Nad je o.p.s., Kate ina Hovorková
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Keramický kroužek pro dosp lé
Cht la bych napsat pár ádk o druhém pololetí keramického kroužku pro dosp lé.
Všichni
astníci tohoto kroužku, to je - d ti, maminky, babi ky, byly velmi šikovné, a jejich výrobky
mohou op t konkurovat profesionál m. Mám z nich velikou radost. Musím zmínit i naše p eškolní d ti.
Tato zkušební t ída, která chodila na keramický kroužek, ukázala, že jsou "šikovné d ti ky".
Už se t ším na nové p edškoláky i dosp láky, kte í svojí fantazií vyrobí op t originální výrobky
Fotky naleznete na stránkách www.nadejeops.estranky.cz, v sekci "fotoabum".
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Žil mezi námi
Když jsem v roce 2004 prohlížel obecní kroniku a pro Ose an z ní vybíral nejzajímav jší a nejd ležit jší
události z historie obce, marn jsem hledal n jakou význa nou osobnost, která se v Oseku narodila.
Zatímco Kolín má svého Františka Kmocha (i když ten se narodil v Zásmukách), Velim volejbalového
mistra sv ta Josefa Tesa e, Chlumec nad Cidlinou dramatika Václava Klimenta Klicperu, Veltruby
fotbalového reprezentanta Ladislava Hlavá ka, Hradec Králové herce Josefa Beka, stavitele Josefa
Go ára a další, Velký Osek nic.
Nejznám jšími oseckými ob any (nevím jestli rodáky) jsou pravd podobn Jan Serbus, vysokoškolský
profesor a význa ný t lovýchovný pracovník, fotbalista František Musil, který se v dresu AFK Kolín stal
amatérským mistrem ech, u itel Václav Klíma, výkonný hudebník, p stitel a amatérský historik. P i svém
pozd jším pátrání po památkách na ochotnické divadlo jsem však narazil na další jméno, jehož nositel
si podle mého názoru zasluhuje pozornost a m že aspirovat na ozna ení význa ná osobnost obce Velký
Osek.
Je to Miroslav Kahle. Narodil se 2.zá í 1913 ve Velkém Oseku, m l dva bratry, staršího Ríšu a mladšího
Jirku. Po absolvování obecní a m š anské školy se vyu il u firmy Vimr v Kolín a vystudoval pr myslovou
školu strojní v Kutné Ho e. Až do nástupu na vojenskou službu pracoval u firmy Vimr, po vojn r.1937
nastoupil do Škodovky Mladá Boleslav. Hned se tam zapojil do innosti v místním Sokole, kterou za al
už v žákovských létech ve Velkém Oseku. Na ná adí cvi il tak dob e, že se dostal do širší nominace
reprezenta ního družstva. Byl také cvi itelem. Základy pro své budoucí mistrovství u n j získala Eva
V chtová, provdaná Bosáková, výborná gymnastka, olympijská vít zka a mistryn sv ta.
Jako zapálený Sokol a vlastenec se za 2.sv tové války zapojil
do odbojové innosti; stal se lenem sokolské skupiny Blani tí
rytí i. Tato skupina vyráb la výbušná odpalovací za ízení,
která partyzáni používali k poškozování železni ních tratí
a vyhazování n meckých transport do pov t í. V polovin
dubna 1945 se vrací do Velkého Oseka, aby v odbojové
innosti pokra oval i tam. Z oseckých ob an byly vytvo eny
hlídky, které vykonávaly dozor nad objekty, ve kterých byli
n me tí vojáci. V ele t chto hlídek byli: Jedli ka – obecní
ú ad, Jehli ka – škola, Kli ka – závod Kapsa a M ller
(Ingstav), Pavlí ek – Šroubárna, Kahle – Sokolovna a nádraží.
Došlo i ke st et m s n meckou armádou v p est elce
u Obecního ú adu p išel o život osecký ob an p. Hn vsa.
V sánských lesích bylo hlídkami zajato 28 n meckých voják .
Dne 5.kv tna došlo k p evzetí všech objekt od N mc
a odchodu n mecké posádky z Velkého Oseka. Byly
prohledávány vlaky, zadržováni a odzbrojováni p icházející
n me tí vojáci. Z lazaretních vlak bylo zadrženo n kolik
vagon se zdravotnickým materiálem a také se zbran mi.
S ozbrojeným doprovodem byl tento materiál poslán do Prahy,
bojující v povstání. N kte í ose tí ob ané se zapojili do boj ,
ve kterých zahynul p. Old ich Vokál. Dne 10.kv tna dorazila
do Oseka Rudá armáda a innost hlídek byla ukon ena.
Za svou odbojovou innost obdržel Slávek Kahle po válce
Ná elník oseckého Sokola M. Kahle
vyznamenání od prezidenta republiky dr. E. Beneše. Jsem
se svými sv enci p i ukázkovém
p esv d en, že krom manželky a nejbližších p íbuzných,
cvi ení na Župním srazu
nikdo z oseckých ob an dodnes o Slávkov innosti v odboji
v Sendražicích v roce 1947
neví. Na rozdíl od jiných „odbojá “ se s ní nikdy nechlubil.
Po válce nastoupil Slávek do Šroubárny p. Konyvky jako vedoucí výroby. Po únoru 1948 se komunist m
stala trnem v oku jeho innost v Sokole i jeho víra v Boha. Když se marn snažili ud lat z n j lena KS
a odmítal i jejich nabídky na spolupráci p i udávání svých kamarád i spolupracovník , obrátili proti n mu
i jeho vále nou odbojovou innost. Když se v Oseku objevily letáky s podpisem erná ruka a vyhrožující
všem komunist m likvidací, obvinili z jejich autorství Slávka s tím, že když za války mohl d lat bomby proti
N mc m, d lá je te proti nim. Následovaly denní a hlavn no ní výslechy na STB v Kolín . Nebyl
ušet en ani bití a dokonce mu vyhrožovali i smrtí. P ed uv zn ním ho zachránil p edseda závodní rady
ve Šroubárn Ji í Karban, také komunista, ale na rozdíl od jiných soudruh , slušný. Ze Šroubárny rad ji
Slávek odešel do Svisu a pracoval jako d lník na stavb zdymadla na Labi. V roce 1949 se oženil
s Hanou Libánskou, která také pracovala ve Svisu. P ed neustálým tlakem komunist na spolupráci
odešel spolu s manželkou v roce 1951 na stavbu Lipenské p ehrady. O jeho vysokých pracovních
kvalitách sv d í to, že byl pov en vedením útvaru PaM (práce a mzdy). Ani tady však neustala snaha
komunist získat ho pro udava ství a tak se po 2 letech vrátil zp t do Velkého Oseka. Svis se mezi tím
p ejmenoval na Ingstav a pom ry v n m se pon kud zm nily. Když komunisté kone n pochopili,
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že Slávka nezlomí, dali mu pokoj. V Ingstavu (pozd ji Vodní stavby) potom pracoval jako vedoucí PaM
a vedoucí u
až do svého odchodu do d chodu v roce 1973.
I když výsledky innosti Slávka Kahleho nedosáhly celostátního v hlasu, pro svou rodnou obec toho
vykonal hodn . Nejen za války. Hrozn moc znamenal p edevším pro osecký sport. Sám byl všestranný
sportovec, krom gymnastiky hrál výborn volejbal a lyžoval. Jeho rukama sokolského cvi itele prošli
všichni ose tí sportovci, fotbalisté, volejbalisté, stolní tenisté, lyža i i hokejisté. Jim dal sportovní základy,
obratnost, mrštnost i sílu, všt poval jim zásady fair-play, u il je kázni a disciplín . Obdivuhodná byla i jeho
innost v rybá ském spolku. Svou víru v Boha krom návšt vy ned lních mší dával najevo p i pé i
o místní kostel, p i jeho opravách a úpravách, kterým v noval mnoho svého asu. Zkrátka, nehrál si
jenom na svém píse ku, pomáhal všude, kde bylo pot eba. Byl Sokol t lem i duší. Sokolskými zásadami
se ídil celý život. Zem el v 88 letech v roce 2001.

Rok 1967 – M. Kahle s arcibiskupem Fr. Tomáškem
a p. fará em z Veltrub p i vysv cení opraveného kostela
Myslím, že pro svou rodnou obec toho Slávek Kahle ud lal opravdu hodn a za to mu pat í uznání. Velký
Osek má svého dalšího významného rodáka.
Václav Žid

Zpráva o innosti odd. HC Velký Osek
Tento sv j p ísp vek o letní innosti hokejového oddílu v naší obci musím za ít zkrácenou zprávou
z Nymburského deníku ze dne 15.7.2011, .164 : v Pod bradech sundají na zimním stadionu st echu.
„Zimák“ je podle statika v havarijním stavu. Hrozí její z ícení! Od 11.7.2011 je vstup na ZS zakázán!
Tak to nám ta nová sezona p kn za íná. Bude-li se hrát hokej na ZS v Pod bradech bez st echy,
tzn. za každého po así, se ješt neví. Náhradním ešením by mohl být ZS v Nymburku, Kolín
nebo v Kutné Ho e.
P i zkoumání možností je situace zatím takováto:
1. ZS v Kolín je pln vytížen,
2. ZS v Nymburku nabízí asy utkání p ed p lnocí,
3. ZS v Kutné Ho e – budeme ješt zkoumat možnosti,
4. ZS v Pod bradech, bude-li v provozu i bez st echy, za každých pov trnostních podmínek,
nevíme.
Jedno je však jisté. Náro nost, ale hlavn finan ní náklady na p ípadnou dopravu do vzdálených m st
pro nás zna n vzrostou.
Pro zajímavost uvádím p ibližný rozpo et našich náklad v sezon 2010/2011, který je d kazem velké
lásky oseckých hrá k tomuto kolektivnímu sportu.
Po et sehraných kol (utkání): 26
Náklady na jedno kolo - 1,5 hod.použití lední plochy:
- rozhod í, asomíra a leda :
Náklady na jedno kolo celkem:
Náklady celkem na 26 zápas (kol) bez dopravy

1550,- K
300,- K
1850,- K
48100,- K
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Z toho d vodu jsme se obrátili na místní zastupitelstvo s žádostí o finan ní p ísp vek 8 000 K
na podporu innosti HC Velký Osek. Dotaci chceme použít na úhradu poplatku pro rozhod í, asom i e
a leda e, tj. cca 300 K za zápas.
V dob , kdy toto íslo Ose anu vyjde, bude vše snad již vy ešeno a naši hokejisté zahájí sezonu
na n kterém z uvedených zimních stadion . Snad?!
Zapsal Bohumil Kaipr

Ubytování u Kliment
Vybavený a za ízený apartmán pro 4 osoby
Vlastní kuchy ka s jídelním koutem, ložnice, sprcha, WC, plynové topení, TV
Samostatný vchod, parkování ve dvo e
Dlouhodob od 100,- K /osobu/den
Jedna noc 450,- K
Ing. Tomáš Kliment, Revolu ní35,Velký Osek
Informace na tel: 602 664 531
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SLUŽBY PRO DOMÁCNOST
Kontakt: Ji í a Alena Vávrovi
Jeronýmova 282
Velký Osek
Mob. 776 669 935
e-mail: jirkaweawer@seznam.cz
Ob dy
Dovoz ob da –
Pestrá skladba jídel, racionální výživa, nabídka z 6 jídel.
Jídelní ek zpest ován o dny mezinárodní kuchyn a speciality.
Podle pot eby zajistíme stravu na sobotu a ned li ve vakuovaném stavu (sta í pouze
oh át).
Nabídka je ur ena pro seniory, maminky na mate ské, závodní stravování a ostatní,
kdo nemají as va it.
Dovoz ob d nabízíme dlouhodob i krátkodob (nap . v dob dovolené, nemoci).
Dalších služby pro seniory
• Donáška nákupu - menší (do 5 položek) 15,- K , v tší 30,- K
• Doprava po obci (léka , Obecní ú ad, pošta, knihovna, kade nice, masáž apod.)
30,-K /30 min. + 5,- K /km
• Doprava mimo obec (léka , ú ad, kulturní akce apod.) 30,- K /30 min. + 5,- K /km
• Sprchování, koupání doma, nebo ve St edisku osob. hygieny - 50,- K /30 min.
• Pedikúra v domácnosti klienta - cena dle pedikérky + 5 K /telefonní hovor
• Zajistíme zap j ení kompenza ních pom cek - p j ovné + 5 K /km
• Drobné opravy a držba v domácnosti – 50,- K /30 min.
• Zajistíme odborné opravy (porucha topení, televize, vodárny apod.)
5 K /telefonní hovor
• Pomoc s ovládáním mobilu, televize a další elektroniky – 30,- K /30 min.
• Další služby dle individuálních pot eb klienta - 50,- K /30 min.
Služby pro rodinu
* Hlídání d tí zdravotní sestrou ve Vaší domácnosti (denní, ve erní)
• pravidelné – 120 K /hod.
• nepravidelné – 150 K /hod.
• v dob nemoci dít te – 120 K /hod.
* Lakta ní poradentství certifikovanou lakta ní poradkyní
• teoretické a praktické rady p i kojení
• pomoc p i odstranování potíží spojených s kojením
Návšt va lakta ní poradkyn v domácnosti není hrazena zdravotními pojištovnami.
cena 250 k /hod.
* Návrat maminek do práce - zaškolení na PC (Microsoft Office, Outlook, Internet).
cena 50,- K /30 min.
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Jak dál s odpady v naší obci?
Milí spoluob ané,
v nujte, prosíme, desetminut svého asu a vypl te anonymn */ p iložený dotazník pravdiv . Získané
informace poslouží jako podklad pro vytvo ení, co nejlepšího systému nakládání s odpady ve Velkém
Oseku.
Odevzdat ho m žete do 15.10.2011:
- na obecním ú ad osobn nebo vhozením do schránky na dve ích ú adu
- na následujících místech:
Knihovna
Mate ská škola
Masarykova základní škola
Zdravotní st edisko, ekárna MUDr. Kulhánka
Dotazník si m žete také stáhnout na internetových stránkách obce: http://www.velky-osek.cz/ a poslat
vypln ný e-mailem na adresu: hamplova@velky-osek.cz nabo na obecni.urad@velky-osek.cz.
Vypln né dotazníky, které budou obsahovat n který z kontaktních údaj
vyrozum ni po vyhodnocení dotazník .

budou slosovány a výherci

Pokyny pro vypln ní dotazníku
Kde je t eba doplnit íslo, dopl te do tvere ku
P i výb ru možnosti zaškrtnutím zaškrtn te:

3

íslici

nebo

V p ípad , že využíváte více možností likvidace odpad , uve te všechny, které vám vyhovují.

Zájemci budou za azení do slosování o ceny!
Chci se zú astnit slosování o ceny:
Kontakt:
(Jméno a adresu, telefonní íslo nebo e-mail, abychom vás mohli vyrozum t v p ípad výhry.)

Jak dál s odpady v naší obci?
z toho d ti do dvou let:

1. Kolik je len vaší domácnosti:

2. Kolik nádob na sm sný odpad (popelnic) využívá vaše domácnost?
3. Stane se, že vám uvedený po et nádob nesta í? NE

vyjíme n

4. T ídíte v domácnosti odpad?
ANO
Pokud jste odpov d li „NE“, napište stru n pro :

NE

5. S umíst ním kontejner na t íd ný odpad:

jsme spokojeni

Pokud nejste spokojeni, vyberte možnost: Kontejnery jsou:

daleko

asto

nejsme spokojeni
v tšinou plné

Jiný d vod (napište jaký):
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6. Jaké odpady t ídíte?
Papír

plast

plast spolu s nápojovým obalem

nebezpe ný odpad

sklo sm sné

bílé

bioodpad

7. Pokud bychom m li možnost t ídit další odpady z domácnosti, využili bychom možnost t ídit
odd len :
nápojový karton ANO

NE

olej z kuchyn

NE

ANO

drobné kovové p edm ty (nap . plechovky ANO

NE

nevím

8. Jak daleko máte nejbližší místo t íd ného odpadu?

do 250 m

více jak 250 m

Nejbližší místo máme (v uici):

ANO

9. Po et kontejner na tomto míst sta í:
10. Je t eba p idat kontejner na: Papír

plast

NE
sklo: sm sné

bílé

11. Vyt íd né odpady odnášíme do kontejneru:
Samostatn

využíváme:

cestu do obchodu

cestu do zam stnání, apod.

12. Pokud se chceme z domácnosti zbavit nepot ebných rozm rných v cí – odpadu, využíváme:
kontejnery ve dvo e proti obecnímu ú adu

jiný zp sob

13. Objemný odpad ze zahrady (nap . v tve), který se nevejde do hn dé nádoby na bioodpad jsme:
odváželi na pozemek za bývalé Vodní stavby (p i silnici na Volárnu)
odváželi do kontejneru ve dvo e proti obecnímu ú adu
14. K odevzdání vysloužilých spot ebi
baterie, zá ivky) využíváme:

likvidovali jinak

z domácnosti (nap . lednice, TV, fén, rádio, mobil. telefon,

odevzdáváme v obchod , kde kupujeme nové
využíváme ervené kontejnery v obci nebo elektrodomek ve dvo e proti obecnímu ú adu
dáváme do popelnice se sm sným odpadem, pokud to rozm r umožní

likvidujeme jinak

15. V p ípad , že máte n jakou p ipomínku k nakládání s odpady v obci, uve te ji zde.

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.
Nep ijímáme anonymy. 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. 11 2011.
Vydává: OÚ Velký Osek, náklad 500 výtisk , tiskne: Tiskárna Puchner, Kolín, registrováno Okr. ú adem Kolín pod zna kou
PT-03204/2251995
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