O s eč a n
Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Osečan. Ti, kteří jej znají a listují v něm
dlouhá léta, si jistě všimli, že došlo
k mnoha změnám. V prvé řadě, Osečan bude distribuován po 1 ks do každé
domácnosti v obci Velký Osek. Pokud
se k Vám nedostane, požádejte o něj
osobně, telefonicky či mailem na obecním úřadě obce Velký Osek. V elektronické podobě bude okamžitě po svém
vydání dostupný ke stažení na webových stránkách obce.
Další nepřehlédnutelnou změnou
v Osečanu je jiný vzhled a provedení.
Je barevnější, resp. celobarevný. Věřím,
že toho pisatelé využijí a budou přidávat
ke svým článkům i barevné fotograﬁe,
které Osečan pro Vás, čtenáře, oživí.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou další
číslo čtvrtletního obecního zpravodaje

V neposlední řadě si dovolím zmínit, že obecní čtvrtletník Osečan bude
poskytován zdarma, jelikož jde o cenný
zdroj informací o činnosti vedení obce
Velký Osek a dění v ní. A za takové
informace by se nemělo platit. Je mou
povinností a je v zájmu mém i mých
kolegů ze zastupitelstva Vás pravdivě
a úplně informovat o tom, co se nám
daří pro obec dělat, a co se naopak
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nedaří, nebo s jakými potížemi se při tom
potkáváme.
Náklady na toto provedení a distribuci Osečanu jsou téměř stejné
ve srovnání s dosavadním způsobem,
kdy bylo distribuováno jen 400 ks.
Zároveň uvažujeme o zavedení informačního SMS-kanálu, kdy po registraci telefonního čísla na obecním
úřadě obdržíte čas od času SMS-ku
s důležitými aktuálními informacemi.
Snad se Vám bude nová tvář Osečanu líbit a budete jej rádi pročítat. Jistě
v něm najdete vždy něco, co Vás potěší a připoutá blíže k Velkému Oseku.
Možná Vás to inspiruje, abyste i Vy
do něho napsali nějaký příspěvek.
V této předvánoční době mi dovolte popřát všem občanům a čtenářům
Osečanu pevné zdraví, mnoho pohody a dostatek dobrých lidí kolem sebe.
A máte-li nějaká novoroční předsevzetí,
nechť máte silnou vůli jim dostát.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO SE DĚJE V OBCI
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce Velký
Osek se konala 25. 10. 2011 a 29. 11.
2011. Na prvním z těchto zasedání
zastupitelstvo obce rozhodlo o nepřijetí nabídky Elektrizace železnic Praha, a.s., na odkup jejích průmyslových
areálů na ulici Prokopa Holého (naproti
fotbalovému hřišti), odsouhlasilo prodej
garáže na ulici Revoluční u benzinové
pumpy směrem na Libici nad Cidlinou
místnímu Mysliveckému sdružení Pětidubí za 46 tis. Kč. Druhé zasedání
bylo velmi významné, jelikož se jednalo
o další budoucnosti společnosti Velkoosecká sportovní, a.s.. Dále na něm
zastupitelstvo schválilo podání několika
žádostí o dotace na Středočeský kraj,
schválilo i vyhlášku o regulaci hudebních akcí a technoparty na území obce
Velký Osek. Není-li níže podrobně popsáno dění ze zastupitelstva obce, je
možné se seznámit se zápisy z jeho
zasedání na webových stránkách obce
nebo na obecním úřadě obce Velký
Osek.
Všechna zasedání zastupitelstva
jsou veřejná, pracovní, o jednotlivých
bodech programu se vede diskuse,
a proto neváhejte a přijďte se ptát
svých volených zástupců. Program zasedání zastupitelstva je vždy vyvěšen
na webových stránkách obce a na vývěskách v obci nejméně 7 dní před jeho
konáním.
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Poslední zasedání zastupitelstva
obce v tomto roce, na němž bude
schvalován rozpočet obce na rok 2012,
se koná dne 20. 12. 2011 od 18 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
obce Velký Osek.

1. BUDOUCNOST SPOLEČNOSTI VELKOOSECKÁ
SPORTOVNÍ, A. S.
V roce 2007 založila, na návrh tehdejšího starosty Ing. Jiřího Otty, obec
akciovou společnost Velkoosecká sportovní, a. s., a to za účelem provozování
sportovních a rekreačních zařízení a přípravy projektu Národního bruslařského
stadionu. Za tímto účelem obec vložila
do společnosti pozemky fotbalového
hřiště, pole a další menší pozemky
v blízkém okolí. V roce 2008 obec
společnosti půjčila 2,5 mil. Kč. Stejně
tak si společnost pod vedením předsedy představenstva Ing. Jiřího Otty
půjčila a nasmlouvala další peníze
a práce za více než 4,5 mil. Kč, ke kterým se přičítají ještě úroky. Celkově tak
závazky společnosti dosáhly k 15. 2.
2011 výše 7,8 mil. Kč. Toto datum je významné v tom, že v tento den se obec,
jako zakladatel a akcionář společnosti
dověděla, že předseda představenstva
společnosti Ing. Jiří Otta a místopředseda představenstva společnosti Martin Koška dobrovolně podepsali notářský zápis s exekuční doložkou, pokud

neuhradí jednomu z věřitelů dlužné peníze do 15. 3. 2011. Den před vypršením lhůty byla obec informována, že Ing.
Jiří Otta a Martin Koška na své funkce
ve společnosti rezignovali, aniž by zajistili uhrazení peněz ve lhůtě, ke které se
v notářském zápise zavázali. Od té
doby byla společnost (a tím i fotbalové
hřiště) pod reálnou hrozbou exekuce.
Vedení obce a následně i nové vedení společnosti se pokoušelo v průběhu
roku 2011 vyjednávat s věřiteli společnosti o řešení vzniklé situace. Pozemky společnosti, ovšem bez fotbalového
hřiště, byly v létě 2011 nabízeny ke
koupi.Žádný kupec se bohužel nenašel,
jelikož pozemky nejsou zasíťované (vodovod, kanalizace) a jsou tak neatraktivní v této ekonomicky nepříznivé době.
Následně se vedení společnosti na návrh věřitelů pokoušelo zajistit úvěr, který
ovšem bankovní sektor odmítl poskytnout. O tom vedení společnosti informovalo věřitele již v září 2011 a požádalo je
o stanovisko, jaký další postup navrhují.
Ti ale během září, října ani listopadu
žádné stanovisko obci ani vedení společnosti neposkytli. Tato patová situace
přes veškeré snahy starosty a místostarosty obce sejít se s věřiteli v listopadu
2011 vyvrcholila tím, kdy jeden z věřitelů společnosti, Ing. Jiří Otta, označil
komunikaci se starostou obce za ztrátu
času. Nařkl Velkooseckou sportovní,
a.s., že protiprávně používá jeho peníze
a že za účelem úhrady jejích závazků
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(dluhů) mělo vedení společnosti zvednout nájemné fotbalovým klubům, které
na hřišti dlouhá léta působí a pracují
s mládeží a zastupitelstvo obce je aktivně podporuje jak ﬁnančně tak i materiálně. Rovněž Ing. Jiří Otta nesouhlasil
s návrhem, aby bylo fotbalové hřiště vyjmuto z majetku společnosti, provedeno
zhodnocení pozemků přeměnou na stavební parcely (kromě fotbalového hřiště)
a pak následně byli uspokojeni věřitelé
z jejich prodeje. Ostatní věřitelé se k tomuto návrhu nevyjádřili vůbec.
I přes snahy vedení obce a společnosti situaci řešit, byla na majetek
Velkoosecké sportovní, a. s. koncem
listopadu 2011 nařízena exekuce. Stalo se tak na základě notářského zápisu
s exekuční doložkou, který byl odsouhlasen a podepsán bývalým předsedou
představenstva společnosti Ing. Jiřím
Ottou a místopředsedou představenstva společnosti Martinem Koškou.
Zastupitelstvo dne 29. 11. 2011
schválilo učinit takové kroky, aby ochránilo vklad obce do společnosti jako
akcionář (pozemky fotbalového hřiště
a pole) i jako věřitel (půjčka 2,5 mil. Kč
+ úroky) a pokusilo se tak snížit hrozící
škodu, tj. schválilo podání insolvenčního návrhu na společnost. Tento krok je
logický, jinak by se obec nechovala jako
řádný hospodář a přišla by o vše, co
do společnosti bez záruk vložila ještě
za vedení bývalého starosty Ing. Jiřího
Otty.
Další vývoj situace je nepředvídatelný, jelikož neznáme postoj ostatních
věřitelů společnosti. Fotbalové hřiště
může být rovněž předmětem exekuce.
Vše je nyní na věřiteli, který podal návrh
na exekuci. Postoj zastupitelstva obce
je zřejmý, snaží se snížit možné škody
na vkladu obce do společnosti. Prověřování trestního oznámení na bývalé
vedení společnosti je stále v řešení.

2. BEZPEČNOST
A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
V OBCI
Obecní policie Velký Osek ve III.
čtvrtletí roku 2011 zaznamenala mnoho
desítek protiprávních jednání v oblasti
dopravy, a to nejen při překročení nejvyšší povolené rychlosti, ale i v podobě
nepovoleného parkování na chodní-

cích, veřejné zeleni, předjíždění přes
plnou čáru atd. Jde o jednání, které
může mít zásadní až tragické následky,
např. kdy maminka s kočárkem kvůli
špatnému parkování musí sejít z chodníku na rušnou silnici, např. Revoluční,
Jiráskova. Máte-li jako majitel auta možnost parkovat doma, na své zahradě či
v garáži, pak takové možnosti, prosím,
využívejte.
Často strážníci obecní policie řeší
nalezené psy, kteří bohužel nemají
žádné označení (ani povinnou psí
známku), a pak jsou majitelé nedohledatelní. Prosíme tedy chovatele, aby je
lépe zabezpečovali a označili k rychlé
identiﬁkaci (známka, obojek s číslem
popisným či telefonním číslem). Hlídka
obecní policie rovněž průběžně kontroluje a řeší nezákonná jednání na problémových místech v obci (např. Husovo náměstí u min. pramen, nový vchod
u základní školy, benzínové pumpy), např. vandalismus, nedodržování
dopravního značení, alkohol a kouření mladistvých. Průběžně kontrolují i oprávněnost záboru veřejných
prostranství (např. lešení, stavební materiál na chodníku, trávě), ke kterým je
třeba vždy souhlas obce bez ohledu na
jejich vlastnictví (§ 34 zákona o obcích).

3. REGULACE HUDEBNÍCH
AKCÍ V OBCI
Od 1. ledna 2012 vstoupí v účinnost
vyhláška o regulaci některých hudebních akcí na území obce Velký Osek.
Vyhláška byla připravena na základě
zkušeností s nekontrolovatelným pořádáním dlouhotrvajících akcí v okolních
obcích a městech a rovněž po zkušenosti, kterou v této věci obec Velký
Osek získala v polovině července 2011,
kdy zde byl pořádán koncert hudebních
skupin pro účastníky, jež jsou dlouhodobě sledované Policií ČR. Tato akce si
v obci vyžádala nasazení mnoha desítek
policistů z důvodu monitorování a předcházení porušování veřejného pořádku
účastníky koncertu. Díky Policii ČR se
celá akce obešla bez jakýchkoliv větších problémů, i když pro více než 100
účastníků svatební hostiny, která probíhala jen několik metrů od místa konání
koncertu, mohla být přísná bezpečnostní opatření nepříjemná, leč byla nutná.
I z tohoto důvodu má obec zájem na
tom, aby byly obdobné hudební akce
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podrobeny jasně danému režimu. Vyhláška obsahuje zejména základní povinnost nejméně 15 dnů před konáním
oznámit tuto akci obecnímu úřadu obce
Velký Osek, přičemž organizátor akce
musí splnit podmínky na zabezpečení
pořadatelské služby a zajistit úklid po
akci. Pokud by tak organizátor akce neučinil, může být akce přerušena či zakázána a organizátor může být pokutován.
V době od 22 do 8 hod. nesmí být akce
bez souhlasu obce pořádána s ohledem
na zachování pokojného života občanů.
Pokud jde o tradiční akce místních spolků a sdružení, tj. plesy, karnevaly, máje,
pak ty takovému oznamovacímu režimu
nepodléhají, jelikož bývají konány pod
záštitou obce.

4. ROZPOČET OBCE
NA ROK 2012
Ve spolupráci starosty, místostarosty
a ﬁnančního výboru vznikl návrh rozpočtu obce na následující rok 2012.
Podařilo se v tomto roce přijmout mnoho opatření za účelem úspory a zefektivnění provozu obce, např. dodavatel
levnější energie (plyn, elektřina), nový
provozovatel webových stránek obce
a zlepšení nakládání s odpady. Rozpočet na následující rok je vytvořen jako
vyrovnaný s předpokládanými příjmy
a výdaji ve výši 22,5 mil. Kč. Důležité je rovněž to, že se se všemi věřiteli
z minulosti obec v průběhu tohoto roku
domluvila na reálných splátkových kalendářích, což jí umožní odpovědně
plánovat investice do budoucna. Konečná podoba návrhu rozpočtu obce na rok
2012 je zveřejněna na webových stránkách obce a na vývěskách po obci. Je
samozřejmě k nahlédnutí i na obecním
úřadě.

5. ODPADY V OBCI
Na podzim 2011 proběhla ve Velkém Oseku dotazníková akce, jak jsou
občané spokojeni s odpadovým hospodářstvím v obci. Na základě šetření bylo
zjištěno, že způsob nakládání s odpady je pro občany většinou srozumitelný
a přehledný. Jasně stanovené podmínky pro užívání obecního dvora vyjasnily
nakládání se stavební sutí, velkoobjemným odpadem a nakládání se starými
elektrospotřebiči a tak už nejsou jarní
a podzimní mobilní svozy velkého a ne-
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bezpečného odpadu noční můrou pro
místní občany. Z dotazníků rovněž bylo
zjištěno, že je třeba v některých částech obce doplnit kontejnery na třídění odpadů – plast, papír, sklo. Některé
kontejnery byly již v obci doplněny v létě
2011, další ještě přibudou v průběhu
prosince 2011.

dů (plast, papír, sklo) energii 2 364 997
MJ a snížili emise CO2 o 96,919 tun.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE !
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sociální politiku, školství, sport, kulturu
a spolupráci se spolky.
Komise vznikla začátkem roku 2011
a v současné době má sedm členů,
kterými jsou MUDr. Hana Fagošová,
Ing. Helena Erbenová, Mgr. Helena Babáková, Vlastimil Hovorka, MUDr. Jan
Kulhánek, Vlastimil Soukup a Lubomír
Šmidrkal.
Jejím primárním úkolem pro rok
2011 bylo sestavení návrhu Koncepce
sociální politiky obce na následující tři
roky. Tento návrh byl připraven a předán
zastupitelstvu ke zhodnocení a dopracování.

Vylepšování nakládání s odpady
způsobilo, že je naše obec poměrně
dobrá v třídění odpadů ve srovnání s
jinými obcemi ze Středočeského kraje.
Ten totiž organizuje soutěž „My třídíme nejlépe!“, resp. srovnává výsledky
třídění odpadů v jednotlivých obcích
a městech Středočeského kraje. Města
a obce jsou rozděleny do čtyř kategorií
podle počtu obyvatel a jsou dána hodnotící kritéria. Hodnotí se hustota sběrné sítě, druhy sbíraných odpadů (papír,
plast, sklo, nápojový karton, bioodpad),
jejich množství na 1 obyvatele a další
kritéria vztahující se k této problematice. Hodnocení probíhá v období od října 2010 do konce září 2011. Velký Osek
spadá do kategorie obce od 2 000 do
10 000 obyvatel, přičemž celkový počet
obcí zapojených v této kategorii je 77.
A jak si naše obec vedla?
4. Q/2010
1. Q/2011
2. Q/2011
3. Q/2011

36. místo
42. místo
51. místo
12. místo

120 bodů
96 bodů
98 bodů
229 bodů

Celkové pořadí:
Velký Osek 22. místo 543 bodů
Více informací naleznete na stránkách: http://www.studiomonte.cz/soutez
/podminky-souteze.html
Tento přístup občanů má velmi pozitivní dopad do životního prostředí,
protože podle studie autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která
třídění odpadů organizuje, obyvatelé
Velkého Oseka ušetřili tříděním odpa-
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ZÁVĚREM
Věřím, že Vás zajímá dění v obci,
a proto se snažím Vás pravdivě a úplně
o něm informovat. Pokud nebude odpovězeno či napsáno vše, co jste chtěli
vědět nebo pokud jste něčemu neporozuměli, či se jen chcete dozvědět více
o dění v obci, pak neváhejte a podívejte
se na webové stránky obce www.velkyosek.cz, přijďte na obecní úřad, napište mi na starosta@velky-osek.cz nebo
zavolejte na telefon 321 795 523 nebo
724 180 039. Děkujeme za Vaše pochopení a podporu.
Blíží se čas Vánoc, svátků míru
a klidu, proto Vám jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce Velký Osek
přeji jejich příjemné a klidné prožití,
v kruhu rodinném, mezi přáteli a lidmi dobré vůle. Věřme, že se zázraky
o Vánocích dějí a novoroční předsevzetí se nám splní. Těším se
na setkání s Vámi kdekoliv
v ulicích Velkého Oseka
nebo na obecním úřadě.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

ZPRÁVA ZE
SOCIÁLNÍ KOMISE
V posledním letošním
čísle Osečanu bych rád v
krátkosti představil činnost
Komise pro zdravotnictví,

Základním tématem v Koncepci je
oblast podpory našich spoluobčanů seniorů. Jistě to bude i téma nejdiskutovanější. Podporujeme, aby služby seniorům fungovaly v obci i v příštích letech,
ale zároveň věříme, že lze nastavit
pro obec i samotné občany kvalitnější
a efektivnější systém.
Ruku v ruce s Koncepcí vznikla
i Matice příspěvkové politiky obce směrem k místním spolkům a organizacím.
Na základě Matice a žádostí spolků budou Komisí navrženy příspěvky na příští
rok. Jsme přesvědčeni, že nový systém
bude transparentnější a spravedlivější.
Že se osvědčí a bude ve své základní
podobě využíván i v následujících letech. Konečně, že přispěje k pokračování či rozšíření sportovních a kulturně
společenských akcí v naší obci.
Komise se samozřejmě zabývala
i úkoly méně medializovanými, ale i tak
důležitými. Vyjadřovala se tak k žádostem spolků, organizací i občanů, které
dorazily na obecní úřad a měly menší či
větší spojitost se sociální politikou.

Zpravodaj obce Velký Osek
Komise se schází pravidelně jedenkrát za měsíc a jako předseda bych rád
ocenil přístup jednotlivých členů, kteří
se na každém setkání snaží aktuální
témata řešit otevřeně a s cílem, který
bude ku prospěchu občanů naší obce.
Na závěr bych rád popřál všem
našim spoluobčanům krásné Vánoční
svátky a hodně zdraví a štěstí v roce
2012.
Vlastimil Hovorka
Předseda Komise pro zdravotnictví,
sociální politiku, školství, sport,
kulturu a spolupráci se spolky
socialni@velky-osek.cz
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MOŽNOST PROPAGACE
FIREM NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH OBCE
VELKÝ OSEK
Na základě modernizace webových
stránek Velkého Oseka a snahy obce
podpořit místní podnikatelské subjekty
jejich propagací na obecním webu, byli
na www.velky-osek.cz/ﬁrmy-a-podnikatele umístěni podnikatelé provozující
v obci svoji činnost.

městnanců. Celkem bylo na web umístěno 68 podnikatelů (služeb) a 17 podniků. Je samozřejmě možné, že někteří
podnikatelé, zejména v oblasti služeb,
zatím nejsou na webu umístěni. Pokud
chcete své služby prezentovat zdarma
na webu obce Velký Osek, zašlete prosím základní údaje o Vašem podnikání
na email: majetkovy@velky-osek.cz.
Jakub Munzar
Předseda výboru majetkového,
investičního a územního rozvoje

Podnikatelé byli rozděleni do 5 skupin: obchody, restaurace a ubytování,
řemesla, služby a podniky nad 5 za-

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(SRPEN - ŘÍJEN 2011)

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
80 let:

Václav Nechvíl
Anna Šimková

Bohumila
B
Š
Švandová
h
Josef Blecha

85 let:

Vlastimil Paroulek
Růžena Psotová
Bohuslav Kadavý

Věra Rutová
utová
vá
á
M
rst
Marianne
Förstlová

91 let:

ambousek
k
Anna Vokounová Miroslav Rambousek

95 let:

Miloslav Dvořák

97 let:

Marta Krištofová

Ludmila
mi Vančurová
ančurová
Jarmila Měchýřová

NAROZENÍ:
Ella Řečinská

Tadeáš Melichar

VÍTÁNÍ DĚTÍ:
Lukáš Macek
Šimon Fisch
Ema Babčanová
Adam Svinčák
Alexandra Elizabeth Dzurková

Daniela
ela Polívková
Ema Brabencová

Josef Hanuš
Libuše Sehnoutková
Josef Bednář

Ji
Jiří Matějka
Jo
Josef Kříž

ÚMRTÍ
Margita Demeterová
meterová
ka
František Konyvka
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KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
MIKULÁŠ
Konec listopadu jsme oslavili
v čertovských a andělských převlecích. Do naší MŠ totiž zavítal
čert Zachariáš a přivedl s sebou
i Mikuláše. Nechyběla spousta tanečků, písniček, dobrá nálada a samozřejmě i dobrůtky nám Mikuláš
za básničky dal.

A CO NÁS JEŠTĚ
ČEKÁ?
12. 12. přijede do MŠ cirkus
Tornádo

13. 12. nám děti z LŠU zahrají
na hudební nástroje
15. 12. se v jednotlivých třídách
uskuteční vánoční besídky. Děti pilně nacvičují, aby přilákaly Ježíška
i do naší MŠ. Jistě se jim to povede.
Eva Žilková

Chtěli bychom Vám všem
za naší mateřskou školu
popřát krásné a klidné prožití
adventního času,
šťastné a veselé Vánoce.
Mnoho štěstí a zdraví
do roku 2012.

6

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XVI • 4/2011

ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Začátkem tohoto školního roku došlo ke změně ve vedení školy. Po mnoha
letech opustil na vlastní žádost funkci
zástupce ředitele školy pan Mgr. Pavel
Šašma. Chtěl bych mu i touto cestou
poděkovat za vše, co pro naši školu,
její učitele a žáky udělal. Přeji mu štěstí
a hodně úspěchů ve funkci místostarosty obce Ovčáry.

Na základě výběrového řízení byla
jmenována zástupkyní ředitele školy
paní Mgr. Edita Burešová. Také jí přeji
v nové pozici hodně úspěchů a věřím,
že její působení bude přínosem pro rozvoj MZŠ Velký Osek.
Od září navštěvuje první třídy naší
školy 30 nových žáků. Pro snadnější
vstup do školních let jsme je zařadili
do dvou prvních tříd. Již tradičně si naši
prvňáčci osvojují základy čtení a psa-

ní pomocí genetické metody. Děti mají
radost, že po třech měsících školní docházky zvládnou přečíst již první věty.
Více o této metodě a naší škole najdete
na www.zsvelkyosek.cz.
Václav Kobera,
ředitel MZŠ Velký Osek

ŠKOLNÍ PROJEKTY

A.

EU peníze školám - Škola
pro život

Naše škola se zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro
vzdělávání“ v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který vyhlásilo MŠMT pro základní školy v ČR a který je zcela ﬁnancován
prostředky ESF. Cílem našeho projektu
je prostřednictvím nových metod a nástrojů dosáhnout zlepšení stavu vzdělávání na naší základní škole. Zkvalitnění
a zefektivnění výuky bude dosaženo
metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a využíváním
nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Do tvorby digitálních učebních materiálů se přímo zapojilo 10 učitelů, kteří vytvoří v letošním
a příštím školním roce více než 800 digitálních učebních materiálů. Díky projektu je také umožněno nadstandardní
dělení tříd. V letošním roce jsme tohoto
dělení využili při výuce cizího jazyka,
na část hodin matematiky a českého
jazyka a rozšíření nabídky volitelných
předmětů. Zároveň tento projekt umožní zlepšit vybavení školy moderní technikou. Počítačová učebna byla rozšířena o 4 žákovské počítače, k dispozici je
nová kopírka a tiskárna. Výuka některých předmětů bude obohacena využíváním interaktivních tabulí a další prezentační techniky. Pro přípravu a práci
ve výuce budou sloužit učitelům nové
notebooky. Plánujeme také nákup výukového softwaru a interaktivních učebnic. Celková dotace na dvouletý projekt
představuje částku 1 300 000,- Kč.

B.

Pro ladnost a správnost
pohybu – zrcadlový sál

V letošním roce naše škola opět
získala dotaci z Fondu sportu, volného
času a primární prevence Středočeského kraje. Tentokrát
jsme získali 57 000
Kč na projekt Pro ladnost a správnost pohybu – zrcadlový sál.
Díky tomuto projektu
je náš gymnastický sál
v současné době již vybaven velkými zrcadly
a žaluziemi. Z peněz
projektu budou ještě
nakoupeny nové žíněnky. Gymnastický sál je
využíván nejen v hodinách tělesné výchovy,

ale také v rámci kroužku gymnastiky, aerobiku, moderního tance. Sál je
využíván i při sportovních aktivitách
občanů naší obce – zdravotní cvičení
pro dospělé a cvičení pro děti. Nové
vybavení gymnastického sálu přispěje

k lepšímu držení těla cvičenců a ke zlepšení jejich
pohybových
dovedností.
Návrh projektu spolu se
žádostí o dotaci zpracovaly paní učitelky Helena Babáková a Marcela Muniová, které také
zabezpečily realizaci projektu.
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C.

Zavedení výuky anglického
jazyka od první třídy ZŠ

V září 2011 oﬁciálně skončil projekt Super Nature, který nám ve škole
úspěšně zavedl anglický jazyk v 1. a 2.
třídách. Projekt skončil, ale výuka anglického jazyka v 1. a 2. třídách na naší
škole pokračuje.
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Komentáře rodičů:

Hodnocení ředitele školy

„Děkujeme paní učitelce Babákové
za krásné hodiny angličtiny“
„Moje dcera se pokaždé těší na paní
učitelku Burešovou, a tak jsem spokojená i já.“

Velmi vítám možnost naší školy
podílet se na projektu Vzdělávacího
institutu Středočeského kraje, který
byl spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Díky projektu jsme přešli
na systematickou výuku, která je součástí školního vzdělávacího programu.
Máme dobře připravené učitele, kvalitní
metodiku, vhodné a atraktivní výukové
materiály.

D.

Oranžová
regionům

učebna

–

ČEZ

Paní učitelka Hartmanová zpracovala projekt Modernizace učebny fyziky
a chemie. Je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd
a vytvoření potřebného zázemí pro výuku. Záměrem je podpora moderních výukových metod a aktivní zapojení žáků
do výuky.

Ohlédnutí za projektem
Super Nature:
Z inspekční zprávy ČŠI:
„Další pozitivní přínosy přináší realizovaný projekt výuky anglického jazyka
od 1. třídy. Zde využívané metody se
opírají především o poslech a vizualizaci, dramatické činnosti, nápodobu,
rozvoj komunikace. Žáci mají dostatek
pomůcek, podpora zahrnuje didaktickou techniku.
Z dotazníkového šetření:
Anglický jazyk metodou Super Nature se líbí nejen žákům, ale spokojení jsou i rodiče. Hlavní výhodu vidí
v tom, že děti jsou denně vystavovány
mluvené angličtině v podobě nahrávek
a písniček na CD. Rodiče jsou velice
spokojeni a oceňují možnost, kterou
škola dětem nabízí. Všichni mají zájem
o pokračování v dalších letech.
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Odpovědi dětí na otázku, zda je výuka anglického jazyka baví a proč:
„Baví mě, protože je sranda.“ „Protože kreslíme a děláme u toho legraci“.

Náš projekt postoupil do druhého
kola, kde bylo úkolem školy připravit
video z hodiny fyziky. Zvolili jsme téma
Elektrolýza a s našimi deváťáky natočili
krásné video. O úspěšnosti této části soutěže rozhoduje počet prostřednictvím internetu přidělených hlasů.
Jsme zvědavi, jak ve velké konkurenci
Středočeského kraje a Prahy uspějeme. Další informace o škole najdete
na www.zsvelkyosek.cz.
Václav Kobera,
ředitel MZŠ Velký Osek

Zpravodaj obce Velký Osek
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
ŽÁKŮ MZŠ
FLORBAL CHLAPCI
3. místo v okresním ﬁnále ﬂorbalu žáků 6. - 7. tříd
vybojovali Šimon Šmiřák, Slávek Karban, Jiří Sedláček,
Ondřej Sodoma, Martin Rezler, Jiří From, Martin Nikles,
Stanislav Rosendorf.

FLORBAL DÍVEK
5. místo v okresním kole ﬂorbalu dívek 8. - 9. třída.
Hartmanová Zuzana, Hošková Eliška, Niklesová Andrea, Vávrová
Lucie, Čejková Daniela, Veselá Tereza, Mňoučková Veronika,
Ulčová Zuzana, Chodová Tereza, Balounová Eliška, Krulická
Kateřina.

ÚSPĚCH NAŠICH FOTBALISTŮ
Dne 27. 9. se družstvo našich chlapců 7. a 9. tříd zúčastnilo fotbalového turnaje pořádaného Středočeským fotbalovým svazem „Fotbal
ano, drogy ne“. V turnaji se představilo 8 družstev základních škol okresů
Kolín, Nymburk a Kutná Hora. Ve čtyřčlenné skupině jsme nejprve remizovali
s 5. ZŠ Kolín 1:1. Poté jsme dvakrát zvítězili stejným poměrem 2:0 nad 1. ZŠ
Český Brod a ZŠ Nymburk, Komenského. Tím jsme si ve své skupině zajistili
1. místo a postoupili do semiﬁnále, kde jsme narazili na družstvo 4. ZŠ Kolín.
I zde se nám podařilo zvítězit v poměru 2:0 a cesta do ﬁnále byla otevřená.
Finálovým soupeřem nám bylo družstvo ZŠ Čáslav, Sadová složené z žáků
FC Čáslav, hrající ligové zápasy. Brzy jsme se ujali vedení 1:0 a už už to vypadalo, že se nám podaří celý turnaj vyhrát. Pak jsme ale 5 minut před koncem obdrželi vyrovnávající gól a v krátkém čase další. Prohra 1:2 znamenala
celkově výborné 2. místo. Poděkování za vzornou reprezentaci naší školy
patří těmto žákům: J. Karban, J. Plášil, R. Dunka, J. Martínek, L. Novotný,
T. Beran, V. Šindelář, F. Kučírek, J. Bláha, O. Sodoma, S. Rosendorf.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Výsledky družstev:

chlapci 3. místo na okrese Kolín / z 13 škol /
dívky 4. místo na okrese Kolín / z 11 škol /

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ ATLETICKÝ ČTYŘBOJ:
dívky - celkem 56 závodnic
6. místo Zuzana Hartmanová, 1528 bodů
13. místo Eliška Hošková, 1368 bodů

chlapci - celkem 66 závodníků
11. místo Luboš Novotný, 1466bodů
16. místo Jindřich Bláha, 1410 bodů
připravila Marcela Muniová
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
Až budete číst tyto řádky, bude
na ulicích možná první sněhový poprašek, ale také možná bláto a mokro.
To všechno patří k současné polabské
zimě. Tu můžeme prožít sportem s lyžemi na horách a také s dobrou knížkou
v teple domova.
Od doby, kdy vyšlo poslední číslo
Osečanu mnoho nových titulů do naší
knihovny nepřibylo, ale některé se přece jen najdou.
Začněme tradičně regionálními autory, spjatými s Kolínem a okolím. Mezi
ně patří i autor známý i v zahraničí - Jan
Novák, který v dětství žil krátce s rodiči
i ve Velkém Oseku. Pak v Kolíně a odtud
jeho rodina emigrovala do USA. Jeho
nová knížka „Aljaška aneb příběh příběhu“ je zasazena do Chicaga v USA
s plejádou postav a postaviček různých
typů a národností spolu s českými emigranty. Radovan Dršata patří k dalším
Kolíňákům, kteří svěřili své myšlenky
a vzpomínky na mládí v Kolíně papíru
a čtenářům. Jeho „Modré patky“ – příběhy promísené nadsázkou a laickým
nádechem psychologie , líčí radosti a
strasti mládí 70. a 80. let 20. století. Také
nesmíme zapomenout na oblíbenou
/hlavně čtenářkami/ Irenu Fuchsovou.
Její „Když se řekne Fuchsoviny 2“ patří k dalším titulům v dlouhé řadě jejich
vydaných knížek. Částečně do regionu,
ale z druhého konce, patří i nymburský
autor Jan Řehounek se svými dvěmi
knížkami. V jedné /té pro dospělé/ zpra-

covává zápisky svého strýce, ruského
legionáře Rudolfa S. Řehounka: „Příběh
legionáře“. Velmi poutavé a zajímavé
čtení z doby, o které se dříve nesmělo
mluvit. Doplněno je dobovými fotograﬁemi. Druhá z jeho knížek je určena dětem: „Pohádky z kerského lesa“, kde se
pověsti citlivě mísí s novými pohádkami.
Mezi románem a literaturou faktu stojí
vzpomínky C. Mašína a M. Paumera:
„Cesta na severozápad“, která popisuje
jejich probojování se na Západ v letech
studené války.
K napínavé literatuře faktu spojené
se záhadami patří „Teror a lži. 11. září
2001“ /Rétyi/ a „Konec světa. Další
mayská proroctví“/Gilbert/.

Také mnoho časopisů a jejich zvláštních vydání nabízí nepřeberně tipů
a nápadů na tradiční či netradiční vánoční výzdobu a pečení nebo vlastnoruční výrobu různých dárků. Přijďte se
sami přesvědčit. Těšíme se na Vás!

Otevírací doba:

Ze životopisných publikací nesmíme zapomenout na publikaci od Jiřího
Datla Novotného: „Závidím“. Vzpomínka na Jiřího Grossmanna od jehož narození uplynulo 70 let a 40 let od jeho
předčasného úmrtí.

PO + ČT

Z bestsellerů stojí za zmínku novinka od velmi oblíbeného W. Smitha: „Šelma“- problém z pobřežních vod současné Afriky sužované somálskými piráty.
Mezi autory, kteří se hodně půjčují patří
také česká spisovatelka Hana Körnerová. Její poslední kniha se jmenuje
„Dům U Tří borovic“ – romantický příběh
z Francie 19. století. U dětí to vyhrává Zdeněk Miler: „Krtek a televize“- jak
tato technická vymoženost dorazila i ke
zvířátkům a co všechno způsobila.

ÚT + PÁ

Sněží a chodníky jsou zaváté.
Doma to voní pečení a muškátem.
Do pokoje nahlížím klíčovou dírkou,
Zda vánoční stromek bdí nad nadílkou.
Maminka volá: Přilož do kamen!
A tak pilně topím celý den.
Je mi krásně. Jak v obrázkových knížkách,
Které dostávám od Ježíška.
/Michal Černík/
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Protože se blíží vánoční svátky,
chtěla bych upozornit i na některé knihy
s vánoční tematikou, týkající se zvyků,
výzdoby i pečení cukroví. Například:
„Vánoce. Tradiční zvyky a koledy“ /Šulc/
a hlavně pro děti „Ježíšek vypráví o vánočních tradicích“ /Ber/.

09:00 - 11:00
12:00 - 15:00

ST - není výpůjční den
12:00 - 17:30

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

www.knihovnavelkyosek.wz.cz

DO NASTÁVAJÍCÍCH VÁNOČNÍCH
A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ
VŠEM ČTENÁŘŮM I OBČANŮM
VELKÉHO OSEKA
PŘEJI DNY PLNÉ POHODY
S PĚKNOU KNIHOU
A MNOHO KRÁSNÝCH CHVIL
V KRUHU NEJBLIŽŠÍCH.
J. DOHNALOVÁ

Zpravodaj obce Velký Osek
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OCHOTNICKÉ DIVADLO VE VELKÉM
OSEKU - DOPLNĚNÍ
Po uveřejnění posledního dílu seriálu o oseckém ochotnickém divadle v
Osečanu 3/2011 mi jeden z posledních
žijících dlouholetých členů souboru Tyl,
p. Jaroslav Vozka, přinesl několik svých
vzpomínek na činnost místních ochotníků. Především doplnil herecký soubor
o Miroslava Skopce a Jaroslava Zacha,
technické zázemí potom o nápovědku
p. Kučerovou a osvětlovače p. Fokse.
S výrobou kulis pomáhal V. Kratochvíl
a jako maskér S. Kočí.
Další jeho vzpomínka mířila k jednomu z posledních představení ochotníků.
Byla jím hra F. Kožíka Přátelství. Jejím
obsahem je příběh lékařské expedi-

ce z Evropy, která se snaží zachránit
černošské obyvatelstvo v Africe před
epidemií tyfu a malárie. Vyniká velkým
přátelstvím mezi bělochy a černými domorodci.
Divadelní představení v Oseku se
vždy konala v sobotu a v neděli večer a
pravidelně bývala vyprodaná. O to větší
překvapení čekalo divadelníky v sobotu
večer – sál byl plný sotva z poloviny. Při
pátrání po příčině se zjistilo, že osečtí
občané se domnívali, že hra pojednává
o „věčném a nerozborném přátelství“,
kterého tehdy byly plné noviny. Po poučení o skutečném obsahu hry diváci v
neděli sál sokolovny opět zcela zaplnili.

Jaroslav Vozka také vzpomíná, jak
Kulturní komise ONV v Kolíně nutila
ochotnické soubory, nejen osecký, aby
uváděly takové hry jako Kremelský orloj, Jak se kalila ocel, Vstanou noví bojovníci, Rudá záře nad Kladnem a jiné
„perly“ dramatické literatury. To však
osečtí ochotníci odmítali. Tento nátlak,
spolu s ostatními důvody uvedenými
v jednom z čísel Osečanu, byl podle
Jaroslava Vozky příčinou ukončení činnosti divadelního spolku Tyl ve Velkém
Oseku.
Připravil Václav Židů

POZVÁNKA DIVADELNÍHO
SPOLKU VOJAN
POPULÁRNÍ OPERETA
MAM‘ZELLE NITOUCHE
Po delším čase zazní na jevišti kulturního domu v Libici nad Cidlinou operetní árie. V sobotu 3.
prosince, ale pozor už
v 17 hodin, nabídne Divadelní spolek Krakonoš
z Vysokého nad Jizerou
klasickou operetu, kterou
Florimond Hervé, Henry
Meilhac, Arthur Millaud
nazvali Mam‘zelle Nitouche. Komedie vychází z překladu a úpravy
Oldřicha Nového. Diváci
se mohou těšit na příběh
o hravém svatouškovi v
sukních a jednom typickém muzikantovi. Inscenace je nesmírně vtipnou, divadelně
rozkošatělou konfrontací tří rozdílných
světů: kláštera, divadla a kasáren. Komedii rozehrává na jevišti nejen anděl
s ďáblem v těle – zbožná klášterní chovanka Denisa, ale také Célestin – učitel
zpěvu a ctihodný klášterní varhaník.
Velkou zásluhu na popularitě Mam‘zelle Nitouche má bezesporu český „nituškolog“ Oldřich Nový. Ten ji nově přeložil a upravil v roce 1938 pro pražské

Nové divadlo, kde si také premiérově
s obrovským úspěchem zahrál Célestina Ovšem poprvé se u nás tato opereta hrála dokonce na scéně Národního
divadla v Praze v roce 1890.

ky proběhne vyhlášení výsledků výtvarné soutěže dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na letošním
Divadelním babím létě – Libice 2011.“
Tradičně bude v sále umístěna výstava všech dětských výtvarných prácí.

BALADY Z KYTICE KARLA
JAROMÍRA ERBENA
Vybočením z nabídky divadelních
představení v Libici nad Cidlinou bude
poeticky laděný večer. Recitátor Jaroslav Brendl z libického spolku Vojan
si připravil pět balad z proslulé sbírky
Karla Jaromíra Erbena Kytice. Tento
pořad je věnován 200. výročí narození
tohoto klasika české poezie.

VESELÁ POHÁDKA
O SMOLÍČKOVI
Organizátoři divadelních představení nezapomínají ani na dětské diváky.
V neděli 4. prosince v 15 hodin uvede
Divadelní soubor Nakoptyjátr z Jihlavy
v Libici pohádku Vlastimila Pešky s názvem O Smolíčkovi. Soubor si připravil
pohádku pro dvě uklízečky, jednoho
údržbáře a hlavně pro děti, které mají
rády veselé příběhy. Po skončení pohád-

„Kromě veršů z nejznámější básníkovy sbírky protagonista večera seznámí posluchače s mezníky a zajímavostmi z básníkova života. V pátek 16.
prosince v 18 hodin diváci vyslechnou
v kulturním domě balady Kytice, Polednice, Vrba, Dceřina kletba a Vodník. Recitaci doprovodí hudba skladatele Jana
Jiráska, který je kromě jiného držitelem
dvou Českých ﬁlmových lvů,“ uvedla za
organizátory Helena Vondrušková.
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POHÁDKA MĚLA BABKA
ČTYŘI JABKA
Prvním divadelním představením
v roce 2012 bude v libickém kultur-

ním domě pohádka domácího souboru Vojan Měla babka čtyři jabka.
Soubor pohádek s písničkami je určen
pro nejmenší diváky, kteří shlédnou příběhy O koblížkovi, O dědečkovi a ko-
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žíšku, O zlé koze, O velké řepě. Tyto
čtyři pohádky tvoří díky vtipné propojovací lince, tedy hře na babky a dědky,
hravý celek, který malé diváky vtáhne
do pohádkového děje. Nechybí ani melodické, notoricky známé, dětské písničky a velké loutky zvířátek. Představení se uskuteční v sobotu 14. ledna
od 15 hodin.

TRADIČNÍ DIVADELNÍ PLES
V KULTURNÍM DOMĚ
Divadelní spolek Vojan Libice nad
Cidlinou zve na tradiční Divadelní ples.
K tanci a poslechu zahraje skupina
Jana Vlasáka z Nymburka. Pořadatelé
opět připraví bohatou tombolu. Ples se
koná v sobotu 11. února 2012 od 20
hodin v sále libického kulturního domu.

Milan Čejka

NADĚJE O. P. S.
VÍTE ŽE...
známá písnička Marjánko, Marjánko, Marjánko má... vznikla v Libici? To
víme my všichni, kdo jsme byli na tradičním podzimním setkání na Dni pro
dříve narozené. Tentokrát jsme pozvali
folklórní soubor Dykyta z Přerova nad
Labem. Odborným slovem a zpěvem
provázela vystoupení choreografka
skupiny paní Ing. Karla Sluková, na
kterou prozradím, že v souboru hraje i
její muž a obě děti. Dozvěděli jsme se o
písničkách z našeho Polabí, o typickém
tanci -mateníku a společně si i zazpívali. Na závěr si skupina připravila malé
překvapení, staropražské rozverné
písně, a to už opravdu zpívali všichni.
Děkujeme všem účastníkům za milou
atmosféru, kterou chválila i Dykyta.
Děkujeme sponzorům akce p. Bulíčkové, obecnímu úřadu a všem dobrovolníkům za jejich přičinění.

O DYKYTĚ
„Já mám dykytou sukni vyšitou”,
zpívá se v jedné polabské písni. Sukně sice vyšité nemáme, ale polabské
i středočeské a vůbec české písničky
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nám přirostly k srdci, a proto se jejich prostřednictvím
snažíme rozdávat radost nejen v Přerově nad Labem, ale
všude, kde chtějí poslouchat
s otevřenou duší a srdcem.
Náš folklórní soubor se jmenuje „DYKYTA” a
působí
v Přerově nad Labem již od
roku 1988. Zabýváme se
zpracováním lidových písní
a tanců z Čech se zaměřením na středočeský region
(střední Polabí). Muzika hraje ve složení: 3 housle, 2 violy, kontrabas, 2 klarinety, ﬂétna. Taneční skupina
má 6 tanečních párů. Soubor úspěšně

vystupoval nejen na tuzemských festivalech, ale i v Dánsku, Norsku, Maďarsku
a Itálii. V roce 2008 jsme oslavili 20 let
trvání, ...... tak si do dalších 20 let přejeme hodně Vaší přízně, ať máme
a máte z krásné muziky, zpívání a tancování
všichni radost a ať se tu,
když Pán Bůh dá, s Vámi
se všemi scházíme ještě
hodně a hodně dlouho ...
“ Napsal zakladatel a vedoucí souboru Ing. Josef
Sluka a my s ním souhlasíme a věříme, že u nás v
Oseku nebyl tento soubor
naposled.

Zpravodaj obce Velký Osek
VÍTÁNÍ ADVENTU
A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Vítání adventu již proběhlo v neděli
27.11. a před námi je ještě jedno tradiční setkání -Vánoční zpívání 23. 12.
od 17:30 na náměstí u rozsvíceného stromu. Přijďte alespoň na chvíli
zapomenout na předvánoční shon
a poslechněte si známé koledy připravené našimi dětmi a mládeží. Opět
bude přichystané i tradiční malé občerstvení. Všem sponzorům a dobrovolníkům, bez jejichž práce by se setkání
neuskutečnilo, moc děkujeme.
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položek: 12.000 Kč získala
Naděje o.p.s. grantem od
TPCA a 38.000 Kč je z pokladny Naděje. Tyto peníze
jsme získali z darů na burzách rostlin a věcí, z prodeje keramiky a rukodělných
výrobků na těchto akcích:
vánoční zpívání s dětmi,
čarodějnice, den pro dříve
narozené a z dalších akcí
pro děti. Velká část je tvořena dobrovolnými příspěvky
občanů Velkého Oseka, kterým bychom touto cestou rádi
poděkovali. Více podrobností
naleznete na www.nadejeops.
estranky.cz.
Romana Hrušková

Řediteli MZŠ, panu
Václavu Koberovi, předala
symbolický šek paní Alena
Vávrová, členka správní
rady NADĚJE o.p.s

KERAMICKÝ KROUŽEK
PRO DOSPĚLÉ

23. 12. od 15 hodin bude v místním
kostele tradiční bohoslužba a české koledy, které nám doplní sváteční náladu.
Jste srdečně zváni.

Od září jsme opět otevřeli Keramický kroužek - tentokrát pouze ve středu.
Ze strany maminek a babiček je stále
velký zájem. Vyrobeno už máme spoustu výrobků a musím všechny pochválit

Vážení a milí, přejeme Vám všem
v klidu prožitý vánoční čas se svými rodinami a milými lidmi a v novém roce
hodně pohodových dní a zdraví. Děkujeme Vám za Vaší spolupráci a pomoc,
účast a díky, které nám dodává vědomí, že neděláme dobrovolnou činnost
zbytečně.

Za posledních několik let se střádali
peníze z akcí NADĚJE o.p.s., no a na
podzim tohoto roku se nám podařilo
přispět 50 000,- Kč na zakoupení nové
keramické pece. Maminky a babičky si
už plánují výrobu květináčů, různých
váz a amfor, jako ozdobu svých zahrad
a domů. Také musím pochválit novou
třídu předškolních dětí, které vždy pochopí zadání na každé hodině. Zvládají
vše na jedničku. Jsou to naši šikulkové.
Těším se na další spolupráci s nimi.
Jindra Štěpařová

Šárka Kurková
NADĚJE o.p.s.

PŘEDÁNÍ ŠEKU
NADĚJE o.p.s. předala řediteli MZŠ
Velký Osek, panu Václavu Koberovi,
šek v hodnotě 50.000 Kč. Tato dotace je
určena k nákupu nové keramické pece.
Konečná částka je složena ze dvou

Výrobek dětí z MZŠ
za krásné výrobky, které maminky a babičky z hlíny vyrábí. Nyní se již všichni
těšíme na novou, velkou pec, protože
jsme kolikrát omezeni velikostí výrobků.

Nová keramická pec
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produktů vašich zahrádek a domácností. Našlo se několik krásných exemplářů
rostlin, např. velké pokojové ﬁkusy a pro
venkovní okrášlení nádherné listopady
v různých barvách. A hodně dalších
květin.

DRAKIÁDA
Letošní ročník Drakiády ve Velkém
Oseku byl ve znamení skupinové spolupráce, soutěžního ducha a inspirující fantazie. Dětem byla k dispozici
výtvarná dílnička, cvrnkací kuličky a
samozřejmě prostor pro pouštění draků. I když nám vítr moc nefoukal, draky
vneslo k nebesům neskonalé úsilí jak
dětí tak dospělých. Všem patří velká
poklona.
Ovšem takové týmové zapálení při
zdobení dýní jsme ještě neviděli. Bylo
vytvořeno celkem 12 skupin dětí a dospělých dohromady. Každá skupina
dostala k dispozici dýni, různý přírodní
materiál a drobné pomůcky k dlabání.
Velitelé těchto skupin vytvořili nakonec
porotu, která spravedlivě vyhodnotila tu
nejlepší dýni. Samozřejmě, že na pomyslném stupni vítězů stál každý, kdo
přišel a užil si tak krásný den s námi
se všemi. Drobná ocenění čekala nejen na všechny děti, ale i dospělé, kteří
se aktivně zapojili. Dobrá nálada byla
podpořena vynikající dýňovou polévkou
a čajem pro děti a teplým “svařáčkem”
pro dospělé.

Děkuji všem soukromým pěstitelům,
kteří nás stále podporují, a také našemu místnímu zahradnictví ADAVO. Pan
Adam Bajer mi zaplnil auto těmi krásnými listopady do posledního místečka.
A samozřejmě, že burza není bez kupujících, kteří si vybrali každý dle své
obliby či potřeby, nějakou z vystavovaných rostlin.

Za Korálek NADĚJE o.p.s.
Kateřina Hovorková

POOHLÉDNUTÍ ZA
PODZIMNÍ BURZOU
ROSTLIN A VĚCÍ
Ve dnech mezi 7. – 9. 10. 2011 uskutečnili stálí nadšenci obecně prospěšné
společnosti NADĚJE již tradiční Burzu rostlin a věcí. Opět obě dohromady.
Myslím, že se takto společně konané
akce osvědčily.
Přinesené dětské oblečení brzy zaplnilo nejen řadu stolů po délce sálu,
ale i židle v přísálí. Na jedné straně zde
nejčastěji maminky nabízely mnoho
pěkných oblečků pro děti různých věkových kategorií a na druhé straně jiné
oblečení vybíraly. Byl tu velmi čilý ruch
a zakoupeno bylo kolem 600 vystavených kusů oblečení a jiných věcí.
Na opační straně sálu současně
probíhala burza rostlin z darovaných

Za báječnou atmosféru děkujeme
všem zúčastněným a těšíme se na
brzkou viděnou na Mikulášské nadílce
v neděli 4.12. 2011 v Lidovém Domě.
Naše poděkování dále směřuje našim k sponzorům a podporovatelům:
PAKO Gastro Velký Osek, společnosti
PARKON v Libici nad Cidlinou, Obecnímu Úřadu a cukrárně U Králů ve Velkém
Oseku.
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Oživením samotných burz byly dvě
vystavovatelky.Paní Nesvadbová se
svými krásnými dekoracemi a doplňky,
a paní Hana Thielová z Velimi s nabídkou své velmi zajímavé keramiky.
U obou bylo co vybírat pro dušičkový
i vánoční čas, nebo pro celoroční potěšení zraku i duše.
Současně proběhla sbírka věcí
pro Diakonii Broumov, Dětský Domov
v Nymburce a Kojenecký ústav v Kolíně.
Děkuji za to, že přinášíte věci stále více
roztříděné, v čistém a neroztrhaném
stavu a v obalu. Z Diakonie Broumov
jsme se dozvěděli, že některé roztříděné věci jsou dokonce vakuově zabalené
a putují v rámci humanitární pomoci až
na Africký kontinent.
Děkuji všem, kteří se svými silami
podíleli na uskutečnění této akce. Všem
spoluobčanům přeji krásné dni příští
a těším se na setkání na příštích burzách, které proběhnou v jarních měsících, dubnu nebo květnu.
Monika Kubíčková

Zpravodaj obce Velký Osek
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TJ SOKOL VELKÝ OSEK
LETNÍ SPORTOVNÍ TÝDEN
PRO DĚTI
V měsíci srpnu pořádala naše T. J.
Sokol Velký Osek sportovní týden pro
děti a mládež. Celkem 30 dětí různého
věku prožilo týden s opravdu pestrým
programem. Každý den čekaly na děti
jiné činnosti – basketbal, ﬂorbal, fotbal,
házená, přehazovaná, softbal, lakros,
badminton, stolní tenis. Nechyběly základy sportovní gymnastiky – cvičení
na kruzích, hrazdě, trampolíně, kladině
a prostných. Děti měly možnost si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, jezdily
na in-line bruslích, na kolech zvládly

navštívily plavecký bazén v Kolíně, na
oseckém „Písečáku“ si vyzkoušely jízdu
na kánoi. Uprostřed týdne čekal na děti
výlet do Prahy. V zoologické zahradě na
ně čekal průvodce, který jim vyprávěl
zajímavosti o životě zvířat chovaných
v ZOO. V Praze také navštívily planetárium, kde zhlédly letní pohádku o
vesmíru. Celý týden byl naplněn nejen
sportem, ale také kamarádstvím, pomocí a vstřícností k ostatním. Stejnou
akci chceme uspořádat i v příštím roce.
Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této akce.

války. Hodnověrným dokladem zrodu
Sokola ve Velkém Oseku je zápis z výborové schůze z 19. ledna 1932 .

H. Babáková

Po pádu komunismu, 23. března
1990 se sešel přípravný výbor T. J. Sokol Velký Osek. Deﬁnitivní obnovení
jeho činnosti pak souvisí s registrací
stanov na ministerstvu vnitra ČSFR ze
dne 27. června 1990. Řádný výbor byl
zvolen 26. října 1990. Starostou se stal
br. Hájek František, čestným starostou
br. Kahle Miroslav.

Za 2.světové války byla činnost Sokola v naší zemi zakázána. Stalo se
tak v r. 1941. Krátce po válce, přesně
31.května 1945 byla jeho činnost ve
Velkém Oseku obnovena . Sokol ve své
činnosti pak působil do r. 1950 ( poslední zápis ze schůze je datován 29.března 1950 ). Na dlouhých 40 let pak Sokol
přestal existovat. Ne však v myslích lidí,
kteří i nadále pro Sokol pracovali, i když
pod sjednocenou tělovýchovou .

Za významné osobnosti Sokola Velký Osek, které již nejsou mezi námi, lze
považovat bratra Václava Brtka, bratra Miroslava Kahleho, bratra Jaromíra
Sommera, bratra Aloise Vytvara, bratra
Františka Hájka a sestru Zdenku Šindelářovou-Vackovou. U příležitosti 100 let
od založení Sokola ve Velkém Oseku
bylo současným výborem předáno ocenění za osobní přínos k rozvoji sportu
a spolkové činnosti v obci Velký Osek.

100 LET TĚLOCVIČNÉ
JEDNOTY SOKOL
VELKÝ OSEK

jízdu zručnosti a dvakrát vyrazily do
Kolína. V kolínské sokolovně na ně čekala velká trampolína a moderní gymnastická jáma, která je ideální na nácvik
těžších gymnastických prvků, protože
je celá vyplněná molitanem. Děti také

V letošním roce si připomínáme 100
let od založení Sokola ve Velkém Oseku. Kdo z občanů Velkého Oseka stál za
jeho zrodem, se již asi nikdy nedozvíme. Zrovna tak se asi nedozvíme přesně, který den se tak stalo a na jakém
místě. O založení Sokola v naší obci se
můžeme dočíst v obecní kronice, kde
se uvádí, že tomu tak bylo roku 1911.
Stalo se tak v roce, kdy na železnici petrolejové osvětlení nahradily kittsonové
lampy, o 2 roky dříve, než bylo na dráze
zavedeno elektrické osvětlení a 3 roky
před mobilizací a začátkem 1. světové

Pamětní list od starosty T. J. Sokol Velký Osek obdrželi tito ocenění
- Krejča Jaroslav, Špinka Václav,
Luthová Eva, Tichá Jana, Vácha Milan,
Bulíčková Vlastimila, Bukač Jaroslav,
Hájek František, Jehlička Josef, Koška
Václav, Teslík Stanislav, Khalová Hana,
Cihlářová Slavěna, Židů Jan, Židů
Václav, Vilímek Miroslav, Kovařík Jan,
Melichar Ladislav, Šípek Jan, Žilka
Josef, Neumannová Věra a Řeháčková
Josefa. Za, v nedávné době zesnulého,
Konyvku Františka převzal ocenění
jeho syn Roman.
Ing. Jiří Otta, starosta T. J.
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TURNAJ VE VYBÍJENÉ
Pořadatelem letošního župního přeboru starších a mladších žákyň ve vybíjené se i v letošním roce stala naše T.J.
Sokol Velký Osek. Počasí nám přálo, a tak se soutěž mohla
uskutečnit venku na školním hřišti. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev - tři družstva mladších žákyň a pět družstev
starších žákyň. Naše družstvo mladších žákyň (Koldinská
Natálka, Strejčková Kája, Loskotová Martina, Loskotová
Kamila, Bendíková Kristýna, Klimentová Saša, Mokráčková Tereza) si v tomto turnaji vybojovalo diplom za 3. místo
a bronzový pohár.
Naše starší žákyně (Balounová Eliška, Hošková Eliška, Ulčová Zuzka, Hartmanová Markéta, Hrušková Kája,
Mokráčková Nina a Filipová Bára) od počátku hrály s cílem
vybojovat 1. místo a tím získat zlatý pohár a dort. Hned v úvodu hrály s vždy perfektně připraveným družstvem ze Zásmuk.
Ač se holky ze Zásmuk snažily, jak mohly, na naše výborné
hráčky neměly. Osecká děvčata zvítězila 8:6. Po výborně zahraném nejtěžším zápase si naše holky další zápasy užívaly.
S děvčaty ze Sokolče vyhrály 12:1, Sokol Kolín porazily 11:2
a se Sokolem Pečky hrály 9:2. S velkou převahou naše
děvčata v turnaji obsadila 1. místo, získala zlatý pohár
a tolik očekávaný dort.

MALÝ TEAMGYM
V sobotu 12.11. se členky naší T.J.Sokol zúčastnily v Kolíně oblastního kola soutěže TeamGym. V kategorii mladších
žákyň Velký Osek reprezentovala dvě družstva. Družstvo B
ve složení Kamilka Loskotová, Nikolka Morávková, Kačka
Hovorková, Eliška Pancová, Violka Vokřálová, Eliška Tázlerová a Kája Kratochvílová jelo sbírat své první závodní
zkušenosti a nevedlo si vůbec špatně - děvčata předvedla 2. nejlepší skoky na trampolíně ve své kategorii. V akrobacii si děvčata trošku pohoršila ne úplně perfektním
provedením jednotlivých prvků. Celkově
toto naše nadějné mladé družstvo obsadilo
5. místo, jen tři setinky za Sokolem Kolín.
Družstvo mladších žákyň A ve složení Kája
Strejčková, Martina Loskotová, Kristýna
Bendíková, Natálka Koldinská Terezka
Mokráčková a Terezka Holubová předvedlo pěkné akrobatické řady i vyrovnané skoky na trampolíně a vybojovalo si 3. místo
a bronzový pohár.
Družstvo starších žákyň ve složení
Kája Hrušková, Hanča Babáková, Eliška Hošková, Kristýnka Konyvková, Lenka Hermanová, Eliška Balounová, Nina
Mokráčková a Markétka Hartmanová si
svým cvičením vybojovalo také 3. místo
a bronzový pohár. Děvčata zacvičila pěkné akrobatické řady, na trampolíně předvedla velmi dobře prvky i s vyšší hodnotou
obtížnosti.
Helena Babáková
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ZPRÁVA O ČINNOSTI HC VELKÝ OSEK
V minulém čísle Osečanu (3/2011)
jsem se s Vámi, příznivci ledního hokeje, rozloučil s otázkou, kde a zda vůbec, budeme moci hrát tuto, po všech
stránkách náročnou, hru. Nabízely se
nám zimní stadiony v Kolíně, Nymburce nebo v Kutné Hoře. Poděbradský ZS
nebyl otevřen z havarijních důvodů. Nakonec bylo většinou hráčů rozhodnuto.
Soutěž Amatérské hokejové ligy (změna názvu z původního VHL – vesnická
hokejová liga) odehrajeme v sezóně
2011/2012 na ZS v Kutné Hoře.
Náklady, vzhledem ke značné vzdálenosti a větším ﬁnančním výdajům, pro
každého hráče opět vzrostou. Útěchou
pro naši další činnosti je, že na naši žádost o ﬁnanční podporu reagoval místní OÚ kladně a po projednání v příslušné komisi nám byla poskytnuta ﬁnanční
dotace ve výši 4 000 Kč, což částečně

pokryje výdaje na úhradu rozhodčího
a časoměřičů, které činí cca 300,- Kč
za zápas. Náklady na použití ledové
plochy, osvětlení, šaten, sprch a pod. ve
výši 1620,- Kč za zápas si hradí hráči
ze svých prostředků. K tomu je potřeba přičíst náklady na dopravu a vlastní
hokejovou výzbroj. Jednoduchým výpočtem nám vychází cca 1900,- Kč na
jedno utkání. Při účasti devíti družstev
se soutěž bude hrát v několika kolech
přibližně do března 2012.
V době, která uplynula od zahájení soutěže AHL na ZS v Kutné Hoře
(9.9.2011) přátelským seznamovacím
zápasem, sehrálo velkoosecké družstvo
do dnešního dne, kdy odevzdávám tento svůj příspěvek do redakce časopisu
Osečan, celkem devět soutěžních utkání. Na přiložené tabulce se můžete seznámit se všemi výsledky soutěže. Jak

sami můžete vidět, některé výsledky
jsou velmi překvapivé! Důvodem jsou,
jak jsem již v minulých číslech Osečanu zmínil, velká rozdílnost v technické
a taktické dokonalosti hráčů a v jejich
fyzické zdatnosti. Stačí, aby za soupeře
nastoupili do zápasů 2-3 hráči z vyšší (neamatérské) soutěže a družstvo
jako je i náš HC, nemají mnoho šancí
na lepší výsledek. Podle toho, že v naší
obci nevyrůstá žádný nový hokejista,
nevypadá budoucnost tohoto sportu ve
Velkém Oseku nijak růžově. Je to velká
škoda i pro naše hráče.
O průběhu soutěže a o tom jak tato
soutěž skončí, Vás budu informovat
v dalších číslech tohoto zpravodaje.
Za všechny hráče HC Velký Osek
zapsal Bohumil Kaipr

TA B U L K A P O 1 1 . K O L E
Tým

Zápas

V

R

P

VB

IB

Body Rozdíl

1.

MALÍN

11

9

0

2

91

40

27

51

2.

SVATBÍN

11

9

0

2

84

34

27

50

3.

KŘEČHOŘ

11

6

1

4

62

44

19

18

4.

VELKÝ OSEK

10

4

1

5

40

55

13

-15

5.

VIKINGOVÉ

11

4

1

6

43

74

13

-31

6.

VOLÁRNA

10

3

1

6

48

83

10

-35

7.

KAŇK

11

3

0

8

18

14

9

4

8.

OVČÁRY

10

3

0

7

43

59

9

-16

9.

NOSOROŽCI

10

0

2

8

31

57

2

-26

Průběžné výsledky můžete sledovat také na http://www.sksrsni.cz, v sekci AKHL.
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LIBICKÝ LUH - OSMISMĚRKA
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Libický luh se nachází v okresech Kolín a
Nymburk na soutoku řek Labe a Cidliny. Jde
převážně o zalesněné území se spletí tůní a
slepých ramen Labe, skrze které protéká říčka
Bačovka. Národní přírodní rezervací byl Libický luh vyhlášen 1.června 1985. Jeho rozloha
činí 446 ha., přičemž na ochranné pásmo připadá 46 ha. V roce 2008 byla v části lužního
lesa vyhlášena bezzásahová zóna o rozloze
31 ha.
V jarním období se zde nachází bohaté
porosty kvetoucích rostlin. Mezi takové patří
především dymnivka dutá, sasanka hajní a
pryskyřníková, křivatec žlutý, nebo např. orsej jarní. Na vodní hladině je to potom stulík
žlutý, či vzácnější lekním bílý. V roce 1978 tu
byl objeven pro vědu zcela nový druh, …....
…....., patřící do čeledi vstavačovitých. Nejen ﬂóra, ale i fauna zde má druhově bohaté
zastoupení. Z bezobratlých se zde vyskytuje
např. lesák rumělkový, jež patří mezi ohro-
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amur
bažant
bahenka
bolen
brkoslav
bedla
buk
bez
candát
cejn
čečetka
červenka
čírka
čolek
čáp
datel
dlask
drozd
dub

holub
hohol
havran
hýl
husa
hrachor
habr
hloh

kavka
křepelka
káně
karas
kapr
kuna
komár
kakost
kostival

chroust
chrpa

lasice
lejsek
lišaj
liška
lovčík
leknín
lnice
líska
lípa

jehlanka
ježek
jilm
kukačka
kalous
konopka
konipas
kulík
krkavec

žené druhy, či roháč obecný, co do velikosti,
největší brouk Evropy. Ve zdejších tůních našli
jedno z posledních útočišť v republice vzácné
druhy korýšů, jako žábronožka sněžní, či …....
…... V rezervaci bylo také zjištěno až 700 druhů motýlů. Jedním z nich byl i ….. …......., pro
něhož to bylo poslední místo výskytu na území České republiky. Spatřen byl naposledy v
roce 1994. Z obojžívelníků můžeme jmenovat
kuňku ohnivou, rosničku zelenou, či skokana
štíhlého. Početnou skupinu tvoří ptáci. V rákosových porostech zdejších slepých ramen
Labe můžeme zaslechnout chřástala vodního,
či zpěv několika druhů rákosníků (r. obecný,
r. proužkovaný, r. velký). V blízkosti vod lze zahlédnout ledňáčka říčního a bylo zde prokázané hnízdění čápa černého.

ostralka
okoun
ondatra
okáč
ovád
orel
olše
orsej
ocůn
polák
prase
plovatka
ploštice

mandelinka
mravkolev
rorýs

rehek
rákosník
racek
rejsek
rožec
rmen
sýček
strnad
slunka
soumračník
sýkora
slavík
slípka
straka
skokan
srnec
sumec
sojka
sasanka
stulík
silenka

smrk
šoupálek
tchoř
tolstolobik
trnka
toten
topol
volavka
vrabec
vosa
veverka
vážka
včela
vikev
vrba
violka
znakoplavka
zrzohlávka
žluva

husa běločelá.
V zimním období tu občas pátrá po potravě i orel mořský. Z menších zimních hostů lze
pozorovat např. čečetku zimní.
Během roku se v okolí rezervace můžeme
potěšit pozorováním dalších ptačích druhů.
Mezi takovými je i ….. …...., jež patří mezi kriticky ohrožené druhy na našem území.

V období jarní a podzimní migrace ptáků se na vodní hladině Labe můžeme setkat
s několika druhy vodních ptáků. Nejčastěji
s kachnou divokou a kormoránem černým, ale
i mnohem vzácnějšími hosty, jako jsou ostralka
štíhlá, hvízdák eurasijský, zrzohlávka rudozobá, lžičák pestrý, čírka modrá a obecná, nebo

INZERCE
PRODÁM:
Dětské dívčí kolo Author VISTA 17“.
Zakoupeno nové.
3 roky staré. Kolo je ve velmi dobrém stavu.
Cena 4,000 Kč.
V případě zájmu volejte na 606 624 983,
Michal Červinka, Kpt. Jaroše 229, Velký Osek.
PRODÁM:
Dětské dívčí lyže Elan, 140 cm dlouhé.
Zakoupeny nové.
3 roky užívané.
Cena 3,000 Kč.
V případě zájmu volejte na 606 624 983,
Michal Červinka, Kpt. Jaroše 229, Velký Osek.
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moudivláček
morčák
moták
mochna
mák

Rákosník tamaryškový
(Acrocephalus melanopogon)
autor a foto R.Dobřichovský

VINOTÉKA„U
„UMERYNKY“
MERYNKY “
VINOTÉKA
Velký Osek, Jeronýmova 282
telefon 720 306 445, www.umerynky.cz
Moravská vína z Velkopavlovické a Mikulovské oblasti
Nabídka

- sudových vín
- jakostních odrĤdových vín
- pĜívlastkových vín

Otevírací doba
Út - So – 16,00 - 20,00 hod.
Mimo otevírací dobu po telefonické dohodČ.

M A S Á Ž E - M O N I K A K R Á L OVÁ
sportovní a relaxační masáž • medová detoxikační masáž
baňkování • aroma masáž • masáž proti celulitidě a formování postavy
Breussova masáž • masáž obličeje lávovými kameny • čokoládová masáž

Králová Monika, Revoluční 35, Velký Osek
provozní doba po domluvě na tel. 728325676
více informací na www.monika-masáže.estranky.cz

UBYTOVÁNÍ U KLIMENTŮ
Vybavený a zařízený apartmán pro 4 osoby
Vlastní kuchyňka s jídelním koutem, ložnice, sprcha, WC, plynové topení, TV
Samostatný vchod, parkování ve dvoře
Dlouhodobě od 100,- Kč/osobu/den
Jedna noc 410,- Kč (+DPH)
Ing. Tomáš Kliment, Revoluční 35, Velký Osek

Informace na tel: 602 664 531
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Masáže Harmonie
Vendy Mazačová
www.masazeharmonie.cz
Jiráskova 211, Velký Osek

KLASICKÁ RELAXAČNÍ MASÁŽ
LIFTING OBLIČEJE
LÁVOVÉ KAMENY
BAŇKOVÁ MASÁŽ a další

DÁRKOVÉ POUKAZY
PRO VAŠE BLÍZKÉ
Objednat se můžete na:
Tel.: 602 960 448
Email: vendy.em@seznam.cz

Sdružení podnikatelĤ – Tomáš Mach, Miloš Mach, Radek Mach
Sluneþní 739 mob: 731 108707 603 422679 774 549036
Dodávka a montáže :
Velký Osek
tel: 321 795 933
Úpravny vody, reverzní osmózy, servis úpraven, rozbor vody ½¾ Domovní Āistírny odpadních vod ÿOV
½¾ Topení ½¾ Plyn ½¾ Voda ½¾ Kanalizace ½¾ Revize plynu a TNS ½¾ Elektroinstalace vĀetnď revize
½¾ Servis kotlĪ ½¾ Rekonstrukce koupelen vĀetnď zednických a obkladaĀských prací ½¾ Zednické práce
½¾ Sádrokartony ½¾ Lité podlahy ½¾ Tepelná Āerpadla ½¾ Teplovodní krbové vložky ½¾ Revize
plynových a tlakových zaĢízení, školení obsluhy a topiĀĪ ½¾ Centrální vysavaĀe ½¾ Solární systémy a
fotovoltaika ½¾ Kamerové zkoušky kanalizace ½¾ Zabezpeþovací elektronické systémy ½¾Zahradní
závlaha
Všechny práce provádíme na klíĀ ½¾ Montujeme po celé ÿR ½¾ Nabídka zdarma !!!
email: magas@seznam.cz
web: www.magas.w1.cz

Certifikovaná laktaþní poradkynČ
ALENA VÁVROVÁ
Nabízí poradenství kojícím maminkám
Kontakt:
Alena Vávrová
Mobil: 776 202 090 16 – 18 hod.
Email: vavrovaosek@seznam.cz
NávštČva laktaþní poradkynČ v domácnosti není
hrazena z veĜejného zdravotního pojištČní, je tedy
za poplatek. Cena je 250,- Kþ za 1 hod.

PŘÍSPĚVKY DO OSEČANU
Chcete svůj názor sdělit ostatním? Vyjádřete se k dění v naší obci. Čtvrtletník Osečan je Vám k dispozici.
Vaše příspěvky, osobní oznámení a inzerci můžete nechat na obecním úřadě ve Velkém Oseku nebo je
zašlete na e-mail: osecan@centrum.cz. Nepřijímáme anonymy. Osečan mohou využít také místní
podnikatelské subjekty pro reklamu nebo PR články za účelem podpory místního podnikání, kdy je
pro ně určena zdarma 1. čtvrtstrana A4. V případě zájmu ﬁrem se sídlem mimo obec Velký Osek podléhá zveřejnění inzerce cenám dle aktuálního ceníku, který je k dispozici na místním OÚ. Uzávěrka
pro příjem příspěvků do příštího čísla je 20. 2. 2012.

Vydává: OÚ Velký Osek, náklad 1000 výtisků, tiskne: Decibel production, s.r.o.,
registrováno Okr. úřadem Kolín pod značkou PT-03204/2251995
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Sv. Filip i Jakov je malebné letovisko, které se nachází severně od Biogradu na Moru.
Je zde několik restaurací, pizzerií a cukráren. Pláže jsou zde písčité nebo s jemnými oblázky.
Kemp Barbarossa, ve kterém jsou umístěny naše chatky, leží na okraji letoviska jen 2 km od Biogradu na Moru
a cca 500 m od centra Filip i Jakov. Kemp je hned u pláže zakončen letní restaurací (barem) s nádherným výhledem.
Pakoštane - bývalá rybářská vesnice, která se stala velmi oblíbeným turistickým centrem, leží 7 km jižně od Biogradu
na Moru nedaleko Vranského jezera. Najdete zde restaurace, malebné kavárničky, bary a cukrárny.
Kemp Karaba je větší rodinný kemp v těsné blízkosti známého kempu Pinebeach, postaveného v Havajském
stylu s nádhernou písčitou pláží. Kemp je vzdálen cca 300 m od moře, pláže jsou písčité i oblázkové.
ü ubytování v kompletně vybavených chatkách vč. lednice, vařiče, nádobí, rychlovárné konvice a ventilátoru
ü doprava je zajištěna dálkovým busem s občerstvením a technickým doprovodem
ü delegát v místě pobytu vám podá veškeré informace ohledně výletů apod.

Cena za osobu při obsazení chaty
termín zájezdu

nocí
pobytu

4 os.

3 os.

2 os.

1 os.

4. 5. - 13. 5. 2012

7

495

580

745

11. 5. - 20. 5. 2012

7

495

580

18. 5. - 27. 5. 2012

7

495

580

25. 5. - 3. 6. 2012

7

495

580

1. 6. - 10. 6. 2012

7

1 200

1 280

8. 6. - 17. 6. 2012

7

1 200

1 280

15. 6. - 24. 6. 2012

7

1 600

22. 6. - 1. 7. 2012

7

29. 6. - 8. 7. 2012

7

6. 7. - 15. 7. 2012

7

SLEVY za včasnou rezervaci
doprava

taxy
(dospělí)

taxy děti
(12 - 18 let)

790

2 100

320

180

745

790

2 100

320

180

745

790

2 100

320

180

745

790

2 100

320

180

1 450

1 900

2 100

320

180

1 450

1 900

2 100

320

180

1 780

2 050

3 300

2 100

320

180

1 600

1 780

2 050

3 300

2 100

320

180

2 695

2 880

3 145

5 490

2 100

320

180

2 695

2 880

3 145

5 490

2 100

320

180

13. 7. - 24. 7. 2012

9

3 390

3 570

3 840

6 880

2 100

400

200

22. 7. - 3. 8. 2012

10

3 800

4 000

4 260

7 720

2 100

440

220

1. 8. - 12. 8. 2012

9

3 390

3 570

3 840

6 880

2 100

400

200

10. 8. - 19. 8. 2012

7

2 695

2 880

3 145

5 490

2 100

320

180

17. 8. - 26. 8. 2012

7

2 695

2 880

3 145

5 490

2 100

320

180

24. 8. - 2. 9. 2012

7

2 695

2 880

3 145

5 490

2 100

320

180

31. 8. - 9. 9. 2012

7

1 600

1 780

2 050

3 300

2 100

320

180

7. 9. - 16. 9. 2012

7

1 600

1 780

2 050

3 300

2 100

320

180

14. 9. - 23. 9. 2012

7

1 600

1 780

2 050

3 300

2 100

320

180

21. 9. - 30. 9. 2012

7

1 200

1 280

1 450

1 900

2 100

320

180

28. 9. - 7. 10. 2012

7

1 200

1 280

1 450

1 900

2 100

320

180

Cena zahrnuje: ubytování v chatce za 1 os., služby delagáta a pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: dopravu busem
(2 100 Kč/os.), pobytové taxy - dospělí 7 nocí 320 Kč, 9 nocí 400 Kč, 10 nocí 440 Kč; děti 12-18 let - 7 nocí 180 Kč, 9 nocí
200 Kč, 10 nocí 220 Kč; parkovné auto/den 100 Kč - platí se v CK; místenka bus 50 Kč (nepovinná), děti do 2 let zdarma.

stálý klient

nový klient

13 % ze zákl. ceny
do 30. 11. 2011

11 % ze zákl. ceny
do 30. 11. 2011

11 % ze zákl. ceny
do 31. 12. 2011

9 % ze zákl. ceny
do 31. 12. 2011

8 % ze zákl. ceny
do 31. 1. 2012

7 % ze zákl. ceny
do 31. 1. 2012

6 % ze zákl. ceny
do 28. 2. 2012

5 % ze zákl. ceny
do 28. 2. 2012
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CK HAVEL BEST BURK
tř. 9. května 391
408 01 Rumburk
tel.: 412 333 109
CK HAVEL BEST BURK

CA DELFÍN

Politických vězňů 64
280 02 Kolín
tel.: 321 717 676

