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Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

čan. Úvodem si Vám dovoluji popřát
a doufat, že letošní rok bude znamenat
mnoho pozitivních změn a kroků, a to
nejen v životě Vašem ale i obce.
Jedna z věcí, která Vás jistě zajímá
je, zda dojde v tomto roce ze strany
obce k navýšení některých plateb pro
Vás pro občany. S ohledem na ekonomickou situaci, kdy od 1. 1. 2012 stoupla cena energií a výše DPH z 10 % na
14 %, zvažovalo zastupitelstvo obce
navýšení některých poplatků vůči občanům. Jelikož se ale podařilo v roce 2011
zvýšit míru třídění v odpadech a díky
tomu dostala obec i vyšší příspěvek
od společnosti EKO-KOM, a. s., a rovněž došlo i k navýšení daně z nemovitosti viz Osečan č. 3/2011, bylo na
návrh starosty obce rozhodnuto, že se
pro rok 2012 vodné, stočné (obojí bez
DPH) ani poplatky za psy či odpady
zvyšovat nebudou a zůstávají ve stejné
výši jako pro rok 2011.
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Další záležitostí, kterou se nyní
v poslední době intenzivně zabývám
je kapacita mateřské školy a pro školní
rok 2012/2013. Mnoho rodičů,, předep
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vším maminek, končí v 1. pololetí tohoto roku svou rodičovskou „dovolenou“
a mají záměr se vrátit do zaměstnání.
Jejich situace je dle mých poznatků
komplikována jednak omezenou kapacitou mateřské školy pro příjem nových
dětí (max. 28 bez odkladů nástupu do
1. třídy základní školy) a dále i provozní dobou školky, která končí v 16 hod.
Můžu Vás zcela ujistit, že tento problém
konzultuji intenzivně s řediteli základní
a mateřské školy a v této věci rovněž
oslovím Vás, rodiče budoucích „předškoláků“ a rovněž i rodiče dětí již umístěných v mateřské škole. Prosím proto,
abyste dopis, který Vám bude doručen
mým jménem, pečlivě pročetli a odpovědně na něj reagovali. Věřím, že bude
přijato oboustranně uspokojivé řešení.
V této předvelikonoční době mi dovolte Vám všem, občanům a čtenářům,
popřát mnoho sil pro tento rok 2012,
který snad podle kalendáře Mayů nebude posledním v existenci světa, a příjemné prožití velikonočních svátků.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký
ý Osek
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO SE DĚJE V OBCI
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Každé zasedání zastupitelstva je
veřejné a termíny jejich konání jsou vyvěšeny na vývěskách v obci. Poslední
zasedání zastupitelstva v roce 2011
proběhlo 20. prosince. Hlavními body
bylo projednání rozpočtu obce Velký Osek na rok 2012, stanovení výše
vodného a stočného pro 2012 a výše
poplatku za odpady pro rok 2012. Na
dalším zasedání zastupitelstva, již XVI.,
vzalo zastupitelstvo na vědomí rezignaci na post člena zastupitelstva panem
Ing. Kurkou, místo něho nastoupil pan
Filip Dašek ze stejné kandidátní listiny
„Občané Velkého Oseku“. Kromě toho
zastupitelstvo projednalo inventarizaci
majetku obce za rok 2011 a odsouhlasilo navýšení kontokorentu na 2,5 mil.
Kč u ČSOB k vytvoření dostatečné rezervy pro havarijní situace. Následující
zasedání zastupitelstva se konalo 6. 3.
2012. Na něm bylo schváleno, na základě provedené inventarizace, vyřazení několika desítek položek z evidence
majetku obce pro jejich nepotřebnost
(staré, nepoužitelné, poškozené). Na
základě žádosti provozovatelky Mgr.
Jenšovské, podložené více než 120
podpisy obyvatel obce, projednávalo
zastupitelstvo záměr na umožnění provozu pouze výherních hracích přístrojů
(hracích automatů).
Všechna zasedání zastupitelstva
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jsou veřejná, pracovní, o jednotlivých
bodech programu se vede diskuse, veřejnost má právo vystoupit, 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. Nejbližší zasedání zastupitelstva obce se
koná dne 27. 3. 2012 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 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.

1. VÝHLED HOSPODAŘENÍ
OBCE V ROCE 2012 A DÁLE
Již z předchozích Osečanů zřejmě
víte, že roční rozpočet obce je cca 23
mil. Kč a dluhy a závazky obce při jejím
převzetí novým vedením obce dosahovaly na konci roku až 20 mil. Kč (úvěry
SFŽP na kanalizaci a ČS na bytový dům
č. p. 777, půjčka Písek – Beton, faktury
po splatnosti VODOS za provoz kanalizace a NYKOS za odvoz odpadů, kanalizační přivaděč Kolín, nezaplacené faktury dodavatelům služeb a zboží). Toto
je dosti limitující faktor pro provádění jakýchkoliv větších investic do infrastruktury v obci a do její údržby, proto prosím
o trpělivost a pochopení v případě, kdy
nejsou realizovány nutné práce včas či

v potřebném rozsahu, např. opravy silnic. V průběhu roku 2011 se nám podařilo s věřiteli dohodnout reálné splátkové kalendáře, které ovšem znamenají
splácet v letech 2012 až 2014 částku
až 5,8 mil. Kč ročně. Více se o tomto
rozepisuje místostarosta obce na jiném
místě tohoto Osečanu. Naší snahou je
stabilizovat hospodaření, nastavit jeho
parametry tak, aby bylo předvídatelné,
nikoliv nahodilé, což pomůže obci získat naprosto nezbytný úvěr na spoluﬁnancování dostavby (II. etapy) kanalizace a vodovodního přivaděče od TPCA,
budou-li pro tyto projekty přiznány dotace od státu. Pro rok 2012 byl zastupitelstvem schválen vyrovnaný rozpočet s
výdaji ve výši 23,3 mil. Kč, a to mj. na
provoz základní a mateřské školy bylo
vyčleněno 3,8 mil. Kč, na veřejnou zeleň a nakládání s odpady v obci 3,65
mil. Kč, na veřejné osvětlení a správu
hřbitova 700 tis. Kč, na provoz obecní
knihovny a Dělnického domu cca 700
tis. Kč, na sociální služby 620 tis. Kč,
na bezpečnost a pořádek (obecní policie, hasiči) 1 mil. Kč, provoz kanalizace a vodního hospodářství 1,5 mil. Kč,
zbývající část pokrývá přípravu projektů
a ﬁnanční spoluúčasti, chod obecního
úřadu a dalších činností (matrika, evidence obyvatel, ověřování podpisů a
listin). Z rozpočtu na rok 2012 jsou rovněž podpořeny spolky působící v obci
– myslivci, včelaři, rybáři, NADĚJE,
o.p.s., hokejisté, fotbalisté (FK Viktoria a
FŠ Velký Osek), spolek rodičů Korálek,
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spolek mladých Májovci, Svaz postižených civilizačními chorobami, TJ Sokol,
celkově byla pro spolky určena částka
250 tis. Kč. Drtivá většina příjmů v rozpočtu obce jsou z tzv. daňových výnosů
(vybrané daně) přerozdělovaných státem, tj. z daně z přidané hodnoty, daně
příjmů právnických a fyzických osob
zaměstnaných i podnikajících, dále
z daně z nemovitosti, z poplatků za odpady a za psy, z případného prodeje
majetku obce.

2. DOPRAVA V OBCI,
BEZPEČNOST A POŘÁDEK
Obecní policie se kromě jiného v I.
čtvrtletí tohoto roku zaměřila na kontrolu parkování na veřejné zeleni nebo
na chodníku. Řidiči, kteří naleznou za
stěračem svého auta upozornění na
nesprávný způsob parkování (např.
že stojí na trávníku či na chodníku), si
tímto dovoluji požádat, aby se pokusili
parkovat na své zahradě, v garáži nebo
na zpevněné ploše mimo chodník před
svým domem. Není-li to možné, nechť
kontaktují starostu obce. Jedním z možných řešení je zpevnění ploch pro parkování, např. zatravňovacími dlaždicemi
pro parkování, ovšem vždy po projednání s obcí. V případě, že je auto zaparkováno na kraji silnice (komunikace) je
třeba dodržet správné rozestupy a šíře
průjezdnosti tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční
dopravy. V případě opakování takového
protizákonného chování mohou strážníci obecní policie udělit pokutu v řádech
tisíců korun.

3. REGULACE HAZARDNÍCH
HER V OBCI
Od 1. ledna 2012 vstoupila v účinnost vyhláška o zákazu některých
hazardních her - výherní hrací přístroje (hrací automaty), videoloterijní
terminály a jiné hry povolované Ministerstvem ﬁnancí na celém území obce.
Vyjmuty ze zákazu jsou především karetní hry (mariáš, očko) a tomboly, číselné loterie, kursové sázky a dostihy.
Důvodem pro stanovení takového zákazu byl preventivní přístup, kdy nebyla v této oblasti speciﬁckého podnikání
uplatňována státem jednotná pravidla,
někdy byly hazardní hry Ministerstvem
ﬁnancí povoleny i navzdory negativnímu stanovisku obce. Kromě jiného se s

těmito hrami velmi často pojí i negativní sociopatologické jevy – gamblerství,
rozpady rodiny, alkoholismus, drobné
krádeže, narušování veřejného pořádku a nočního klidu. Ke konci roku 2011
byla v Parlamentu ČR projednávána
nová zákonná pravidla o regulaci hazardu pro rok 2012, která do posledního
zasedání zastupitelstva 20. 12. 2012
ještě nebyla přesně známa. V průběhu
roku 2011 bylo v obci provozováno až
6 výherních hracích přístrojů. V únoru
2012 provozovatelka Sport Baru Jáma
s odvoláním na průběh jednání zastupitelstva dne 20. 12. 2011 požádala
zastupitelstvo, aby umožnilo povolit výjimku z tohoto zákazu pro provoz až 4
hracích automatů ve Sport Baru Jáma,
protože díky nim je schopna ﬁnancovat provozní náklady podniku. Tuto její
žádost podpořilo svým podpisem přes
120 obyvatel obce, většina z nich proto, aby nebyla „Jáma“ uzavřena, jelikož
využívají jejích jiných služeb – kulečník,
fotbálek, ﬁtness centrum, fotbalové a
tenisové hřiště, diskotéky, pohostinství,
grilování venku. Zastupitelstvo s ohledem na tyto skutečnosti i s přihlédnutím
k zárukám ze strany provozovatelky, že
zajistí klidné provozování svého podniku i po povolení hracích automatů, žádost na svém zasedání dne 6. 3. 2012
schválilo .

4. PROVOZOVÁNÍ PODTLAKOVÉ KANALIZACE
Po konzultaci se zástupcem provozovatele kanalizace ze společnosti VODOS, s.r.o., sídlem Kolín, panem Pavlem Peclem, tel. 775 052 513, si Vám
dovoluji sdělit následující důležité informace o chodu kanalitzace v obci Velký Osek. Podtlaková kanalizace v obci
Velký Osek funguje na podtlaku (mínus)
-70 kPa („-7 atmosfer“). Pokud není této
hodnoty dosaženo, pak kanalizace nefunguje. Nejčastější příčinou je otevření
ventilu v důsledku spláchnutí předmětů
větších než 2,5 cm (textilie, hygienické
potřeby, zbytky jídel, obaly apod.). Tento
ventil spouští průtok nashromážděných
splašků ze sběrné jímky u každé nemovitosti napojené na kanalizaci do hlavních kanalizačních řadů. V případě, že
ventil nepojme větší předmět, zůstane
otevřený a zasekne se, tj. saje vzduch,
až veškerý podtlak v této kanalizační
šachtě uteče. Následkem toho je pokles
podtlaku v celé kanalizaci, což může
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způsobit nefunkčnost spolu se všemi
dalšími kanalizačními šachtami, nemovitosti tak nejsou zbaveny splašků. Automatická řídící jednotka v podtlakové
stanici se pokouší tento problém řešit
tak, že se na jednu hodinu vypne, kanalizace tak není v chodu („ztichne“) a
následující hodinu je v běhu („je hlučná“). Toto se opakuje 3-krát, takže po
tomto 6-hodinovém procesu se stanice
znovu zapíná natrvalo a běží do doby,
než se odstraní závada, tj. zaseklý (otevřený) ventil podtlakové kanalizace, což
může někdy trvat dalších 6 hodin. Celkově tak za dobu až 12 hod. pro vyhledání a odstraňování závady na chodu
kanalizace vyvolané trvalým otevřením (zaseknutím) 1 ventilu u domovní
kanalizační přípojky může být mnoho
domácností zaplaveno nespláchnutými
(neodvedenými) splaškovými vodami
(fekáliemi). Je-li nasávání ventilu delší
než 20 sekund, pak klesá podtlak v kanalizačním systému. V případě, že ventil u Vaší nemovitosti nefunguje, resp.
je „hlučný“ více než 20 sekund, pak
prosím kontaktujte pana Pavla Pecla
na telefon 775 052 513 v jakoukoli denní dobu, nebo obecní úřad obce Velký
Osek na tel: 321 795 523, dále můžete i
VODOS, s.r.o., na tel: 321 724 242. Nefunkční ventily se mohou vyskytovat i u
nemovitostí, které nejsou dosud aktivně
napojeny na kanalizaci, proto i v těchto
případech volejte na výše uvedená telefonní čísla. Děkujeme za spolupráci.

5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ - KÁCENÍ A
OŘEZ DŘEVIN, ODPADY, VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Veřejná zeleň je od počátku jara
průběžně udržována pracovníky obce.
Její rozsah v obci je ovšem velký, proto děkujeme obyvatelům za jakoukoliv
pomoc při údržbě veřejných prostranství a zeleně (ořezy keřů stromů a keřů,
sekání a hrabání trávy a spadaného
listí) před svými domy. Od 5. 3. 2012
do 30. 3. 2012 bude obecní úřad zajišťovat občanům, kteří zaplatili poplatek
za odpad, bezplatný odvoz pouze větví
z ořezu stromů a keřů ze soukromých
zahrad a veřejných prostranství obce.
V případě zájmu o využití této služby, prosíme, kontaktujte obecní úřad
obce Velký Osek, mail: adamcova@
velky-osek.cz, frankova@velky-osek.cz,
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obecni.urad@velky-osek.cz, tel.: 321
795 523, nebo osobně. Vždy je třeba
větve umístit před dům na veřejné prostranství tak, aby neohrožovaly chodce, cyklisty, bruslaře a řidiče. Chcete-li
provést kácení stromu, pak při jeho obvodu 81 cm a větším, prosím, podejte
příslušnou žádost o povolení kácení na
obecní úřad obce Velký Osek. Děkujeme za Vaši spolupráci.
Neumisťujte, prosím, k větvím žádný
jiný netříděný odpad nebo trávu či listí.
Toto je třeba umisťovat buď do popelnic
na směsný odpad, nebo do speciálních
hnědých nádob na bioodpad, které budou minimálně do od začátku května
2012 sváženy vždy jednou za 14 dnů v
úterý. Tříděný odpad (sklo, papír, plast,
drobné elektro) odevzdávejte prosím do
zvláštních barevných kontejnerů (zelený – barevné sklo, bílý – bílé sklo, žlutý
- plast, modrý – papír, červený – drobné elektro) rozmístěných po obci nebo
na obecní dvůr naproti obecnímu úřadu
obce Velký Osek, Revoluční 36. Celkově se situace nakládání s odpady v obci
hlavně díky Vám dosti zlepšila. Prosím
pokračujte, aby naše obec vypadala
pěkně.
Na základě obdržených dotazníků
ohledně nakládání s odpadními vodami
od majitelů nemovitostí ze čtvrti Na Stráži je zahájena konzultace s vodoprávním úřadem v Kolíně a Českou inspekcí
životního prostředí, jak dále postupovat
při řešení problému vypouštění odpadních vod přes dešťovou kanalizaci do
Národní přírodní rezervace Libický luh.
Snahou těchto orgánů i obce je omezit
nezákonný způsob odstraňování odpadních (splaškových) vod, jinak obci
i majitelům nemovitostí hrozí sankce.

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. Těším se na setkání
s Vámi kdekoliv v ulicích Velkého Oseka
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nebo na obecním úřadě. Zároveň si
Vám dovoluji s předstihem popřát veselé Velikonoce, mužům a chlapcům přiměřeně pevnou ruku a ženám a dívkám
dostatek trpělivosti a co nejvíce krásy.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

JAK LZE ZKRESLIT
ÚDAJE ANEB JAK JE TO
S DANÍ Z NEMOVITOSTÍ DLE
PANA ING. OTTY?
Dovolím si krátce zareagovat na příspěvek občana Ing. Jiřího Otty s názvem
„Kde budou lidé, podnikatelé a ﬁrmy platit letos více.“ Pominu-li fakt, že pan Ing.
Otta neumí správně citovat zdroj svých
informací, tj. „Vladimír Čehlovský Právo“, není doplněn o datum vydání, nebo
uvedení hypertextového odkazu.na příslušný článek, tak záměrně svým „P.S.“
pod článkem (jelikož to již není ve stati
pokryté citací), zkresluje skutečnosti o
dani z nemovitosti. Možnost navýšení
daně z nemovitosti, jakožto daně, která
je zcela příjmem rozpočtu obce, v níž
se daná nemovitost nachází, lze uplatnit již od roku 2009. Tuto daň, resp. její
základní zákonnou sazbu může navýšit
zastupitelstvo obce tzv. místním koeﬁcientem 2, 3, 4, nebo 5 a vztahuje se
na jednotlivé druhy pozemků, stavby,
samostatné nebytové prostory a byty,
popřípadě jejich soubory. Od roku 2009
ji uplatnilo (a někdy i zrušilo) kolem 7
% z 6 250, tj. přes 400 obcí, pro tento
rok 2012 má místní koeﬁcient vyšší než
1 zavedeno 419 obcí. Ano, je pravdou,
že více než 100 obcí daň z nemovitosti
navýšilo pro rok 2012, ale toto udělaly
obce, které dosud takový místní koeﬁcient stanoven neměly, resp. měly 1, např.
Velký Osek nebo Veltruby, nebo již mají
z minulých let zavedený místní koeﬁcient 2 atd. a nyní jej zvýšily např. Pyšely
(okres Benešov), Doubravčice (okres
český Brod). Existuje ovšem skupina
obcí, která již takový vyšší koeﬁcient
má zaveden dávno, např. Cerhenice
na hodnotě 3 z roku 2011. Tyto údaje
ovšem článek pana Ing. Otty neobsahuj. Autor pouze z kontextu vytrhl některé informace, resp. využil účelově
psaného článku z deníku Právo. Pro
ověření mnou sdělovaných informací
doporučuji podívat se na stránky Ministerstva ﬁnancí, kde všechny tyto přehledy jsou obsaženy viz odkaz http://cds.

mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_14835.html?year=0%C2%93.¨
Když v září 2011 zastupitelstvo obce
Velký Osek rozhodovalo , zda zavést
místní koeﬁcient daně z nemovitosti ve
výši 3, tak odsouhlasilo, že zvýšený výnos 3,5 mil. Kč (oproti dosavadnímu 1,5
mil. Kč) bude použit na investiční akce
a jejich přípravu, zejména na dostavbu
kanalizace v obci. Vezmeme-li v potaz,
že dostavba kanalizace má stát 100
mil. Kč, z toho možná dostane obec 70
mil. Kč jako státní dotaci, pak zbytek 30
mil. Kč musí obec zaﬁnancovat ze svého rozpočtu. Má několik možností, jak
tuto část umořit. Buď z prodeje majetku
obce (zejména pozemky), mnoho toho
ovšem k prodeji nezbylo a navíc má
mnoho dluhů a závazků po bývalém
vedení obce, viz články v Osečanech
4/2010, 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011
a i v tomto čísle . Jinou možností je ﬁnanční spoluúčast občanů (dar, účelový
příspěvek), což by při dotaci 70 mil. Kč
na dostavbu kanalizace dělalo 75 tis.
Kč na každého z majitelů nově připojených nemovitostí (cca 400 domů). Další cestou je krytí bankovním úvěrem
získaným obcí, který bude splácet ze
svých rozpočtových příjmů, mj. i ze zvýšeného výnosu daně z nemovitosti. Takové splácení potom bude trvat asi 15
let, což je stále kratší doba než běžná
hypotéka. Samozřejmě nejvhodnější je
kombinace všech 3 variant, ale konkrétní kombinace bude dána až konečným
rozhodnutím o výši získané dotace a
rovněž výší ceny za zhotovení dostavby
vysoutěženým dodavatelem. Snad jen
dodatek, že cena nemovitosti se na realitním trhu s připojenou kanalizací a případně i vodovodem zcela jistě zdvihne
vícekrát, než kolik bude zvýšená platba
daně z nemovitosti činit za několika let.
A to nemluvím o vyšším komfortu užívání nemovitosti a jistotě splnění zákonných podmínek pro vypouštění splaškových vod. Není tedy vhodnější průběžně
platit vyšší daň z nemovitosti, než být
postaven před volbu platit několikanásobně vyšší jednorázový příspěvek za
napojení na infrastrukturu? Kromě toho,
vhodnou kombinací výše uvedených
způsobů ﬁnancování spoluúčasti obce
se mohou vytvořit podmínky pro to, aby
byly realizovány i jiné projekty, např.
oprava komunikací, či veřejného osvětlení, nebo rozvody vodovodu po obci.
Jinými slovy řečeno, ačkoliv je obec
ve svízelné ﬁnanční situaci, tak se
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zastupitelstvo zavázalo, že i tyto nově
získané prostředky půjdou do investic a
nikoliv na úhradu dluhů a závazků z minulosti. Za těchto okolností, zastupitelstvo
nemělo příliš mnoho možností jak
ozdravit rozpočet obce, zvláště bylo-li
mu doporučováno bankovním sektorem, aby se obec pokusila zvýšit své
příjmy, jinak nemůže očekávat zájem

Ročník XVII • 1/2012

bank o přiznání úvěru na kanalizaci či
jiné investiční akce.
Jakákoliv daň je pochopitelně pro jejího poplatníka zatěžující a nepříjemná,
ale velmi často bývá nezbytností pro realizaci obecně prospěšných cílů. Snad
nikdo nepochybuje o tom, že by zastupitelstvo nezvážilo všechny možnosti ve

stávající ﬁnanční situaci obce a že toto
rozhodnutí přijalo jako tzv. nutné zlo. Věřím, že vlastníci nemovitostí mají pro ně
špetku pochopení. Děkuji.

Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(LISTOPAD - PROSINEC 2011)

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
80 let:

Václav Kratochvíl
Ladislav Pechar

Růžena Peclová
Zdeněk Kolařík

Marie Zbončáková

85 let:

Miloš Pták

Helena Nováková

Václav Rákosník

92 let:

Marie Schillerová

Denisa Klápšťová
Viktorie Zedníková

Václav Čáp

Stanislav Langr
Soﬁe Janíková
Jan Herman

Vojtěch Bílý
Kryštof Frauenberg

Denis Dytrych
Ella Řečinská

Miroslav Hejný

Věra Kratochvílová

Jaroslava Šmídová

NAROZENÍ:
Adina Tesařová
Gabriela Čonková

VÍTÁNÍ DĚTÍ:

ÚMRTÍ
UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
Jaroslav Krincvaj - Irena Hrušková

Jan Straka - Lucie Martínková

50 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
Václav a Ludmila Martinkovi

60 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
Jiří a Věra Matějíčkovi

Ivana Adamcová
matrikářka
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ROK VE FUNKCI MÍSTOSTAROSTY OBCE
Je tomu již více než rok, co 80 procent voličů dalo v komunálních volbách
důvěru kandidátce Nezávislých pro
Velký Osek. Hlasy pro naši kandidátku znamenaly tehdy rovněž nesouhlas
s dosavadním směřováním obce a
v nemalé míře nesouhlas s megalomanským projektem bruslařského stadionu.
Když si dnes čtu předvolební materiály
Nezávislých, nic bych na nich neměnil.
Přestože jsme neměli dostatek konkrétních údajů kvůli nekomunikaci a nevůli
předchozího vedení obce, ekonomickou
situaci obce jsme odhadli před volbami
poměrně přesně. Voličům jsme nabízeli
možnost zvolit změnu a oni této možnosti využili, náš mandát je tak díky nim
velmi silný. Osobně jsem chtěl v zájmu
obce využít své zkušenosti ku pomoci starostovi v ekonomické oblasti, při
konsolidaci ﬁnanční situace, získávání
ﬁnančních zdrojů a řízení projektů.

1. EKONOMICKÁ SITUACE
OBCE V ROCE 2010
Již před volbami jsme věděli, že
obec má vážné ﬁnanční problémy. Bývalé zastupitelstvo prodalo od roku
2005 prakticky veškerý lukrativní a
snadno zpeněžitelný majetek (pozemky) v celkové výši 55 mil. Kč, přičemž
jen část použilo na úhradu výstavby I.
etapy kanalizace. Přibližně 17 mil. Kč
z této částky použilo na úhradu schodkového provozního hospodaření. Po
nástupu do vedení obce jsme ovšem
zjistili, že obec má další dluhy ve výši
cca 20 mil. Kč. Jednalo se o nezaplacené závazky k bankám a státním organizacím, nesplácenou půjčku 2,5 mil.
Kč od ﬁrmy Písek-Beton, použitou pro
Velkooseckou sportovní a.s. na její provoz a dokumentaci Národního bruslařského stadionu (tu bývalý starosta Ing.
Jiří Otta jako předseda představenstva
této a. s. při předávání funkce starosty
písemně slíbil do 30. 11. 2010 bezpodmínečně obci vrátit, což nesplnil) a dále
léta nesplácené dodavatelské faktury
za vodné, stočné, odvoz odpadků apod.
Dluhy činily téměř roční příjem obecního rozpočtu. Finanční situace obce je
důsledkem nezvládnutého proﬁnancování investičních akcí (zejména I. etapy
výstavby kanalizace) a nekoncepčního
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ﬁnancování provozu obce, kdy schodkové hospodaření bylo zakrýváno přesouváním splatných dluhů do budoucích účetních období. Současně obec
přijímala nové závazky. Hospodaření
obecní akciové společnosti Velkosecká
sportovní vygenerovalo další potenciální ztráty obecního majetku (fotbalové
hřiště a pozemky okolo něho). Výdaje
obce byly v minulých volebních obdobích ročně o asi 3 miliony vyšší než její příjmy a obec přímo
směřovala k bankrotu. Nevěříme na tajemné šejky z Dubaje a indiány z Delaware, kteří
naše dluhy zaplatí. S věřiteli
jsme dojednali nové splátkové
kalendáře, které chceme dodržet a hlavní část dluhů do poloviny roku 2014 zaplatit. Jen tak
můžeme žádat o dotace z veřejných zdrojů a jednat s bankovním sektorem o úvěrech na
investice do infrastruktury obce.
V roce 2011 jsme uhradili přes 3
mil. Kč starých dluhů. Další více
než milion Kč jsme vynaložili na
vybudování nových kanalizačních přípojek (v místech havárií nebo starých restů, kdy byly
od žadatelů zaplaceny dary již
před rokem 2011, ale přípojky
nebyly provedeny). Některé jiné
výdaje jsme proto museli redu-

kovat a výrazně šetřit. Ukazatel dluhové
služby (podíl „dluhové služby“ k „dluhové základně“) jsme snížili z 65% v roce
2010 na 53% v roce 2011. Podmínkou
k přiznání některých dotací je hodnota
ukazatele ve výši pod 15% - z toho je
vidět, jak velký kus práce je před námi.
V roce 2012 budou splátky starých
dluhů činit asi 30 procent příjmů obce
(dohromady 5 milionů a 800 tisíc Kč).
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2. ZAJIŠTĚNÍ PROSTŘEDKŮ
PRO INVESTIČNÍ AKCE
Prostředky z veřejných zdrojů budou do doby splacení starých dluhů
prakticky jedinou možností, jak ﬁnancovat infrastrukturní projekty v obci (nepočítáme-li zatím hypotetické změny
v rozpočtovém určení daní). Napjatý
obecní rozpočet (roční příjmy maximálně 23,3 mil. Kč) bude mít problémy
vyčlenit i menší částky na spoluúčasti
pro ﬁnancování investičních akcí, které
bývají požadovány ve výši 10 – 50 procent z nákladů projektu. Získání dotací
představuje připravit potřebné podklady, navázat kontakty s organizacemi
a lidmi, kteří o přidělení prostředků rozhodují a vést nezbytná jednání v zájmu
obce. Kromě kompetencí je třeba být
stále k dispozici, proto zastupitelstvo
v polovině minulého roku rozhodlo, že
se této činnosti budu společně se starostou po nezbytně nutnou dobu věnovat na plný úvazek. Asi je na místě uvést
i to, že moje odměna za výkon funkce
místostarosty byla přesto za první rok
činnosti nižší, než odměny neuvolněných místostarostů za stejný časový
úsek v minulých volebních obdobích (ti
na OÚ nepracovali a podle dostupných
dokumentů za žádnou konkrétní agendu neodpovídali). Informace pro ověření tohoto faktu jsou veřejně přístupné
v zápisech z jednání zastupitelstva.
Obec v letech 2009 a 2010 neuspěla jak se žádostí na rekonstrukci ulice
Havlíčkova, tak se žádostí o dotaci na
dobudování kanalizace, ani s žádnou
jinou významnější žádostí. Chceme
být v získávání ﬁnančních prostředků
pro obec úspěšnější. Navázali jsme
potřebné kontakty s TPCA, zastupitelstvem kraje aj., vyhledali jsme schopné
projektanty a konzultanty. Vysvětlujeme
naši situaci a potřeby, jednáme o poskytnutí potřebných investičních prostředků. S bankami vyjasňujeme jejich
požadavky pro poskytnutí případného
úvěru na spoluúčast na ﬁnancování
nezbytných investičních projektů. Zde
nám pomáhá jasný výhled hospodaření
obce a dohodnuté splátkové kalendáře
starých dluhů.
Naším hlavním úkolem pro toto volební období je získat dotaci na II. etapu výstavby kanalizace v obci. V jejím
rámci chceme dobudovat kanalizační
přípojky ke všem nemovitostem (přes

800 č. p. v obci) a zajistit připojení stávající vodovodní sítě k novému zdroji
z areálu TPCA včetně výstavby nového
vodojemu. Tím bychom vyřešili zásadní problém rozvoje obce do budoucna.
Stávající zdroj pitné vody směrem na
osadu Labe má omezenou kapacitu
(neumožňuje připojovat nová odběrní
místa) a již jednou musel být revitalizován převrtáním. Pokud znovu selže,
další revitalizace bude obtížně proveditelná. Kvalita vody ve studních v obci
není dobrá a není výhled na její zlepšení, spíše naopak. Případné havárie by
obec dostaly do složité situace. Pracujeme spolu s projektanty a konzultanty
na žádosti o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí. Předpokládáme
podání žádosti do května a její vyhodnocení očekáváme do října tohoto roku.
Celkové náklady odhadujeme na cca
100 mil. Kč, spoluúčast obce bude činit
kolem 30 mil. Kč. Pokud s žádostí uspějeme, budou stavební práce na vodovodním přivaděči, vodojemu a dokončení kanalizace uskutečněny v letech
2013-2014. Do doby realizace stavby
musíme dát obecní ﬁnance natolik do
pořádku, abychom sehnali
zdroje pro ﬁnancování výše
uvedené spoluúčasti (z tohoto pohledu je třeba hodnotit
i rozhodnutí zastupitelstva
obce o zvýšení koeﬁcientu
daně z nemovitostí). Financování dostavby rozvodů
vody bude řešeno později,
nevyhneme se pravděpodobně jisté míře spoluúčasti k vodovodu doposud
nepřipojených občanů. Připravili a podali jsme i jiné,
objemově menší žádosti na
ministerstva, krajský úřad
a další organizace. Z poskytnutého grantu TPCA
jsme zrekonstruovali Obecní dvůr a sběrné místo pro
odpad. Jednáme s TPCA o
dalších projektech na zlepšení životního prostředí v
obci. Z prostředků, poskytnutých fondem hejtmana
Středočeského kraje MUDr.
Davida Ratha, vybudujeme hned, jakmile to počasí dovolí, nový chodník
u Masarykovy základní školy na frekventované pěší
cestě k nádraží. Požádali
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jsme o dotace z fondů Středočeského
kraje na rekonstrukci obecních objektů,
revitalizaci parku, vybavení knihovny
aj. Rozhodnutí budeme znát v květnu.
Ne všechny žádosti samozřejmě dopadnou k naší spokojenosti, ne vždy
jsou rozhodnutí o přidělení dotací srozumitelná a transparentní. Každá obdržená dotace nám však umožní realizovat investici pro obec, jiné zdroje
ﬁnancování nemáme. Připravujeme
dále žádost o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí na zateplení školy
a školky včetně rekonstrukce jejich vytápění. Tato akce by byla uskutečněna
v roce 2014. Jsme si vědomi špatného stavu obecních nemovitostí jako je
Dělnický dům, budova Obecního úřadu a „Domu s pečovatelskou službou“.
Zde nepomohou ani dotace – obecní
rozpočet nebude mít v dohledné době
prostředky na spoluúčast nezbytnou
pro využití dotace. Proto musíme plány
na případnou rekonstrukci odsunout na
pozdější dobu, případně řešit stav těchto nemovitostí jinak.
Vladimír Matuš

Zde postavíme nový chodník

Opravený Obecní dvůr
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dem na místní podmínky, vhodnost lokality k výsadbě a na základě dotazového řízení, které proběhlo ve vybraných
ulicích.

V loňském roce vyprodukovali obyvatelé Velkého Oseka téměř 1 093 tuny
všech odpadů, to je o 24 tun méně než
v roce 2010.

V návaznosti na čištění koryta toku
Bačovka, v lesním úseku (od bývalých
sběrných surovin k slepým ramenům),
které probíhalo v jarních měsících roku
2011, dne 17.12.2011 v dopoledních
hodinách, proběhlo čištění toku procházejícím skrze Obec Velký Osek. V rámci
čištění koryta došlo k vysekání břehových porostů, odstranění vodní rostlin
a nánosů v korytě usazených. V rámci
akce byl vyčištěn celý úsek od bývalých sběrných surovin až k mostu, přes
hlavní silnici a dále levobřežní úsek od
hlavní silnice k mostku u školy. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným osobám za dobře odvedenou
práci.

Zlepšilo se třídění odpadů. Největší
nárůst zaznamenal vytříděný papír 89%
a plasty 35%. Lepším tříděním došlo ke
snížení produkce směsného komunálního odpadu (odpadu ukládaného do
popelnic) a tím i ke snížení nákladů,
které obec hradila za služby spojené s
odpadovým hospodářstvím.
Za třídění odpadů obdržela obec od
společnosti EKO-KOM a.s. příspěvek ve
výši téměř 356 tis. korun.
Vzhledem k tomu, že od ročních uzávěrek nebylo mnoho času, více informací
se dozvíte v příštím Osečanu.

Obec Velký Osek a výbor životního
prostředí, plánuje další brigádu zaměřenou na vyčištění navazujícího úseku
v rámci obce, termín konání bude oznámen v dostatečném předstihu, dle klimatických podmínek.

Děkujeme, že třídíte!
Ilona Tučímová

INFORMACE
O PROVEDENÝCH
VÝSADBÁCH
Dlouhodobým cílem výboru životního prostředí a Obce Velký Osek je
postupná obnova zeleně, její návrat na
veřejná prostranství a do ulic Velkého
Oseka, a dále provedení zdravotních
a výchovných řezů u zeleně stávající.
Současný stav zeleně není uspokojující, řada stromů omezuje svým vzrůstem provoz na místních komunikacích a
chodnících, řada stromů je proschlých
nebo se již blíží ke konci své vegetace, na řadě míst jsou ulice téměř bez
zeleně. Je tedy nutné provést prořezy
stromů tak, aby došlo k jejich ozdravení, dále je nutné odstranit větve suché a
odumírající, ohrožující chodce a nemovitosti, přistoupit k výměně stromů nebezpečných a provést výsadbu zeleně
nové, která nahradí zeleň dožívající a
doplní zeleň již stávající.
V průběhu podzimu roku 2011 proběhla výsadba okrasných dřevin v Obci
Velký Osek, dřeviny byly voleny s ohle-
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ZPRÁVA Z ČIŠTĚNÍ
VODNÍHO TOKU
BAČOVA

V ulicích Jeronýmova a Masarykova
bylo vysazeno 9 ks višně pilovité známé
také jako sakura, jedná se o kvetoucí neplodící okrasný strom, tento druh byl
zvolen na základě dotazového řízení,
kdy byly osloveni obyvatelé přilehlých
nemovitostí, kteří dávají přednost stromům okrasným, menšího vzrůstu a neplodícím. Dále byly vysazeny 2 ks javoru
babyky v parku u minerálního pramene,
při ulici Dukelských hrdinů, stromy byly
voleny tak, aby vhodně doplnily již stávající zeleň. V parčíku u pomníku T. G.
Masaryka byla rovněž vysazena lípa
srdčitá, kterou obec získala bezplatně
od ﬁrmy Pavouci.
Svatopluk Čech

Za údržbu vodního toku Bačovka
je zodpovědný správce vodního toku,
kterým je v tomto případě Povodí Labe
s.p., provozní středisko Jičín. Vzhledem
ke stavu koryta, množství biomasy a
možnosti vzedmutí hladiny, zejména
v jarních měsících, přistoupila Obec
Velký Osek k výše uvedené akci, současně probíhají i jednání se zástupci
Povodí Labe s.p. o možnostech dalšího
postupu, zejména pak o termínu čištění, rozsahu prováděných prací atd. a to
nejen v úseku obce, ale i v lesním úseku, ze strany Povodí. V lesním úseku je
situace komplikována faktem že se tok
nalézá v národní přírodní rezervaci, kde
jsou možnosti údržby podstatně omezené vzhledem k ochraně místní fauny
a ﬂóry.
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OHLÉDNUTÍ ZA MYSLIVECKÝM PLESEM
Dne 21. 1. 2012 vyvrcholily přípravy již
dvanáctého mysliveckého plesu jeho
konáním.
Tak jako každý rok byl sál bohatě vyzdoben a připravená věcná i zvěřinová
tombola zaujala všechny návštěvníky
plesu. Sál se podařilo zaplnit těmi, kteří
se každoročně na tento vrchol plesové sezóny pečlivě připravují a snad i
těší. Tradicí a jistotou kvalitní hudební
produkce se v posledních letech stala
hudební skupina UNIKÁT. Toto uskupení znovu přesvědčilo všechny návštěvníky, že není žádný hudební žánr,
který by nedokázalo uchopit. Ostatně je
možné shlédnout fotograﬁe na internetových stránkách skupiny Unikát nebo
Kolínského denníku.

Cílem Obce Velký Osek je vyčištění celého koryta vodního toku Bačovky,
zejména pak úseku, vedoucího přes
obec až k Máčidlu, tedy úsek v délce
cca 1,5 km. Čištění spočívá v odstranění břehových porostů a jejich následné
údržbě (sečení), zredukování vodních
rostlin a nánosů usazených ve vlastním
korytě, tak aby byla rozšířena kapacita
koryta. V případě zvýšeného průtoku
vod, musí být zajištěn co nejrychlejší
odtok těchto vod z obce tak z důvodu
ochrany obyvatelstva a majetku občanů.
Svatopluk Čech

JARO, ANEB
CO NÁS ČEKÁ
Nejkrutější mrazy jsme všichni přežili s menšími, nebo většími obtížemi.
Sněhu jsme neužili, zato mrazy nás nechaly na Máčidle zabruslit.
Dny se začínají prodlužovat a můžeme se těšit na jarní měsíce. Každý
se bude věnovat něčemu, co jej naplňuje radostí a pocitem dobře vykonané
práce.
Májovci se budou připravovat na
druhý ročník obnovené tradice, která
se minulý rok velmi podařila. Rybáři se

chystají na první úlovky, kterým se dává
obvykle svoboda, aby jim svatý Petr zachoval přízeň i v nadcházející sezóně.
Myslivci se těší na nové přírůstky v honitbě a tiše doufají, že snad letos budou návštěvníci lesa ohleduplnější. Děti
budou žadonit o nová kola a kolečkové
brusle. Zahrádkáři si za okny předpěstují ty zaručeně nejlepší rajčata, salát a
papriky.
A co nás čeká na jaře v obci?
Proběhne další díl brigády spolků i občanů na Bačovce, termín bude ještě
upřesněn. Pravděpodobně dojde k setkání všech, co mají chuť zvelebit koryto
v obci a to koncem března nebo začátkem dubna. Odstranit by se měl břehový porost a vytahat odpadky, které se v
něm zachytili.
V Březnu také proběhne svoz ořezaných větví ze zahrad občanů. Ořezem
dojde i k ošetření alespoň části obecní
zeleně.
V Dubnu započne také pravidelné
fungování nedělních služeb ve sběrném dvoře. Bude se konat každoroční,
jarní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Těším se na všechny, se kterými se
na společných akcích setkám.
Jan Fagoš

Zábava se vydařila a nad ránem se
rozešli spokojení návštěvníci domů. Někteří, ti šťastnější, si odnesli hodnotné
ceny. Všechny ostatní může hřát pocit,
že přispěli na dobrou věc a snad se zároveň i pobavili.
Myslivci, kteří věnovali svůj čas a
úsilí pro setkání tří set občanů převážně z naší obce, by touto formou rádi
poděkovali za podporu a štědrost všem
sponzorům a návštěvníkům plesu. Dále
je třeba poděkovat pronajímateli restaurace, paní Bulíčkové, za zajištění občerstvení.
Velkoosečtí myslivci děkují za přízeň a příští rok se těší na Vaši účast.
Jan Fagoš

DIRKY
V zimních měsících jsme si zvykli
využívat pro sport přírodních ledových
ploch, kterých máme naštěstí v katastru obce dostatek. Bývaly časy, kdy
bylo zamrzlé máčidlo a okolní slepá
ramena Labe i dva měsíce. Letos jsme
si také mohli užít ledových dní. Nebylo
jich mnoho, ale jejich síla způsobila, že
mnozí vytáhli brusle a hokejky.
Ne všichni se však radují. Pro rybáře je toto počasí výzvou kdy se musí
postarat o přísun kyslíku do vod, které
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jsou přikryty ledovým příkrovem, aby
nedošlo k úhynu těžce vypěstovaných
ryb.
Tento článek píšu jako poděkování.
Sám jsem několikrát navštívil Máčidlo
a jeho okolí, kde již několik let hospodaří pan Back. Máčidlo má dlouhodobě
pronajaté a tak jako ostatní návštěvníci
jsem nezaznamenal jediný problém. Lavičky, kterými je okolí vody osazeno byly
hojně využívány a hlahol návštěvníků
byl slyšet až do pozdního odpoledne.
Poměrně velký nával návštěvníků
nebyl překážkou ani skvělé rybářské
aktivitě, kterou jsem sám vyzkoušel.
Lov ryb na dírkách je zábavou pro vytrvalé, otužilé a odhodlané rybáře. Každý
si mohl za velmi rozumných cenových
podmínek tento lov vyzkoušet a odejít
s nevšedním zážitkem. Bylo možno si
zapůjčit i nezbytné vybavení pro tento
způsob lovu.
Mohu jen s politováním konstatovat,
že mé umění a výdrž nebyly dostačující pro dosažení úlovku. To ale není to
nejdůležitější. Jsem velmi rád, že bylo
možné vyzkoušet dosud nepoznaný
způsob rybaření.
Za to a za práci s tím spojenou bych
rád poděkoval nejen panu Backovi, ale i
obsluze, která zajišťovala občerstvení a
nutný servis.
Díky, díky, díky!
Jan Fagoš

PODĚKOVÁNÍ ANEB
PŘEKVAPENÍ MOHOU
BÝT I PŘÍJEMNÁ!
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po tom, co jsem ztrátu objevil. Marně.
Volat se na něj nedalo – byl nedostupný – tedy vypnutý, což nebylo divu,
neboť mi vypadl za jízdy. To se stane.
Koneckonců, přístroj už nijakou velkou
věcnou hodnotu neměl. Byly v něm ale
kontakty! A to je malér! V době mobilů
člověk přestává namáhat paměť a čísla
se málokdy zálohují. A kontakty se dost
těžko obnovují. No nic, operátor poslal
náhradní SIM kartu, číslo zůstalo a já
do náhradního telefonu začal shánět
staré kontakty.
Teď to ale přijde! Po několika dnech
na mobil mé ženy někdo volal, že má
můj ztracený přístroj a hledá, komu
může patřit!!! Byl jsem skutečně šťastný! A to ani ne tak pro záchranu kontaktů v něm, ta opravdu potěšila, ale
hlavně z toho, že ta negativa, jež nás
obklopují, jsou občas vyvážena i něčím
tak úžasně pozitivním.
Tento scénář mě opravdu ani ve snu
nenapadl. Fakt, že někdo najde telefon,
posbírá ho, dá dohromady a má snahu
někam ho odevzdat, to mě skutečně
a velmi mile překvapilo. Třešničkou na
dortu je pak vskutku detektivní činnost
syna nálezců, který našel v kontaktech
„mama“ a tím, že ho napadlo na toto
číslo zavolat, nás našel.
Prostě – není ještě vše ztracené!
Dokud jsou mezi námi lidé, kteří nejsou
lhostejní a jsou ochotní vynaložit námahu na to, aby pomohli druhému (když
ještě ke všemu ani neví komu . . .),
nemůže to být tak zlé!
Ještě jednou mnohokrát děkuji, Pelcovi! Za telefon i za to, že jste mě svým
jednáním tak trochu nabili optimismem.
Miroslav Lízner

V dnešní společnosti je zakořeněn
pocit, že je vše špatně. Korupce bují,
všichni kradou a jsou na sebe zlí, ztratila se poctivost . . .
Mnohé platí: krade se, v korupci zaujímáme přední příčky v žebříčcích a
zprávy o zločinech, podvodech a jiných
lumpárnách plní sdělovací prostředky.
O to víc překvapí, když se člověk setká
s něčím, co z těchto šablon vybočuje.
Posuďte sami.
Ztratil jsem mobilní telefon. Věděl
jsem, kde se mi to mohlo stát a pečlivě jsem celou trasu prošel vzápětí
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JAK SE ROZRŮSTAL
VELKÝ OSEK
Svoje pojednání jsem rozdělil na
dvě části:
První část obce (ta nejstarší) se
nachází od kostela k mostu přes Bačovku s odbočkou k Máčidlu. Prvními
občany Velkého Oseka byly rody rolníků. Vzpomínám jen některé: Slavíčkovi,
Matuchovi, Karbanovi, Mašínovi, Hněvsovi, Danešovi. Uprostřed obce stála
obecná škola. Byly to tři třídy, kabinet a

byt řídícího – dnes je zde obecní úřad a
místní policie.
S výstavbou druhé části obce souvisí vznik stanice ČSD. Do stanice patřila
odbočka trati na Hradec Králové, topírna, překladiště zboží, třídění nákladních vlaků. Lidé z širokého okolí si zde
našli zaměstnání a začali si tu budovat
i vlastní bydlení. K výstavbě se přidali
zaměstnanci ČSD Nymburk. Nejprve se
stavělo před nádražím a kolem Bačovky. Velká část se rozkládala kolem Husova náměstí až k Jiráskově ulici. V té
době přicházeli do Oseka různí živnostníci. Vznikaly nové obchody s potravinami, řeznictví, pekařství a hostince. To
byl největší rozkvět Oseka.
V další etapě výstavby vznikla osada na Stráži. Tu nechal vybudovat ředitel
Vavrouš pro své zaměstnance. Podnik
měl názvy Osek, Trupo, Hera a dnešní
České dřevařské závody. Začalo se stavět i za drahou – na Šanghaji. Tady byly
podniky železárna Stavokonstrukce,
později Stakon, Izol (výroba lignosek) a
Vodní stavby.
Potom následovala výstavba nových domů od Jiráskovy ulice směrem
na Veltruby a dále kolem náměstí Petra
Bezruče.
Poslední etapou je sídliště, které se
buduje (proti hřbitovu) a jmenuje se lokalita Sluneční.
Osobnosti, které se zasloužili o
Osek krásnější:
František Špinka - starosta (výstavba
základní školy), Václav Novák - tajemník (výstavba mateřské školy), Josef
Rypka – starosta (asfaltování ulic v
obci), Mirek Skopec – starosta (přestavba školy, nová tělocvična), Ing. Jiří Otta
– starosta (průjezd obcí, kanalizace,
plyn, telefon).
Ze svých pamětí zapsal
Vozka Jaroslav (důchodce)
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KDE BUDOU LIDÉ,
PODNIKATELÉ
A FIRMY PLATIT
LETOS VÍCE
Uvádím přehled obcí pro rok 2012, které nově uplatnily místní koeﬁcient, nebo
dosavadní zvýšily. V závorce je u obce
uveden příslušný ﬁnanční úřad. Přehled
vznikl porovnáním seznamů koeﬁcientů
obcí platný pro rok 2011 a 2012, které
zveřejňuje na své webové stránce ministerstvo ﬁnancí.
Místní koeﬁcient na 2 nově zvýšily
obce: Čtyřkoly (Benešov), Heřmaničky
(Votice), Králův Dvůr (Beroun), Chrustenice (Beroun), Knovíz (Slaný), Podlešín (Slaný), Žižice (Slaný), Kolín (Kolín), Krakovany (Kolín), Veltruby (Kolín),
Kutná Hora (K. Hora), Chabeřice (K.
Hora), Kácov (K. Hora), Svatý Mikuláš
(K. Hora), Postřižín (Kralupy n.V.), Libiš (Neratovice), Ml. Boleslav (Ml. Bol.),
Nová Ves u B. (Ml. Bol.), Svémyslice
(Brandýs n. L.), Babice (Říčany), Tehov
(Říčany), Herink (Říčany), Křenice (Říčany), Horoměřice (Praha-západ), Buš
(Praha-západ), Klínec (Praha-západ),
Karlík (Praha-západ), Voznice (Dobříš), Ševětín (Č. Bud.), Přední Výtoň (Č.
Krumlov), Horní Dvořiště (Kaplice), Jiřice (Humpolec), Nerestce (Písek), Čejetice (Strakonice), Štěkeň (Strakonice),
Sezimovo Ústí (Tábor), Vrbice (K. Vary),
Krašovice (Plzeň-sever), Manětín (Kralovice), Plískov (Rokycany), Svor (Nový
Bor), Labská Stráň (Děčín), Jiřetín p. B.
(Tanvald), Liberec – Vratislavice (Liberec), Liberec (Liberec), Cetenov (Liberec), Český Dub (Liberec), Hrádek n. N.
(Liberec), Louny (Louny), Domoušice
(Louny), Postoloprty (Louny), Deštnice (Žatec), Žatec (Žatec), Most (Most),
Obrnice (Most), Litvínov (Litvínov),
Košťany (Teplice), Hostomice (Bílina),
Chabařovice (Ústí n. L.), Havl. Brod (H.
Brod), Věž (H. Brod), Chrudim (Chrudim), Seč (Chrudim), Kopidlno (Jičín),
Rychnov n. K. (Rychnov n. K.), Potštejn
(Rychnov n. Kn.), Opočno (Dobruška),
Batňovice (Trutnov), Havlovice (Trutnov), Žamberk (Žamberk), Nesvačilka
(Brno-venkov), Sokolnice (Brno-venkov), Syrovice (Brno-venkov), Velké Bílovice (Břeclav), Tlumačov (Otrokovice),
Mor. Budějovice (Mor. Bud.), Uherské
Hradiště (Uh. Hrad.), Znojmo (Znojmo),

Moravský Krumlov (Mor. Krumlov), Čaková (Krnov), Holčovice (Krnov), Baška
(Fr.-Místek), Dobrá (Fr.-Místek), Bohumín (Bohumín), Štramberk (Kopřivnice),
Litovel (Litovel), Vratimov (Ostrava I),
Horní Moštěnice (Přerov), Kamenná
(Zábřeh), Dolní Bečva (Rožnov p. R.),
Rožnov p. Radh. (Rožnov p. Radh.), Valašské Meziříčí (Val. Meziř.).
Místní koeﬁcient na 3 nově zvýšily
obce: Doubravčice, loni 2 (Č. Brod),
Hájek, loni bez koef. (Ostrov n. O.), Jesenice, loni bez koef. (Praha-západ),
Klimkovice, loni bez koef. (Ostrava III),
Královice, loni bez koef. (Slaný), Liběchov, loni bez koef. (Mělník), Mukařov,
loni bez koef. (Říčany), Nezabylice, loni
bez koef. (Chomutov), Podolí, loni bez
koef. (Brno-venkov), Polevsko, loni 2
(Nový Bor), Psáry, loni bez koef. (Praha-západ), Pyšely, loni 2 (Benešov),
Řevnice, loni bez koef. (Praha-západ),
Svatý Jan, loni 2 (Beroun), Valašská
Polanka, loni bez koef. (Vsetín), Velký
Osek, loni bez koef. (Kolín).
Místní koeﬁcient na 4 nově zvýšily
obce: Čestlice, loni 2 (Říčany), Kamenice, loni 2 (Říčany), Kobylnice, loni bez
koef. (Brno-venkov).
Místní koeﬁcient na 5 nově zvýšily
obce: Bílá Voda, loni bez koef. (Jeseník), Boží Dar, loni 2 (Ostrov n. Ohří),
Palkovice, loni bez koef. (Fr.-Místek),
Úvaly, loni bez koef. (Brandýs n.L), Černošice, loni 2 (Praha-západ), Vysoká,
loni bez koef.(H. Brod), Žabeň, loni 3
(Fr.-Místek).
Jiří Otta
(zdroj – Vladimír Čechlovský Právo )
P. S. V České republice je cca 6300 obcí
( jen více jak 100 obcí daň navýšilo ).

100 LET SOKOLA,
PAMĚTNÍ LIST A JÁ
V Osečanu č.4/2011 jsem se dočetl,
že jsem při příležitosti 100. výročí založení Sokola ve Velkém Oseku obdržel
Pamětní list. Považuji za vhodné, abych
se k této záležitosti vyjádřil. Skutečnost,
že jsem Pamětní list dosud neobdržel
(zpráva ve zmíněném Osečanu tvrdící
opak není pravdivá) mi ještě dává možnost toto ocenění odmítnout. K tomuto
rozhodnutí mám dva důvody.
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Tím prvním je přesvědčení, že jsem
pro osecký Sokol nic tak výjimečného
nevykonal. Kromě klukovského cvičení v sokolovně, účasti na 2. celostátní
spartakiádě a reprezentaci Sokola v KP
volejbalistů v roce 1960 mně napadá už
jen zpracování a vydání publikace Historie velkooseckého sportu v roce 2004.
A to se mně ve srovnání s dlouholetou
sokolskou činností ostatních oceněných
zdá poněkud málo.
Druhým důvodem mého odmítnutí je osoba toho, kdo mi ono ocenění
uděluje. Podle mého názoru je ing. Otta
příčinou svízelné situace, ve které se
v současné době obec Velký Osek nachází a to mě jako rodákovi a oseckému
patriotovi vadí. Ve funkci starosty obce
povýšil své osobní ambice a zájmy nad
zájmy a potřeby obce a jejích obyvatel. Po 16 letech starostování po sobě
kromě krásného, ale zcela nereálného
návrhu Národního bruslařského stadionu, zanechal zadluženou obec, nedokončenou kanalizaci a rozbité místní
komunikace. Stále chybí tolik potřebný
vodovod. Jeho jediným opravdu záslužným činem byla likvidace domu „hrůzy“
– Špejcharu. K dobru je mu nutno přičíst ještě zásluhu na zachování Sokola ve Velkém Oseku. A to je na 16 let
„vládnutí“ opravdu málo. Svými nestandardními a diskutabilními rozhodnutími
se zasloužil o to, že obec pravděpodobně přijde o pozemky v hodnotě 17 milionů korun. Musí se mu však přiznat, že
byl natolik chytrý, že své návrhy nechal
schválit tehdejším zastupitelstvem. To
bylo tak důvěřivé, že jeho báchorkám
uvěřilo. Výsledkem je stav, v jakém se
nyní obec nachází. Přestože jednání a
skutky ing. Otty, zejména ty související s
Velkooseckou sportovní a.s., zůstanou
pravděpodobně právně nepostižitelné,
já je považuji za vysoce neetické a nemorální. A od člověka takových zásad
nemohu žádné ocenění nebo vyznamenání přijmout. Za jiných okolností bych
svoji účast mezi oceněnými považoval
za čest.¨
Velice jsi mě zklamal, Jiří. Ale to je Ti
asi úplně jedno!
Václav Židů
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ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Žáci MZŠ Velký Osek opět prokázali nadprůměrné znalosti.
V českém jazyce a matematice
dosáhli lepší výsledky než 90% škol.
Masarykova základní škola Velký
Osek se každoročně účastní celostátního testování znalostí žáků devátých
ročníků. Testování proběhlo v listopadu
2011. Účastnilo se ho 24 978 žáků devátých ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Celkem se do testování zapojilo 871
škol (1 320 tříd) z celé České republiky.
Žáci našich devátých ročníků byli testo-

váni ve čtyřech oblastech: český jazyk,
anglický jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady. Ve všech oblastech byly znalosti žáků naší školy
nadprůměrné. Žáci naší školy mají
v českém jazyce a matematice výsledky
špičkové, lepší než 90% zúčastněných
škol. V anglickém jazyce jsou lepší než
60% zúčastněných škol. Potěšitelné je,
že nadprůměrně úspěšní jsou žáci posledního ročníku naší základní školy již
několik let za sebou.

matiku paní učitelka Jaroslava Šormová. Anglický jazyk vyučují paní učitelky
Zuzana Strejčková a Jana Lorencová.
Studijní výsledky jejich žáků svědčí o
dobré práci učitelů, kteří své svěřence
velmi dobře připravují pro další studium
i praktický život.
Ředitelství školy blahopřeje žákům
školy k výborným výsledkům v testování a děkuje všem učitelům za jejich
výbornou práci.

V devátém ročníku vyučuje český jazyk paní učitelka Alena Šašková, mate-

Václav Kobera,
ředitel MZŠ Velký Osek

STONOŽKA 2011/2012

CDEN

PrĤmČrný celkový percentil po jednotlivých tĜídách - 9. roþníky
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Graf znázorĖuje prĤmČrné celkové percentily všech tĜíd 9. roþníku vaší školy. ZároveĖ je zde pro porovnání vyznaþen prĤmČrný percentil všech
žákĤ 9. roþníku ZŠ, odpovídajícího roþníku víceletých gymnázií a škol odpovídající velikosti.
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CDEN

Masarykova základní
škola, Vrchlického 236
Název: Masarykova základní škola, Vrchlického
236
Velký Osek
Obec: Velký Osek

CDEN

CDEN

Masarykova základní
škola, Vrchlického 236
Název: Masarykova základní škola, Vrchlického
236
Velký Osek
Obec: Velký Osek

STONOŽKA 2011/2012 - 9. ROýNÍKY

STONOŽKA 2011/2012 - 9. ROýNÍKY

ýESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK

NċMECKÝ JAZYK

Výsledky Vaší školy v þeském jazyce jsou
špiþkové. Vaše škola patĜí mezi 10 %
nejúspČšnČjších škol v testování.

Výsledky Vaší školy v matematice jsou
špiþkové. Vaše škola patĜí mezi 10 %
nejúspČšnČjších škol v testování.

Svými výsledky v anglickém jazyce se Vaše
škola Ĝadí mezi lepší prĤmČrné školy, máte
lepší výsledky než 60 % zúþastnČných škol.

NETESTOVÁNO

Hodnocení podle þástí testu

Hodnocení podle þástí testu

Hodnocení podle þástí testu

Hodnocení podle þástí testu

Z hodnocení tematické þásti testu vyplývá, že
prĤmČrné výsledky mČli Vaši žáci ve všech
oblastech - gramatika, vČtný rozbor, jazyk,
sloh a literatura.

Z hodnocení tematické þásti testu vyplývá, že
výborné výsledky mČli Vaši žáci v þásti
algebra a v þástech aritmetika, geometrie
jsou jejich výsledky prĤmČrné.

Z hodnocení dovednostní þásti testu vyplývá,
že prĤmČrné výsledky mČli Vaši žáci ve
všech oblastech - poslech, konverzaþní
situace, þtení a porozumČní textu, komplexní
cviþení, gramatika a slovní zásoba.

Z hodnocení dovednostní þásti testu vyplývá,
že prĤmČrné výsledky mČli Vaši žáci ve
všech oblastech - znalosti, porozumČní,
aplikace.

Z hodnocení dovednostní þásti testu vyplývá,
že prĤmČrné výsledky mČli Vaši žáci ve
všech oblastech - znalosti, porozumČní,
aplikace.

Využití studijního potenciálu

Využití studijního potenciálu

Využití studijního potenciálu

Na zaklade vysledku v testu OSP jsme zjistili,
že ve Vaší škole je studijní potenciál žákĤ v
þeském jazyce využíván dobĜe. Výsledky
žákĤ jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá
úrovni jejich studijních pĜedpokladĤ,

Na zaklade vysledku v testu OSP jsme zjistili,
že ve Vaší škole je studijní potenciál žákĤ v
matematice využíván dobĜe. Výsledky žákĤ
jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá
úrovni jejich studijních pĜedpokladĤ,

Na zaklade vysledku v testu OSP jsme zjistili,
že ve Vaší škole je studijní potenciál žákĤ v
anglickém jazyce využíván optimálnČ,
výsledky žákĤ v testech odpovídají úrovni
jejich studijních pĜedpokladĤ.

uþitelé s ním zĜejmČ velmi dobĜe zacházejí a
žáci pracují nad svoje možnosti.

uþitelé s ním zĜejmČ velmi dobĜe zacházejí a
žáci pracují nad svoje možnosti.

Kolik procent škol jste pĜedstihli

Relativní postavení školy
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matematika

OSP

Jak výsledky správnČ
pochopit a využívat?
• Identifikujte odchylky od prĤmČru a
zjistČte, þím se škola ve srovnání
s ostatními mĤže pochlubit a na þem
musí zapracovat.
• Berte v úvahu specifické podmínky
Vaší školy.
• Výsledky doplĖte i dalšími
informacemi o žácích a tĜídách a stále
s nimi pracujte.

Jak si stojíme mezi ostatními?
Relativní postavení školy
Kolik procent škol jste pĜedstihli

Jak si stojíme mezi ostatními?
100

100
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0
anglický jazyk

Podrobné výsledky všech testĤ i jednotlivých tĜíd obsahuje analytická þást zprávy.

2. místo „Brumíci“ ve složení Vávrová
Lucie, Burianová Nikola, Mňoučková
Veronika, Teplá Adriana, Krulická Kateřina, Stránská Kateřina

ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ
TURNAJ: 19. 12. 2011

3. místo „Lentilky:P“ ve složení Hošková Eliška, Chodová Tereza, Votavová
Kateřina, Martikánová Petra, Ulčová
Zuzana

Všichni účastníci turnaje bojovali
s vysokým nasazením a jejich výkony
byly odměněny medailemi, diplomy a
sladkými odměnami. Ceny pro děti jsme
mohli zakoupit díky sponzorovi TPCA.
Touto cestou mu moc děkuji, že již tradičně přispívá žákům MZŠ Velký Osek
na Školní vánoční ﬂorbalový turnaj a
tím podporuje sportovní aktivitu dětí ve
věku 11-15 let.
Výsledky: kategorie dívek
1. místo „Mňam“ ve složení Hartmanová Zuzana, Balounová Eliška, Veselá
Tereza, Niklesová Andrea, Čejková Daniela

nČmecký jazyk

OSP

Jak výsledky správnČ
pochopit a využívat?
• Identifikujte odchylky od prĤmČru a
zjistČte, þím se škola ve srovnání
s ostatními mĤže pochlubit a na þem
musí zapracovat.
• Berte v úvahu specifické podmínky
Vaší školy.
• Výsledky doplĖte i dalšími
informacemi o žácích a tĜídách a stále
s nimi pracujte.

Podrobné výsledky všech testĤ i jednotlivých tĜíd obsahuje analytická þást zprávy.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
ŠKOLY

Vánoční ﬂorbalový turnaj jsme netradičně zahájili minutou ticha na počest bývalého prezidenta Václava Havla, který v neděli 18.12.2011 po dlouhé
nemoci zemřel. I když nebyl žádným,
velkým sportovcem, přesto hájil čestnost a smysl pro fair-play .

Využití studijního potenciálu

Kategorie
družstev

chlapců

a

Druhou stříbrnou medaili vyhrál Daniel
Bezucha v kat. 6. tříd skokem 125 cm a
3. místo obsadil Jindřich Bláha v kat. 8.
tříd, který zdolal 155 cm.

smíšených

1. místo „Korby“ Novotný Luboš, Šindelář Václav, Bláha Jindřich, Liška Ondřej, Chvojka Jaroslav
2. místo „Beta (jede)“ Plášil Jan, Karban Jan, Beran Tomáš, Dunka Robert
3. místo „Běhny“ Veselá Tereza, Niklesová Andrea, Bendík Michal, Čejková
Daniela
CHVALETICKÁ LAŤKA
Ve čtvrtek 16. 2. 2012 se žáci naší
školy účastnili soutěže ve skoku vysokém „ Chvaletická laťka“. Někteří využili
závodu k vytvoření svých nových osobních rekordů. V početné konkurenci
medaile získali, za 2. místo Jan Plášil
v kat. 9. tříd osobním rekordem 155 cm.

Všem závodníkům děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a přejeme další úspěchy při „ Osecké laťce“,
která se bude konat v naší tělocvičně
29. 3. 2012.
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
Opět jsme obrátili list v dalším novém kalendáři, který už nese číslici
2012. Co nového nám přinese? Všichni
věříme, že jen to dobré.
Minulý rok bylo v naší knihovně přihlášeno 354 čtenářů, z toho 102 dětí
do 15 let. Do knihovny si přišli vypůjčit
21.783 knih a časopisů 4.229 čtenářů,
z toho 616 bylo uživatelů počítače a internetu.Navíc webové stránky knihovny
navštívilo 3.603 zájemců.
Knižní fond k 31.12. 2011 čítal 14.263
svazků.
K dnešnímu datu jsou k půjčování
časopisy: Týdeník Květy, Instinkt, Vlasta,
Tina, Praktická moderní žena, Praktická Slovenka /= bývalá Dorka/, Sandra,
Burda, Recepty prima nápadů, Udělej
si sám, Zahrádkář, Chatař a chalupář,
Bydlení ,Domov, Můj dům, Koktejl /cestopisný/, Moje země Česká republika /
vlastivědný/, Poradce, Čtenář, Osečan,
Cinema /o ﬁlmu/, Generace/ pro seniory/, obnovený 100+1 ZZ, pro mládež a
děti ABC, Bravo, Čtyřlístek. Vypůjčit si
můžete i mimořádná čísla k různým příležitostem jako jsou Velikonoce, Vánoce, o vaření a pečení, pletení, vyšívání
a další .
V roce 2011 pořádala naše knihovna
také několik akcí. Některé každoročně jako Březen měsíc čtenářů nebo Týden
knihoven v říjnu. V březnu to bylo oblíbené spaní ve škole v rámci celostátní
akce Noc s Andersenem. My to však
označujeme jako návštěvu „pohádkové
babičky“, která večer přichází s vyprávěním a pohádkami. Letos se akce pro
obě první a druhé třídy nesla v duchu
100. výročí narození V. Čtvrtka a znamenala dva večery s hrdiny jeho pohádek.
Prvně proběhlo slavnostní „Pasování na
čtenáře“ 22. a 23. 6. odpoledne v obřadní síni obecního úřadu pro prvňáčky z
MZŠ V.Osek za účasti rodičů a pasujícího krále Knihoslava s doprovodem /
více v Osečanu č.3/2011/.
V sobotu 26.11. se v prostorách
knihovny konal „Den pro dětskou knihu“zájemci si mohli koupit v předvánočním
období nové dětské knihy dodané přímo
z poděbradského knihkupectví a také z
nakladatelství Thovt za výhodné ceny.
Někdo využil i možnost přihlásit své dítě
do knihovny tento den zdarma.
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V prosinci před vánočními prázdninami navštívily děti ze 2. třídy s paní
učitelkou Babákovou knihovnu. Zde si
prohlédly nejen knihovnu a knížky, ale
poslechly si i zajímavé vyprávění o J.
Ladovi, oblíbeném malíři i spisovateli,
převážně knížek pro děti. V tyto předvánoční dny vzpomínáme jeho narození /1887/, ale i úmrtí /1957/. Navíc jeho
tvorba je často spojována s typickými
českými Vánocemi.
Které knižní novinky za poslední
čtvrtletí se objevily v naší knihovně?
Začněme jedním z nejoblíbenějších
současných českých autorů – M.
Vieweghem. Jeho „Maﬁe v Praze“ se
drží již několik měsíců na prvních stupních žebříčku prodávaných knih. Mezi
další oblíbené autory patřil i Dick Francis, po něm převzal štafetu detektivek z
dostihového prostředí i jeho syn Felix
Francis s jeho první samostatnou knihou „Hazard“. Také „Nejvzácnější rukopis“ /Gibbins/ patří k napínavému žánru
- pátrání po Ježíšovu evangeliu připomíná bestseller „Šifra mistra Leonarda“.
Čtenářky jistě zaujme i hodně diskutovaná „Tajná kniha“ /Obermannová/.
Jedná se o vztah s V. Havlem nebo ne?
„Páteční klub pletení“ /Jacobs/ není
žádná idylická selanka. Osamělá matka samoživitelka se musí starat o svou
dcerku i malý obchod s pletacími potřebami. „Pozlacená klec“ /Körnerová/ Paříž 19. století. Zchudlá bohatá mladá
dědička musí přijmout místo společnice
v rodině zbohatlíka. Povídky z venkova
z počátku 20. století přináší „Čápi“ /Javořická/. Máte rádi historické romány?
Pak pro Vás jsou tím správným titulem
publikace: „Poslední láska Petra Voka“ /
Březinová/ - vztah P.Voka z Rožmberka
a Zuzany Vojířové nebo „Poslední Bundovec“ /Svátek/ - Čechy po bělohorské
bitvě, strašidelný „Vampýr z Koňského
trhu“ /Bauer/.
Z naučné literatury stojí za zmínku
„Receptář prima nápadů aneb To nejlepší z televizního pořadu Televize Prima“ /
Podlaha/. Víte, že je to již 50 let co stál P.
Podlaha prvně před televizní kamerou?
„ Zvířata jsou chytřejší než byste si mysleli!“ /Range/ - nové a překvapivé informace o říší zvířat, založené na mnoha

pozorováních a zábavných pokusech.
„ Kam zmizel zlatý poklad republiky. O
tom, jak jsme museli spojencům platit
zlatem za to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi“
/Motl/ - neslýchaná svědectví a doklady
z dob minulých i téměř současných.
Z cestopisných titulů upozorňujeme
na „ Do Egypta na kole“ /Pavelka/ a „Kanibalové z hor“ /Jahoda/ -nejdivočejší
místa světa – expedice na Nové Guinei,
Čech mezi obávanými domorodci. „V
kanadské divočině“ /Šimánek/ nejnovější kniha tohoto oblíbeného autora nás
zavede do vlastnoručně postaveného
srubu v kanadských lesích, kde strávil
léto se svojí rodinou.
Pro nejmladší čtenáře jsou určeny
pohádkové příběhy o zvířátkách: „Mám
vás moc ráda, mí zajíčkové“ /Driscoll/,
„Ježeček Dupálek“ /Bešťáková/, „O čem
si kočky povídají“ /Kolloch/ nebo o dětech : „Lukáš ve školce“ /Boehme/.
Těm o něco starším se jistě budou
líbit knížky jako „Šarlotina pavučinka“ /
White/- o přátelství holčičky, prasátka a
pavoučice Šarloty. Známo též z ﬁlmového zpracování. Kdo má rád psy, tomu je
určen příběh malého šedého psa „Jdem
domů, pejsku“ /Mauffret/ - chlapec zachrání malému štěněti život a jak to dopadne.
Pro milovníky pátrání a dobrodružství jsou určeny tituly: „Případ pro mistrova žáka“ - krimi příběh o Leopardovi
da Vinci, „ V moci alchymie“ – krimi příběh o Isaacu Newtonovi /Neubauer/.
Z dívčí četby to jsou například publikace „Markéta na útěku“ /Řeháčková/
- problémy teenagerů, které často řeší
útěkem z domova nebo povídková kniha
„ Intimníček aneb přepadla mě puberta“
/Junková/.
To byla pouze malá ukázka z nabídky nových knih v naší osecké knihovně.
Přijďte se sami podívat a půjčit si tu, která se Vám bude líbit. Jsou tu pro zábavu
i poučení.
Jaroslava Dohnalová
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BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

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

ST - není výpůjční den
ÚT + PÁ

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

VOJAN – POZVÁNKA DO DIVADLA
POSLEDNÍ VOJTĚCHOVA
MISE V KULTURNÍM DOMĚ
Divadelní spolek Vojan Libice nad
Cidlinou zve přátele dobrého divadla
na hru Vladimíra Zajíce Poslední Vojtěchova mise. Inscenace není historickým
obrazem, ale vychází z podkladů, které jsou o životě sv. Vojtěcha dostupné.
V krátkosti lze připomenout, že druhý
pražský biskup Vojtěch z knížecího rodu
Slavníkovců sídlícího v Libici je v zahraničí známý pod biřmovacím jménem
Adalbert. Podle historických pramenů
vystupoval proti některým jevům v tehdejší společnosti, které se neslučovaly
s církevním učením. Zejména proti pohanství, obchodování s otroky, kněžskému manželství a velmi rozšířenému
alkoholismu. Kromě toho se zasloužil
o rozvoj domácího latinského písemnictví, zároveň však respektoval staroslověnskou kulturní tradici. Hru soubor
uvede v sobotu 31. března od 19:30 v
kulturním domě v Libici nad Cidlinou.

PREMIÉRA FRANCOUZSKÉ
KOMEDIE V LIBICI
Premiéru současné francouzské
konverzační komedie Půldruhé hodiny zpoždění autorů Sibleyrase a Della

nabídne Divadelní spolek Vojan Libice
nad Cidlinou. Diváci se mohou těšit na
neotřelý pohled na manželské vztahy,
na kultivovaný humor i smutnější chvilky. Manželé Sansieuovi byli pozváni na
slavnostní večeři ke svým přátelům,
jenže ne oba sdílejí nadšení z této návštěvy a to dá podnět ke zcela zásadní
rekapitulaci jejich dlouholetého společného života. A hlavně k pokusu o jeho
regeneraci. Režie se ujal umělecký šéf
příbramského divadla Antonína Dvořáka Milan Schejbal. V hlavních rolích se
představí Helena a Jaroslav Vondruškovi. Premiéra je na programu v pondělí
22. 4. 2012 od 19:30 hodin v kulturním
domě. Repríza bude na programu v sobotu 5. května opět v 19:30.

CIMRMANŮV DRAMATICKÝ
KŠAFT ČESKÉ NEBE
Járův poděbradský ochotnický soubor uvede Cimrmanův dramatický kšaft
České nebe.
Představení v režii Jaroslava Merty
se uskuteční v sobotu 12. května od
19:00 hodin v libickém kulturním domě.
Milan Čejka
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NADĚJE O. P. S.
NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT?
Keramický kroužek - středa MZŠ

Září

- Naučné hry pro děti

Říjen

- Výroba draků - Výtvarná dílnička

Zdravotní cvičení

- čtvrtek MZŠ

- Burza rostlin a věcí

VO divadlo

- Pohádka pro děti

- Den dříve narozených

Březen

- Bobřík odvahy

Listopad

- Výroba lampionků - Výtvarná dílnička

Duben

- Velikonoce - Výtvarná dílnička

Prosinec

- Malování s čertem - Výtvarná dílnička

Květen

- Burza rostlin a věcí

- Vánoční zpívání

- Den matek - Výtvarná dílnička

- Broučkiáda

- Den dříve narozených

- Vánoční trh

Červen

- Sluníčkový den

Červenec

- Olympijské hry trochu jinak

Srpen

- Pirátský den aneb rozloučení
s prázdninami

Datum a místo konání akcí bude uveřejněno na obvyklých
místech a na webových stránkách NADĚJE o.p.s. (www.nadejeops.estranky.cz).
Alena Vávrová

KERAMICKÝ KROUŽEK
Keramický kroužek je určen pro
všechny, kteří chtějí pracovat s hlínou a
vyrobit si něco pro svoji radost. Kroužek
navštěvují začátečnici i pokročilí - pravidelně i nepravidelně. K dispozici máme
červenou, béžovou, šamotovou hlínu,
keramické pomůcky a krásné glauzury
všech barev.
Začátečníci se naučí připravovat
hlínu, modelovat a dekorovat svoje výrobky. Samozřejmostí je odborná rada a
pomoc.

Výrobky našeho kroužku najdete
ve fotogalerii na:
www.nadejeops.estranky.cz
Přijďte mezi nás
Středa 16:30 – 19:30 hod. Masarykova
základní škola Velký Osek

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Cvičení je zaměřeno pro ženy všech
věkových kategorií, za účelem zlepšení
celkového držení těla a psychické pohody.

Cvičení probíhá:

Cena za hodinu celkem: 35 Kč
(5 Kč - kurzovné, 15 Kč - materiál - hlína
a glazury, 15 Kč - vypalování výrobků).

1. rozcvička
(mírná fyzická zátěž) - zvýšení tepové
frekvence

Jindřiška Štěpařová

2. prevence bolestí zad - protahování
a posilování zádových svalů
3. zpevňování pánevního dna
- zdravotní problémy žen L. Mojžíšové

podle

4. relaxace

Masarykova základní škola Velký Osek
(přízemí) – každý čtvrtek od 18:00 hod.
- podložku nebo deku s sebou
- cena cvičení: 30 Kč /hod.
Alena Vávrová

16

Zpravodaj obce Velký Osek
SLUNÍČKO
V podzimních měsících
loňského roku
pod Nadějí o.
p. s. vzniklo pro
děti a rodiče
SLUNÍČKO.
SLUNÍČKO je určeno pro děti, které
se chtějí něčemu přiučit, seznámit se s
novými kamarády, nebo jen tak zahnat
nudu.
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Cílem je pořádat akce pro děti jeden víkend v měsíci, ať tematický např.
Velikonoce, Haloween či Vánoce, nebo
jen tak pro radost, zábavu a potěšení.
Pro děti budou pořádány akce ve formě
tvořivé dílny, naučných a sportovních
her. Děti budou obdarovávány diplomy
a drobnostmi a samozřejmostí je ponechání si svého výtvoru.
První úspěšnou akcí byla „Tvořivá
dílna se Sluníčkem“, která se uskutečnila v lednu, kde si děti mohly malovat
na trička, vytvořit zápich do květináče a
další jiné výrobky a to vše ve stylu sluníček. Další dílnička byla uspořádána
pod prvním tématem - „Svatý Valentýn“.
Děti si mohly vytvořit přáníčka a drobné
dárky pro své maminky, babičky, tatínky, dědečky a další lidi, které nosí ve
svém srdíčku. Na 11.března jsme pro
děti připravili „Bobříka odvahy“. Pokud
budou děti dávat pozor, mohou spatřit
nejednu pohádkovou bytost. Na konci
stezky děti dostanou diplom a medaili
za statečnost.

VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ
A VELKÉ DÍKY
V prosinci pro občany uspořádala
NADĚJE Vítání adventu a Vánoční koledování. Děkujeme sponzorům vánočního trhu: p. Kopejtkové – POTRAVINY
NÁBŘEŽÍ, p. Fialové - BABA BYLINÁŘKA, mateřské školce, p. Durdilové, p. Nigrínové, p. Fišiové, p. Kazdové,
p. Daškové, p. Koutové, Simonce a R.
Burzové a rodinám: Ditrichovi, Hruškovi, Štěpařovi. Za organizaci Broučkiády děkujme D. Ditrichové. Za vedení
dětského a mládežnického sboru děkujeme studentkám M. Koutové a Š.
Kurkové. Děkuji všem členům NADĚJE
za jejich dobrovolnickou práci.
Šárka Kurková

Hana Kotková
a Martina Kupcová

TOULAVÉ TLAPKY O. S.
Občanské sdružení Toulavé Tlapky bylo založeno v roce 2007 s cílem
pomáhat a dát druhou šanci zvířatům,
která byla odebrána z nevhodných
podmínek, týraná nebo zanedbávaná.
Veškerá činnost této nestátní neziskové
organizace je hrazena pouze z darů lidí
s dobrým srdcem, kterým není lhostejný osud těchto zvířat. Členové sdružení
a dobrovolníci pracují ze všech sil, aby
zvířatům zajistili důstojné podmínky.
Po poslední kauze v Nemoticích
převzali do svého azylu, nedaleko Poděbrad, přes 80 zubožených psů, kteří
do té doby žili v otřesných podmínkách.
Nyní se v azylu nachází více než 140
psů a 80 koček. Je potřeba pro ně vytvořit plnohodnotné zázemí, proto bychom Vás rádi požádali o pomoc těm,
kteří si v „našem“ lidském světě sami
pomoci nedokážou.
Uvítáme zejména:
- ﬁnanční dar na účet č.:
216955754 /0300 u ČSOB
- krmivo – granule, konzervy, maso a

jiné psí a kočičí dobroty
- spotřební materiál (deky, ložní prádlo, ručníky, koberce, velké plastové
pelíšky – může být i použité, stelivo pro
kočky, potřeby na čištění, pevné velké
pytle na odpad, matrace…)
- stavební materiál (pletivo, dřevo –
desky, prkna..), krytiny na střechy kotců, hřebíky, šrouby, cement..

Další pejsky k adopci i ostatní informace o sdružení naleznete na www.
toulavetlapky.cz nebo www.facebook.
com/toulavetlapky
Autorka článku: Denisa Zárybnická,
předsedkyně sdružení

Dary je možné předat osobně v azylu u Poděbrad – návštěvu je nutné domluvit předem na tel. 776 083 090 nebo
poslat balíček na adresu: P.O.Box 43,
158 00 Praha 5.
NEJVĚTŠÍ pomocí je ale poskytnutí
milujícího a láskyplného domova některému z opuštěných zvířat:

BOREČEK Z NEMOTIC
4 ROKY - KASTROVANÝ
Moc hezký, velmi přítulný, milý, zvyklý na pejsky. Za plotem dobře hlídá a
štěká. Vhodný k domku se zahrádkou
i k dalšímu psovi.
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TJ SOKOL VELKÝ OSEK
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
NA MÁČIDLE
Tělocvičná jednota Sokol Velký
Osek uspořádala na zamrzlém rybníku
Máčidlo pro všechny věkové kategorie sportovní odpoledne. Soutěžilo se
v jízdě na pekáčích, zručnosti s hokejkou a ringetu. Závody v rychlobruslení
se uskutečnily pod patronací Fanklubu
Martiny Sáblíkové a NowiS Teamu, který snahu soutěžících odměnil fandovskými kulichy a šálami. Při tomto soupeření však nešlo ani tak o čas v cíli jako o
dobrý pocit z pohybu. Velká účast soutěžících dala organizátorům za pravdu,
že stačí prima nápad trocha sportovního nadšení a nezištné práce spojené
s vyhrabování sněhu. Radost z úsměvu na tvářích všech příchozích pak byla
tou nelepší odměnou pro všechny pořadatele. Velký dík patří našim cvičitelům
Muniové, Babákové, Burešovi a Strejčkové za přípravu jednotlivých sportovišť.

MIKULÁŠSKÁ
V pátek 9. prosince 2011 se konala tradiční Mikulášská besídka kroužku
sportovní gymnastiky při MZŠ Velký
Osek a oddílu sokolské všestrannosti
T. J. Sokol Velký Osek. Tělocvična základní školy se zaplnila rodiči, prarodiči
a dalšími návštěvníky této velice zdařilé
akce. V úvodu byl zhodnocen rok 2011
a nejúspěšnější závodnice byly odměněny drobnými cenami. Následovalo
vystoupení, ve kterém děti předvedly,
co se všechno v oddíle v uplynulém
období naučily. Cvičily na žíněnkách,
na kladině a na lavičkách, skákaly na
trampolíně, tančily a některé děti zacvičily i na hrazdě. V závěru přišel Mikuláš
s andělem a čerty a všechny děti byly
obdarovány sladkostmi.

Jiří Otta, starosta T. J.

A kdo patřil k našim úspěšným sportovcům v roce 2011?
KATEGORIE NEJMLADŠÍCH ŽÁKYŇ:

CO JE TO RINGET ?
Je to sportovní hra brankového typu,
která vznikla r. 1963 v Kanadě. Cílem
hry je dát soupeři gól gumovým kroužkem (ringovým kroužkem) za pomocí
hole dlouhé přibližně 1m. Hraje 5+1
hráčů na hokejovém kluzišti s využitím
všech hokejových čar s téměř stejnou
výstrojí jako u ledního hokeje.
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Eliška Pancová – ve školním kole gymnastických závodů obsadila 1. místo,
zúčastnila se soutěže sokolské všestrannosti. V této soutěži zvládla všechny discipliny. Nejvíce se jí dařilo v gymnastice - ve cvičení na hrazdě obsadila
5. místo, v celkovém hodnocení všestrannosti byla 12. V oblastním přeboru soutěže Malý TeamGym jako členka
družstva nejmladších žákyň přispěla k
5. místu.
Kačka Hovorková – ve školním kole
gymnastických závodů obsadila 2. místo, zúčastnila se soutěže sokolské všestrannosti, kde jako nejmladší účastnice zvládla všechny discipliny a celkově

Zpravodaj obce Velký Osek
obsadila 13. místo. V oblastním přeboru
soutěže Malý TeamGym si jako členka
družstva nejmladších žákyň vybojovala
5. místo.

KATEGORIE MLADŠÍCH ŽÁKYŇ:
Kristýna Bendíková – ve školním kole
gymnastických závodů skončila na 1.
místě, v soutěži sokolské všestrannosti
obsadila 13. místo. V oblastním přeboru soutěže Malý TeamGym jako členka
družstva mladších žákyň vybojovala 3.
místo, v župním přeboru soutěže ve
vybíjené v kategorii družstev mladších
žákyň obsadila místo 3.
Tereza Holubová – v soutěži sokolské všestrannosti skončila na 9. místě.
V oblastním přeboru soutěže Malý TeamGym jako členka družstva mladších
žákyň vybojovala 3. místo.
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KATEGORIE STARŠÍCH ŽÁKYŇ:
Markéta Hartmanová – ve školním
kole gymnastických závodů skončila
na 3. místě. V závodech sokolské všestrannosti obsadila 3. místo v hodu kriketovým míčkem. V oblastním přeboru
soutěže Malý TeamGym jako členka
družstva starších žákyň vybojovala
3. místo. V župním přeboru soutěže ve
vybíjené obsadila 1. místo v kategorii
družstev starších žákyň.
Míša Koděrová – v závodech sokolské
všestrannosti absolvovala všechny discipliny, celkově byla 9. V župním přeboru soutěže ve vybíjené obsadila jako
členka družstva starších žákyň 1. místo.
Eliška Hošková – ve školním kole gymnastických závodů obsadila 1. místo.
Velice dobře si vedla v župním přeboru
sokolské všestrannosti. Ve šplhu skončila na 3. místě, v gymnastické soutěži
na přeskoku byla 5. a v plavání skončila
také na 5. místě. S družstvem starších
žákyň vybojovala 1. místo v župním
přeboru ve vybíjené a 3. místo v soutěži
Malý TeamGym.

60 a 600 m, ve skoku dalekém byla na
2. místě), v gymnastice byla 4. (2. na
přeskoku a 2. na kladině). Celkově
v závodě sokolské všestrannosti skončila na 2. místě. Jako členka družstva
starších žákyň přispěla v soutěži Malý
TeamGym k získání 3. místa.
Zuzka Muniová - v soutěži sokolské
všestrannosti dosáhla výborných výsledků – v gymnastice obsadila 1. místo (1. byla na prostných, na kladině, na
přeskoku i na hrazdě). Ve šplhu skončila také na 1. místě. V atletice byla 2.
(1. byla v běhu na 60 m, 2. v hodu kriketovým míčkem a ve skoku dalekém),
v plavání skončila na 4. místě. Celkově
v župním přeboru sokolské všestrannosti skončila na 1. místě.
Helena Babáková

Hana Babáková – v soutěži sokolské
všestrannosti se jí velmi dařilo – ve
šplhu skončila na 1. místě, v plavání i
v atletice byla 2. (1. místo v běhu na

T. J . S o k o l V e l k ý O s e k p o ř á d á n a s á l e D ě l n i c k é h o d o m u
v e Ve l k é m O s e k u

SIBŘINKY

v sobotu 31. 3. 2012 od 20:00 hod.
k tanci a poslechu hrají KAPŘI Ládi Douska
vystoupení skupiny aerobiku • bohatá tombola
půlnoční losování hlavní ceny • vyhlášení nejlepší masky
VSTUPNÉ - 100,- Kč
MASKY - 50,- Kč
Rezervace míst: 26. 3. - 30. 3. 2012 v Restauraci Dělnický dům

T. J . S o k o l V e l k ý O s e k d á l e p o ř á d á n a s á l e D ě l n i c k é h o d o m u
v e Ve l k é m O s e k u

DĚTSKÝ

v sobotu 31. 3. 2012

KARNEVAL

od 14:00 - 16:00 hod.

hry • soutěže o ceny • vyhlášení nejlepších masek
VSTUPNÉ - dobrovolné
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Sokol Velký Osek pořádá další

Prázdninový
sportovní týden
ve velkém Oseku
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NABÍDKA N
molitanová já

,
/trampolína,
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etbal, ﬂorbal,
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./
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r/
…
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,…
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olní tenis, lakr
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aná, softbal, st
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az
eh
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,
vybíjená
pondělí až pátek od 8:00 do16:00 hod.
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- základy inlin
O
CENA ZAHRNUJE:
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ti
ecké dovednos
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pl
ní
ad
kl
zá
jízdné, vstupy, obědy, sportovní nabídku
dě
a hrátky ve vo
chovky
prováděnou pod odborným vedením dospělých
du
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a
- střelb

instruktorů, pitný režim.

Cena: 1000 Kč pro nečleny Sokola, 800 Kč pro členy Sokola
Fotky a video z loňského ročníku najdete na www.oseckagymnastika.cz
Případné dotazy rády zodpovíme na tel. číslech 723 717 577, 736 120 856.
Přihlášku si vyzvedněte u p. Babákové nebo p. Muniové a vyplněnou odevzdejte do 20.5. 2012.

ZPRÁVA O ČINNOSTI HC VELKÝ OSEK
ZA OBDOBÍ OD 11. KOLA SOUTĚŽE AHL
Od 24.12.2011 do dnešního dne, t.j.
20.2.2012., jsme odehráli 22.kolo soutěže, to znamená 10 zápasů při jednom
zápasovém volnu (v 19.kole).
V posledním čísle Osečanu byla
uveřejněna tabulka výsledků po 10.
kole, kde jsme byli na velmi pěkném 4.
místě. V současné době držíme v tabulce po sehraných 22 kolech 7. místo.
Myslíme si, že získání 6.místa po ukončení soutěže, by pro nás byl úspěch.
Bohužel nás v posledních 3 utkáních
čekají velmi silné celky, které si právem
chtějí přivlastnit vítězství v celé soutěži
AHL tohoto ročníku (tj. Křečhoř, Svatbín a Kaňk). Nevíme, zatím, zda se
bude hrát ještě nějaké utkání o závěrečné umístnění v tabulce výsledků.
O kvalitách hráčů v naší soutěži AHL
jsem se již několikrát zmiňoval, přesto
vám chci alespoň na jednom příkladu
z utkání s družstvem z Malína ukázat
na podmínky, ve kterých naši chlapci
své zápasy hrají. Soupeř nastoupil s 12
velmi dobrými hráči proti našim osmi
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(osmi) hráčům.V 16.vteřině po zahájení hry jsme prohrávali 1:0. Po několika min.a po tvrdých soubojích s hráči
Malína přišel jeden náš hostující hráč
(Plaček) o polovinu 2 předních zubů a
odstoupil pochopitelně ze hry. Jistě jste
viděli americký ﬁlm „7 statečných“. Tak
nějak bych přirovnal boj našich hráčů o
přijatelný výsledek zápasu. Ještě jsme
stačili (po obdržení druhé branky) snížit
brankou hostujícího hráče V. Špitálníka
na 1:2, ale prohře 1:3 v první třetině
jsme již nestačili zabránit. Druhá třetina
pro nás začala slibně vstřelením naší
2.branky Láďou Kedziorem, mimochodem velmi obětavým hráčem celku HC
Velký Osek, který se přes velké potíže
v zaměstnání účastní každého našeho
zápasu. Bohužel nám soupeř v zápětí
vstřelil 5 branek a o osudu našeho zápasu bylo i po vstřelení naší 3. branky
M.Vlasákem rozhodnuto. Třetí třetinu
jsme prohráli poměrem 1:2 a na výsledkové tabuli svítilo pro nás nelichotivé
3:10! Ukázalo se, že nepravidelná docházka některých hráčů na utkání vede

k našim, někdy zbytečným, porážkám.
I když musím přiznat, že hrací čas je
velkým handicapem (někdy se začíná
utkání ve 20.15h., jindy dokonce ve
22.15hod.). To je vzhledem k návratu
domů přímo „nekřesťanský“ čas. Bez
hostujících hráčů by se lední hokej ve
Velkém Oseku nemohl hrát. Nadějí je
pro nás znovuotevření ZS v Poděbradech.Výsledky našich (i soupeřů) můžete vidět v přiložených tabulkách. Po
18. kole jsme byli na 7.místě.
23. kolo sehrál HC V.Osek s družstvem Křečhoř 8:3 a ziskali jsme 3 body.
Ve 24.kole porazil HC Velký Osek Nosorožce 7:1 a získali jsme také 3 body.
25.kolo přineslo našemu týmu vítěztví
nad družstvem Svatbína (celkovým
vítězem AKHL pro rok 2011/12) 3:2;
získali jsme další 3 body do tabulky.
Po 25.kole jsme tedy byli s 25 body na
6.místě. Naše vítězství nad družstvem
Svatbína v pátek 1.3. bylo pro všechna
družstva velkou senzací. A to jsme opět
hráli se 7 hráči !!! Velice příjemný závěr
v AKHL.
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Ještě uvádím pořadí nejúspěšnějších střelců našich branek po sehrahých
25 kolech soutěže. 1. místo se vstřelením 15 branek obsadil F. Kasal, 2.místo
s 11 brankami R. Novotný, 3. místo s 9

O našem umístění rozhodnou ještě
zápasy mezi družstvy Ovčár s Křečhoří
a Ovčár s Nosorožci. Konečné výsledky soutěže se, bohužel, dozvíme až ve
3.čísle OSEČANU.

brankami V. Špitálník, 4.místo se 7 brankami L.Kedzior, 5.místo s 6 brankami M.
Tasch, 6.místo s 5 brankami P. Kaipr atd.
Za všechny hráče HC Velký Osek
zapsal B. Kaipr.

11. KOLE

12. KOLE

Čt 24. 11. 18:30 h

VOLÁRNA

MALÍN

1:15

Po 28. 11. 20:15 h

OVČÁRY

KAŇK

4:8

Čt 24. 11. 20:15 h

V. OSEK

OVČÁRY

5:4

Čt 1. 12. 18:30 h

VIKINGOVÉ

VOLÁRNA

6:5

Pá 25. 11. 21:45 h

SVATBÍN

KŘEČHOŘ

3:4

Čt 1. 12. 20:15 h

NOSOROŽCI

SVATBÍN

1:8

So 26. 11. 12:15 h

KAŇK

VIKINGOVÉ

8:2

St 14. 12. 21:45 h

MALÍN

V. OSEK

5:0

NOSOROŽCI = volno

KŘEČHOŘ = volno

13. KOLE

14. KOLE

Po 5. 12. 20:45 h

OVČÁRY

MALÍN

2:8

Po 12. 12. 19:00 h

NOSOROŽCI

VOLÁRNA

6:5

Čt 8. 12. 18:30 h

KAŇK

NOSOROŽCI

9:3

Po 12. 12. 20:45 h

KŘEČHOŘ

V. OSEK

7:4

Čt 8. 12. 20:15 h

VOLÁRNA

KŘEČHOŘ

2:9

Čt 15. 12. 19:00 h

VIKINGOVÉ

OVČÁRY

5:9

Ne 8. 1. 18:45 h

V. OSEK

VIKINGOVÉ

2:7

Čt 15. 12. 20:45 h

SVATBÍN

KAŇK

2:3

SVATBÍN = volno

MALÍN = volno

15. KOLE

16. KOLE

Po 19. 12. 19:00 h

OVČÁRY

KŘEČHOŘ

2:4

Čt 5. 1. 18:30 h

KŘEČHOŘ

MALÍN

6:9

Po 19. 12. 20:45 h

VOLÁRNA

SVATBÍN

2:7

Út 27. 12. 20:45 h

NOSOROŽCI

OVČÁRY

1:2

Čt 22. 12. 18:30 h

MALÍN

VIKINGOVÉ

8:4

Ne 8. 1. 20:30 h

KAŇK

VOLÁRNA

10:5

Čt 22. 12. 20:15 h

V. OSEK

NOSOROŽCI

1:2

Čt 5. 1. 20:15 h

SVATBÍN

V. OSEK

3:1

KAŇK = volno

VIKINGOVÉ = volno

17. KOLE

18. KOLE

Čt 12. 1. 18:30 h

SVATBÍN

OVČÁRY

6:1

Čt 19. 1. 18:30 h

KŘEČHOŘ

KAŇK

4:3

Čt 12. 1. 20:15 h

KAŇK

V. OSEK

8:0

Čt 19. 1. 20:15 h

V. OSEK

VOLÁRNA

5:5

So 14. 1. 16:30 h

KŘEČHOŘ

VIKINGOVÉ

13:2

So 21. 1. 12:15 h

VIKINGOVÉ

NOSOROŽCI

12:4

Ne 15. 1. 18:45 h

NOSOROŽCI

MALÍN

6:14

Ne 22. 1. 12:45 h

MALÍN

SVATBÍN

3:10

VOLÁRNA = volno

OVČÁRY = volno

Průběžné výsledky můžete sledovat také na http://www.sksrsni.cz, v sekci AKHL.
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CESTOVÁNÍ
i vyznačený geograﬁcký střed Evropy,
který je však ve skutečnosti pouze
průsečíkem 50. Rovnoběžky a 15. Poledníku. Dlažba na náměstí bude ještě
původní, proto si musíme dát pozor na
nerovnosti. Není divu, že je Kouřim lákavá pro ﬁlmaře, z čehož nejznámější
je seriál Bylo nás pět.

Pokusím se vám přiblížit cestování
na místech, která jsou známá, ale i neznámá. Možností výletů pěšky, na kole,
či na běžkách v dostupné vzdálenosti
od Velkého Oseka je velké množství
a díky dobré poloze obce je možné
za jeden den navštívit vše zajímavé
od Prahy až po Vysočinu.
Jakub Munzar

TIP NA VÝLET:

KOUŘIMSKO
Veřejná doprava:
Kouřim – vlak cca. 90 minut,
Zásmuky – vlak/autobus cca. 95 minut,
přímé vlakové spojení zajišťuje v letní
sezóně Klub železničních cestovatelů
(www.kzc.cz)
Autem: 30 km.
Trasa: Kouřim – Stará Kouřim - Toušice – Zásmuky, 12 km včetně okružní
naučné stezky na hradiště Stará Kouřim

KOUŘIM
J. Munzar: Kouřim- Mírové náměstí

Začínáme v dolní části Kouřimi,
u vlakového nádraží, a sledujeme zbytky
opevnění do centra města. Procházíme
jedinou dochovanou branou z původních 4 (tzv. Pražskou) na Mírové náměstí. Na náměstí je Mariánská kašna
z roku 1850 a také překvapivě ukazatel
středu Evropy, což je velmi neobvyklá
záležitost. Geograﬁcký střed Evropy totiž ještě nikdo neurčil a jen na území ČR
se nachází takových míst zhruba deset.
Další desítky takových míst nalezneme
od Bavorska přes Polsko a Pobaltí až
do Ruska. Nedaleko Kouřimi se nachází

Kouřim je starobylé městečko založené kolem roku 1260. Osídlení této
oblasti spadá až do mladší doby kamenné, nicméně původní hradiště tzv.
Stará Kouřim bylo sídlem Zličanů a později Slavníkovců. Hradiště bylo zničeno
po vyvraždění rodu Slavníkovců (995)
v Libici nad Cidlinou a ovládnutí celých
Čech rodem Přemyslovců. Dnešní Kouřim stojí na protilehlém kopci od Staré
Kouřimi a charakterizuje ji jedno z největších středověkých náměstí. Kouřim
je známá také svým skanzenem, který shromažďuje stavitelské památky
z celých Čech: www.skanzenkouřim.cz
Kouřim má statut města a zhruba 1780
obyvatel.

Okolo Chrámu svatého Štěpána ze
13. století dominujícímu celému městu
i okolí se vydáváme přes tzv. Ptačí rynek po starých dlážděných schodech
k mostu přes říčku Výrovku. Zde začíná naučná stezka Stará Kouřim v délce
zhruba 2 km. Okruh je vhodný pro rodiny s dětmi (ne s kočárky), občas zde
může být větší bláto.

KDE SE TAKÉ ZASTAVIT
V Kouřimi na náměstí stojí za návštěvu dva podniky v prostorách klenutých středověkých domů a to „Kavárna u Tobiáše“ otevřená celoročně i o víkendech nebo „Kavárna a restaurace „Jenom Tak..“ s teplou
kuchyní, která funguje celý rok vyjma zimních měsíců. V Zásmukách je zřejmě nejlepší restaurace „Nová hospoda“ s teplou kuchyní
a širokým výběrem nápojů. Všechny podniky jsou částečně nebo zcela
nekuřácké.
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J. Munzar: Kouřim – Chrám sv. Štěpána

STARÁ KOUŘIM
Za zmínku zde stojí zejména
zbytky opevnění (několikametrové

Zpravodaj obce Velký Osek

valy), které chránilo obyvatele hradiště před vpádem nepřátelského
vojska. Lechův kámen je dominantním prvkem hradiště a dle pověsti
se odvozuje od usídlení Lecha (bratra praotce Čecha), který se zde
usadil před odchodem na území
Polska. Od kamene je krásný výhled na celou Kouřim. Ve středověku hradiště již nesloužilo obytným
ani obraným účelům, ale bylo zde
popraviště. Nedaleko hradiště se
nachází tzv. geograﬁcký střed Evropy, který je však ve skutečnosti
pouze průsečíkem 50. Rovnoběžky
a 15. Poledníku.
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Cesta vede údolím Výrovky podle
mlýnského náhonu k bývalému mlýnu
Bukačov. Odtud již jdeme po asfaltové
silničce k rybníku Strašík. Další kilometr
šlapeme polní cestou až do obce Toušice (200 obyvatel). V Toušicích projdeme
přes náves, kde se jako vždy zamotáme při hledání žluté značky, kterou zde
měníme za modrou. Za obcí scházíme
k řece Výrovce a také ke krásnému kamennému baroknímu mostu. Pod mostem jsou pěkné peřeje zvané Toušické
prahy. U mostu jsou nenápadné zbytky
tzv. Trmalovy tvrze, ze které se zachovaly jen základy obvodových zdí. Chce
to opravdu trochu fantazie představit si
zde nějakou stavbu.

PAMÁTNÉ MOSTY

J. Munzar: Lechův kámen

U mostu přes Výrovku navazujeme
na další značku, bývalou naučnou stezku Kouřim - Zásmuky, která vedla po
dnešní modré a žluté turistické značce
a byla v roce 2011 zrušena. Jelikož však
cesty zachovány zůstaly, není problém
si celou zajímavou trasu bezpečně projít. Vydáme se proti proudu Výrovky po
modré značce směr Toušice.

Mosty na řece Výrovce, postavené okolo roku 1700, se nachází
na cestách, které dnes téměř nikam
nevedou. Vzhledem k majestátnosti
mostů je s podivem, k čemu vlastně sloužili. Dříve zde vedla cesta ze
Zásmuk do Toušic a dále na Kouřim,
která musela být velmi vytížena.
Na počátku 19 století však byla
postavena nová císařská silnice
z Kutné Hory do Prahy vedená jinou
trasou, která způsobila postupné
opuštění cest v údolí řeky. Díky tomu
se nám také zachovali památné
mosty na řece Výrovce. Oba mosty jsou národní kulturní památkou.

Po návratu k řece procházíme okolo
bývalého lomu, kde je možné posedět
na lavičkách nebo kamenech a klidně i
rozdělat oheň. Při odbočce na Zásmuky se nachází druhý barokní kamenný
most, který byl rekonstruován místními
rybáři celkem nedávno. Na mostě byla
dříve socha Jana Nepomuckého, která je nyní uložena v zásmuckém zámku. Most je zvláštní také tím, že nemá
žádné mostní zábradlí. Stoupáme ke
zpustlé zámecké oboře, cesta jde částečně lesem přes polorozbořenou zeď
zámecké obory. Po vybudování císařské silnice ku Praze byla obora uměle
rozdělena a pro zvěř zde byl vybudován
originální tunel pro jeleny. Přicházíme ke
zchátralému železničnímu nádraží Zásmuky, které již neslouží svému účelu.
Podle nádraží pokračujeme do centra městečka. Původní historický ráz Zásmuk je sice částečně zachován, centrum města však nepůsobí příliš útulně.
Největší vadou na kráse je vedení hlavní
silnice centrem celého města. Za zhlédnutí stojí opravený zámek s expozicí
z regionu, který je veřejnosti přístupný
v letních měsících. Dále se v centru
města nachází bývalý Františkánský
klášter, který prochází rekonstrukcí
a je přístupný pouze příležitostně.
V blízkosti centra se zachovala židovská synagoga. Značky v Zásmukách
končí a nám zbývá se jen přesunout na
hlavní Komenského náměstí, kde je zastávka autobusu.

CO ASI NEVÍTE…
VÝROVKA
Výrovka (v různých částech toku
se jmény Vavřinecký potok, Kouřimka, Plaňanka ...) je řeka dlouhá 62
kilometrů, pramenící u Uhlířských
Janovic a vtékající do Labe u Nymburka. Řeka je ve středním toku zahloubená do středočeské krajiny a
vytváří malebná údolí oblíbená chataři a organizátory dětských táborů.
Při dostatku vody nebo vypouštění Vavřineckého rybníka se řeka
sjíždí. Na řece Výrovce bylo až 29
mlýnů (9 v blízkosti Kouřimi), ze kterých dnes stojí za zmínku a navštívení pouze Mlýn Davídkov u obce
Hryzely (restaurace a penzion).

J. Munzar: Barokní kamenný
most u Toušic

Pěšina dále vede podle již zrušené trati po svahu nad Výrovkou. Terén
je nerovný a vyžaduje pevnou obuv.

Z Velkého Oseka jezdí přímé
letní turistické vlaky na Kouřimsko
organizované Klubem železničních
cestovatelů (KŽC), což je nezisková
organizace nadšenců do železniční
dopravy. KŽC provozuje několik historických motorových vozidel k pravidelné nebo příležitostné dopravě
a to zejména na tratích, kde již dnes
nefunguje veřejná osobní doprava.
Z Velkého Oseka se tak můžete vydat o víkendech od června do září
na cestu Polabským motoráčkem
až na Kouřimsko a to v 8:53 ráno.
Více podrobností je lépe zjistit na
www.kzc.cz – v odkazu Polabský
motoráček.
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SOM Velký Osek, s.r.o.
Nádražní 768, 281 51 Velký Osek
AREÁL ZA ZDRAVOTNÍM STěEDISKEM
Kontakty:
Tel : 321 795 501 Mobil : 602 145 368
602 685 078
Internet : www.som-vo.cz

PNEUSERVIS
-

pĜezouvání pneumatik osobních, užitkových a nákladních vozĤ
opravy a vyvažování pneumatik osobních, užitkových a nákladních vozĤ
prodej nových pneumatik, pĜi nákupu þtyĜ pneumatik pĜezutí zdarma !
opravy prĤrazĤ pneumatik zaĜízením Thermopress (stavební stroje, nákladní auta, traktory)

AUTOSERVIS
-

opravy osobních a nákladních vozĤ vþetnČ pĜípravy a zajištČní provedení STK
zkouška brzd na brzdových válcích (osobní i nákladní auta)
diagnostika Ĝídících jednotek osobních a nákladních vozidel
ruþní mytí osobních a nákladních vozidel, stavebních strojĤ – Alto-WAP (horká voda)
þištČní klimatizace
opravy stavebních strojĤ, zemČdČlské techniky, opravy drapákĤ
servisní práce na stavbách – pojízdná dílna

AUTODOPRAVA
-

Liaz kontejner – pĜeprava sypkých materiálĤ a odpadu, pronájem kontejneru - nosnost 9 t
Renault Midlum – valník s plachtou - nosnost 3,7 t
Ford Tranzit skĜíĖ - pĜeprava
AutojeĜáb PV3S AD-080 - nosnost 8t - možnost využití montážního koše pro práci
ve výškách a závČsného koše pro práci v hloubkách

ZÁMEýNICKÁ VÝROBA
-

výroba a montáž ocelových konstrukcí, drobné zámeþnické práce
zakázková výroba vrat a oplocení
pálení, svaĜování plamenem, CO, el. obloukem
obrábČní kovĤ, soustružnické práce
dČlení, dČrování a ohýbání hutního materiálu (profilĤ i plechĤ)

Z AKTUÁLNÍCH TÉMAT:
dTest: Barumky letos poprvé
dobré
Z třiceti testovaných letních pneumatik rozměrů 205/55 R16
a 165/70 R14, které byly vybrány do
testu časopisu dTest, byla třetina
kvalitní. Mezi dobrými jsou jak renomované stálice, tak pneumatiky nižší cenové kategorie. Letos poprvé
získaly známku dobře i pneumatiky
české značky Barum z koncernu
Continental.
Nákup levných pneumatik se
příliš nevyplatí. Buď nevynikají jízdními
vlastnostmi, nebo se brzy sjedou. Je
pak potěšující, že letos si hned dvě z
těchto levnějších alternativ, značky Barum a Semperit, vysloužily hodnocení
dobře. Dobrá zpráva pro řidiče, pro
něž jsou špičkové pneumatiky drahé,
nicméně chtějí, aby na jejich obutí bylo
maximální spolehnutí.
„Zkonstruovat letní pneumatiku s dobrými jízdními vlastnostmi není
příliš náročné. Ve chvíli, kdy je potřeba,
aby pneumatika dobře držela na silnici za každého počasí a zároveň měla
nízký valivý odpor, tedy nezvyšovala
spotřebu paliva a zbytečně brzy se
nesjížděla, je konstrukce pneumatiky
obtížnější,“ vysvětluje Václav Beneš,
redaktor časopisu dTest. Ani jedné z
testovaných levných pneumatik Barum
Brillantis 2 (165/70 R14 ) a Semperit
Speed-Life (205/55 R16) nelze nic vyčítat z hlediska jízdních vlastností, ale
opotřebením, hlučností a vlivem na
spotřebu se stále řadí mezi průměr.
Pro ty, kdo používají automobil každý den a potřebují, aby pneumatiky vydržely co nejdéle, se spíše
hodí pneumatiky Continental EcoContact 5 rozměru 165/70 R14, respektive
Goodyear OptiGrip rozměru 205/55
R16. Obě pneumatiky vynikají kromě
dobrých jízdních vlastností především
nízkými hodnotami opotřebení. „Rozdíly v míře opotřebení se počítají na
desetitisíce kilometrů navíc, které lze
na kvalitních pneumatikách najet,“ shrnuje výsledky testu Beneš.
Václav Beneš, dtest.cz

Hlavní činností Občanského sdružení spotřebitelů TEST je testování výrobků, jejichž výsledky jsou publikovány v časopise dTest. Z poslední doby jistě znáte test kečupů odhalující
závažné nedostatky v jejich složení. Na základě
vzrůstající poptávky spotřebitelů po poradenství
v oblasti spotřebitelských práv zahájilo Občanské sdružení spotřebitelů TEST koncem minulého roku činnost spotřebitelské poradny.

VŠEM OBČANŮM NABÍZÍME BEZPLATNĚ:
- právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva
na telefonní lince 299 149 009, která je v provozu od
pondělí do pátku od 9 do 17 hodin; poradenství je
zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru,
- informační brožuru o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích a podomních prodejců
určenou převážně seniorům (na vyžádání je brožura
k dispozici na OÚ Velký Osek),
- databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových
informací k vybrané kategorii výrobků,
- vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových
stránkách www.dtest.cz).
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sportovní a relaxační masáže • aroma masáž
lávové kameny • medová detoxikační masáž
Breussova masáž • baňky • Gua Sha
anticelulitidní masáž + zábal
čoko - masáž
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walnes procedura - ČOKOLÁDA (peeling, masáž, zábal)

Králová Monika, Revoluční 35, Velký Osek
provozní doba po domluvě na tel. 728 325 676
více informací na www.monika-masaze.estranky.cz
Děti do 15ti let
Medová masáž
1 nános
150,- Kč
2 nánosy
250,- Kč
3 nánosy
300,- Kč

Čoko - masáž
30 min.
180,- Kč
prodej „Dárkových poukázek“

SLUNEÿNICE

SLUŽBY PRO DOMÁCNOST
Kontakt: JiĜí a Alena Vávrovi
Mob. 776 669 935
e-mail: jirkaweawer@seznam.cz
ObČdy
Nákup a dovoz obČda – obďd 65,- KĀ
Klasická þeská kuchynČ, vynikající polévky, nabídka z 6 jídel.
Podle potĜeby zajistíme stravu na sobotu a nedČli ve vakuovaném stavu
(staþí pouze ohĜát).
Dalších služby pro seniory
• Donáška nákupu - menší (do 5 položek) 15,- Kþ, vČtší 30,- Kþ
• Doprava po obci (lékaĜ, Obecní úĜad, pošta, knihovna, kadeĜnice, masáž apod.)
- 30,-Kþ/30 min. + 5,- Kþ/km
• Doprava mimo obec (lékaĜ, úĜad, kulturní akce apod.) - 30,- Kþ/30 min. + 5,-Kþ/km
• Sprchování, koupání doma, nebo ve StĜedisku osob. hygieny - 50,- Kþ/30 min.
• Pedikúra v domácnosti klienta - cena dle pedikérky + 5 Kþ/telefonní hovor
• Zajistíme zapĤjþení kompenzaþních pomĤcek - pĤjþovné + 5 Kþ/km
• Drobné opravy a Ĥdržba v domácnosti - 50,- Kþ/30 min.
• Zajistíme odborné opravy (porucha topení, televize, vodárny apod.)
- 5 Kþ/telefonní hovor
• Pomoc s ovládáním mobilu, televize a další elektroniky - 30,- Kþ/30 min.
• Další služby dle individuálních potĜeb klienta - 50,- Kþ/30 min.
Služby pro rodinu
* Hlídání dČtí zdravotní sestrou ve Vaší domácnosti (denní, veþerní)
• pravidelné – 120 Kþ/hod.
• nepravidelné – 150 Kþ/hod.
• v dobČ nemoci dítČte – 120 Kþ/hod.
* Laktaþní poradentství certifikovanou laktaþní poradkyní
• teoretické a praktické rady pĜi kojení
• pomoc pĜi odstranování potíží spojených s kojením
NávštČva laktaþní poradkynČ v domácnosti není hrazena zdravotními pojištovnami.
- cena 250 kþ/hod.
* Návrat maminek do práce - zaškolení na PC (Microsoft Office, Outlook, Internet).
- cena 50,- Kþ/30 min.

NOVÁ SLUŽBA
• pĜehrávání z videokazet VHS na DVD (100,- Kþ/1 hod. záznamu)

Nabídka pro jaro 2012
Osázíme vám truhlíky na přání
z velkého sortimentu balkónových květin

Velký výprodej substrátů,
zlevnění až o 50%

Prodej petrklíčů: 18,- Kč
Adam Bajer, ADAVO Zahradnictví, Velký Osek, www.rakytnik.com, Tel.: 321795613

Dodávka a montáže :

Sdružení podnikatelĤ – Tomáš Mach, Miloš Mach, Radek Mach
Sluneþní 739 mob: 731 108707 603 422679 774 549036
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

NOVINKA DOKÁŽEME VÁM UŠETěIT NA SPOTěEBċ
ZEMNÍHO PLYNU 8-20% SMLUVNċ. VŠE PO VLOŽENÍ
PRVKU NA VAŠEM STÁVAJÍCÍM ZAěÍZENÍ
ABSOLUTNÍ NOVINKA V ýR. (nejdná se o zmČnu dodavatele
plynu). Podívejte se na náš web nebo nám zavolejte
Všechny práce provádíme na klíĀ
email: magas@seznam.cz

web: www.magas.w1.cz

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. 5. 2012.
Vydává: OÚ Velký Osek, náklad 1000 výtisků, tiskne: Decibel production, s.r.o.,
registrováno Okr. úřadem Kolín pod značkou PT-03204/2251995

