O s eč a n
Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
toto číslo Osečanu se k Vám dostává
v období předprázdninovém, kdy se
většina z nás již těší na letní dovolené,
na toulky přírodou nebo pobyt u moře.
Je to rovněž období, kdy je příroda
v největším rozpuku. Obec se bude snažit opět s pomocí zaměstnanců od Úřadu práce v Kolíně zajistit dobrou údržbu
veřejné zeleně, aby naše obec byla příjemná na pohled pro Vás i návštěvníky.
Počátkem června naše obec oslavila 785 let od první písemné zmínky,

kdy byla osada Osek zmíněna v listině
z roku 1228 vyjmenovávající vsi, jež náležely benediktýnskému klášteru u sv.
Jiří na Hradě pražském. Ačkoliv nám
počasí nepřálo, podařilo se téměř celodenní plánovaný program uskutečnit
zejména díky nadšení a ochotě velkooseckých spolků a provozovatelů Motelu
U Jezera a Sport Baru Jáma. Na přípravě oslav spolupracovalo mnoho lidí,
proto bych chtěl touto cestou všem poděkovat. V následujících týdnech se pokusíme prostřednictvím webových stránek obce zpřístupnit v digitalizované
podobě materiály, které byly k nahlédnutí v Dělnickém domě, i fotografie z celého dne. Věřím, že si ti, co přišli na jakoukoliv část programu, tento významný den užili.
Bohužel, počátek června 2013 měl
rovněž i své stinné stránky. Republika,
zejména Čechy, byly postihnuty ničivými povodněmi, kdy bylo zasaženo přes
700 obcí a měst. Na Kolínsku jde zhruba o 30 obcí a měst, mj. Plaňany, Pečky, Toušice – Mlékovice, Kouřim, Dobřichov, Polepy. Třebovle – Miškovice,
Svojšice. Jako výraz solidarity a pomoci
obec Velký Osek zatím poskytla hmotnou pomoc (zejména čisticí prostředky,
nářadí) v hodnotě 20 tis. Kč obci Toušice
– Mlékovice s 340 obyvateli, kde po
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protržení hráze místního rybníku a vylití říčky Výrovky z koryta bylo poškozeno kolem 35 domů. V průběhu měsíce
června 2013 je na Obecním úřadě Velký Osek pořádána sbírka na pomoc postiženým povodněmi, o určení příjemce
rozhodne zastupitelstvo na konci měsíce června 2013.
Závěr si dovolím zakončit v optimistickém, sportovním duchu. Druhý víkend v červnu byl ve znamení významných sportovních událostí. Místní fotbalový klub Viktorie Velký Osek slavila již
90 let své činnosti, oslavy proběhly na
fotbalovém hřišti za velmi pěkného počasí. Další událostí byl již V. ročník závodů dračích lodí na písáku za Motelem, kterého se účastnilo 11 posádek,
z toho 5 z Velkého Oseka. A právě jedna z nich, Myslivecké sdružení Pětidubí, si odnesla Putovní pohár velkooseckých spolků, když ve finálové jízdě porazila posádku místních velkooseckých
hasičů a libického Namydleného blesku.
Gratulujeme a budeme se těšit na další ročník.
Přeji všem spoustu krásných zážitků z letních prázdnin, příjemné pohody
a optimistických myšlenek.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Vždy na konci měsíce března, dubna a května 2013 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Velký Osek. Na nich byla projednávána
zásadní témata ovlivňující další rozvoj
a chod obce. Termín zasedání včetně návrhu jeho programu je vždy vyvěšen 7 dní před konáním zasedání na úřední desce před obecním úřadem a na webových stránkách obce
www.velky-osek.cz. Každé zasedání zastupitelstva je veřejné, pracovní,
o jednotlivých bodech programu se
vede diskuse, kdokoliv z veřejnosti, občanů má právo vystoupit a přednést svůj
podnět či postřeh, můžete tak oslovit
Vámi zvolené zástupce přímo osobně.
V březnu 2013 podpořilo zastupitelstvo obce záměr společnosti AIS Starý Kolín na dílčí změnu územního plánu
obce Velký Osek s pozemkem č. 690/4
(bývalý areál Elektrizace železnic Praha
za fotbalovým hřištěm) pro účely umístění nové montážní haly s 300 zaměstnanci pro výrobu autodílů, dále uzavřelo novou smlouvu o spolupráci s městem Kolín na přípravu a výstavbu vodovodu v obci Velký Osek. V dubnu 2013
zastupitelstvo obce jmenovalo konkurzní komisi pro výběr vhodného uchazeče na pozici ředitele/lky Mateřské školy
Velký Osek a odsouhlasilo dodatek ke
smlouvě o službách v odpadovém hospodářství se společností NYKOS pro
rok 2013, kterým dochází ke snížení
ceny za nakládání s bioodpady. Na posledním konaném zasedání zastupitelstva v květnu 2013 byla odsouhlasena
změna umožňující využití příspěvku na
provoz mateřské školky i pro odměňo-
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vání zaměstnanců školky za údržbu zahrady a okolí školky. V rámci diskuse se
intenzivně diskutovala možnost výměny primárních tepelných zdrojů v budovách mateřské školy a Masarykovy základní školy z plynových kotlů na tepelná čerpadla země – voda.
Příští zasedání zastupitelstva
obce Velký Osek je plánováno na 25.
6. 2013 od 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Velký
Osek. Program zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz
a na vývěskách v obci, a to nejméně 7 dní před jeho konáním. 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. VEŘEJNÁ ZELEŇ V OBCI
A JEJÍ ÚDRŽBA
Obecní úřad obce Velký Osek se
s ohledem na rozsah zelených ploch
v obci snaží zajistit průběžnou a dobrou úroveň údržby veřejné zeleně. Využívá k tomu i pracovníků vyslaných
z úřadu práce na tzv. veřejně prospěšné
práce. Zapojení občanů do této údržby
především před svými domy (např. posekáním trávníku) si velmi vážíme a děkujeme za ně. Konečný přínos z tohoto
je především pro nás všechny, pro občany, i pro návštěvníky obce. Jistě nám
všem záleží na pěkném prostředí kolem sebe. Není v silách a možnostech
obecního úřadu provádět údržbu všech
zelených ploch v obci, není na to dostatek finančních prostředků, techniky
a ani pracovníků. Každá obec podporu-

je a spoléhá na sounáležitost svých občanů se svou obcí a se svým okolím,
protože obec tvoří především její občané. Věříme, že si tuto skutečnost každý
z nás uvědomuje a přispěje malou měrou k tomu, že okolí kolem svého domu
alespoň jednou za měsíc poklidí a bude
jej udržovat v čistotě.

			
2. KANALIZACE A VODOVOD
Obec od července 2012 stále čeká
na rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) o přidělení cca
70% dotace na dostavbu kanalizace za
cca 100 mil. Kč. Ze strany obce již byly
doloženy veškeré požadované podklady k přiznání dotace, věříme tedy,
že budeme úspěšní a na konci června
2013 obdržíme kladné rozhodnutí o přidělení dotace.
Díky smlouvě o spolupráci s městem Kolín o přípravě a realizaci vodovodu v obci Velký Osek se urychluje dokončení projektu na výstavbu vodovodu
včetně nového vodojemu a vodovodního přivaděče od průmyslové zóny Kolín – Ovčáry (TPCA). Celkové náklady
jsou závislé na zájmu občanů na napojení na vodovod, v případě maximálního zájmu jsou předvídány na cca 60 mil.
Kč. O tyto prostředky bude obec žádat
v nejbližších letech ze SFŽP nebo z Ministerstva zemědělství ČR, aby mohla
realizace započít do 5 let.

3. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V MŠ
A V OBCI
Obec byla úspěšná při získání dotace ve výši 400 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výstavbu dětského hřiště na zahradě mateřské školy za cca 550 tis. Kč. Realizace tohoto projektu proběhne v letních
měsících, v době uzávěrky je vybírán
v souladu s pravidly zákona o veřejných
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zakázkách dodavatel.
V letních měsících proběhne obnova dalších dětských hřišť v obci, např.
Na Dolíku (křižovatka ulic U Máčidla
a Přemyslova, u Dělnického domu).
Na obnovu bude využito i dobrovolného vstupného (cca 8,5 tis. Kč) z akce
„Oslavy 785 let obce Velký Osek“, které
proběhly dne 1. 6. 2013, více uvnitř tohoto čísla Osečanu. Větší část nákladů
bude ovšem financovat obec ze svého
rozpočtu na rok 2013.

4. ZATEPLENÍ MZŠ A MŠ
A DALŠÍ ZÁMĚRY ENERGETICKÝCH PROJEKTŮ
Počátkem června 2013 obec získala dotaci ve výši cca 11 mil. Kč (cca 2/3
z celkových nákladů 15 mil. Kč) na zateplení budov základní a mateřské školy.
S realizací by se mělo započít ještě
v roce 2013. Úspora finančních prostředků by měla dosáhnout min. 25 %
nákladů za energii na vytápění v obou
budovách asi 500 tis. Kč ročně.
Obec se rovněž zabývala dalšími aspekty energetického hospodaření obou budov, proto nechala posoudit i stav a efektivnost tepelných rozvodů a zdrojů a osvětlení v budovách MŠ
a MZŠ. Závěr je jednoznačný – tepelné
rozvody jsou zastaralé, jednotlivé větve
jsou neregulovatelné a vytápí neefektivně některé prostory, plynová kotelna
v MZŠ po 12 letech užívání dosluhuje
a je potřeba její generální údržba (oprava). Byl zpracován prvotní záměr projektu na obměnu a zefektivnění tepelné
soustavy a osvětlení s investicí za cca
4 mil. Kč. Jedna z variant této investice
financování je tzv. formou EPC (Energy Performance Contracting), realizace
navrhovaných energeticky úsporných
opatření je zajištěna prostřednictvím
splátek z dosažených a dodavatelem
garantovaných úspor, tzn. bez nutnosti investice ze strany objednatele, vlastníka objektu. Takové projekty již byly realizovány v řadě měst a obcí, např. v Liberci, Mostě, Praze a jejich efekt spočívá v tom, že dodavatel po předem dohodnutou dobu zodpovídá za naplnění
definovaných úspor. Pokud je nenaplní, nemá nárok na plnou úhradu investice. Návratnost tohoto projektu je cca
6 - 8 let, kdy by mělo dojít k úsporám za
cca 450 tis. Kč ročně z celkových nákla-

dů na energie v MZŠ a MŠ ve výši 1,45
mil. Kč/rok.
Zatím poslední aktivitou v rámci posuzování energetiky budov MZŠ a MŠ
je i posouzení záměru na zavedení nových zdrojů k jejich vytápění, to namísto plynových kotlů na tepelná čerpadla
země – voda. Jde o využívání (de facto
jímání) tepelné energie ze země a přenos této energie do topné soustavy prostřednictvím vody, která může přinést
úsporu nákladů za energie cca 2030
%. V ČR jde o již ověřený způsob vytápění jak pro rodinné domy, tak i pro
větší budovy např. Základní škola Dolní Újezd u Litomyšle pro cca 300 žáků.
Za tímto účelem byl v měsíci dubnu
a květnu 2013 proveden v obci prvotní průzkum hloubky a vydatnosti studní
u soukromých nemovitostí v okolí MZŠ
a MŠ, jelikož při realizaci vrtů pro umístění tepelných čerpadel mohou být dotčeny vodní poměry v okolí. Děkujeme všem majitelům nemovitostí, kteří poskytli součinnost hydrogeologům.
V obci Velký Osek a jejím okolí jsou
specifické hydrogeologické poměry (II.
pásmo ochrany přírodních minerálních
a léčivých vod Poděbrady – Sadská),
proto k záměru přistupujeme obezřetně
s pomocí odborníků (viz nákres možné
realizace níže).
Jejich předběžné vyjádření zní, že
na základě poznatků zjištěných vstupním mapováním studní a po prostudování celkové geologické situace na lokalitě je projekt realizace tepelných
čerpadel země – voda k vytápění objektů ZŠ a MŠ realizovatelný bez rizika ovlivnění stávajících mělkých studní. Podmínkou je dodržení technologie
provádění vrtů popsané níže. Stávající
studny využívají mělký oběh podzemní
vody ve svrchní vrstvě kvartérních sedimentů (viz obrázek), která je doplňována srážkami a průsaky z povrchových
vodotečí (potoky, řeky). Vrty touto vrstvou projdou a budou ukončeny v podložních nepropustných křídových slínovcích (viz obrázek), tak aby nehrozilo propojení různých zvodnělých vrstev.
Do hlubších vrstev, ve kterých je oběh
spodních kyselek (minerální pramen
v parku) vrty nebudou zasahovat. Z vrtů
se nebude odebírat žádná voda, jedná
se o uzavřený systém, a celý vrt bude
po osazení plastových tepelných výměníků důkladně zevnějšku utěsněn jílocementovou směsí. Vlastními vrty ani
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podél nich tedy nebude možné protékání podzemních vod. Vrty musí provádět odborná firma s příslušným vybavením a dostatečnými referencemi z obdobných zakázek, v projektu bude požadován odborný technický a geologický dozor při provádění. Za těchto podmínek nebudou stávající mělké studny
(cca do 20 m hloubky) ovlivněny. Vstupním mapováním studní provedeným
v jarních měsících získali projektanti dostatečnou představu o hydrogeologické situaci pro projekční fázi, všechny studny včetně nezastižených majitelů nebo těch kteří odmítli měření, mohou být měřeny před započetím vrtných
prací např. ve stádiu práce na prováděcích projektech.
Pro definitivní vyvrácení obav ze
ztráty vody a detailní potvrzení geologické situace navrhují realizovat alespoň 2 vrty jako pilotní projekt v rámci podrobného do průzkumu před vlastní realizační fází zbývajících vrtů. Tento požadavek je možné zahrnout do
zpracovávané dokumentace pro územní řízení. Tyto informace projedná zastupitelstvo, aby stanovilo další postup
v tomto záměru na obnovu zdrojů vytápění v MŠ a MZŠ..
Na závěr k tomuto záměru sděluji,
že obec nemá v úmyslu realizovat tento projekt, pokud by existovalo neopodstatněné riziko, že by realizací tepelných čerpadel došlo k ohrožení vodních
zdrojů okolních nemovitostí. Rozhodnutí, zda tento projekt bude, nebo nebude realizován, nebylo zastupitelstvem
obce zatím přijato. Jde o jednu z možných cest, jak zlepšit energetické hospodářství obou organizací obce - MŠ
a MZŠ, kterou je třeba důkladně prověřit. K úvaze může být i instalace slunečních kolektorů na střechy budov k ohřevu teplé užitkové vody. Vše musí ovšem
posoudit odborníci na energetické hospodářství a po zralé úvaze o tom rozhodne zastupitelstvo obce.

5.VELKOOSECKÁ SPORTOVNÍ,
A. S., FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Počátkem června 2013 obdržela obec informaci, že Policie ČR předala státnímu zastupitelství v Nymburce návrh na trestní obžalobu členů orgánů Velkoosecké sportovní, a. s., v jejímž čele byl Ing. Jiří Otta. Podrobnosti
zatím není možné sdělit s ohledem na
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probíhající vyšetřování a citlivost údajů.
V této souvislosti je třeba uvést na pravou míru některé „fámy a domněnky“.

splácet, po 100 tis. Kč měsíčně. Přínos
pro obec, např. opravená silnice, z těchto peněz není, bohužel, žádný.

Obec neprodává fotbalové hřiště.
Obec totiž není vlastníkem fotbalového hřiště od roku 2007, kdy jej nechalo zastupitelstvo pod vedením Ing. Jiřího Otty převést na společnost Velkoosecká sportovní, a. s. Šlo totiž o základní majetek (kapitál) této společnosti, jež
založila sama obec.

Obec byla jakožto akcionář společnosti konkursním správcem vyzvána
k předložení svých pohledávek a dalších dokumentů k přípravě vypořádávání všech pohledávek věřitelů. Zda bude
fotbalové hřiště s přilehlým polem předmětem dražby, nebo se najde vážný zájemce o koupi, není dosud zřejmé. Co
je jisté, že uskupení 5 věřitelů (Ing. Otta,
p. Novák, arch. Navrátil, společnosti
Carpelle a Česká kapitálová) zatím nejedná vstřícně vůči obci a vůči spolkům
včetně fotbalistů.

Ačkoliv akcionářem Velkoosecké
sportovní, a. s. byla od založení (od roku
2007) pouze obec, tak na každoroční valné hromadě v letech 2008 – 2010
vždy schválila (formou usnesení zastupitelstva obce) bez jakýchkoliv výhrad
účetní závěrku i postup představenstva
Velkoosecké sportovní, a. s., na přípravě projektu Národní bruslařský stadion
(NBS). Bývalé zastupitelstvo takto jednalo i navzdory tomu, že společnost si
půjčovala milióny korun od soukromých
subjektů (věřitelů) a neexistovaly žádné důvěryhodné podklady o tom, jak
tyto peníze společnost těmto subjektům splatí. (celý šedý odstavec nechápu, doporučuji přepracovat)
Po zhodnocení situace ve společnosti, kdy bylo zjištěno, že na majetek
společnosti (fotbalové hřiště, pole vedle
něj) má být se souhlasem Ing. Otty vypsána exekuce ve prospěch pana arch.
Navrátila (projektant NBS, který nedostal za projekci zaplaceno), se nové zastupitelstvo v roce 2011 jako dobrý hospodář (akcionář a zároveň věřitel) rozhodlo zabránit výkonu jednostranné
exekuce podáním návrhu na konkurs
(insolvenci).
Rozdíl mezi konkursem a exekucí je zřejmý. Zatímco v exekuci by byly
uspokojeny jen pohledávky oprávněného z exekuce, tj. pana arch. Navrátila
a ostatních 5 věřitelů včetně obce by
nezískalo vůbec nic, tak v konkursu (insolvenci) musí být uspokojeny z veškerého majetku společnosti všechny pohledávky věřitelů poměrně vzhledem
k jejich velikosti vůči celkové výši pohledávek. Obec je nejen akcionářem,
ale zároveň i věřitelem, protože poskytla v roce 2008 společnosti Velkoosecká
sportovní, a. s. půjčku 2,5 mil. Kč, přičemž před tím si tyto peníze obec půjčila od společnosti Písek – Beton, a. s.
Tuto půjčku společnosti Písek – Beton je současné zastupitelstvo nuceno
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Jak se může obec nyní zachovat?
Buď může obec vykoupit fotbalové hřiště zpět, požadovaná cena 3 mil. Kč, jak
je inzerováno na webových stránkách
realitní kanceláře Vesta, která je pověřena konkursním správcem, je však poměrně vysoká a obec by pak musela
odložit (omezit) některé plánované investice, např. rekonstrukci ulice Havlíčkova (zatím plánováno na období září
2013), obnovu dětských hřišť. Nebo by
obec mohla jako jeden z věřitelů svou
pohledávku 2,5 mil. Kč + 5% úroky realizovat namísto v penězích v podobě navrácení hřiště a dohodnout se
s ostatními věřiteli, že jim za toto „zhodnotí“ pole vedle hřiště formou změny územního plánu na jiné, lukrativnější využití, aby byly uspokojeny i pohledávky ostatních věřitelů. Tak jako tak
jde o postup, ke kterému musí být souhlas všech věřitelů. Tento krok byl nabízen obcí ostatním věřitelům už v roce
2011, bohužel, nikdo z nich nesouhlasil. Je zřejmé, že 4 z oněch výše uvedených 5 věřitelů by mohlo jít především
o peníze, jelikož s obcí a jejím spolkovým životem mají jen velmi málo společného, ale pan Ing. Otta by mohl jakožto starousedlík z Velkého Oseka
a starosta TJ Sokol Velký Osek projevit vstřícný přístup a snažit se přesvědčit ostatní věřitele ke kompromisnímu
řešení. V opačném případě je nasnadě
otázka, co bude dál s fotbalovým životem v obci, když fotbalové hřiště nebude
definitivně patřit obci? Současné zastupitelstvo v čele se mnou má zájem, aby
fotbalové hřiště bylo zachováno jako
sportovní plocha, ovšem přístup a způsob jeho užívání bude na novém majiteli. Pokud jde o osobu pana Ing. Otty,
tak podle posledních informací od Po-
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licie ČR je vůči němu zahájeno trestní
stíhání pro porušení povinností při správě cizího majetku a je navrhována trestní žaloba k projednání u trestního soudu. Tím se potvrzuje, že zastupitelstvo
přijalo v květnu 2011 zcela správné rozhodnutí, že má být využito všech možností k vyvození osobní odpovědnosti,
včetně trestní, bývalého vedení společnosti Velkoosecká sportovní, a. s.

ZÁVĚREM
Věřím, že Vás zajímá dění v obci,
a proto se Vás snažím 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.cza přijďte na obecní úřad, napište mi na starosta@velky-osek.cz nebo
zavolejte na telefon 321 795 523 nebo
724 180 039. Děkuji všem za jejich aktivitu a zapojení do činnosti ve prospěch obce, veřejně prospěšných aktivit a akcí nebo za údržbu prostoru před
svým domem. Děkuji rovněž za pochopení a podporu. Těším se na setkání
s Vámi na obecním úřadě nebo kdekoliv
v ulicích Velkého Oseku. Přeji Vám hezké, ničím nerušené letní prázdniny.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

ZMĚNA DODAVATELE ENERGIÍ A PODOMNÍ PRODEJ
My starší jsme byli léta zvyklí na
to, že elektřinu či plyn dodával do domácností monopolní „státní“ dodavatel,
ceny byly mírné a státem určované. Nebylo co řešit, nad čím se zamýšlet, hledat výhodnější řešení. Moderní doba
přinesla i do této oblasti nejen podstatné zvýšení cen, ale i možnost volby.
Možnost hledání výhodnějších dodavatelů, možnost jít do rizika důvěrou ve
sliby nových, trhem neprověřených prodejců a firem. Na trhu plynu se již projevuje expanze těžby břidlicového plynu
v USA a Kanadě – tam plyn zlevnil na
polovinu, Amerika je soběstačná a dokonce surovinu vyváží. Projevuje se to
i v Evropě – dříve arogantní Rusové
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z Gazpromu (jeho tržní hodnota klesla
podle zpráv v tisku z 250 miliard dolarů na 90 miliard) šli s cenou dolů, aby
si udrželi pro ně klíčový evropský trh.
Pokud tržní prostředí zafunguje, musí
se to projevit i u místních dodavatelů
(např. RWE už muselo zlevnit, aby nepřišlo o tržní podíl). U elektřiny je situace složitější, musíme přece zafinancovat důsledky poslanecké neprozřetelnosti (nebo něčeho jiného) a hlouposti
ekoteroristů, to vše k radosti solárních
baronů. Přesto i dodavatelé elektřiny
v rámci konkurenčního boje občas nabídnou výhodnější podmínky.
Co z toho vyplývá pro majitele rodinného domku, který chce ušetřit při placení dnes skutečně enormních nákladů za energie? Sledovat nabídky dodavatelů a vybrat si nejvýhodnější nabídku se rozhodně vyplatí – na vytápění domku plynem lze změnou dodavatele ušetřit částku až 10 000 Kč ročně. U elektřiny budou úspory asi menší, ale i tak se vyplatí. Rozhodnete-li
se k tomuto kroku, nejdříve si přečtěte smlouvu se stávajícím dodavatelem.
Pokud jste uzavřeli smlouvu na určitou
dobu (rok či dva), budete ji muset dodržet, platit smluvní pokutu se pravděpodobně nevyplatí. V opačném případě je
třeba zjistit pro vás nejvýhodnějšího dodavatele. Jak na to? Nemyslím si, že je
dobrým nápadem podlehnout naléháním podomních prodejců, kteří se v poslední době vyrojili. Sám jsem jich několik od svého domu vykázal. Zpravidla
požadují poskytnutí informací, na které
nemají nárok, jsou neodbytní a drze naléhají podle scénáře, který jim jejich zaměstnavatel vtloukl do hlavy. Často vystupují jménem renomované firmy, ale
vnutí vám smlouvu své „firmičky“ (zamění distributora a dodavatele energie). Je třeba si uvědomit, že vám nechtějí pomoci, chtějí vám jen vnutit nabídku té „své“ firmy, která pro vás nemusí být nejlepší.
Pro obec jsme již před časem oslovili několik dodavatelů, aby nám předložili své nabídky, pokud se týká dodávek elektřiny a plynu do obecních objektů (škola, školka, obecní úřad, Lidový dům, obecní osvětlení atd.). Vybrali jsme nejvýhodnější nabídku, uzavřeli
jsme nové smlouvy a změna dodavatelů
se rozhodně vyplatila. Obec významně
ušetřila, mohli jsme zaplatit další dluhy,
zanechané předchozím vedením obce.

Soukromník nejlépe udělá, pokud si nabídky srovná na internetu
(www.srovnejenergie.cz, www.eru.cz,
www.cenyenergie.cz apod.). Pokud
znáte svou roční spotřebu plynu a elektřiny (pro větší nezateplený dům může
být do 30 MWh plynu a cca 4 MWh
elektřiny), lehce porovnáte nabídky dodavatelů na trhu. Po vyloučení malých,
neznámých a podezřelých firem můžete prostudovat podmínky nejlepších nabídek. Jakmile se pro jednu z nich rozhodnete, vše potřebné ke změně dodavatele již zpravidla zařídí oslovená
(nejlépe přes internet) firma. Nemáte-li k internetu přístup, pomohou vám
jistě mladší rodinní příslušníci, případně se obraťte na pracovníky obecního
úřadu. Zúčastnil jsem se výběru dodavatelů energií pro obec, sám jsem změnil dodavatele energií pro svůj rodinný
domek, jsem vám proto rovněž osobně k dispozici - po předchozí dohodě
se můžeme na OÚ sejít a záležitost nad
vámi přinesenými dokumenty (smlouva
se současným dodavatelem, faktura za
poslední rok) prokonzultovat (prohlašuji, že já ani mí blízcí nemají žádnou návaznost na firmy, zprostředkující změnu dodavatele energií, takže se v žádném případě nejedná o komerční nabídku, ale o nezištnou nabídku pomoci
těm, kteří se ve věci z různých důvodů
neorientují a nemají ani možnost využít
jiné výše uvedené varianty).
Evidujeme i návrhy, aby obec organizovala výběrové řízení na dodavatele energií centrálně. Některé větší obce
tak učinily a obdržely zajímavé nabídky. Obávám se však, že větší část občanů již změnu dodavatele realizovala,
zbylí mohou mít smlouvy na dobu určitou, případně do takového výběrového
řízení nepůjdou z jiného důvodu a potřebných minimálně 100 zájemců (aby
pro firmy, které výběr organizují, byla
záležitost zajímavá) se nepodaří zajistit. Zájemci by museli dodat kopie svých
smluv, faktur za poslední rok a dále podepsat smlouvu s organizující firmou
(účast ve výběru je bezplatná). Pokud
tato firma vysoutěží nižší než stávající ceny energií, musí zájemce smlouvu
s novým dodavatelem podepsat. To
může být závažný problém, pokud vítězná firma nebudí důvěru z jiného důvodu než je nabídnutá cena. Partnerem firmy, která soutěž organizuje, je
vždy zájemce (občan), ne obec. Bude-li
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dostatečný zájem o tuto formu výběru,
může obec soutěž zorganizovat.
S problematikou souvisí i záležitost podomního prodeje v obci (ne jenom změna dodavatele energie, ale
podomní prodej obecně). Stávající zastupitelstvo obecně nepatří k příznivcům regulace života v obci schvalováním vyhlášek. Projevilo se to například
po diskusi o omezení hlučných činností o víkendu a svátcích. Naše křesťanská civilizace je již po tisíciletí založena na morálce desatera přikázání, kdy
se den sváteční věnuje odpočinku. Vydávat obecní vyhlášku v tomto smyslu, aby si naši těžce pracující spoluobčané mohli v neděli v klidu odpočinout,
nám přišlo nadbytečné. Je však chvályhodné, že po této diskusi se počet kvílejících sekaček a cirkulárek v krásných nedělních dnech významně snížil.
Děkujeme vám za to.
Podomní prodej je však jiná záležitost, jeho regulace občany významně
neomezuje. Teoreticky může být podomní prodej spojen i s kriminálními aktivitami. Proto je na místě o jeho omezení, případně regulaci obecní vyhláškou
(učinily tak již mnohé obce) uvažovat.
V nejbližší době se na obecním webu
www.velky-osek.cz objeví anketa k této
problematice. Je možné podomní prodej zakázat, omezit na subjekty registrované na OÚ apod. Uvítáme vaše názory (a to nejen formou hlasu v anketě,
ale i písemně, e-mailem apod.), doručené na obecní úřad. Budou sloužit jako
vodítko pro jednání zastupitelstva, zda
o přijetí podobné vyhlášky uvažovat.
RNDr. Vladimír Matuš
místostarosta obce

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Milí „OSEČTÍ“,
snad se nikoho z těch, kterým je
tento článek určen, nedotknu. Chtěla jsem označit a použít příhodné oslovení pro část obyvatel Velkého Oseka, pro které není naše obec jen místem, kde bydlí, ale i místo, kde chtějí
kvalitně žít a něco pro to udělat. Možná si také uvědomují, že na tom, jak budou třídit odpad, záleží i to, kolik bude
každý z nás platit za odpad v příštím
roce. V jednom z minulých Osečanů
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(3/2011 http://www.velky-osek.cz,
Obecní časopis Osečan) vyšel článek
s názvem „Odpady v naší obci“. Musím
s radostí říci, že po zveřejnění článku
došlo k nárůstu třídění odpadů v naší
obci a tím i odměny za vytříděné využitelné složky odpadů (papír, plast, nápojové obaly a sklo), kterou obce dostávají od společnosti EKO-KOM a.s. Za rok
2011 se touto cestou vrátilo obci za vytříděné odpady (papír, plast, sklo, nápojové obaly) za téměř 126 t těchto odpadů celkem, 355 tis. korun a za rok 2012
to již bylo téměř půlmiliónu korun.
Oseckým obyvatelům bych chtěla
nejen za sebe, ale i za Výbor životního prostředí a hlavně za vedení obce
moc poděkovat, protože v loňském roce
jsme v soutěži pořádané Krajským úřadem Středočeského kraje s názvem
„My třídíme nejlépe“, v celkovém pořadí, kategorie obcí 2 000-10 000 obyvatel, skončili celkově za hodnocené období (4. Q 2011 – 3. Q 2012) na krásném 6. místě, a to ze 79 obcí v této kategorii. V 9. ročníku, který byl zahájen
v říjnu 2012 a zatím jsou známy výsledky za 4. čtvrtletí 2012, jsme se umístili
na 5. místě (http://www.mytridimenejlepe.cz/poradi-obci.html).
S touto soutěží je spojena i finanční
odměna pro první tři obce v každé kategorii, v celkovém pořadí.
Myslím, že je to pro nás všechny výzva a za pokus to stojí…
K tomu, aby se nám to společnými silami podařilo, je třeba ještě několik zlepšení:
- Zmenšit objem vkládaných odpadů
do kontejnerů – hodnotí se nejen množství vytříděných odpadů, ale i efektivní využití kontejnerů (plastové lahve
sešlápnout; větší polystyrénové obaly
a proklady nebo čisté odřezy desek ze
zateplování odevzdat ve sběrném dvoře,
je zajištěn jejich zpětný odběr výrobcem
přímo ke zpracování; papírové krabice
před vložením do kontejneru rozložit).
- Třídit nápojové kartóny, tzv. tetrapack samostatně – zavést další „oranžový“ kontejner v obci by bylo díky výtěžnosti tohoto sběru nákladné, proto
lze tento druh odkládat do žlutých kontejnerů spolu s plasty, ale pokud by se
našly domácnosti, kde by si na třídění
do oranžových pytlů troufli, mohou to
zkusit. Na obecním úřadě nebo ve sběr-
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ném dvoře lze vyzvednout balení 10 ks
oranžových pytlů určených na nápojové
kartóny. Naplněný pytel je potom možné
odevzdat ve sběrném dvoře.
- Sbírat drobné kovové předměty –
jde především o plechovky od nápojů,
konzerv, drobných kovových předmětů,
které nám vznikají v kuchyni nebo třeba drobné údržbě v domácnosti a myslíme si, že jich mnoho nevyprodukujeme. Dovolím si přidat vlastní zkušenost: nejsme „konzervovou“ domácností, ale občas koupíme nápoje v plechovce, při pečení nebo na poháry použiji
ananas, mandarinky nebo jiné kompotované ovoce, v kuchyni použiji zeleninu
v plechu nebo třeba rybičky. Po konzumaci plechovky vypláchnu od zbytků,
u kulatých odříznu obě dna a sešlápnu zbylé „tělo na placku“. Takto „ošetřené plechovky házíme do velké pevné
krabice po pracím prášku, kde rovněž
končí všechny kovové obaly např. od tužidel a laků na vlasy, holicí pěny, deodorantů, ze kterých sundáme všechny plastové díly. Vloni jsem si dala práci a odvezla je najednou za rok do sběrny, protože jsem byla zvědavá, kolik jich
opravdu vyprodukuje průměrná domácnost. Bylo to 23 kg. A kde končí Vaše
plechovky? V popelnici? Není to škoda?
Od letošního roku můžete kovové
obaly nebo drobné kovové předměty, se
kterými se Vám do sběrny nechce odevzdat ve dvoře naproti obecnímu úřadu.
- Sbírat kuchyňské a vyjeté motorové oleje v nejbližší době, pravděpodobně od července letošního roku, bude
možné ve dvoře odevzdat kuchyňské
oleje a vyjeté motorové oleje.
Již nyní je můžete začít shromažďovat, odděleně. Jedlé oleje stačí po smažení nechat zchladnout, slít je do nádoby tak, aby se z oleje oddělily zbytky potravin. Po naplnění nádoby ji stačí odnést do dvora, kde bude vyprázdněna,
a posléze si nádobu odnesete zpět. Podobným způsobem můžete sbírat i použité motorové oleje.
Další část článku by si měli přečíst
především ti, kteří odpady netřídí, využívají barevné kontejnery na ukládání jiných odpadů, než pro které jsou určeny, vytříděné odpady, hlavně papír,
z kontejnerů vybírají, odkládají různý odpad u kontejnerových stání (např.
hadry, pytle s komunálním odpadem
apod.) nebo jsou líní odvézt odpady
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do dvora naproti obecnímu úřadu, a tak
na různých místech po obci odloží pneumatiku, vysypou stavební suť, posekanou trávu, zeminu, piliny nebo třeba
shnilá jablka či ostříhané větve ze zahrady. Pro boj s těmito „záškodníky“ pořídí obec tzv. fotopasti. Zjednodušeně
řečeno: jsou to přístroje, které se nechají umístit kamkoli do rizikové lokality a přístroj zaznamená počínání toho,
kdo ukládá odpad např. v lokalitě za garážemi či v jiné lokalitě nebo třeba krade papír z modrých kontejnerů. Ano,
nepřepsala jsem se, např. vybírání papíru z modrých kontejnerů je krádeží
a minimálně přestupkem. Odložení odpadu, a to jakéhokoliv, mimo místo určené obcí je přestupkem a tomu, kdo
tak činí, hrozí pokuta až 30 tisíc korun.
Další možností, jak bojovat s netřídiči, jsou kontroly popelnic zástupcem,
kterého určí obec nebo prostřednictvím
svozové firmy. Pracovníci mohou zkontrolovat obsah popelnice a tu nevyvézt
v případě, že v popelnici bude jiný odpad, než pro který je určena. Např. v popelnici bude stavební suť, plasty, papír
nebo bioodpad. V nádobě na BIO bude
stavební suť, směsný komunální odpad
apod. Nádoba bude nepřiměřeně těžká.
Porušování zákona se dopouští různé firmy, které distribuují letáky do poštovních schránek, ve kterých nabízejí
sběr a výkup různých kovů, elektrosoučástek, motorů, kabelů, autobaterií, šatstva apod. Jedná se o protizákonné jednání těchto firem, ale také občanů, kteří
těmto firmám odpad předávají. Odpad
lze předávat pouze v místech, která určí
obec nebo firmám, které mají souhlas
k provádění sběru a výkupu, rozhodnutí
od příslušného kraje (pro naši obec je to
Krajský úřad Středočeského kraje). Takový souhlas v naší obci má např. sběrna kovů pan Anderle, mobilní sběr musí
mít povolena i společnost NYKOS, která sváží odpady v obci. V žádném případě není dostačující živnostenský list.
Jak vidíte, s odpady to není vůbec
jednoduché, a proto si vážím všech,
kteří pochopili, že nakládání s odpady
patří k našemu životu stejně, jako třeba používání příboru nebo osobní hygiena. Dík tedy patří všem, kteří se chovají jako LIDÉ.
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!
Ilona Tučímová

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XVIII • 2/2013

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(LEDEN – DUBEN 2013)

Životní jubilea:
80 let:
85 let:
90 let:
91 let:
92 let:
93 let:

Anna Poláková
Marie Pivokonská
Vlasta Legrová
Miluše Pšererová
Marta Melicharová
Božena Konyvková

Miroslav Vilímek
Jan Hřebík
Miloslava Lejnarová

Narození:
		
		
		

Jáchym Jedlička
Josef Popelka
Barbora Bendová

Valérie Hájková
Ladislav Vodička

Anna Zachová		
Michael Jan Tučím

Albert Baudyš
Barbora Slaninová
Tina Matoulková
Julie Nováková
Viktorie Daňková

Ela Kalinová		
Daniel Jeřábek
Viktorie Dobiášová				
Anita Moličová
Eliška Kloudová		

Vítání dětí:
		

Denisa Klápšťová
Nela Kotková
Adéla Kopřivová
Eliška Píchová
Vojtěch Vykydal
Tomáš Matucha

		
		
		
		
		

Uzavření manželství:
		

Petr Šedivý - Martina Doubravová

Úmrtí:
		
		
		

Milan Řehák
Václav Balihar
Marie Jandová

Libuše Fromová
Pavel Málek
Miroslav Hrnčíř

Miroslav Rambousek			
Josef Šantrůček
Ludmila Vančurová
Ivana Adamcová
matrikářka

S hlubokým žalem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že navždy odešel náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a strýc, pan

Žádná smrt není zlá,
předchází-li jí život dobrý.

Milan Janoušek

Kramerius

rodák z Velkého Oseka a skaut

Jeho srdce přestalo bít v neděli 16. června 2013 po těžké nemoci ve věku 81 let.
Jménem rodiny:

Ing. Zdeňka Janoušková
dcera

Zdeňka Janoušková
manželka
Za projevy soustrasti děkujeme.

Vojtěch Janoušek
vnuk
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ZPRÁVY Z OBECNÍ
POLICIE ZA
1. ČTVRTLETÍ 2013
V měsíci lednu se po obci pohybovali falešní inspektoři energetických závodů, kontaktovali především starší občany a pod záminkou nedoplatků za spotřebované energie se snažili vylákat finanční hotovost. Bohužel v jednom případě se jim to podařilo a s lehce nabytým ziskem ve výši necelých 3000,- Kč
zmizeli zkoušet „štěstí“ neznámo kam.
Proto apelujeme na všechny občany,
aby byli vždy obezřetní než kohokoli cizího vpustí do svých obydlí.
Dne 13. 02. 2013 došlo ve čtvrti obce
Na Stráži k nehodě osobního vlaku
s motorovým vozidlem, když viníkem
nehody byl řidič vozidla Mercedes Benz,
který vjel na železniční přejezd v době,
kdy svítila výstražná signalizace zakazující vjezd na železniční přejezd a nebral ohledy ani na své dva spolujezdce.

Strážníci obecní policie pomáhali složkám IZS zejména usměrňovat dopravu,
neboť ke zraněnému řidiči vozidla byla
přivolána letecká záchranná služba. Při
vší smůle však bylo i kousek štěstí. Ve
vlaku nikdo nebyl zraněn, spolujezdci
z vozidla odešli domů po svých a riskující řidič se již také těší dobrému zdraví
v teple domova.
Zřejmě vysoké náklady za propanbutan v lahvích vedly neznámého pobertu ke krádeži několika těchto lahví dne 14.03. 2013 z prostor benzínové pumpy. V touze po získání mu nebránil ani masivní zámek, kterým byla klec
s lahvemi uzamčena. Po pachateli intenzivně pátrá Policie ČR.
Dne 20. 03. 2013 s hrůzou zjistil
majitel garáže v ul. Revoluční, že mu ji
kdosi navštívil bez použití klíčů. Strážníci OP zjistili, že pachatel nebyl se
svým výkonem spokojen, proto se vloupal ještě do dvou garáží, z nichž odcizil kompletní pneumatiky na osobní motorové vozidlo a tři plastová okna. Na-

OSLAVY 785. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ
ZMÍNKY O OBCI VELKÝ OSEK ANEB
POČASÍ NAVZDORY
Na prvního června jsme se rozhodli s vedením obce uspořádat zajímavý
program pro občany Velkého Oseka i
okolí u příležitosti 785. výročí první písemné zmínky o obci Velký Osek. Přípravy celé akce probíhaly v jarních měsících tohoto roku a podařilo se nám
zorganizovat ve spolupráci se spolky
a dalšími organizacemi zajímavý celodenní program.
Byli jsme připraveni na nehezké,
v posledních dnech dokonce i na chladné a deštivé počasí, nicméně takovou
představivost jsme zase neměli…Ještě
posledního května to vypadalo, že dle
aktuální předpovědi počasí o víkendu
spadne 5 – 30 mm srážek. O to větší
pak bylo naše překvapení, když v průběhu víkendu nečekaně napršelo okolo
150 mm srážek, tj. 15 centimetrů vody!
Vzhledem k již objednaným stanům,
lavicím, farmářským stánkům, pódiu,
moderátorovi, kapelám a také připravenosti všech spolupracovníků a spolků již nebyla možnost program odložit
na jiný termín. Měli jsme samozřejmě
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i tzv. mokrou variantu programu, kdy lze
umístit některé aktivity do interiéru, což
byla nakonec velká výhoda celé akce.
Počasí však znamenalo jistá omezení programu a samozřejmě i nižší návštěvnost.
Dopoledne: Ráno, ráno, raníčko,
snad vyjde i sluníčko.
Zcela první aktivitou bylo v 8:30 zahájení rybářských závodů na oseckém
písáku v režii velkooseckých rybářů.
Dopolední program v Dělnickém domě
byl připravován paní Jaroslavou Dohnalovou, které tímto patří dík za precizní přípravu a realizaci výstavy o historii
obce v tak krátkém čase. Pokud se dobře (ne)pamatuji, tak podobná akce se
konala naposledy u příležitosti výročí
750let obce, takže po tolika letech shromáždit a přetřídit velké množství materiálu je úkol spíše na měsíce než na
týdny. Pro poděkování všem spolupracovníkům a zapůjčovatelům fotografií,
filmů, diplomů a jiných podkladů jsme
vyrobili děkovný list, který byl vyvěšen
v Dělnickém domě. Dávám prostor paní
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štěstí to zase takový šikula nebyl, protože okna zřejmě neunesl a uschoval je
za garážemi, aby si je mohl později vyzvednout. Toto však strážníci prokoukli
a okna se vrátila k opravdovému majiteli. Policie ČR pátrá po pachateli.
S úbytkem sněhu se v okrajových
částech obce objevilo několik černých
skládek. Žádáme proto občany, aby nepotřebný materiál, či jiný odpad odevzdávali a ukládali na místa k tomu určená. Nezodpovědným občanům odpadne strach za případné odhalení
a ještě budou mít dobrý pocit, že pro
obec něco udělali.
Přejeme všem pevné zdraví a životní optimismus
strážníci Obecní policie Velký Osek
Milan Kučera a Aleš Synek
kontakt: tč: 321 795 322
723 699 857
606 821 182
e-mail: obecni.policie@velky-osek.cz

Dohnalové k popisu přípravy a průběhu
výstavy o historii obce.
K oslavám 785. výročí první písemné zmínky o naší obci jsem dostala za
úkol připravit výstavu z historie a života
Velkého Oseka.
Že to bude práce náročná na čas,
trpělivost, shánění dokumentů, kopírování a někdy činnost téměř detektivní,
se dalo tušit již na začátku. Skutečnost
však překonala moje očekávání. Termín
k přípravě a instalaci výstavy byl zhruba jeden měsíc. Děkuji všem, kteří mi
pomohli informací či zapůjčili staré fotografie nebo pohlednice. Musela bych
jmenovat celou řadu lidí, největším pomocníkem při realizaci mi byla moje
dcera Martina, které tímto děkuji.
Výstavu jsem rozdělila na několik úseků, chronologicky za sebou – od
zpráv o nejstarších archeologických nálezech v našem nejbližším okolí, přes
středověké a pozdější historické zápisy z kronik po Osek na počátku 20.
století, výstavbu železnice, spolky až
po dnešek. Masarykova základní škola, mateřská školka, Sokol a MO rybářů si instalovali své výstavky sami. Zajímavý je i panel s mapou obce, na které jsou označeni živnostníci na počátku
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20. století, zpracovanou J. Munzarem.
Jak se výstava povedla, jste měli možnost posoudit sami.
V sobotu 01. 06. 2013 došlo k vlastnímu slavnostnímu zahájení v sále Dělnického domu, kde se kolem desáté hodiny dopolední shromáždilo i přes nepřízeň počasí mnoho oseckých občanů všech věkových kategorií. Krátkým
projevem uvedl starosta obce Mgr. Pavel Drahovzal výstavu a pokračující program přímo na sále i později odpoledne v areálu Motelu U Jezera. Překvapením dopoledního programu bylo vyhlášení osobnosti Velkého Oseka, která
má velkou zásluhu na kulturním a sportovním rozvoji obce. Tuto cenu obdržel
pan Václav Židů - rodák z Velkého Oseka, který již dlouhou dobu žije v Hradci Králové a je stále aktivní i ve své rodné obci. Zahájení pokračovalo vystoupením country tanců skupiny seniorů ze
Svazu postižených civilizačními chorobami z Poděbrad a tanečními kreacemi
žákyň základní školy ve Velkém Oseku.
Potlesk byl odměnou všem účinkujícím.
Na závěr dopoledního programu
byly promítnuty tři krátké archivní filmy
o Velkém Oseku.
Výstava pokračovala až do 17 hodin
a těšila se velkému zájmu návštěvníků
až do posledních chvil svého otevření.
J. Dohnalová

Vystoupení skupiny country tance
v Dělnickém domě

Výstava v Dělnickém domě

						
Vystoupení žákyň základní školy
v Dělnickém domě

Výtvarné aktivity Korálku

Odpoledne – Vydatně prší, ale už
se to trhá…
Odpolední program pro děti byl zahájen od 14 hodin a vzhledem k nepříznivému počasí se nám spolky musely ukrýt do interiérů Motelu U Jezera,
Jámy nebo pod stany. Dětem déšť nevadil a některým se dokonce líbil, ale
je jasné, že k narušení programu došlo. Moderátor Martin Kočí byl v kontaktu se spolky a snažil se usměrňovat
pohyb návštěvníků. Spolky se rozmístily různě po areálu a např. malování na
obličej a tvarované balónky (Naděje) se
odehrávalo u recepce Motelu, Sokolové měli program v Jámě. V zadním salónku Motelu se odehrávalo představení myslivců, včelařů, soutěž o nejlepší závin (Naděje), Korálek zase malování na trička a výtvarné aktivity. Část
Naděje sdílela venkovní stan společně
se skákacím hradem, dobrovolní hasiči
a vojenská technika od p. Backa (spolek Hastrman) dlela na dvoře z druhé
strany budovy, protože na promáčený
trávník nebylo možné s technikou vyjet.
Od čtyř hodin se v salónku odehrávalo dětské loutkové divadlo, které zcela
zklidnilo a zaujalo všechny děti. Po divadle byli na pódiu vyhlášeni vítězové
jednotlivých soutěží: rybářských závodů, nejlepšího závinu, výtvarné soutěže
a čestný vítězný tým neodehraného
vodního fotbalu. Občerstvení zajistilo
Pakogastro z Motelu U Jezera.

Cvičná střelba u Motelu

Prezentační stánek myslivců

Představení oseckých včelařů
Podvečer – V Jámě nebo v blátě?
Organizační tým dal hlavy dohromady a řešil, zda večerní program přesunout do interiérů Jámy. Názory se velmi různily. Od pravých rockerů, kteří se
bláta nebojí, až po opatrnické názory
o vlhkosti a malé návštěvnosti. Nakonec
jsme zvolili šalamounské řešení, které
jsme měli připravené v záloze. Nechali jsme pro jistotu ozvučit venkovní pódium i Jámu. Průtrž mračen před 18 hodinou nakonec vše rozhodla.
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Večer – Obžaloba počasí v doprovodu hudby.
Na 18 hodinu zahájil moderátor Martin Kočí diskuzi s Ivo Jahelkou na téma
obžaloby počasí za dnešní den a možnosti právně se domáhat náhrady škody. S nadsázkou vedený rozhovor skončil domluvou, že by se s tím něco mělo
dělat.
Dále už bylo na programu vystoupení „zpívajícího právníka“ JUDr. Ivo Jahelky. Nechyběly ani tradiční vtipné historky ze soudních síní, které se opravdu staly. Plná zadní část Jámy vyslechla balady „O smutném konci zdomácnělého divočáka“ (sázka o to, zda divoké
prase umí lyžovat), „O milencích a traktoru“, „O detekční trubičce“ (jak omylem
opilý malý Mireček zachránil tatínka při
dopravní kontrole VB), „Cikánskou baladu“, „O cvičeném chobotnatci“ a mnoho dalších. Pan Jahelka sklidil zasloužený potlesk.
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Co říci nakonec?
Závěrem je třeba poděkovat všem
spolupracovníkům, které snad ani nelze
všechny vyjmenovat. Určitě bych zmínil
paní Dohnalovou za přípravu výstavy
o historii obce, pana Kolínského za
technické zabezpečení celé akce, starostu s paní Bláhovou z OÚ za veškeré administrativní zabezpečení a Vlastu Hovorku za spolupráci se spolky.
Do programu se zapojily téměř všechny spolky, kterým tímto patří dík. Neměl
bych ani zapomenout na školu, školku,
Motel U Jezera a Jámu za bezplatný
pronájem prostor, restauratéry, kteří se
starali o naše žaludky, a také chci poděkovat všem dodavatelům, muzikantům
a moderátorovi.
Jakub Munzar

JEŠTĚ JEDNOU K
OSLAVÁM VÝROČÍ
OBCE VELKÝ OSEK
Napsáno pro radost i zamyšlení

Vystoupení zpívajícího právníka
Ivo Jahelky
Další kapela The Cell je skupina hrající jižanský blues – rock. Kapela s jedenáctiletou historií koncertující v R i zahraničí dokázala roztancovat publikum.
Před skupinou Telegraf ještě vystoupila
předkapela Rebel band, která zahrála
zhruba hodinu a půl revivalů a starších
písní. Telegraf v čele se stále vitálním
Petrem Bašusem se rozehrál po půlnoci a na konci vystoupení ještě musel na
žádost publika přidat pár písní. Tato regionální kapela opravdu umí a ukázala to i ve Velkém Oseku. Koncert skončil až za časného rána snad ke spokojenosti návštěvníků.

Vystoupení kapely The Cell
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V sobotu 1. června jsem navštívil
výstavu dokumentů a fotografií z historie, aIe i nedávné minulosti obce, kterou k 785. výročí doložení existence
obce Velký Osek připravil obecní úřad
ve spolupráci se všemi institucemi a organizacemi, které v obci působí.
Zhlédnutí této výstavy mi způsobilo
radost i zklamání. Radost z poznání, že
jsou mezi námi ještě lidé, kteří dokážou
svůj volný čas obětovat tomu, aby svým
spoluobčanům připravili zábavu, poučení i poznání. Na přípravě a instalaci výstavy se podílelo více lidí, kteří zaslouží
dík a uznání. Já však chci vyzdvihnout
práci dvou osob, které mají největší podíl
na jejím úspěchu. Jsou jimi knihovnice,
paní Jaroslava Dohnalová, a její dcera Martina. Troufám si tvrdit, že bez nich
by se výstava v daném termínu a v takovém rozsahu a kvalitě neuskutečnila.
Zklamáním pro mne byla malá účast
oseckých občanů na této akci. Když
vezmeme v úvahu, že Velký Osek má
cca 2500 obyvatel, je účast přibližně
desetiny z nich zklamáním. Omluvou
nemůže být ani špatné počasí. V ,,Liďáku” nepršelo! Opět se projevila stará bolest Oseckých, tj. nezájem o dění
v obci. To dokazuje fakt, že Osečan,

který všichni dostanou zadarmo až do
domu, si mnoho z nich ani nepřečte,
a to i přesto, že by v něm našli mnoho objektivních informací o současném
stavu obce a jejích plánech do budoucnosti. Neinformovanost těchto občanů jim však nebrání v šíření klamných
a nepravdivých zpráv o dění v obci,
hlavně o práci zastupitelstva. Měli by se
však pořádně zamyslet a rozhlédnout
okolo sebe, aby si uvědomili, jaké smutné dědictví po sobě zanechalo minulé
vedení obce.
Druhé zklamání jsem zažil při obhlídce zadní části Dělnického domu.
Celý objekt byl kdysi kulturním střediskem obce. Hrálo se zde divadlo, pořádaly se bály, taneční zábavy, kulturní
vystoupení hostujících umělců, vystupoval tady osecký pěvecký sbor vedený učitelem V. Klímou a soubor lidových
tanců Dupák. Prostory nad restaurací sloužily ke spolkové činnosti. Nechápu, jak mohlo minulé vedení obce nechat dojít zkázu této budovy tak daleko. Dobrou zprávou je, že současné vedení obce nechce likvidaci Dělnického
domu dopustit a počítá s jeho celkovou
rekonstrukcí. V současné době však na
tuto akci nejsou peníze. Prioritu mají
jiné projekty, např. dokončení kanalizace, výstavba vodovodu, oprava místních komunikací a také splacení všech
dluhů, které nynější vedení zdědilo. Na
rekonstrukci Dělnického domu, po které
by se stal správním i kulturním centrem
Velkého Oseka, se dostane až po roce
2015.
Kromě samotné výstavy se mi líbil
též doprovodný program. Zejména vystoupení aktivních ,,penzistů” z Poděbrad, kteří svou ukázkou country tanců roztleskali přítomné návštěvníky.
Úspěch slavily i žákyně osecké školy svými tanečními ukázkami. Zkrátka, celé sobotní dopoledne v ,,Liďáku”
se vydařilo. Ti, kteří se ho nezúčastnili,
mohou jenom litovat.
Je jenom dobře, že celá expozice nebude zlikvidována, ale přestěhuje se do jiných prostor. Školní expozice
(mimochodem velice pěkná a zajímavá) do prostor školy, část do mateřské
školky a ostatní části budou umístěné
na obecním úřadě. Nabízí se tak jejich
využití i při jiných příležitostech.
Václav Židů

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XVIII • 2/2013

ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
NOC S KNIHAMI ASTRID
LINDGRENOVÉ
Ve čtvrtek 23. května se děti ze
3. třídy sešly ve škole dvakrát. Dopoledne probíhalo všední vyučování, odpoledne přišly děti do školy obtěžkány
spacáky. Čekala je Noc s knihami Astrid Lindgrenové. Tato slavná švédská
spisovatelka napsala spoustu krásných
knížek pro děti a třeťáci nedávno dočetli její knihu Děti z Bullerbynu. A protože se chtěli dozvědět o autorce a jejích knížkách víc, pozvali do školy pohádkovou babičku, která jim každý rok
chodí o knížkách vyprávět a z knížek
číst. Než začala opravdová noc s knížkami, děti si zahrály několik her, chlapci pro všechny ukuchtili dobrou večeři,
děvčata připravila prezentaci o spisovatelce Astrid Lindgrenové a ilustrátorce
Heleně Zmatlíkové. V půl osmé již bylo
všechno ve třídě nachystáno a pohádková babička se svou pomocnicí vstoupily do třídy. V košíku měly plno nádherných knížek! Noc mohla začít. Povídalo se o životě A. Lindgrenové, četlo se
z knížek O Madynce, Pipi dlouhá punčocha, Kajsa a Nebojsa, Detektiv Kalle,
My z ostrova Saltkrakan. Většinu knížek
A. Lindgrenové ilustrovala známá česká ilustrátorka Helena Zmatlíková, která by se v letošním roce dožila 90 let. To
byly důvody, proč se vyprávělo i o životě Heleny Zmatlíkové a o jejích nádherných ilustracích. Na závěr četby z knížek každé dítě dostalo malou rostlinku. Tu si děti zasadily do připravených
květináčů. Pokud se budou o rostlinku
dobře starat, vyroste jim malý sukulent,
strom pohádkovník. Ten jim bude připomínat, že knížky přinášejí radost a poučení.
V další části večera děti hrály hry,
když se ozvalo bušení na dveře třídy.
Za dveřmi nikdo nebyl, ale děti tam našly dopis. Prý byl ve škole viděn bullerbynský vodník. Děti se rozdělily do trojic a vydaly se hledat vodníka. Ve škole
byla tma, děti svítily baterkami, na školním hřišti byla cesta osvětlená svíčkami. Za stromy číhala zbloudilá bludička a pod vrbou hrál na foukací harmoniku doopravdy bullerbynský vodník!
A také u vrby plakala malá Kerstin. Kdo

chtěl Kerstin vysvobodit ze zajetí a dostat pentličku z vodníkova klobouku,
musel vodníkovi zazpívat nějakou písničku. Třeba o vodě, kterou má vodník
tak rád. Noční cesty za vodníkem se někdo bál víc, někdo méně. Důležité bylo,
že si děti vzájemně pomáhaly, dodávaly
si odvahy a nakonec byly všechny děti
nadšené, že cestu absolvovaly a ukázaly, že se nadpřirozených bytostí nebojí.
Usínalo se s písničkou a s pocitem, že
se večer vydařil.

MATEMATICKÝ KLOKAN
V pátek 22. března se žáci 1. stupně
naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický Klokan. Celkem 50
našich druháků a třeťáků soutěžilo v
kategorii Cvrček. Dalších 51 čtvrťáků
a páťáků měřilo své síly v úlohách kategorie Klokánek.
NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ:
kategorie Cvrček:
1. místo: Martin Průcha – 90 bodů
(plný počet)
2. místo: Max Gruncl – 84 bodů
3. místo: Vít Kulíček – 68 bodů
kategorie Klokánek:
1. místo: Kateřina Klimentová – 84 bodů
2. místo: Adam Eger – 81 bodů
3. místo: Dominik Váňa a Patrik
Kopejtko – 80 bodů
V hodnocení okresního kola této
soutěže skončil Martin Průcha na
1. místě, Max Gruncl obsadil 2. místo.
V nejmladší kategorii Cvrček se
v České republice této soutěže zúčastnilo 86 011 druháků a třeťáků. Z nich plného počtu 90 bodů dosáhlo pouze 74
žáků a mezi nimi byl žák naší 3. třídy
Martin Průcha, který se stal vítězem
celostátního kola! Gratulujeme!
Helena Babáková

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Noc s knížkou prožili naši třeťáci již
potřetí. Tradičně je tato akce připravována za spolupráce velkoosecké knihovnice paní Dohnalové. Ta je tou hodnou
pohádkovou babičkou, která dětem vypráví o našich i zahraničních spisovatelích, o ilustrátorech dětských knih. Ta
se svou pomocnicí (dcerou Martinou)
připravuje a čte dětem veselé, smutné,
poučné a fantastické úryvky z knih. Dětem předává moudrost, trpělivost a radost. Paní Dohnalová, moc děkujeme
za krásné večery s knížkami!
Helena Babáková, učitelka 3. třídy

V měsíci březnu proběhlo na 1. stupni školní kolo soutěže v recitaci. Děti si
připravily básničky od našich i zahraničních autorů. Ve čtvrtek 14. března soutěžili žáci 4. a 5. tříd, v pátek 15. března se konala soutěž žáků 2. a 3. třídy.
V každé kategorii soutěžil velký počet
žáků. Jejich výkony byly velmi zdařilé,
proto porota složená z učitelů naší školy neměla jednoduché hodnocení. A jak
soutěž dopadla?
kategorie 2. a 3. třídy:
1. místo: Tom Rojčík, Marika
Melezínková
2. místo: Eliška Pancová, Kuba
Svoboda, Kája Vondrušková
3. místo: Kačka Hovorková, Tom
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Bureš, Martin Průcha, Dianka
Fagošová

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Výsledky atletického čtyřboje 26. 04.
2013
Chlapci 5. místo / 10 škol / 5608 bodů
18. místo Rozendorf S. 1482
19. místo Bláha J. 1454
28. místo Šindelář V. 1358
32. místo Melezínek M. 1314
47. místo Chvojka J. 885

kategorie 4. a 5. třídy:
1. místo: Natálka Váňová a Dominik
Váňa
2. místo: Anitka Masáková, Saša
Klimentová a David Košata
3. místo: Kačka Koudelová, Kuba
Havel, Vojta Baloun
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2. místa:
Adéla Bohatá skok vysoký
Markéta Hartmanová běh 600m
3. místa:
Daniel Bezucha skok vysoký
Nikola Bartošová běh na 60m

Dívky 3. místo / 9 škol / 5074 bodů
4. místo Babáková H. 1630 b.
7. místo Hartmanová M. 1494 b.
16. místo Hošková E. 1248 b.
35. místo Čandová K. 702 b.

Všichni soutěžící byli za svůj výkon
odměněni diplomy a menšími cenami.
Helena Babáková

STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ
POHÁR
Středočeský taneční pohár proběhl
10. 05. 2013 v Poděbradech. V mladší kategorii minitým se skladbou Dívčí
válka získaly Kamila Loskotová, Johana Kraftová a Adéla Závorková stříbrný
pohár za 2. místo. Tímto umístěním si vybojovaly postup na
krajské kolo, které se koná v Příbrami. V kategorii starších týmů,
čtrnáct dívek se
skladbou Funny
umbrellas obsadilo 4. místo.

POHÁR ROZHLASU
V květnových dnech proběhla tradiční atletická soutěž ,,Pohár rozhlasu“.
Družstvo mladších žáků (6.-7.r.) obsadilo 4. místo mezi 19. školami. Dívčí tým vystoupil až na 2. místo, za sebou zanechal dalších šestnáct škol kolínského okresu.

3. místo v kategorii chlapců (8.9.r) mezi šestnácti školami získali Jindřich Bláha, Filip Kučírek, Ondřej Liška,
Stanislav Rosendorf, Václav Šindelář,
Jaroslav Chvojka, Lukáš Malý a Martin
Melezinek. Družstvo dívek obsadilo 8.
místo.

MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVCŮ:

Marcela Muniová
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1. místa:
Daniel Bezucha běh 60m
Pavel Demeter hod kriketovým míčkem
Markéta Hartmanová hod kriketovým
míčkem

Všem atletům patří poděkování za
vzornou reprezentaci.
Marcela Muniová
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Ročník XVIII • 2/2013

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
SPORTOVÁNÍ NEJEN
PRO RADOST
V sobotu 25. 05. 2013 se 16 dětí
z naší MŠ zúčastnilo Olympiády mateřských škol v Jestřábí Lhotě. Celkem se
na hrách podílelo 10 mateřských škol
z blízkého okolí.
Děti nejprve slavnostně nastoupily, společně s kladivářkou Kateřinou
Šafránkovou byl symbolicky „zažehnut“

olympijský oheň a zavěšena vlajka. Děti
měly možnost si vyzkoušet svou dovednost, rychlost a hbitost na 10 stanovištích (překážková dráha, hod míčkem
do dálky, běh na 20 m, skok do dálky
z místa…). Závěrem si zasoutěžily ve
dvou disciplínách - běh na 40 metrů
a hod tenisovým míčkem do dálky. Za
veliké podpory svých rodičů a učitelek
pro naši MŠ vybojovaly 6 medailí.

Běh na 40 m
St. chlapci - Kuba Paroulek - 4. místo
St. dívky - Lucka Dohaničová - 3. Místo
Ml. chlapci - Kuba Fisch - 2. Místo
Ml. dívky - Domča Svinčáková 1. místo
Hod do dálky
St. chlapci - Marek Mašek - 3. místo
Ml. chlapci - Štěpán Mentel - 2. místo
Ml. dívky - Kačka Legrová - 3. místo
Za MŠ Velký Osek, Eva Žilková
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MÁJOVCI - STAROČESKÉ MÁJE
VE VELKÉM OSEKU
Dne 18.0 5. 2013 byl jediný slunný
víkend v deštivém květnu a v naší obci
se konaly Máje.
Po deštivém ránu, kdy nikdo nevěděl, jaké nám sobota přinese počasí,
jsme se rozhodli začátek akce posunout o hodinu. Udělali jsme dobře. Počasí se náhle umoudřilo a bylo velice
pěkně. Zkrátka: „Někdo tam nahoře nás
má rád.“ Vyrazili jsme do vsi. Do kroku nám hrála, jako již tradičně, kapela
pana Kysilky, tažena traktorem řízeným
p. Blažíčkem. Nálada byla velmi veselá.
U každého domu s ozdobenou májkou
jsme vyzvali rodinu k polce a valčíku.
Pokaždé nás čekalo občerstvení a nějaký ten panáček. Protancovat celý den
bylo velmi náročné, ale o to víc jsme se
těšili na večer.
V šest hodin jsme zatančili Besedu, která se nám, myslím, skvěle povedla. Poté následovala scénka, ve kte-

ré soudce odsoudil krále Máje a kat mu
sťal hlavu. Přišla se na nás podívat snad
celá obec a také lidé z okolních vesnic.
V osm hodin večer začala pomájová zábava. Hrála nám kapela Eso p. M. Hartmana - opět výborně. Lístky do bohaté tomboly byly během hodiny vyprodány a výherci si
po půlnoci odnášeli domů menší
či větší ceny. Myslím si, že se zábava i celé Máje letos opět vydařily.

za stavbu Krále, p. Švandovi za rozvoz májek, firmě PAKO – GASTRO za
nasycení hladových tanečníků a všem
dalším lidem, kteří se na přípravách letošních Májů podíleli.
Za Májovce, Bára Žilková

Děkujeme
všem sponzorům,
kteří věnovali věcné ceny, OÚ Velký Osek pod jehož záštitou se
Máje konaly, firmě
SOM - p. Koškovi,
p. Velechovskému

KORÁLEK - KORÁLKOVÉ ZPRÁVIČKY
První májový den jsme se rozhodli
namalovat zeď za školkou. Malí i velcí
malíři pracovali s nadšením, humorem
a s nepopsatelnou pílí. Všem moc děkujeme a doufáme, že nám všem budou
obrázky dělat dlouho radost.
Velmi pěkné a milé obrázky navrhla paní Légrová. Na zdi si můžete prohlédnout variace obrázků čtyř ročních
období a neschází ani motiv znaku
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Velkého Oseka.
Jak už se tak stává, tak počasí nám
příliš nakloněno nebylo. Noční krupobití si vybralo svou daň a zeď čeká ještě
na svou úpravu. Prochladlí malíři pospíchali do tepla svých domovů a plánované disco bylo pro malý počet účastníků
odloženo. Záměrně píšu odloženo, protože jednou z našich dalších plánovaných akcí bude i disco maxi show.

V současné době připravujeme výtvarný Korálek na den oslav založení
Velkého Oseka. Děti si budou moci namalovat tričko, vyrobit indiánskou čelenku a papírovou kytičku do truhlíku.
Již delší dobu se snažíme získat finance na rekonstrukci hřišťátka Na Dolíku u Máčidla a doufáme, že to bude
další věc, kterou přispějeme k příjemnějšímu životu u nás v obci.

Zpravodaj obce Velký Osek
K místům v naší obci se také vztahovala soutěž Velký Osek očima dětí.
Všechny práce zasloužily velkou pochvalu, poděkování a malou odměnu
v podobě zmrzlinky v cukrárně U Králů.
Porota, které mnohokrát děkujeme
za nelehký úkol, v obsazení Dáši Légrové (výtvarnice), Jany Formánkové (paní
učitelka MZŠ Velký Osek) a pana starosty Pavla Drahovzala, vybrala několik
nejzajímavějších, které můžete zhlédnout již níže, a doufáme, že spolu
s ostatními obrázky vytvoříme krásný
kalendář na příští rok, který potěší oko
nejen Oseckých. Přejeme všem krásné
a pohodové léto.

Výsledky výtvarné soutěže:
Velký Osek očima dětí
Prosíme každého jmenovaného autora, aby se zastavil v cukrárně U Králů
nejen pro sladkou odměnu.
Mnohokrát děkujeme a výhercům
gratulujeme!
					
Věková kategorie do 8 let:
č. 1 – Tomáš Kalaš
č. 2 – Marcelá Šulcová
č. 3 – Jirka Perl
č. 4 – Šimon Dobiáš
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Věková kategorie do 12 let:
č. 5 – Tom Bureš „Zmrzlina“
č. 6 – Dalibor Soboslai „Máčidlo“
č. 7 – Eliška Pancová „Obecní úřad“
č. 8 – Violka Vokřálová „Osecká zoo“
Speciální kategorie, která zaujala:
č. 9 – Eliška Munzarová (5 let)
„Minerální pramen“
č. 10 – Jaroslav Krejčí (9 let)
„Můj dům ve Velkém Oseku“
č. 11 – Michaela Jakobiová (17 let)
„Škola“

č.4

č.8

č.1

č.5

č.9

č.2

č.6

č.10

č.3

č.7

č.11

Za Korálek,
Kateřina Hovorková
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TJ SOKOL VELKÝ OSEK
HISTORIE OSECKÉHO
SOKOLA
V procházce historií oseckého Sokola pokračujeme opět
několika fotografiemi. Na té první je družstvo sokolů při veřejném cvičení v Polní Chrčici v roce 1947.

První a třetí stojící zleva jsou manželé Antošovi z Kolína,
mezi nimi je J. Pižlová, za ní Josef Král, dále S. Kahle,
J. Matějíček, správce sokolovny Alois Marek, V. Havelka,
J. Vosecký, V. Vokál, V. Poklopová a vepředu Jiří Král, K. Pecl,
J. Šípek, M. Englic, V. Král, J. Vokál a V. Beran.
Zleva: Sl. Kahle, J. Šípek, K. Pecl, J. Vosecký, J. Vokál,
Josef, Václav a Jiří Královi, M. Englic, V. Havelka, V. Beran
a J. Matějíček.

A nakonec ještě dvě ukázky pozvánek, kterými na své zábavy zvaly osecké občany dvě z organizací působících ve Velkém Oseku.

Druhá fotografie je o 20 let starší a představuje družstvo oseckých sokolů na Sletu Tyršovy župy v Poděbradech
v roce 1927. Bohužel všichni tito sportovci již nejsou mezi námi
a s identifikací nám už nepomůže ani žádný pamětník. Podle
údajů na zadní straně fotografie tak známe pouze jména tří
cvičenců.

Václav Židů

Zleva: druhý - brankář fotbalistů Viktorie Václav Dvořák,
čtvrtý - Karel Bulíček, pátý - Jan Serbus
Na poslední fotografii jsou zachyceni osečtí sokolové na
veřejném cvičení v Novém Bydžově v roce 1947.
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„NA PÍSÁKU PŘES KANÁL LA MANCHE“
Tak to je název akce, kterou uspořádá místní Tělocvičná jednota Sokol Velký Osek.

V sobotu 20. 07. 2013 ve 4 hod.

ráno zahájí starosta
Sokola Jiří Otta štafetové plavání na velkooseckém písníku. Vytyčena zde bude vzdálenost 250 m, kterou příchozí dohromady budou muset zvládnout 136krát (šířka Lamanšského průlivu v nejužším místě mezi městy Dover a Calais je 34 km).
Plavat se bude na vlastní nebezpečí, minimální uplavaná vzdálenost jednoho plavce je 250 m. Všichni aktéři

Přihlásit se můžete na elektronické adrese
starosta@sokolvelkyosek.cz. Občerstvení bude zajištěno.

budou odměněni upomínkovým předmětem.

Jiří Otta, starosta TJ Sokol Velký Osek

VÝZVA
Před třemi léty připravila Naděje o. p. s. společně s místním rodákem,
akademickým malířem Janem Tichým, úpravu prosklení zvonice na místním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Březnová valná hromada místní TJ Sokol Velký Osek přijala usnesení, ve kterém se rozhodla iniciovat tento projekt vitráže. Zároveň bylo dohodnuto, že výtěžek z pořádané kulturní akce bude věnován právě na financování tohoto záměru.
Najde se autorita, která tento veřejně prospěšný projekt v naší obci zaštítí?

Vitrážové okno campanely (zvonice)
katolického kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova z roku 1934
autor: akad. mal. Jan Tichý
osazení: Milan Drábek

téma vitráže: hořící keř
rozměry: 6,45 x 0,92 m

Autor vychází z kompozice kampanelového okna, které ponechává v původních rozměrech z roku 1934. Diagonálně celou vitráží prochází motiv keře, který barevností
i olověnými spoji a střídavě s pomocí přírodního i využitím umělého osvětlení, znázorňuje biblický symbol.

Jiří Otta, starosta TJ Sokol Velký Osek

Předběžný rozpočet realizace: 245 000 Kč
Cena zahrnuje:
1. gracké zpracování návrhu - zvětšení 1:1
2. řemeslné zpracování vitráže, samotná realizace a osazení skel
3. doprava vitráže
4. osazení a zabudování vitráže včetně předcházejících a zakončovacích
zámečnických a zednických prací
Do orientační ceny nejsou zahrnuty náklady na lešení ani autorský honorář.

SOUTĚŽE SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI
PLAVÁNÍ
V sobotu 23. března odjelo 29 našich závodníků do Kutné Hory, kde se
konala soutěž sokolské všestrannosti - plavání. Mladší žáci a žákyně plavali
trať dlouhou 25 m, starší žáci a žákyně
50 m a muži a ženy 100 m.

Výborného času dosáhla Kája Kratochvílová, která časem 0:33,03 pokořila oddílový rekord Báry Filipové z roku
2008 a tím se stala držitelkou oddílového rekordu v kategorii mladších žákyň.

Vitrážové okno campanely (zvonice)
katolického
kostela
Nejsvětějšího
Ježíšova
Nejlepšího
umístění
ve srdce
svých
ka- z roku 1934

tegoriích
dosáhli:
autor: akad. mal.
Jan Tichý
osazení: Milan Drábek

téma vitráže: hořící keř
rozměry: 6,45 x 0,92 m

mladší žákyně 1. kategorie:
Autor vychází z kompozice kampanelového okna, které ponechává v původních rozKája
Kratochvílová - 4. místo,
měrech z roku 1934. Diagonálně celou vitráží prochází motiv keře, který barevností
i olověnými
spoji a střídavě s-pomocí
přírodního i využitím umělého osvětlení, znázorEliška
Tázlerová
6. místo
ňuje biblický symbol.
GYMNASTIKA
Předběžnýžákyně
rozpočet realizace:
245 000 Kč
mladší
2.
kategorie:
Cena zahrnuje:
V sobotu 13. dubna soutěžilo 20
1. grackéKlimentová
zpracování návrhu - zvětšení
1:1
Kačka
- 8. místo
2. řemeslné zpracování vitráže, samotná realizace a osazení skel
našich cvičenců v Poděbradech, kde
3. doprava vitráže
starší
žákyně
4.vitráže
kategorie:
4. osazení
a zabudování
včetně předcházejících a zakončovacích se konalo další kolo soutěže sokolské
zámečnických a zednických prací
Barbara
Filipová - 5. místo,
všestrannosti – sportovní gymnastika
Do orientační ceny nejsou zahrnuty náklady na lešení ani autorský honorář.
Eliška
Hošková - 6. místo,
a šplh.
Majda Hrušková - 7. místo
Naše děvčata v silné konkurenženy: Renata Bursová - 2. místo
ci gymnastek z Poděbrad a Nymburka
a cvičenek ze silných sokolských oddímladší žáci 1. kategorie:
lů Kolína a Kutné Hory neměla jednoDalibor Soboslai - 2. místo
duchou pozici, ale i přesto se dokázala
mladší žáci 2. kategorie:
prosadit se svými velmi pěkně zacvičePavel Krajhanzl - 3. místo
nými sestavami.
muži: Blahoslav Bureš - 1. místo

Naši chlapci měli úlohu trošku jednodušší – pole závodníků v jejich kategoriích bylo sice o poznání menší
než u děvčat, ale i konkurence chlapců z gymnastického oddílu z Poděbrad,
kteří s našimi chlapci bojovali o co nejlepší umístění, byla velká. Přesto i naši
chlapci se dokázali prosadit.
Nejlepší umístění našich závodníků ve sportovní gymnastice:
mladší žákyně
1. kategorie:
Kája Kratochvílová
– 10. místo
mladší žákyně
2. kategorie:
Eliška Pancová
– 9. – 10. místo,
Terezka Holubová – 11. místo
mladší žáci 1. kategorie:
Tomáš Kalaš – 3. místo
muži: Blahoslav Bureš - 2. místo
Nejlepší umístění našich závodníků
ve šplhu:
mladší žákyně 1. kategorie:
Maruška Špačková – 4. místo,
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Kája Kratochvílová – 7. místo,
Kačka Kubišová – 9. místo
mladší žákyně 2. kategorie:
Violka Vokřálová – 9. místo,
Kačka Klimentová – 12. místo,
Eliška Pancová – 13. místo
mladší žáci 2. kategorie:
Dominik Váňa – 3. místo
muži: Blahoslav Bureš - 2. Místo

mladší žáci 2. kategorie:
Dominik Váňa – 2. místo
(1. - skok daleký, 2. - hod krik. míčkem,
běh na 50 m, běh na 300 m)
Tomáš Bureš – 3. místo
(3. - skok daleký, běh na 50 m)

Mladší žákyně
ATLETIKA
Celkem 11 našich děvčat a 8 chlapců se v neděli 12. května vydalo na atletický stadion v Kolíně změřit si své síly
v atletice.
Skvělého výsledku dosáhla v silné
konkurenci 27 děvčat Kačka Klimentová – obsadila 3. místo (2. místo v hodu
kriketovým míčkem a ve skoku dalekém, 3. místo v běhu na 50 m a 4. místo v běhu na 300 m).
Další pěkná umístění:
mladší žákyně 1. kategorie
(24 závodnic):
Maruška Špačková – 6. místo
Eliška Tázlerová - 10. místo
(2. v hodu krik. míčkem)
mladší žákyně 2. kategorie:
Natálka Váňová – 6. místo
(3. – 4. ve skoku dalekém)
mladší žákyně 3. kategorie:
Kristýna Bendíková – 6. místo
starší žákyně 4. kategorie:
Eliška Hošková – 4. místo
(1. v hodu krik. míčkem, 3. v běhu na 60
m a 4. ve skoku dalekém)
mladší žáci 1. kategorie:
Tomáš Kalaš – 3. místo
(1. - běh na 300 m, 3. – běh na 50 m
a 3. - skok daleký)
Šimon Dobiáš – 5. místo
(5. ve všech čtyřech disciplinách).
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muži: Blahoslav Bureš – 1. místo
Několik závodnic překonalo naše
oddílové rekordy – Maruška Špačková
se stala svým výkonem 283 cm držitelkou oddílového rekordu ve skoku dalekém v kategorii mladších žákyň 1. kategorie, Kačka Klimentová překonala
oddílový rekord v hodu kriketovým míčkem v kategorii mladších žákyň 2. kategorie hodem dlouhým 29,40 m a Eliška Hošková v hodu kriketovým míčkem
výkonem 40,20 m překonala rekord našeho oddílu v kategorii starších žákyň 4.
CELKOVÉ VÝSLEDKY SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI
Všech kol sokolské všestrannosti se v letošním roce zúčastnilo z našeho oddílu 8 děvčat a 4 chlapci:
Kateřina
Hovorková,
Kateřina
Kubišová, Eliška Tázlerová, Simona
Bursová, Kateřina Klimentová,
Martina Loskotová, Violka Vokřálová,
Kristýna Bendíková, Tomáš Kalaš,
Dalibor Soboslai, Dominik Váňa
a Tomáš Bureš.
Nejlepšího umístění v kategorii děvčat dosáhla Kateřina Klimentová - ze
14 závodnic obsadila krásné 7. místo.
V kategorii nejmladších chlapců si
Tomáš Kalaš 2. místem vybojoval
postup na republikové finále této
soutěže. Ve stejné kategorii obsadil
Dalibor Soboslai 3. místo. Postup na
republikové finále si také 2. místem
vybojoval v kategorii mužů náš trenér
Blahoslav Bureš.

O víkendu 1.– 2. června náš mladší žák Tomáš Kalaš bojoval v Brně o co
nejlepší umístění v republikovém finále
soutěže sokolské všestrannosti. Nejvíce se mu dařilo v atletice, kde v konkurenci 27 chlapců obsadil krásné 8. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší T J Sokol Velký Osek.
Helena Babáková, Marcela Muniová
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HC VELKÝ OSEK
ZPRÁVA O ČINNOSTI HC
VELKÝ OSEK V LEDNÍM
HOKEJI ROČNÍKU 		
2012/2013 SOUTĚŽE AKHL
V minulém čísle Osečanu jsem vás
informoval o našem konečném umístění v soutěži AKHL ročníku 2012/2013,
kde jsme obsadili velmi dobré 5.místo.
Rozhodlo o tom naše vítězství v posledním zápase s družstvem Malína, který
jsme vyhráli poměrem branek 10 : 5 !!!.

V neděli 17.03.2013 jsme ve 2. ročníku Kutnohorského poháru obhajovali naše loňské 1. místo.Tentokrát se
všechna (5) družstva utkala v základní
části navzájem. Tuto zákl. část jsme vyhráli poměrem branek 21:11 a obsadili tak 1. místo, přestože jsme remizovali s družstvem Křečhoře, které obsadilo
v základní části 2 .místo. Ve finálovém
zápase s družstvem Křečhoře, na který
jsme bohužel čekali 2,5 hod., jsme prohráli poměrem branek 3:7 a obsadili tak

KONEČNÁ TABULKA
Tým

Zápas

V

R

P

VB

IB

Body

Rozdíl

1.

SVATBÍN

24

21

1

2

176

48

64

128

2.

KAŇK

24

16

3

5

148

102

51

46

3.

KŘEČHOŘ

24

14

1

9

159

94

43

65

4.

PIRÁTI VOLÁRNA

24

13

4

7

117

84

43

33

5.

VELKÝ OSEK

24

11

1

12

104

114

34

-10

6.

MALÍN

24

10

2

12

138

139

32

-1

7.

NOSOROŽCI

24

8

0

16

108

147

24

-39

8.

VIKINGOVÉ

24

5

0

19

82

189

15

-107

9.

LUPIČI PUKU

24

3

2

19

69

185

11

-116

celkové 2. místo v Kutnohorském poháru 2013. Přestože jsme prvenství neobhájili, potvrdili jsme naše kvality. Ukázalo se, že naše loňské 1. místo nebylo
tak náhodné, jak nám mnozí říkali.
Během léta se s hráči HC Velký
Osek dohodneme, zda budeme v soutěži AKHL 2013/14 na zimním stadionu
v Kutné Hoře pokračovat, nebo náš
,,boj“ s časy jednotlivých zápasů, vzdáleností a značnými finančními náklady nezvratně ukončíme! Znovuotevření
zimního stadionu v Poděbradech je zatím v nedohlednu a nedostatečný počet
hráčů z Velkého Oseka nám situaci neulehčuje.
Za HC Velký Osek Bohumil Kaipr

POHÁDKA O DRAKOVI Z OSEKA
Bylo to tak dávno, že v temnotě nad
Zemí plála souhvězdí jako střípky briliantů, co vykouzlily z každé noci mihotavý zázrak barev a stínů. Mléčná dráha
se klenula od obzoru k obzoru a tam,
kde se dotýkala obloučku Země, vyrůstaly mohutné hory. Byly skoro celé pod
ledovcem a prosvítaly tajuplně nocí. Jen
nejvyšší vrchy vyvázly z ledového sevření. Pod horami tekla mohutná řeka.
Když nastalo léto, ledovce v horách tály
a strhávaly s sebou obrovské množství vod. Pod patou hor vznikala jezera
a mnohá ramena rozbouřených proudů
se splétala v mohutný veletok. Rozléval
se krajinou. Jeho kalnou hladinu zvedaly obrovské masy ker padajících z paty
ledovce. Vlny se hnaly řekou desítky
a desítky kilometrů jak hřbety nestvůra
snad by proletěly celou řekou až daleko za obzor, nebýt Labyrintu čarodějnice Laub. Labyrint nebyl na první pohled
vidět. Neboť se rozevíral pod dnem řeky

a propadal se do tak závratných hlubin
podsvětí, že v něm mizela skoro celičká řeka! Jen nepatrný proud za Labyrintem čarodějnice Laub dál šuměl širou
krajinou. Až domoře, kde roztály poslední mohutné kry zrozené v Krkonoších…Po dávné řece z doby ledové zůstalo jen v březích spoutané Labe. Už
se nerozlévá svobodně širou krajinou
na kilometry daleko v mělkých a prohřátých lagunách. A přeci – jsou místa,
kde můžeme pradávné Labe potkat. A
s ním i Labyrint čarodějnice Laub! Bezedná a Tonice…Přesně tady se propadlo dno pravěké řeky do podsvětí
labyrintu! Své by o tom mohl vyprávět
dávný hospodář Daneš. Tomu se splašili koně! S vozem plným obilí se řítili cestou necestou, až skončili v Bezedné! Už
je nikdo nikdy neuviděl. Hladina Bezedné se v okamžení přeměnila v obrovský vír, který nasál nebohé koně i s povozem a se vším, co na něm bylo. Když

vše utichlo, ani stéblo nevyplulo na hladinu. Ani zrníčko či kousek plevy. Nic.
Z hlubin praskaly bublinky a zvířené
bahno. Kdo se toho bahna dotkl, objala
ho hrůza. Neboť bylo chladné jako smrt.
O propasti Labyrintu čarodějnice
Laub vědělo jen pár zasvěcených. Byli
to rolníci, jejichž pole se dotýkala břehů
Tonice a Bezedné. Avšak ani Třepina,
Daneš, Čech nebo Melich nikdy nikomu
nic nepověděli a nikdy nepoví. Nebylo to tím, že by je snad postihlo prokletí labyrintu, kdyby vyzradili jeho tajemství. Kdepak. Že je Bezedná bezedná ví
každý. Tím tajemstvím je zcela něco jiného. Nebo lépe řečeno – někdo jiný.
Je maličký, že když ho člověk potká, řekne si: ,,To je ale divnej ptáček!”
Ptáček však nemá křídla jako ptáček
a pérkatý ocásek! Má křídla spíš jako
netopýr a ocásek dlouhatánský. Když
letí, sviští s ním jako s proutkem. Nejví-
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ce je dráčka z Tonice a Bezedné pozorovat v létě, když se stmívá a nad Písákem létají netopýři. Schová se mezi ně
a jen si tak šlehá tím svým dlouhatánským ocáskem. Zcela se mezi tou netopýří havětí ztratí. Je jasné, že obyčejný netopýr nepráská ocáskem. A nechrlí z tlamičky jiskérky ohýnků, když je na
něco nazlobený! Od poslední revoluce
je to pomalu každý den. Kdo z Oseckých neviděl dráčka nad písákem, není
ani z Oseka. Viděl ho pomalu každý. Já
tedy ne – protože jsem naplavenina ze
Sudet. V Sudetech máme jiný strašidýlka. V každé starobylé šachtě po hornících, co kutali v horách železo nebo
stříbro, se to strašidýlky přímo hemží. Ale dráčka nemáme ani jednoho.
O dráčkovi z Oseka jsem se dozvěděl
v hospodě U Kuchaře, co točí pivo jak
křen a když navaří držkovou, je tam narváno jak o jarmarku. A právě když tam
bylo narváno, zeptal jsem se chlapů kolem stolu, jak to s tím dráčkem z oseckého znaku vlastně je. V tu chvíli zmlkla
celá hospoda a z pípy vyprsklo nervózní pívo. Chvilku se na mne ti chlapi dívali, něco si šuškali a starej Skopec mě už
už chtěl bafnout a vysvětlit mi, že dráček ve skutečnosti vlastně vůbec není
a je jen tak na našem znaku namalovaný, aby tam něco bylo, páč jinak by tam
museli dát kupu hnoje, vidlinky nebo
krávu, jak se pase u nádra! Snad by u
toho zůstalo, když to v hospodě řachlo, šlehlo a pod stropem se mihnul černočerný stín!
S chlapama to ani nehlo! Jen já měl
bulvy vytřeštěný jak ta paní úřednice
z pracáku v Kolíně, když jsem jí řekl,
že mám pět dětí, furt mě to baví a jestli taky nechce miminko…Dráček! Nejspíš se tak připomenul, když ho rodáci
chtěli zapřít! A tak mi pak celá hospoda
do jednoho o dráčkovi povyprávěla. Tak
hezky poslouchejte. To bylo tak.

V jedné daleké krajině za mořem
v Africe byla oáza. Oáza je ostrůvek
heboučké zeleně s háječkem palem.
Uprostřed bylo jezírko. Celé dlouhé
věky si jen tak čeřilo hladinkou, když
tu najednou z ničehož nic přišla do oázky karavana. A že se tu usadí a budou
pěstovat datle, fíky, máček a trávu. No,
bylo z toho pozdvižení do půlky Sahary!
V jezírku bydlel docela maličký dráček.
Už toho rámusu a plundrování oázky
měl dost. A tak nad ránem o prostředním pondělí roku 257 vybafl na jednu
slečnu. Šla pro voděnku. Byla nádherná jako sen konvalinky a sotva se ocitla u břehu, vylítl na ni s plnou parádou!
Ráchlo to, začmoudilo a šlehlo ohýnkem! Anička se tuze polekala! Nejdřív si
myslela, že je to nějaký zhulený krokodýlek nebo co…ale pak jí došlo, že na
krokodýlka je to tuze maličké, má to křidýlka jako netopýrek a kde by TO vzalo
trávu a vodní dýmku! Polekala se a upalovala do tábora za tatínkem. Tatínkovi
se naježil krupon a vyrazil k louži tomu neřádovi naložit. Za chvíli přiběhl do tábora! Oči měl vyvalený jako ta paní ze sociálky v Kolíně…Vlastně to už jsem říkal…
No, prostě byl paf, a protože to
byl chlap jak hora, každý se bál
k jezírku zajít pro vodu! Dokonce
si někdo vzpomenul, že když to je
drak s pěti hlavami co chrlí lávu,
musí žrát princezny! A nejspíš na
nějakou princeznu dostal hlad.
Tak popadli královskou dcerku,
a že ji dají té bestii k obědu!

Chuděra princezna si už myslela,
že ji fakt něco sežere, když tu se uprostřed Sahary zjevil ohromnej chlap! Seděl na bílém koni, měl kopí jak kandelábr u pošty, a že toho draka zapíchne
jako prd, princeznu osvobodí a hotovo!
A tak se také stalo!
Za chvilku se Jiří vrátil i s princeznou. Po dráčkovi z jezírka nebylo ani
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stopy. Všichni si mysleli, že ho Jiří zamordoval. Jenže to není vůbec žádná pravda. Dráček z pána na koni neměl vůbec žádný strach. Jen mu bylo
líto, že ho nemají rádi. A tak se ještě té
noci vznesl vysoko nad poušť. Vylétl až
k branám nebeského města draků Ela,
odkud uviděl celou celičkou Zemi jako
na dlani. Bylo mu smutno.
Když tu v dálce zahalené mihotavým jitrem uviděl proužek půvabné řeky.
A kolem ní heboučkou travičku a hájky
stromů. I vydal se tím směrem. Letěl
dlouho předlouho. Letěl nad ostrými štíty Alp a pak celý den, než se ocitl nad
svým snem. Rozevíral se hluboko pod
ním. Jezírko to bylo skoro stejné jako
to jeho v daleké oáze. Obklopené heboučkou trávou a kmínky svěžích osik,
doubků a břízek. A lípy tam kvetly a taky
javory šumící pod nebem. Hladina jezírka se rozevřela. Dráčka překvapila nedozírnou hlubinou. Tak tady ho už žádní
svatí mordýři nenajdou!

Čarodějnice Laub dráčka přivítala
s rozevřenou náručí. A hned zavolala
na vílu Lucinku, vodníka Bačáka a sedláky od Danešů, Třepinů, Čechů a Melichů. A všichni dráčkovi přísahali, že mu
nebudou ubližovat, budou ho milovat a
na důkaz té lásky si ho navěky vetkají
do praporu. Aby měli na paměti, že láska je nesmrtelná jako voda. Ta když se
vypaří do zapomenutí, vrací se z nebe
svěží jako úsměv maminky.
Jak se náš osecký dráček jmenuje,
nevím. Boženka Němců, co bydlí v bytovce vedle Pulce, mi to chtěla říct, ale
v tom okamžiku nám nad hlavou třesklo, jako když někdo švihne proutkem
a vůbec nic jsem neslyšel… Asi mi není
souzený znát jméno našeho dráčka.
Napsal: Luboš Szmatana
Ilustroval: Jiří Vančura

M A S Á Ž E - M O N I K A K R Á L OVÁ
sportovní a relaxační masáže • Indická masáž hlavy • lávové kameny
Breussova masáž + Dornova metoda
čokoládová • medová • anticelulitidní masáž
Lynfotape • baňkování • peeling • zábaly
wallnes procedura - ČOKOLÁDA (peeling, masáž, zábal )
dárkové poukazy • masáže na lůžku nebo masérské židli

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

UBYTOVÁNÍ U KLIMENTŮ
Vybavený a zařízený apartmán pro 4 osoby
Vlastní kuchyňka s jídelním koutem, ložnice, sprcha, WC, plynové topení, TV, WIFI
Samostatný vchod, parkování ve dvoře
Dlouhodobě od 114,- Kč/osobu/den
Jedna noc 470,- Kč/osobu/den
Ing. Tomáš Kliment, Revoluční 35, Velký Osek

Informace na tel: 602 664 531

Základní umělecká škola Fr. Kmocha, Sokolská 24, Kolín 2, 280 02

Pro velký úspěch v školním roce 2012

ROZŠIŘUJEME VÝUKU HRY NA KLASICKOU,
AKUSTICKOU A EL. KYTARU
OD ZÁŘÍ 2013

V Masarykově základní škole ve Velkém Oseku
Zájemci si mohou vyzvednout přihlášku u p. Vejsady.
Podrobnější informace na mob. 731 109 295 kdykoliv.

SLUNEČNICE

SLUŽBY PRO DOMÁCNOST
Kontakt: Jiří a Alena Vávrovi

Mob. 776 669 935

e-mail: jirkaweawer@seznam.cz

Obědy

Dovoz oběda – oběd 66,- Kč
Klasická česká kuchyně, vynikající polévky, nabídka z 8 jídel.
Dovoz obědů v jídlonosičích klientů, případně ve dvou
vakuovaných plastových krabičkách (příplatek 6,- Kč).
Platba v hotovosti na konci týdne, nebo dle dohody.

Dalších služby pro seniory

Donáška nákupu - menší (do 5 položek) 15,- Kč, větší 30,- Kč
Doprava po obci (lékař, Obecní úřad, pošta, knihovna, kadeřnice, masáž
apod.) 30,-Kč/30 min. + 5,- Kč/km
Doprava mimo obec (lékař, úřad, kulturní akce apod.)
30,- Kč/30 min. + 5,- Kč/km
Drobné opravy a ůdržba v domácnosti – 50,- Kč/30 min.
Zajistíme odborné opravy (porucha topení, televize, vodárny apod.)
5 Kč/telefonní hovor
Pomoc s ovládáním mobilu, televize a další elektroniky – 30,- Kč/30 min.
Další služby dle individuálních potřeb klienta - 50,- Kč/30 min.

Služby pro rodinu

* Hlídání dětí zdravotní sestrou ve Vaší domácnosti (denní, večerní)
pravidelné – 120 Kč/hod.
nepravidelné – 150 Kč/hod.
v době nemoci dítěte – 120 Kč/hod.

* Laktační poradentství certifikovanou laktační poradkyní

teoretické a praktické rady při kojení
pomoc při odstranování potíží spojených s kojením
Návštěva laktační poradkyně v domácnosti není hrazena zdravotními
pojišťovnami (cena 250 Kč/hod).

DALŠÍ SLUŽBY

přehrávání z videokazet VHS na DVD
(100,- Kč/1 hod. záznamu)

www.dtest.cz

Omyly při
uzavírání smluv
a nakupování
Omyly
okolo záruk
a reklamací
Omyly spojené
s odstupováním
od smluv
Omyly týkající
se postupu
státních orgánů

Omyly českých
spotřebitelů

Brožuru Omyly českých spotřebitelů si můžete stáhnout na webových stránkách obce nebo si ji
vyžádejte v tištěné verzi na Obecním úřadě ve Velkém Oseku.

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: obecni.urad@velky-osek.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
31. 08. 2013.
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