O s eč a n
Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
až budete pročítat 2. číslo letošního
Osečanu, budeme na prahu slunného
léta, prázdnin a dovolených. I obec se
na toto období chystá. S více jak deseti
pracovníky veřejné služby od Úřadu práce v Kolíně je v obci udržována veřejná
zeleň, uklízeno mnoho odpadků a prováděna údržba obecních nemovitostí.
Na základě odpovědí z dubnových
dotazníků k úpravě provozu mateřské
školy a jednání s rodiči jsem dohodl
s paní ředitelkou změnu provozní doby
mateřské školy od 1. 9. 2012 tak, že namísto stávajících 16 hod. bude končit
provoz v 16:30, tj. školka bude otevřena 10 hod. denně. Dále bude mateřská
škola řádně otevřena pro děti v ní zapsané první 2 týdny v červenci a poslední týden v srpnu, počínaje již tímto
školním rokem 2011/2012, přičemž vybíráno bude jen standardní školné (400
Kč/měsíc a stravné 30 Kč/den).
V posledních měsících jsem obdržel
mnoho stížností na stavební činnost investora (developera) společnosti RINGHOFER, a. s., v lokalitě „Za Lávkami“
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(mezi fotbalovým hřištěm a žel. stanicí
ČD). Ačkoliv jde o činnost soukromého
subjektu, který zahájil výstavbu rozsáhlého bytového komplexu (až 700 bytových jednotek), snažíme se hájit zájmy
občanů, a protože většina inženýrských
sítí (zejména kanalizace a vodovod)
byla již k bytové lokalitě přivedena,
bude v průběhu června probíhat oprava
a úprava veřejných prostranství (zeleň,
chodníky). K tomuto se mohou vyjádřit
i dotčení vlastníci nemovitostí a obyvatelé, za jejich podněty děkujeme. Snad
pokračování této stavební činnosti nebude již tak stresující a napomůže dalšímu rozvoji obce.
Dovolte mi, abych Vám popřál mnoho pěkných zážitků z Vaší dovolené, ať
již zahraniční nebo na toulkách českou krajinou, co nejméně bodnutí od
hmyzu a dalších nepříjemností, načerpání nových sil do další poloviny roku
a samozřejmě šťastné návraty domů,
do Velkého Oseka.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Na veřejných zasedáních zastupitelstva obce Velký Osek jsou projednávány zásadní otázky rozvoje obce,
proto jsou jejich termíny vyvěšeny na
webových stránkách obce www.velkyosek.cz nebo na úřední desce před
obecním úřadem. Na zasedání dne
27. 3. 2012 byla na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 6. 3. 2012
přijata obecně závazná vyhláška obce
s výjimkou umožňující provoz výherních hracích přístrojů na území obce
Velký Osek pouze v provozně Sport bar
Jáma (OZV č. 1/2012) a bylo odsouhlaseno vyhlášení konkurzu na pozici ředitel Masarykovy základní školy Velký
Osek. V dubnu 2012 zastupitelstvo na
svém již XVIII. zasedání odsouhlasilo
přistoupení k Memorandu o spolupráci při budování veřejných přístavišť na
řece Labi, dále schválilo vyvěšení záměru na prodej budovy „staré hasičárny“ na ulici Revoluční (vedle bývalého
řeznictví) a podpořilo podání žádosti
o dotaci na výstavbu vodovodního přivaděče od TPCA za cca 22,5 mil. Kč.
Rovněž byly schváleny žádosti o dotace
do grantového řízení TPCA „Partnerství
pro Kolínsko 2012“, ze kterého byla
v minulém roce ﬁnancována částkou
400 tis. Kč rekonstrukce obecního
dvora pro legální odkládání některých
odpadů. Letos obec žádá o umístění
2 zpomalovacích semaforů na hlavní
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silnici Revoluční a na umístění izolační zeleně a umístění dětských prvků
před Dělnickým domem, každý projekt
je do 500 tis. Kč. Na posledním jarním
zasedání zastupitelstva obce dne 29. 5.
2012 zastupitelstvo posuzovalo návrh
na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a vymezilo podmínky, za kterých by se tak mělo stát.
Všechna zasedání zastupitelstva
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 26. 6. 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. HOSPODAŘENÍ OBCE
V současnosti se obec Velký Osek
nachází ve fázi splácení „starých dluhů“. Pokud by tak nečinila, v budoucnu
by jí hrozil bankrot, respektive exekuce.
I navzdory tomu se nám daří postupně
hospodaření obce stabilizovat a připravujeme investiční akce na dostavbu zá-

kladní občanské vybavenosti – II. etapa
kanalizace, vodovodní přivaděč, zateplení základní a mateřské školy, projektování rekonstrukce některých silnic
(Dukelských hrdinů, Havlíčkova). Vedle
toho je zajištěn standardní chod obce
(obecní úřad – matrika, evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin, obecní
policie, veřejné osvětlení, údržba veřejné zeleně a obecních nemovitostí).
Ačkoliv se může zdát, že jsou zde
psány stále ty samé věci, je třeba vzít
v potaz, že před samotnou realizací jakékoliv stavby (projektu) je fáze přípravná, tj. projektová, dohadovací, ﬁnančního managementu a výběru dodavatele,
která může trvat i několik let. V projektové fázi vzniká projekt dle představ
a potřeb zadavatele (např. deﬁnice kapacity pro dostavbu II. etapy kanalizace
– počet přípojek, průměry rozvodů
a řadů apod.). Průběžně a následně
musí být tento projekt projednán a odsouhlasen s dotčenými vlastníky nemovitostí (domů, silnic, polí, lesů) a s orgány státní správy (ochrana lesů, přírody,
půdy, památek). Jako červená nit se
celým procesem táhne ﬁnanční management, který v sobě zahrnuje zejména
stanovení výše potřebných investic na
realizaci stavby (projektu), určení způsobu provozování stavby včetně nutných nákladů na provoz a samozřejmě
ﬁnanční zdroje a jejich výši. Většinou
jsou těmito zdroji dotace, ty ovšem podléhají velmi přísné kontrole a vybraný
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projekt musí být zcela v souladu s účelem poskytované dotace. Je-li projekt
napsán, jsou-li určeny ﬁnanční zdroje,
pak nastupuje fáze výběru dodavatele.
Ten v případě obce probíhá dle pravidel daných zákonem o veřejných zakázkách, tj. na velké projekty musí být
vytvořena hodnotící komise a zájemci
musí předložit jasné a konkrétní nabídky dle zadání. Zpravidla ekonomicky
nejvýhodnější nabídka vítězí (ne vždy
platí, že nejlevnější je nejlepší). Vše
výše popsané je v náplni práce starosty
a místostarosty obce, zastupitelstvo má
pak schvalovací a připomínkovací kompetence. Pokud by příprava a realizace
projektů neprobíhala tímto způsobem,
vystavovala by se obec riziku, resp. hazardu s nezvládnutým hospodařením
jako za předchozího vedení v čele s Ing.
Ottou (nezaplacení faktur může vést až
k exekucím). Projektů může být mnoho,
ale některé z nich mají vyšší prioritu,
protože ﬁnanční prostředky obce jsou
omezené. Na realizaci a přípravu projektů obec využívá v souladu s usnesením zastupitelstva ze 13. 9. 2011 zvýšený výnos daně z nemovitosti.

2. PARKOVÁNÍ V OBCI
Obecní policie se opět zaměřila
na kontroly parkování na veřejné zeleni, jelikož přichází období vegetace
a je třeba ji chránit a rozježděný trávník
vypadá dosti nevzhledně. Někteří majitelé vozidel proto naleznou za stěrači
upozornění na nesprávný způsob parkování. Nemají-li majitelé vozidla jinou
možnost parkovat, tak mohou požádat
na obecním úřadě o zpevnění zatravněné plochy s pomocí zatravňovacích
dlaždic. Budou-li chtít parkovat jiným
způsobem na veřejné zeleni (např. na
zámkové dlažbě), je třeba mít souhlas
obce a stavebního úřadu v Kolíně. Od
počátku října 2012 budou strážníci
obecní policie za nesprávné parkování
na zeleni udělovat pokuty, které v opakovaných případech může dosáhnout
výše v řádech tisíců korun. Parkují-li vozidla na chodníku, měl by řidič dbát, aby
byl chodník stále průchodný na šíř pro
2 osoby, jinak mu opět hrozí pokuta.
Fungování obecní policie podléhá
zákonným podmínkám pod dozorem
Ministerstva vnitra, z tohoto důvodu
bylo pro výkon její služby zakoupeno
služební vozidlo splňující zákonné podmínky, tj. náležité vybavení a označení.

3. KONKURZ NA ŘEDITELE
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Od ledna tohoto roku měly obce
zřizující základní školy možnost vyhlásit konkurz na ředitele, kteří jsou
v této funkci déle než 6 let. Zastupitelstvo obce Velký Osek odsouhlasilo
vyhlášení konkurzu, jelikož jde o objektivní možnost, jak posoudit kvalitu
a úroveň řízení základní školy. Rovněž
jde o možnost pro současného ředitele
k obhájení stávajícího způsobu řízení
školy a získání zpětné vazby včetně
motivace do dalších let. Konkurz je
v podstatě roven volbám, tj. po určitém
čase je třeba předstoupit před veřejnost
a předložit svou vizi o vedení školy,
o vedení obce. Nelze v tom hledat nic
osobního. Inzeráty, které byly uváděny
v novinách, mohly být zavádějící, rozhodně nebyly na objednávku obce Velký Osek. Oﬁciální znění vyhlášeného
konkurzu lze nalézt na obecním úřadě
nebo na webových stránkách obce. Výsledek konkurzu by měl být znám do
konce měsíce června.

4. KANALIZACE
A VODOVOD
Poměrně mnoho lidí se ptá, jak
bude pokračovat dostavba kanalizace
a zda bude rozšiřován vodovod, resp.
přivedena voda. V prvé řadě musím
pozitivně ocenit, že se o obě záležitosti
lidé zajímají. Dostavba kanalizace je ve
fázi dokončování projektu pro podání
žádosti o dotaci v červnu 2012, přičemž
všechny stávající nemovitosti v obci budou mít možnost se na kanalizaci připojit. Odhadované náklady na dostavbu
kanalizace jsou cca 80 – 100 mil. Kč,
dotace by měla pokrýt cca 70 %, zbytek by měl být ﬁnancován z rozpočtu
obce a z příspěvků majitelů nemovitostí. Získá-li obec na kanalizaci dotaci,
rozhodnutí bude známo zřejmě v únoru 2013, pak by počátkem 2. poloviny
roku 2013 mohly být zahájeny stavební
práce. Realizace vodovodního přivaděče od TPCA s napojením přes ulici
Volárenská a Prokopa Holého do stávajících vodovodních rozvodů v obci je
plánována opět s pomocí dotace (obec
na toto nemá vlastní ﬁnanční prostředky), ovšem musí být vyhlášena vhodná
dotační výzva, jelikož dotace jsou na
konkrétní účel (viz výše). V tomto případě jde o dlouhodobější záležitosti,
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jelikož přivaděč a k tomu ještě vodovodní rozvody po obci a přípojky by
měly stát celkem cca 60 mil. Kč. Každá
nemovitost v obci by měla mít možnost
se napojit na vodovod V obou případech
obec předpokládá, že občané budou na
zbudování přípojky (kanalizační nebo
vodovodní) přispívat. O výši přípspěvku
rozhodne zastupitelstvo, až bude více
upřesněna cena stavebních prací.

5. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ
REZERVACE LIBICKÝ LUH
(NPR)
Toto zvláště chráněné území bylo
vyhlášeno v 80. letech minulého století z důvodu ochrany původního, lužního lesa a přináležející fauny. Postupem času rostl jeho turistický význam
a měnily se i vlastnické poměry jednotlivých pozemků. Proto Správa Chráněné
krajinné oblasti Kokořínsko – Agentura
ochrany přírody a krajiny, která za stav
a péči o NPR zodpovídá, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
připravuje obnovu jejího vyhlášení. Pro
obec toto znamená možnost, jak upravit podmínky péče o toto území. Zastupitelstvo obce požaduje v plánu péče
na léta 2012 – 2015 umožnit kontrolu
a případné vytěžení usazených nánosů
v Bačovce až do 1 km od hranice NPR
(u bývalých sběrných surovin) z důvodu
zabránění rozlivu vody v zástavbě při
prudších srážkách nebo vyšším stavu
vody v Bačovce. Dalším požadavkem
je efektivní regulace množství hojné
populace komárů pomocí postřiků. Přínosem nového vyhlášení NPR má být
vyjmutí zpevněné cesty na Oseček
z území NPR, tj. mimo chráněnou zónu.
Na zastavěné území obce nemá mít
NPR přímý vliv.

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. Děkuji všem za
jejich aktivitu a zapojení do činnosti
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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 kdekoliv
v ulicích Velkého Oseka nebo na obec-
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ním úřadě. Přeji Vám hezké, slunečné
léto, teplou vodu, pěkné opálení a hlavně pozitivní a odpočatou mysl.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(LEDEN - BŘEZEN 2012)

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
80 let:

Květa Pučelíková

Josef
Jo
Šimek
ek
k

85 let:

Anna Švandová

František Hamrník

Kohout
Josef Kohou
Koh

90 let:

Miluše Pšererová

91 let:

Marta Melicharová

92 let:

Božena Konyvková

Karolína Šmídová
mídov
vá
á

Lucie
Lucie Charousová
Luc
Charou
ussso
ová

Tadeáš Melichar
Adéla Pavlíková
Lukáš Demeter

Gabriela Čo
Č
Čonková
ková
Václav Čáp

Adina
A
Tesařová
sařová
á
ína Šmídová
Šmídov
ová
Karolína

Věra Houfková
Pavel Starý

Libuše Kirchnerová
hnerová

Jos
Josef Košvanec
ec

NAROZENÍ:
Adéla Pavlíková

VÍTÁNÍ DĚTÍ:

ÚMRTÍ

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
Karel Hudec - Alice Hudcová
Ivana Adamcová
matrikářka
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PODĚKOVÁNÍ
A ZAMYŠLENÍ
Asi je ten správný čas poděkovat
všem obyvatelům obce, kterým není
lhostejno jak to před jejich domy vypadá.
Je jisté, že i s vypětím všech sil,
není obecní úřad schopen zajistit v několika dnech, kdy se vše po dešti zazelenalo, posečení a odvezení trávy
ze všech veřejných prostranství. Velmi
mě potěšil přístup mnoha občanů, kteří
spolu s údržbou svých pozemků zajistili i posekání několika obecních metrů
před svou nemovitostí. Jsem velmi rád,
že je zde možné vidět vzájemnou pomoc. Na jaře obecní úřad odvezl mnoho
valníků dřevní hmoty z ořezů ovocných
a okrasných stromů ze soukromých zahrad, dnes občané pomáhají svými sekačkami a trochou času.
Děkuji za sebe a za obecní úřad.
K tomuto článku patří i následující komentář. Veřejných prostranství se
týká i další záležitost.
Firma STAVBAU Bohemia, která
zabezpečuje pro ﬁrmu Ringhofer veškeré práce, již prakticky půl roku dráždí
trpělivost Vás občanů i nás zastupitelů.
Vše začalo dosti zdlouhavou a nepříliš
zdařilou akcí protlaky pro vodovodní řad
v ulicích Jiráskova, Prokopa Holého,
Riegrova a to až do lokality Za lávkami. Zdržením při jednání s úřady se celý
projekt opozdil již o tři měsíce. Na místech, kde byla obecní zeleň, je mnohde
hlína se zbytky stavebních materiálů.
Chodníky jsou poškozeny. Hydranty,
které jsou jistě v souladu s projektem,
nejsou umístěny citlivě. Novoty jako
nadzemní hydranty leckdo přijímá velmi
těžko. Je nutno připomenout, že schválení prací a povolení současné vedení
obce “zdědilo” a jen velmi minimálně
je tak mohlo ovlivnit. Je však na něm,
aby zajistilo uvedení všeho do původního stavu. Pokusíme se všude tam, kde
by mohly nadzemní hydranty jitřit emoce, zajistit jejich výměnu za podzemní.
Příležitost k tomu bude 10.6.2012. od
17 hodin. Sejdou se všechny zmíněné
strany a spolu s Vámi občany, vlastníky
nemovitostí, budeme jednat o způsobech a termínech sjednání náprav.
I já bydlím v ulici Prokopa Holého, vnímám pochmurnou náladu, která není
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jistě způsobená jenom tím co se děje
v obci. Společnost se nachází ve velmi
složité době a jakýkoli nezdar nebo necitlivý zásah ze strany kohokoli do občanského soužití je vnímán velmi emotivně. Nemám jasný recept na to, jak to
zvládnout, ale pokud máte jako občané
potřebu o těchto věcech hovořit, ptejte
se mě, navštivte zastupitelstvo při zasedání nebo se obraťte mailem či osobně
na starostu obce. Není jisté, že budeme mít uspokojivou odpověď hned, ale
uděláme maximum pro vyjasnění vašich otázek.
Prosím o jednu věc: buďme tolerantní ne tolik k sobě, ale hlavně k těm druhým. V druhé řadě buďme konstruktivní
tím, že nebudeme spolu se sousedem
žehrat na vše co se kolem děje. Živit
v sobě tyto nálady ničemu neprospěje.
Spousta řečí se vede v hospodách, i já
do nich chodím. Zatím ani jednou jsem
nepřišel z hospody se skvělým nápadem, ale skoro vždy s „blbou náladou“.
Nechci a nebudu končit pesimisticky.
V naší obci je spousta skvělých lidí,
kterým není jedno, jak se v obci žije.
Děkuji za jejich práci, přístup a pomoc.
Jan Fagoš

CO DALŠÍHO NÁS
V OBCI ČEKÁ?
Jen v krátkosti bych rád ještě informoval o tom co se bude dít zejména
v červnu v naší obci.
Určitě bude pokračovat údržba zeleně, dále se počátkem června sejde
vedení obce s ﬁrmou Ringhoffer a stavební ﬁrmou Stabau Bohemia. O termínu budou vyrozuměni příslušní majitelé
nemovitostí tak, aby se mohli pochůzky
zúčastnit. Je možno upozornit na nedokončené a poškozené chodníky a zelené pásy v sousedství nemovitostí. Zde
by měl být dohodnut termín ukončení
prací a uvedení veřejných prostranství
do původního stavu.
Proběhnou již poněkolikáté jednání
s Povodím Labe. Výsledkem těchto jednání by mělo již konečně být vyčištění
nánosů v Bačovce.
Budou pokračovat práce na rozšiřování kontejnerových stání a pokud
počasí dovolí i opravy výtluků na silnicích. Pro vyplnění výtluků se používá

studená balená asfaltová hmota. Bohužel ji lze využít pouze na menší defekty
vozovky a hlavně musí být podloží čisté a nikoli z prachu a kamení jak tomu
mnohde je. Vysypávání prašných cest
jako jsou ulice na Hvězdárně, Sluneční, Smetanova aj.. proběhlo za velkého
ohlasu přítomných obyvatel. Byl jsem
velmi překvapen kolik odborníků na vyspravování ulic je mezi našimi občany.
Dnes je mi jasné, že se nepovede asi
nikdy vyhovět požadavkům každého
obyvatele ohledně hrubosti zrna, množství a dokonce umístění kameniva, drti
či prachu.
Znovu to je pouze o dohodě a pak
tedy nechť si lidé z lokalit s nekvalitními vozovkami mezi sebou dohodnou,
jakým druhem materiálu si přejí opravy
provést. Zejména je pak třeba apelovat
na občany, kteří těmito cestami projíždí,
aby přizpůsobili svou jízdu stavu vozovky a „nekrmili“ její okolí prachem, který
je v období sucha všudypřítomný.
Jan Fagoš

UDĚLEJME SI
OSEK HEZČÍ
Reaguji na článek z minulého Osečanu a chci pochválit snahu o zvelebení
prostředí v naší obci.
Velice se mi líbí jak pan Back upravil
okolí Máčidla. Celé roky to zde byl nevzhledný, zarostlý prostor a nyní taková
proměna. Domnívám se, že je pan Back
buď německé národnosti nebo mezi
Němci žil a nechal se inspirovat jejich
smyslem pro pořádek. Vytvořil pěkné
prostředí pro sportovní rybolov.
Také v ulici Politických Vězňů si můžeme všimnout proměny dřívější téměř
chatrče v krásný a vkusný dům. Na poměrně malém prostoru dokázal majitel
vytvořit idylku se zákoutím stare studně.
Jediné co pohled kazí je necitlivě rozšířený sousední dům. Takovou přestavbu
by stavební komise neměla povolovat.
Myslím, že lépe než pět chválu, bychom si měli vzít ponaučení z těcho
dobrých příkladů a trochu si v úpravě
svých domovů zasoutěžit.
L. Křivánková
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VELKOOSECKÉ
MÁJE 2012
V sobotu 19. května 2012 se po
dlouhých přípravách konaly velkoosecké Máje. Májový den začal dopoledním
průvodem v 9:30 od Lidového domu.
Do kroku a k tanci nám hrála kapela p.
Kysilky, tažená na voze panem Janem
Blažíčkem. Zakončili jsme ho na hlavní silnici směr Kolín. Odpolední průvod
jsme zahájili opět u Lidového domu ve
14 hodin, kam jsme se tak po několika
hodinách vrátili i s četným doprovodem
diváků. Po krátkém odpočinku jsme se
v 18 hodin všichni sešli pod hlavní májí
– králem, kde na Staročeskou besedu
nastoupily oproti loňské červené, růžové a ﬁalové koloně dvě nové – zelená a
oranžová. I v letošním roce nás doprovázela ostřílená kolona dětí z 1. stupně
základní školy.

Novinkou také byla scénka – Poprava – Krále Máje, ve které si zahráli:
Král-Josef Fiala, Soudce-Pavel Švanda, Kat-Roman Dittrich, Drábové- Milan
Kučírek, Lukáš Mokráček a Ivoš Vytlačil. Za originální kostýmy a slušivé kroje
děkujeme Boženě Svobodové a Haně
Kučírkové. Také děkujeme Evě Žilkové
za výuku besedy a Jakubu Mokráčkovi
za obětavou pořadatelskou činnost.
Po Staročeské besedě a společném fotografování jsme si dali hodinovou pauzu na oddych a ve 20 hodin už
jsme vyráželi na Májovou zábavu. Celý
večer nám k tanci a poslechu hrála
kapela ESO pana Hartmana. Kromě
tance a zábavy byla pro příznivce májových oslav připravena bohatá tombola
s mnoha zajímavými cenami od našich
sponzorů.
Tímto všem zúčastněným děkujeme a už nyní se hovoří o májích na rok
2013, tak že… „Čí jsou Máje?“
Za Májovce Daniela Dittrichová
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4. ROČNÍK ZÁVODŮ DRAČÍCH LODÍ
VE VELKÉM OSEKU 2012
3. 6. 2012 – I když nás počasí strašilo po celý den, vše nakonec dopadlo
dobře a letošní IV. ročník závodu Dračích lodí o putovní pohár velkooseckých
spolků proběhl za senzační nálady.
Oproti loňskému roku, kdy bylo na
startu připraveno šest posádek Dračích
lodí, a to Abeceda PC a Rozmetadlo
z Kolína a spolky z Velkého Oseku Hasiči
Velký Osek, Myslivecký spolek Pětidubí,
Májovci a TJ Sokol Velký Osek, přibyly
další dvě posádky. Namydlený Blesk
z Libice nad Cidlinou a Ledaři Kolín.
Poté co se všechny posádky zaregistrovaly, v 8:00 začaly tréninkové rozplavby.
Posádka Mysliveckého spolku Pětidubí loňské prvenství neobhájila, ale za
krásné druhé místo se vůbec nemusí
stydět. Putovní pohár tak starosta obce
Mgr. Pavel Drahovzal předal do rukou
posádky Namydleného Blesku z Libice nad Cidlinou, která do cíle dorazila
v nejlepším čase 51,54 s. Pro krásné
třetí místo si dojela posádka lodě Hasičů Velký Osek. Bramborovou medaili,
tedy 4. místo obsadila kolínská posádka Rozmetadlo. TJ Sokol Velký Osek
se dával dlouho do kupy, ještě v deset
hodin to vypadalo na diskvaliﬁkaci, ale
v 11 : 30 byla loď plná, a tak malí sokolíci museli přenechat přislíbené lavičky
v Dračí lodi silnějším sokolům. Vyplatilo se a TJ Sokol Velký Osek zajel páté
místo. Abeceda PC za skandování malých fandů o fous obsadila místo šesté.
O největší drama se postaraly posádky
Ledařů a Májovců. Do poslední chvíle
nikdo nevěděl jak společný souboj dopadl. Cílová kamera rozhodla, Májovci
do cíle dorazili o 0, 08 s dřív před Ledařema. Poražené posádky však neteskní, vždyť si přijeli užít super den.
Velké dík patří agentuře ALTIS
(http://www.draci-lode.cz) ve spolupráci
s nedalekým Motelem u Jezera (http://
www.motelujezera.cz) za skvělou zábavu, organizaci IV. ročníku Dračích lodí ve
Velkém Oseku a výborné občerstvení.
Závěrem mohu jen dodat, že se
všichni budeme těšit na další ročník
Dračích lodí ve Velkém Oseku.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek

POŘADÍ

TÝM

FINÁLOVÝ ČAS

1.

Namydlený blesk

51,54

2.

Pětidubí

52,76

3.

Hasiči Velký Osek

54,32

4.

ROZMETADLO

56,05

5.

Sokol Velký osek

55,56

6.

AbecedaPC

56,78

7.

Májovci

57,62

8.

Ledaři

57,70
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ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
DEN ZEMĚ V MZŠ
Již několikátým rokem jsme si v naší
škole připomněli svátek naší planety –
Den Země a to ve čtvrtek 26. a v pátek
27. dubna 2012.

„Co to leze ze křoví?
No tak, honem, kdo to ví?
Kdo jsou, lidi zlatý, tři koule chlupatý?
Kdopak aspoň napoví?!“

……..ano, je to písnička z večerníčku
Méďové. Pro prvňáky, druháky a třeťáky
začalo čtvrteční ráno 27.4. zpěvem právě této písničky. Naši školu totiž navštívil
vzácný host, bývalý učitel, nyní režisér,
scenárista, publicista, milovník přírody,
pan Václav Chaloupek. Přijel dětem vyprávět o životě zvířat, o kterých natáčel
nejen večerníčky, ale i dokumentární
ﬁlmy. A tak se děti dozvěděly zajímavosti o lišce, vlkovi, jezevci, ježkovi,
vydře, medvědovi. Záběry z ﬁlmování se střídaly s poutavým vyprávěním
a poslouchat všechny ty legrační, poučné i smutné příhody se zvířátky by děti
vydržely ještě hodně dlouho. Malé žáčky
vystřídali na besedě žáci ze 4. – 7. tříd.
Beseda byla více zaměřena na ochranu
přírody. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o naší přírodě, o chráněných
rostlinách a chráněných živočiších.
I v této besedě došlo na vyprávění
z natáčení a na konec obou besed došlo na velké překvapení. Pan Chaloupek
přivezl dětem ukázat dvě šestitýdenní
liščátka. To bylo zdrobnělin! Liščátka
byla zvědavá a na konci druhé besedy
byla již pěkně hladová. Tak došlo i na
„miminkovské“ krmení. Děti se nerady
loučily, panu Chaloupkovi nosily k podpisu památníčky a knížky, které napsal.
Na tuto besedu budou jistě všichni zúčastnění dlouho vzpomínat.

Páteční dopoledne v celé naší škole probíhalo prací na projektech a úkolech, týkajících se ochrany přírody. Někteří malovali, jiní luštili, skládali, hádali,
vyhledávali. Starší žáci se v projektu
zaměřili na baterie – jejich historii, výrobu, použití, zpětný odběr a recyklaci.
Pro osmáky a deváťáky byla připravena
odborná přednáška oseckého rodáka
RNDr. Martina Pivokonského na téma
Zdroje, znečištění a úprava pitné vody.
Úderem desáté se všechny děti vydaly na úklid naší obce a jejího okolí.
Nejmladší děti uklízely v obci, starší děti
se vydaly směry na Volárnu, Veltruby a
Libici. Děti se divily velkému nepořádku
v obci i mimo ni. Celkem bylo sesbíráno
20 pytlů odpadků, které byly odvezeny
pracovníky OÚ ve Velkém Oseku.
Doufejme, že krásných, čistých míst
bude na naší Zemi přibývat i díky našim
žákům.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
„Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a
světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele měj v úctě slovo, ochraňuj
knížky a statečně a čestně jako rytíř se
bij za všechno, co je v nich psáno… Pasuji tě za čtenáře!
V duchu tohoto motta prožívali prvňáčci svoji slavnostní chvíli. Velmi pěkné čtenářské dovednosti ukázali na
besídce „Pasování na čtenáře“ dne 22.
května 2012 žáci 1.A a dne 28. května
2012 žáci 1.B před rodiči a ostatními
milými hosty. Svůj slib stvrdili přísahou na meč, poté je pan král pasoval
na opravdové čtenáře a královna jim
předala diplom s pečetí. V upomínku
na tento slavnostní akt si malí čtenáři
odnesli knížku s věnováním od rodičů.
Pozvání do knihovny spolu s dárky
od paní Dohnalové dětem udělalo velkou radost. Paní zástupkyně Edita Burešová a pan starosta Pavel Drahovzal
vřele popřáli dětem do dalších let řadu
pěkných čtenářských zážitků.
Pro děti skončila významná etapa
prvního seznámení s písmeny, prvního
nejistého čtení, ale především nastává
čas, kdy se z nich mohou stát nadšení
čtenáři.

„Zdálo se ti, zdálo, kde to místo leží,
že se tam jde dlouho, pomalu a stěží.
Že tam kytky kvetou, že tam stromy stíní
a ve vodách plavou pstruzi, štiky, líni.“

Besídka byla ukončena příjemným
posezením všech přítomných při kávě.
tř. učitelka Luďka Stará
tř. učitelka Zuzana Pellerová

1.A
1.B

Děkujeme panu Fagošovi za pomoc
při organizování úklidu naší obce.
Děkujeme panu Chaloupkovi a panu
Pivokonskému za velmi pěkné besedy
pro naše žáky, které byly organizovány
bez nároku na honorář.
Děkujeme panu starostovi za ﬁnanční příspěvek od obce. Celý tento příspěvek spolu s příspěvkem od žáků jde na
účet neziskové organizace EXEDRA a
bude použit na projekt Ochrana šelem.
Poslední poděkování patří žákům a
učitelům naší školy za to, že pomohli
zkrášlit naši obec a její okolí.
H. Babáková, A. Jílková
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ÚSPĚCHY
V PŘÍRODOVĚDNÝCH
SOUTĚŽÍCH
Naše škola se pravidelně účastní
přírodovědných soutěží a již dlouhodobě v nich dosahuje dobrých výsledků. Výjimkou nebyl ani letošní rok. Do
okresního kola Biologické olympiády
postoupili ze školního kola v mladší kategorii Damir Gruncl ze šesté a Daniel
Gruncl ze sedmé třídy. Soutěž se skládala z vědomostního testu, poznávání
rostlin a živočichů, laboratorního úkolu
a vstupní práce, kterou soutěžící na zadané téma vypracovávali předem doma.
V celkovém hodnocení
Daniel obsadil deváté
místo a Damir místo
páté. Ve starší kategorii
Biologické
olympiády
naši školu reprezentovaly Kateřina Škarková
z 9. třídy a Adriana Teplá z třídy osmé. Adriana
obsadila 11. místo a
Kačka výborné 3. místo,
což znamenalo postup
do krajského kola. To se
uskutečnilo 11.5. v Mělníku a výsledné umístění K. Škarkové bylo na
27. místě.
V letošním roce se konal 1. ročník
Floristické soutěže, vyhlašované Českým zahrádkářským svazem. O účast
ve školním kole byl velký zájem a porota měla nelehkou práci při výběru
nejkrásnějšího aranžmá s velikonoční
tematikou. Do územního kola nakonec
postoupily v mladší kategorii Markéta
Hartmanová ze 6. třídy a Kateřina Škarková z 9. třídy. Územní kolo soutěže se
konalo 3.5. také na naší škole. I zde
měla porota velmi náročný úkol, vybrat
nejhezčí práce na téma „vypichovaná
miska ke dni matek“. Markétka obsadila
ve své kategorii 4. místo, Kačka ve starší kategorii 3. místo.
Každoročně dobrých úspěchů dosahují naši žáci také v další soutěži,
pořádané ČZS, kterou je soutěž Mladý
zahrádkář. Letos se okresní kolo konalo
ve čtvrtek 17.5. Školu odjeli do kolínského DDM reprezentovat Daniel Bezucha a Kateřina Drahovzalová ze 6. třídy
v mladší kategorii, Marek Kučírek ze
7.A, Kamila Fehérová a Kristýna Konyvková z 9. třídy ve starší kategorii. Sou-
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těž se skládala z vědomostního testu se
zahrádkářskou tematikou, poznávání
rostlin a poznávání semínek. Výsledky
našich žáků byly opravdu výborné, Dan
Bezucha obsadil 3. místo, Kačka Drahovzalová 1. místo. Ve starší kategorii si
žáci naší školy odvezli všechna nejvyšší ocenění – Kamila Fehérová byla třetí,
Marek Kučírek druhý a Kristýna Konyvková ve své kategorii zvítězila. K.Drahovzalová a K.Konyvková pojedou dále
reprezentovat celý kolínský okres do
republikového kola soutěže, které se
koná ve dnech 22. – 24.6. v Klatovech.
Děvčatům budeme držet palce a přejeme hodně úspěchů!!!

Alena Jílková, učitelka MZŠ

13 žáků, mezi kterými byla naše Terezka Chvojková a Adam Ziegalbauer, oba
ze 3.A. Pochvalu si také zaslouží Martin Průcha, žák teprve 2. třídy, který se
v okresním kole umístil na 4. místě.
V kategorii Klokánek se soutěže zúčastnilo 17 škol (922 účastníků) a naši
žáci se umístili na 7. místě.
H. Babáková

SLYŠELI JSTE NĚKDY
O SOUTĚŽI HLÍDEK
MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ?
Naši žáci Masarykovy ZŠ ve Velkém
Oseku se této soutěže zúčastňují každý
rok již 15 let. V letošním roce se nám
ovšem dařilo. Ale nebudeme předbíhat.
Nejprve o čem tato soutěž vlastně je
a co tam naše zdravotníky všechno
čeká. Je to soutěž pětičlenných skupin, které musí projít pěti stanovišti.
V prvních třech se nachází věrohodně
napodobená krvavá zranění i s perfektním hereckým výstupem ﬁgurantů
(studentů střední školy), náležícím určitému zranění. Další stanoviště zkouší
družstva ze znalostí a umu obvazové
techniky. No a v závěru mohou hlídky
prokázat i vědomosti o naší policii, silničních předpisech, léčivých bylinách
a historii Červeného kříže.

ÚSPĚCH ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
V MATEMATICKÉ SOUTĚŽI
KLOKAN V OKRESNÍM KOLE
V pátek 16. března se žáci 2. – 5.
tříd zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický Klokan. Do této soutěže je
zapojeno 30 zemí Evropy a Ameriky.
Soutěží se ve stejný den a výsledky
se postupně zpracovávají pro školní,
okresní, krajské, republikové i mezinárodní kolo, přitom žáci úlohy řeší ve své
třídě, ve své lavici. Druháci a třeťáci řeší
úlohy kategorie Cvrček, čtvrťáci a páťáci úlohy kategorie Klokánek.
V letošním roce v konkurenci 16 škol
(941 účastníků) kolínského okresu naši
žáci v kategorii Cvrček obsadili dle průměrného počtu bodů na žáka krásné
2. místo. Nejúspěšnější byli František
Konyvka a Dominik Váňa ze 3.A, kteří obsadili 1. místo (celkem bylo uděleno 12 prvních míst). Na 2. místě se
umístili 2 žáci okresu a na 3. místě

Tento rok pro nás připravil Červený kříž (za pomoci studentů, První
záchranné pomoci a Městské policie
z Kolína) okresní soutěž na den 19. 4.
2012. V ranních hodinách se sešly naše
hlídky před obchodním střediskem ve
Velkém Oseku, aby se autobusem přemístily do Kolína na Kmochův ostrov,
kde se soutěž odehrávala.
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Soutěže se zúčastnily tyto děti:

za I. stupeň:

za II. stupeň:

Hlídka č. 1

Hlídka č. 3

ved. hlídky - A. Ziegelbauer, D. Váňa,
Z. Novák, J. Havel, L. Kubík

ved. hlídky - L. Hermanová,
K. Švandová, M. Šípková, M. Hrušková,
K. Krulišová

Ani na dalším stanovišti je neodradila spousta krve. Poprali se s nehodou
cyklistů, kde jeden měl zapíchnutý drát
v lýtku a druhý ošklivé odřeniny kolen a
brady. I zde předvedli, že by si poradili
v každé situaci a nikoho by nenechali bez
pomoci. Po verdiktu rozhodčích jsem na
své děti byla opravdu pyšná. Nezazněla žádná výtka k jejich první pomoci.

Konečný výsledek při vyhlašování
pořadí bylo: 5. místo !!! Myslím, že mé
poslední foto mluví za vše. Spokojeni
jsme se vraceli zpět domů.
Od září příštího školního roku nás
čeká opět velká příprava na další soutěž. Všichni se na ni již nyní těšíme.
Ještě jednou děkuji všem jmenovaným
dětem i jejím rodičům.

Hlídka č. 2

Hlídka č. 4

ved. hlídky - L. Hubst, N. Bartošová, K.
Strejčková, K. Loskotová,
R. Šámalová

ved. hlídky - K. Škarková,
M. Míčová, K. Konyvková,
S. Demeterová, Z. Ulčová

Vedoucí Českého červeného kříže
v Kolíně, paní Z. Lebedová, vymyslela
pro děti opět velmi zapeklitá zranění.
Myslím, že naše děti předvedly vše,
co znají, umí a nemusí se vůbec za
svou účast stydět. Obzvláště hlídky pod
vedením vedoucích - Lukáše Hubsta
(1.místo) a Kateřiny Škarkové (2.místo)!
Chtěla bych všem mým svěřencům proto touto cestou poděkovat za jejich píli
a chuť se stále zdokonalovat a učit se
novým poznatkům i o komplikovaných
zraněních.

Po poznávání léčivých bylin je čekala
nehoda na kole, kde slečna ležela na
břiše bez známek života. Naši zdravotníci se museli dohodnout na postupu,
jak jí otočit, posléze přivést resuscitací
k životu a uložit ji do stabilizované polohy.

Dne 25. 5. 2012 naše vítězná hlídka
z okresního kola v Kolíně cestovala do
Mladé Boleslavi na krajské kolo Mladého zdravotníka.
Hned od začátku této pětici bylo jasné, že mají kolem sebe velkou konkurenci. Mírně je rozhodilo první stanoviště, kde naši žáci ztratili několik desítek
bodů, ale to je neodradilo a bojovali dál.
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MC DONALD CUP
Pod vedením pana Nováka vybojoval fotbalový tým z 1. - 3. třídy naší
školy 2. místo v okresním kole Mc
Donald cupu.

Heresová, Bohatá, Hartmanová, Tillová, Švandová, Čandová,Votavová,
Šamšová) vybojovalo 7. místo z osmnácti škol.

MINIKOPANÁ 6. A 7. TŘÍD
1. místo bez jediné porážky vybojovali
a okresními přeborníky se stali chlapci
ze 6.-7.r. Sodoma Ondřej, Šmiřák Šimon, Šimeček Filip, Jakubál Filip, Karban Slávek, From Jiří, Rosendorf Stanislav, Bezucha Daniel.

COCA COLA ŠKOLSKÝ
POHÁR
Dne 26.4.2012 proběhlo základní
kolo Coca - Cola školského poháru.
Chlaci 7 - 9. ročníku vykopali 2. místo
za Velimí. Náš tým ve složení Plášil,
Karban J., Karban S., Beran, Sodoma,
Bláha, Kučírek, Dunka, Šmiřák, From,
Novotný , Martínek, Rosendorf, porazil
Kouřim a Pečky.

POHÁR ROZHLASU
6. A 7. TŘÍD
Mladší žáci ze 6.-7. třídy (Sodoma,
Šmiřák, Melezinek, Karban, Sedláček,
Bezucha, Rosendorf, Šimeček) přivezli
bronzový pohár za 3. místo v Poháru
rozhlasu. Družstvo dívek (Babčanová,

Martin Melezinek
běh na 1000 m

OSECKÁ LAŤKA
Ve čtvrtek 29.3.2012 se konal další
ročník Osecké laťky. Z našich žáků se
nejlépe umístli Daniel Bezucha ze 6. třídy - 1. místo výkonem 135 cm a Ondřej
Sodoma ze 7.B - 1. místo výkonem 145
cm.

SÁLOVÁ KOPANÁ
6 - 7. TŘÍD
Dne 13. 3. 2012 chlapci 7. ročníku
vybojovali v okresním kole sálové kopané stříbrné medaile.
Ondřej Sodoma, Stanislav Rozendorf, Martin Nikles, Filip Šimeček, Jiří
From, Slávek Karban a Šimon Šmiřák
utrpěli porážku jen s vítěznou 5.základní školou. Celého turnaje se zúčastnilo
15 školních týmů .

POHÁR ROZHLASU
8. A 9. TŘÍD
Naše družstvo dívek obsadilo
3. místo /Balounová, Babáková, Veselá,
Niklesová, Hošková, Ulčová, Šperlinková, Koláčná, Stránská, Čejková/ a družstvo chlapců vybojovalo 5. místo. Naše
družstva si porovnávala síly s 15.školami okresu.
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POLABSKÁ VÝŠKAŘSKÁ
TOUR
Polabská výškařská tour vyvrcholila
11. 4. posledním závodem všech medailistů ze třech předchozích závodů ve
skoku vysokém (Kolínská laťka, Chvaletická laťka, Osecká laťka). V obchodním
centru Futurum byly vyhlášeny nejlepší
školy. Naší škole byla předána cena za
nejlepší vesnickou školu. Daniel Bezucha 6.r. opět získal medaili, a to stříbrnou, výkonem 130 cm.Třetí místo obsadil Jan Plášil 9.r. výkonem 155 cm.

OKRESNÍ SOUTĚŽ
POHYBOVÝCH SKLADEB
Dívky z 5. - 9. třídy naší školy, které
navštěvují kroužek pohybových skladeb
vybojovaly krásné 4. místo v okresní
soutěži pohybových skladeb.

Masarykova základní škola
Velký Osek
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
Letošní zima se s námi již konečně
rozloučila a sluníčko zaťukalo na probouzející se přírodu a nám lidem na
okna. Každý den ale není slunečný, jarní nestálé počasí nás mnohdy zažene
pod střechu a do tepla. Tehdy sáhneme
rádi po dobrém čtení – ať už k pobavení
či poučení.
Nemusí to být jen knížka, také časopisy informují i pobaví. Naše knihovna
jich má široký výběr, pro každého něco.
Stačí si vybrat a můžete si půjčit: Týdeník Květy, Instinkt, Vlasta, Tina, Praktická žena, Praktická Slovenka /bývalá
Dorka/, Sandra /pletení/, Burda /móda/,
Recepty prima nápadů, Zahrádkář,
Udělej si sám, Chatař a chalupář, Bydlení, Domov, Můj dům, Poradce, Koktejl
/cestopisný/, Moje země Česká republika vlastivědný/, Cinema /o ﬁlmu/, Generace /pro seniory/, Čtenář, Osečan,
Kolínský přes. Pro mládež a děti: ABC,
Bravo, Čtyřlístek. K půjčení jsou i zvláštní a mimořádná čísla časopisů k různým
tématům a zaměření např. Vánoce, Velikonoce, Vaření a pečení, Svatba, Recepty, aj.
Z nákupu nových knih v letošním
roce stojí za zmínku alespoň několik
titulů. Z žánru thrillerů a detektivek to
jsou například: „Zákrok“ /Cook/ z lékařského prostředí, „Bezejmenná oběť“ /
Rendellová/ - pátrání po totožnosti zavražděné dívky, „Střepy“ /Francis/ - pátrání po záhadné videokazetě mrtvého
žokeje, „Vrah s růžencem“ /Montenari/
- pronásledování pedoﬁlního zločince,
„Podzimní blues“ /Pospíšilová/ - mladá
tlumočnice se dostává jako nežádoucí
svědek do nebezpečí od maﬁe, „Říše
strachu“ /Crichton/ - ekoterorismus.
Hlavně čtenářkám jsou určeny knihy: „ Pět dní v Paříži“ /Steelová/, „Skoro
Francouzka“ /Turnbullová/ -Australanka
jde za svou láskou do Paříže, rozdíly
dvou kultur, „Zmrzačená“ /Khady/ - problematika ženské obřízky v Africe, „Ztracena v Londýně“ /Cartlandová/, „Zakázaná žena“ /Wermuthová/ - s podtitulem
Můj život s šejchem Chalídem z Dubaje
- rozdíly evropské a islámské kultury.
Knihy s tematikou 2. světové války: „Hodina tance a lásky“ /Kohout/ - tragický příběh s židovskou primabalerínou, která
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učí dceru nacistického velitele Terezína
tanci. Známé též z ﬁlmového zpracování. „Hitlerova mládež útočí“ /Kessler/ dramatický osud nezkušených mladíků
nasazených do bojů.
Z publikací věnovaných osobnostem kulturního života to jsou například:
„Tom Cruise“ /Morton/ - téměř románově zpracovaný životopis současného
amerického ﬁlmového herce, „Komik
se smutnýma očima“ /Rychetníková/
- tajemství života a nevyjasněné smrti
herce Jiřího Hrzána, „Jiřina Jirásková
osobně“ /Koenigsmark/ - rozhovor s
oblíbenou českou divadelní a ﬁlmovou
herečkou.
Z naučné literatury stojí za pozornost: „Sádrokarton“ /Nyč/ - co vše potřebujeme k práci s tímto materiálem,
„ Komíny“ /Jiřík/ - aktuální 3. vydání –
rekonstrukce starých i výstavba nových
komínů. Historická témata přináší „Slavkov 1805“ /Castle/ - vše o bitvě u Slavkova, „Krvavá cesta k Sarajevu“ /Martínek/
- historie, která vyvrcholila v létě 1914
atentátem na následníka trůnu. „Buď já,
nebo pes!“ /Eichler/ - výchova a problémové chování psů, „Nevěra a co s ní“ /
Uzel/ - známý odborník přináší příběhy
a rady ze své praxe. Pro rodiče jsou určeny tituly: „ Děti potřebují hranice“ /Rogge/ - co s nezvladatelnými a zlobivými
dětmi, „Hra ve vývoji dětí“ /Sobotková/.
Pravou lahůdkou pro všechny pletařky
je publikace „ Čepice a kloboučky pro
každou náladu“ /Corronová/ - čepice,
barety, kšiltovky, kloboučky - každý jiný
40 modelů.
Pro nejmladší čtenáře jsou určeny
tyto publikace : „Hrajeme si s Méďou
Packou“ /Jožinová/, „Myší vyprávěnky
pro kočku“ /Schefﬂerová/, „Neználek v
Kamenném městě“ /I.Nosov/ - pokračování slavných příběhů o oslíčkovi
Neználkovi a jeho kamarádech, „Přežít“
/Wilsonová/ - jak to také může dopadnout na dětském letním táboře, „Strašidlo po telefonu“ /Ibbotsonová/ - střetávání světa duchů a lidí, „Motýlí čas /
Zadinová/ - příběh dvou sester dvojčat,
které se musí vyrovnat se smrtí matky.
Z naučné literatury pro děti nám
mimo jiné přibylo i několik knížek z oblí-

bené řady Děsivé dějiny a Děsivá věda.
Zde se formou nadsázky i zvláštního
humoru dozvídají fakta z různých oborů,
které by jinak byly suché a nezáživné.
Jsou to „Divocí Anglosasové“, „Francie“,
„Trapné britské imperium“, „Neskuteční
Inkové“ /vše Deary/, „Zapálení jezuité“ /Ferstl/, „Potrhlí vědátoři“, „Příšerné
světlo“ /Arnold/.
Tyto a ještě další knihy a knížky naleznete v naší knihovně.
Knihy pro nejmenší čtenáře si našly cestu koncem března na akci Noc
s Andersenem do MZŠ Velký Osek do
prvních a druhých tříd. Při „nocování ve
škole“ je navštívila „pohádková babička“
s plným košíkem pohádkových knih a
spolu se svou pomocnicí jim před spaním přečetla plno hezkých pohádek a
pověděla něco o Dni pro dětskou knihu,
H. CH. Andersenovi a V. Čtvrtkovi. Věříme, že z většiny malých posluchačů se
stanou dobří čtenáři a návštěvníci naší
knihovny.
J. Dohnalová,
Obecní knihovna Velký Osek

BÁJEČNÉ PRÁZDNINY A
Otevírací doba:

PO + ČT

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
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DOVOLENOU SPOLU S BÁJEČNOU KNIHOU!

VOJAN – LIBICKÝ VOJAN V KRAJANSKÉ
VÍDEŇSKÉ ŠKOLE
Divadelní spolek Vojan Libice nad
Cidlinou zavítal v polovině května do
české menšinové školy Jana Amose
Komenského ve Vídni. V podstatě tak
zopakoval svůj loňský úspěšný zájezd
a dětem několika národností zde opět
sehrál pohádku Měla babka čtyři jabka.
Ještě před tím si však libičtí ochotníci
prohlédli známou rotundu sv. Kateřiny ve Znojmě. V městečku Jaroslavice
pak také nabídli dětem a jejich rodičům
zmíněné pohádkové představení. Podle
ohlasu a potlesku bylo zřejmé, že mělo
úspěch.

ale i česky nebo slovensky. „Krajanů je
dnes ve Vídni kolem pěti tisíc, někteří
z nich jsou organizováni v několika spolcích. Jeden z nich – Omladina, dokonce
hraje na školním jevišti divadlo,“ dodala
Sylva Hajek.
Krátká návštěva hlavního města
Rakouska vyvrcholila prohlídkou bývalého císařského paláce Hofburgu. Tady
účastníky zájezdu zaujala sbírka stříbrného stolního náčiní a dalších předmětů

ze zlata a porcelánu svědčících o přepychu císařského dvora. Kroky ochotníků
dále vedly do soukromých komnat panovníka Františka Josefa I. a jeho choti
Alžběty zvané Sisi.
Libický soubor si přivezl hodně dojmů a zážitků, lze tedy soudit, že v budoucnu svoji návštěvu Vídně zopakuje.
Milan Čejka

O vystoupení ve Vídni projevila zájem především ředitelka místní dvojjazyčné mateřské školy Sylva Hajek, ale
přišli se podívat i prvňáčci z menšinové
školy. „Děti se na pohádku moc těšily a
opravdu se všem moc líbila, zejména
pak melodické písničky. Potom měla
děcka radost, že si mohla vaše loutky
zvířátek zblízka prohlédnout a pohladit.
Až si připravíte nějakou novou pohádku,
tak určitě zase přijeďte,“ znovu pozvala
ochotníky ředitelka.
Ještě po první světové válce dosahoval počet vídeňských Čechů až 150
tisíc a jejich děti navštěvovaly české
školy hned v několika městských obvodech. Dnes z nich zůstala, škola Jana
Ámose Komenského na Sebastianplatz.
Na 250 dětí se tu v dvojjazyčné škole učí
sice podle rakouských osnov, ale všechny předměty se vyučují nejen německy,
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NADĚJE O. P. S.
BESEDA S MARTINOU
SÁBLÍKOVOU V MZŠ
NADĚJE o.p.s. a Masarykova základní škola ve Velkém Oseku uspořádaly dne 3. 4. 2012 pro žáky základní
školy besedu s Martinou Sáblíkovou a
trenérem Petrem Novákem.

DEN DŘÍVE NAROZENÝCH
Ta naše písnička česká, ta je tak
hezká...
17. května NADĚJE o.p.s. uspořádala již 7. setkání našich občanů na Dni
dříve narozených. Pro poslech i tanec
zahrála hudební skupina Františka Moravce z Říčan u
Prahy. Zavzpomínali jsme a
hlavně
zazpívali naše milé
české písničky,
zatančili polku
i valčík a rozloučili se písní
„Byla noc krásná májová“. Na
viděnou, vážení
a milí, na podzim 7. října.

Tělocvična praskala ve švech. Kdo
by nechtěl na vlastní oči vidět naši dvojnásobnou olympijskou vítězku a devítinásobnou seniorskou mistryni světa
na vlastní oči. Navíc se jí moci na cokoliv zeptat. Martinu a Petra přivítalo
mohutné „fandění„ jako na stadionu –
„MARTINA…MARTINA…MARTINA….
Moderátor Jiří Vávra z NADĚJE o.p.s.
přivítal hosty žijící ve Velkém Oseku.
Poděkoval za sponzorský dar pro NADĚJI o.p.s. v roce 2011 a položil několik
prvních otázek. Potom se již hrnula lavina dotazů od žáků a učitelů a to jak na
trénink, závody, ale i na soukromí obou
hostů. Mezi hosty bylo i několik seniorů z Velkého Oseka, kteří jsou velkými fanoušky Martiny Sáblíkové. Mnozí
z nich nemohli dojetím ani mluvit. Po
60 minutách otázek a odpovědí, někdy
i vtipných odpovědí, následovala autogramiáda a focení s Martinou a Petrem.
Většina zúčastněných litovala, že čas
besedy tak rychle utekl. Žáci si mimo
podpisů a fotograﬁí jistě odnesli i spoustu zážitků. Ale hlavně se dozvěděli, že
pokud chci být v životě nejlepší, musím
na sobě tvrdě a poctivě pracovat. Jsme
hrdi na to, že Martina Sáblíková a Petr
Novák žijí u nás ve Velkém Oseku.
Jiří Vávra
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MALÉ POOHLÉDNUTÍ
ZA JARNÍ BURZOU VĚCÍ
A ROSTLIN
V rámci akcí NADĚJE o.p.s. se
opět ve dnech 27. – 29.4.2012 konala
Burza věcí a rostlin. Opět byla možnost pro naše občany darovat oblečení
na charitu přes Diakonii Broumov, Dětský domov v Nymburce a Kojenecký
ústav v Kolíně. Roztřídění věcí na dětské a dospělé, které přinášíte, nám velmi usnadní práci.
Myslím, že burza oblečení je mezi,
hlavně mladými maminkami, hodně zaběhnutá. Přišlo jich sem hodně. Neježe
na burzu vložily mnoho dětských oblečků, ale také si je v jiných velikostech nakoupily.
Pro burzu rostlin nebylo letošní jaro
zrovna příznivé. V mrazech mnohým
zahrádkářům hodně venkovních rostlin pomrzlo, prakticky se na burze neobjevily skoro vůbec skalničky. Úhony
dle různých sdělení doznaly také venkovní okrasné trávy, pěstované sukulenty, kaktusy. O to víc se zde vyjímaly
krásné kořenáčové petúnie darované
panem Bajerem z místního zahradnictví ADAVO. V květináčích i v závěsech,
všechny byly nádherné. Mezi rostlinami
se objevila i cizokrajná opuncie, již velmi vzrostlý exemplář - rostlina středomořského rázu, připomínající některým
krásnou dovolenou. Chci také poděkovat panu starostovi, který nám umožnil vybrat zahradní rostliny pěstované
panem Bednářem, který již není mezi
námi, a který mnoho let pravidelně přispíval svými výpěstky a radami na burzy rostlin.
Děkuji všem dárcům za snahu,
a všem, kteří si naopak zase něco pro
svou potřebu vybrali. Všechny dobrovolníky těší, že jejich snaha má smysl –
a tímto jim děkuji za jejich nadšení
a práci při zabezpečení akce. Se všemi
se těším na další burzovní setkání na
podzim na přelomu září/října 2012.
Za NADĚJI o.p.s.
Kubíčková Monika

NADĚJE o.p.s.

Zpravodaj obce Velký Osek
KERAMICKÝ KROUŽEK
PRO DOSPĚLÉ
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Divadelní představení se konají
v Lidovém domě 16. června 2012 od 10
hod. a od 15 hod.

POZVÁNKA NA
PŘEDSTAVENÍ
VO divadlo pro Vás připravuje pásmo dvou pohádek - O Červené Karkulce a O perníkové chaloupce. Obě pohádky jsou pojaté s úsměvem a mírnou
nadsázkou, tak aby se herci i děti dobře
bavili. Těšíme se na Vaši účast.

Ukázka výrobků z keramického
kroužku - březen – květen 2012

Alena Vávrová,
vedoucí VO divadla

Ukázka z divadelní zkoušky

NADĚJE o.p.s. nabízí

PÁ R T Y H R A D
K PRONAJMUTÍ
Plocha: 9.8 m2
Výška: 215 cm, šířka: 255 cm, délka: 355 cm
Váha: 15 kg
Max. zátěž: 113 kg
Certiﬁkáty: TUV, GS
Laminované PVC a nylon
V CENĚ ATRAKCE JE:
přepravní taška
fukar (230V, 50Hz)
ukotvovací kolíky

Vhodné na ﬁremní i soukromé oslavy a akce
Cena pronájmu atrakce: 1000,- Kč / den
Kontakt: M. Kupcová, tlf. 723718690, e-mail martina.kupcova@seznam.cz
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KORÁLEK
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY NA MÁČIDLE
Dne 27.4. proběhly na Máčidle dětské rybářské závody, které byly pořádány u příležitosti slavnostního otevření
sběrného dvora zrekonstruovaného za
ﬁnanční podpory TPCA.

Mnoho dětských rybářů si tuto příležitost nenechalo ujít a společně se
svými rodiči a prarodiči prožilo krásné
sluneční odpoledne. Hned několik úlovků na sebe nenechalo dlouho čekat.
I když ne každý měl v chytání ryb štěstí, odměna čekala na každého účastníka. Závodníky přišly podpořit také děti
z družiny z MZŠ Velký Osek. Děti, které
se s tímto sportem ještě nesetkaly, se
mohly seznámit s rybářskou výbavou
a technikou chytání. Diplomy z dílny
pana Líznera a ceny pro ty nejlepší předal ředitel TPCA. Všem zúčastněným
přejeme do budoucna samé velké úlovky a organizátorům, spolku Hastrman,
mnoho nadšených a trpělivých rybářů.
Akci podpořil Korálek - www.koralek-velky-osek.webnode.cz
Za Korálek,
Kateřina Hovorková
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ČARODĚJNICE
NA MÁČIDLE
Letošní slet čarodějnic a čarodějů
proběhl v krásném prostředí Máčidla.
Čarodějnické zkoušky byly skládány
z poznávání různých “bobulí” - semen
polních plodin, “letu” a orientace v labyrintu a samozřejmě došlo i na výrobu kouzelného amuletu. Upálením naší
hrozivé čarodějnice jsme zažehnali vše
zlé a otevřeli bránu jen dobrým skutkům
a příchodu jara.

Zpravodaj obce Velký Osek
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Všichni účastníci sletu si zaslouží
velkou pochvalu a doufáme, že se uvidíme i s dalšími dětmi a jejich rodinami
na plánovaném DNI PRO DĚTI, který
se koná 23.6. na fot. hřišti ve Velkém
Oseku.
více informací naleznete na našich
nově vznikajících stránkách www.koralek-velky-osek.webnode.cz.
Děkujeme všem sponzorům za podporu.
Za Korálek,
Kateřina Hovorková

JEŠTĚ JEDNOU OCHOTNICKÉ DIVADLO
Za počátek ochotnického divadla ve
Velkém Oseku byl až doposud považován rok 1931 a to díky záznamu v Pamětní knize Sokola, kde se uvádí, že
v tomto roce sehrál divadelní soubor
DOBROMIL hru J.K. Tyla Fidlovačka.
Nyní se však objevily další informace,
které posouvají vznik oseckého ochotnického divadla o mnoho let zpátky a já
proto pokládám za vhodné s nimi osecké občany seznámit.
V časopisu THALIE z roku 1899 se
uvádí, že v tomto roce byl ve Velkém
Oseku založen divadelní soubor OMLADINA a uvádí se i název první uvedené
hry – Dejte mi babičku. Další informace
pocházejí z Národního archivu – Fond
ZU Spolky z roku 1921 - kde je uvedeno, že v tomto roce byl ve Velkém
Oseku založen Dělnický spolek divadelních ochotníků. Ten pravděpodobně
hned při založení, nebo o něco později,
přijal jméno DOBROMIL, což je ovšem
pouze moje domněnka. Není to písemně doloženo. Každopádně pod tímto názvem už spolek ﬁguruje v Pamětní knize
Sokola v roce 1931.
V publikacích Místopis českého
amatérského divadla a Ve službách
Thálie se uvádí vznik dalšího souboru
s názvem TYL v roce 1938. To je ovšem

v rozporu se zápisem v Obecní kronice, kde se jako vznik TYLA uvádí až rok
1939. A nejednalo se o další soubor.
Vznikl přechodem souboru DOBROMIL
ze Sokola, pod jehož patronací doposud působil, do Viktorie.
V publikacích jsou uvedena jména
Ant. Šuberta, Jos. Kučery, Frant. Kubíčka, V. Drahného, K. Kočího, Lad. Bureše, Pavla Raka, Zd. Mračkové, Ant. Sochůrka, K. Komárka, E. Morávkové, Jar.
Morávka, V. Jukla a Frant. Vavrušky, kteří jsou označeni jako zakladatelé TYLA.
Jedná se pravděpodobně o členy DOBROMILA, kteří dali podnět k přechodu
souboru do Viktorie a přijetí názvu TYL,
pod kterým pak dale pokračovali v divadelní činnosti.
Prvním představením souboru byly
v roce 1939 hra Adolfa Branalda Česká maminka. Největší úspěch přinesly
ochotníkům inscenace her Karla Zajíčka Královna Dagmar v roce 1940 a E.
F. Šamana Sluneční den v roce 1941.
Ve jmenovaných publikacích se také
uvádí, že soubor TYL měl 47 členů,
do roku 1943 nastudoval neuvěřitelných 26 her a divákům je představil
ve 39 představeních. A tady dochází k
dalším nepřesnostem. Soubor TYL nemohl za 5 let své existence nastudovat

26 her. To by znamenalo 5 premiér ročně a to rozhodně v silách a možnostech
ochotníků nebylo. Pravděpodobně se
jedná o celkový soubor her, které uvedly soubory OMLADINA, DOBROMIL
a TYL. Rovněž tvrzení, že v Oseku se
hrálo divadlo do roku 1943, je pravděpodobně chybné. Je obecně známo, že
německé okupační úřady vydaly v roce
1941 zákaz spolčování a tím i zákaz divadelních představení. Tomu odpovídá
I zápis v Obecní kronice, který uvádí jako poslední válečné představení
operetu K.Melíška Petříček a Pavlíček
v roce 1941.
Uvedené informace z časopisu Thálie, z Národního archivu, z publikací
Místopis českého amatérského divadla
a Ve službách Thálie, byly použity při
tvorbě Databáze českého amatérského divadla. Pokud se týká informací
o oseckém ochotnickém divadle, je tato
Databáze poněkud chudá a nepřesná.
Jsem proto rád, že zpracovaná Historie
velkooseckého ochotnického divadla,
se kterou jste se mohli postupně seznámit v Osečanu, poslouží k doplnění
a upřesnění zmíněné Databáze. Osečtí
ochotníci v ní tak získají důstojné místo.
Václav Židů
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TJ SOKOL VELKÝ OSEK
T. J. SOKOL VELKÝ OSEK
POŽÁDAL O GRANT
Grantový program TPCA Partnerství pro Kolínsko vznikl v roce 2005
s cílem podporovat rozvoj regionu. Jeho
prostřednictvím bylo dosud rozděleno přes 28 miliónů korun. V pořadí již
8. ročník grantového programu automobilky TPCA Toyota Peugeot Citroën
byl zahájen vyhlášením výzvy k předkládání žádosti o příspěvek. V rámci
programu
Partnerství pro Kolínsko
rozdělí TPCA v roce 2012 na projekty
realizované v okruhu do 30 km od své
výrobny 4.000.000,-Kč, přičemž výše
jednoho grantu je vymezena částkou
od 50.000,-Kč do 1.000.000,-Kč. V letošním roce budou opět podporovány
projekty spadající do tří již tradičních
priorit – životní prostředí , bezpečná doprava a vzájemné soužití.

zovat do 30.6.2013. Do stejného data
pak chceme splnit i hlavní cíle projektu.
Tím bude ve spolupráci s VOdivadlem
odehrání nově nastudované pohádky
pro děti MŠ a MZŠ a jedné divadelní
hry pro dospělé diváky v obnovených
prostorách. Zároveň chceme do našeho spolku T.J.Sokol Velký Osek přivítat
do dvou let alespoň polovinu pracovníků TPCA trvale žijících ve Velkém Oseku, včetně jejich rodinných příslušníků.
V nových prostorách pak chceme uspořádat pro zájemce z řad všech pracovníků TPCA turnaj ve stolním tenisu.
Smyslem realizace našeho projektu je prostřednictvím obnovy tradice
ochotnického divadla rozvíjet aktivní
životní styl s posílením komunitního
života v naší obci Velký Osek. Nabízíme všem věkovým kategoriím smysluplné trávení volného času. Vzájemná

Sokolovna

Jeviště

Naše Tělocvičná jednota Sokol Velký
Osek podala žádost do priority III.
Vzájemné soužití. Smyslem této priority je rozvoj aktivního životního stylu
a posilování komunitního života v obci.
TPCA podporuje projekty usilující
o zachování tradic a kulturního dědictví
regionu zaměřené na smysluplné trávení volného času. Náš projekt „Sokol
– tradice ochotnických divadel“ si klade
za cíl, ve spolupráci s VO divadlem, obnovit kulturní činnost v místní sokolovně s využitím prostor, kde se úspěšně
hrávalo ochotnické divadlo. Za pomoci
grantu je třeba kompletně rekonstruovat jeviště (podlahu, propadliště, oponu, závěsy, osvětlení, ozvučení), a hlediště (výměna oken, zateplení stropu,
nové osvětlení, vytápění sálu, nákup
nových židlí). Vše jsme schopni zreali-

spolupráce T.J.Sokol Velký Osek, FŠ
Velký Osek, MŠ Velký Osek, MZŠ Velký Osek, NADĚJE o.p.s., VOdivadla
a dalších spolků a organizací přinese
užitek všem zúčastněným (ochotníci
a diváci, cvičitelé a sportovci, rodiče
a děti, senioři a mládež). Povede ke
vzájemné toleranci a úctě, hodnotám,
které dnešní doba postrádá. Zapojit
chceme postupně takřka všechny občany Velkého Oseku. Areál naší Tělocvičné jednoty Sokol Velký Osek je svoji
rozlohou dostatečně veliký s nabídkou
aktivní realizace všem.
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Jedinečnost projektu „Sokol – tradice spolkových divadel“ spatřujeme
v tom, že dokáže oslovit jak velký počet
občanů Velkého Oseku, tak i dokáže nabídnout sportovní aktivitu pracovníkům
TPCA. Jednorázová veřejně prospěšná

investice přinese mnohaletý užitek a
pomůže udržet více jak 100 letou tradici
spolku.
Žádáme o 985.000,-Kč což je 86,3%
z celkové částky. Pokud uspějeme (rozhodnuto má být do konce června) čeká
nás hodně práce. Příjemné práce,
oslavující 150. výročí založení Sokola
v zemi, ve které žijeme.
Jiří Otta, starosta T. J.

ŽUPNÍ PŘEBOR SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI
V letošním roce se naše T. J. Sokol
Velký Osek zúčastnila župního přeboru
sokolské všestrannosti. Celý přebor se
skládal ze čtyř částí. První část soutěže
se konala 18. února na plaveckém stadionu v Kutné Hoře, kde si 20 našich
závodníků změřilo své síly se závodníky z Kolína, Poděbrad, Plaňan, Peček,
Kutné Hory a z dalších sokolských jednot župy Tyršovy. Soutěže v gymnastice
a ve šplhu, která se konala 31. března
v Poděbradech, se zúčastnilo 28 našich
závodníků. Poslední závod, atletika,
byl obsazen 23 našimi závodníky a konal se 6. května na atletickém stadionu
v Kolíně. V letošním roce se soutěže
zúčastnily nejen naše žákyně a dorostenky, ale své zastoupení v soutěži měli
i naši chlapci díky svému cvičiteli Blahoslavu Burešovi, který chlapce nejen
na závody připravil, ale také se sám
soutěže jako závodník úspěšně zúčastnil. Celý přebor dokončilo 10 oseckých
závodníků – Kačka Hovorková, Kája
Kratochvílová, Eliška Tázlerová, Tereza Holubová, Saša Klimentová, Zuzka
Ulčová, Zuzka Hartmanová, Tomáš Bureš, Dominik Váňa a Blahoslav Bureš.
V atletické soutěži v kategorii mladších žáků Tom Bureš obsadil 1. místo
(1. v běhu na 50 m, 3. ve skoku dalekém
a v hodu kriketovým míčkem). V kategorii starších žákyň IV obsadila Eliška Balounová 1. místo (1. v běhu na 600 m,
3. v běhu na 60 m a ve skoku dalekém)
a Hana Babáková 2. místo (2. v běhu
na 60 m a 3. v běhu na 600 m). Ve šplhu starších žákyň IV se Hana Babáková
radovala z 2. místa.

Zpravodaj obce Velký Osek
ŠPLH:
Mladší žákyně I: 7. místo - Kačka Hovorková, 8. místo – Violka Vokřálová, 10.
místo – Kája Kratochvílová
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Mladší žáci II: 5. místo _ Martin Otta
(3. místo v hodu kriketovým míčkem),
7. místo – Dominik Váňa

Mladší žákyně II: 7. místo - Kristýna
Bendíková, 9. místo – Saša Klimentová,
11. místo – Tereza Mokráčková, 12.
místo – Natálka Váňová

Gymnastika Poděbrady – žáci
a starší žákyně
Další velmi dobrá umístění našich závodníků (do poloviny startovního pole):
PLAVÁNÍ:
Mladší žákyně I: 8. místo – Eliška Pancová, 9. místo – Eliška Tázlerová, 10.
místo – Violka Vokřálová
Mladší žákyně II: 12. místo – Saša Klimentová
Starší žákyně IV: 4. místo – Hana Babáková, 5. místo – Eliška Hošková
Mladší žáci II: 5. místo - Dominik Váňa

Starší žákyně IV: 5. místo – Eliška Balounová
Mladší žáci I: 4. místo – Tomáš Bureš
GYMNASTIKA:
Mladší žákyně I: 6. místo - Kačka Hovorková (3. místo prostná), 9. místo –
Eliška Pancová (3. místo lavička)
ATLETIKA:
Mladší žákyně I: 8. místo – Veronika
Frintová, 12. místo – Kačka Hovorková
Mladší žákyně II: 9. místo – Saša Klimentová, 14. místo – Justýna Špinková
Mladší žáci I: 7. místo – Tomáš Kalaš
(2. místo v běhu na 300 m)

Atletika - Kolín
Všem našim závodníkům gratulujeme k jejich výsledkům a všem našim
cvičencům přejeme hodně sil při přípravě na příští ročník této soutěže.
Helena Babáková
a Marcela Muniová

Nejnovější zprávy o činnosti T.J. Sokol
Velký Osek najdete na www.sokolvelkyosek.cz

FOTBALOVÁ ŠKOLA VELKÝ OSEK
MEZINÁRODNÍ DEN
„FOTBALU PRO VŠECHNY“
– GRASSROOTTS DAY –
16. 5. 2012 JESTŘABÍ LHOTA
Družstvo minipřípravky Fotbalové
školy Velký Osek (hráči narození v roce
2005 a mladší) se zúčastnilo fotbalového turnaje v Jestřabí Lhotě. Abychom
se na turnaj řádně připravili, absolvovali
jsme nejprve na hřišti ve Velkém Oseku
dva přípravné zápasy, ve kterých jsme
porazili mužstva Jestřabí Lhoty a FK
Kolín.
Na turnaji s názvem „Mezinárodní
den fotbalu pro všechny“ se v Jestřabí
Lhotě utkaly týmy domácího Sokola Jestřabí Lhota, FK Červené Pečky a FŠ
Velký Osek. Celkový výsledek nebyl důležitý, ani se nevyhlašoval, oceněni byli
všichni zúčastnění. Šlo jen o hezky strávené odpoledne malých, začínajících,
fotbalistů. Za mužstvo Fotbalové školy
Velký Osek nastoupili brankáři Jakub
Chod a Radek Czako, v poli se střídali
Adam Novák, Ladislav Meloun, Lukáš

Richter, Jan Koška, Matěj Svoboda,
Matěj Legr, Denis Türke a Matěj Průcha.
Pro statistiky jen dodám informaci, že
jsme porazili Červené Pečky 8:1, a domácí Jestřabí Lhotu 7:4, když se o naše
branky podělili – 10x Adam Novák, 3x
Láďa Meloun a 2x Jan Koška.

ročníku, který začíná v září 2012 přihlásit naše mužstvo do soutěže FAČR.
Martin Koška

Znovu ale dodávám, že výsledek
nebyl tak důležitý, protože hlavní je rozvíjet nadšení a zápal malých
fotbalistů pro tuto hru.
V případě zájmu nových fotbalistů
kategorie 2005 a mladší trénujeme každý pátek od 15.30 hod. na hřišti ve Velkém Oseku, abychom mohli od příštího
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FK VIKTORIA VELKÝ OSEK
Dne 22.4.2012 k nám na fotbalový
stadion zavítal populární tým Slavoje
Houslice. A jak se nám ho sem podařilo
dostat? Exibiční zápas se Slavojem vyhrál kapitán velkooseckého týmu Lukáš
Černý v soutěži během premiéry ﬁlmu
Okresní přebor.
Takový nával nejspíš náš stadion
ještě nezažil a těžko si dokáži představit událost, která tento zápas trumfne.
Náš tým, který hraje skutečně okresní
přebor remizoval s televizními hvězdami 8-8.V tomto utkání, ale nešlo o výsledek, byla to spíš společenská událost. Přestože chyběly hlavní hvězdy
Okresního přeboru Luděk Sobota a
Ondřej Vetchý, dorazil například režizer
ﬁlmu Jan Prušínský a další herci Lukáš
Langmajer, Petr Franěk, představitel
Jardy Kužela David Novotný, který nastoupil v pro něj typickém dresu Rooneyho, či Ladislav Hampl hvězda seriálu Cesty domů a především jáčkující
veterinář Áda Větvička v podání herce
Leoše Nohy.

O poločase i po zápase se naše
hřiště zaplnilo nejen dětmi, ale i od-

rostlejšími fanoušky, se kterými se
herci (fotbalisté) ochotně fotografovali
či rozdávali autogramy, stejně jako s několikanásobnou olympijskou vítězkou
a mistryní světa v rychlobruslení Martinou Sáblíkovou, která provedla čestný
výkop.

Na stadion si našlo cestu 1200
platících diváků, ale ve skutečnosti bylo
na zápase kolem
dvou tisíc lidí. Děti,
dlouholetí členové
a hosté měli vstup
zdarma.
Závěrem bych
chtěl
poděkovat
všem dobrovolníkům , kteří se podíleli na přípravě
této akce. Dík je o
to větší, že na přípravu celé akce
jsme měli pouhý
týden. Speciální dík
patří OÚ ve Velkém
Oseku, který přispěl nemalou měrou ke
zdárnému průběhu celé akce.
Zdeněk Novák, člen výboru
FK Viktoria Velký Osek

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI
HC VELKÝ OSEK V LEDNÍM HOKEJI
ROČNÍKU 2011/2012 SOUTĚŽE AKHL
V 1.čísle OSEČANU jsem se s Vámi
rozloučil v době, kdy jsme po 25.kole
soutěže byli v Tab. na dobrém 6.místě,
neboť jsme v našem posledním zápase porazili konečného vítěze AKHL
družstvo HC Svatbin poměrem branek
3:2. Tento a dva předcházející vítězné
zápasy s družstvy HC Křečhoř (8:3)
a HC Nosorožci (7:1) nás v průběžné
Tab. vynesly na velmi dobré 6.místo.
To ale nebylo ještě všechno. O našem

konečném umístněním v soutěži
měly rozhodnout ještě zbývající
zápasy mezi družstvy HC Ovčár
s HC Křečhoří a HC Ovčár s HC
Nosorožci. Omylem jsem ve své
zprávě v 1.čísle Osečanu uvedl,
že konečné výsledky soutěže se
dozvíme až ve 3.čísle Osečanu.
Správně mělo být ve 2.čísle, což
tímto napravuji.
V konečné tabulce výsledků a umístnění jednotlivých družstev, kterou připojuji, se naše družstvo nakonec umístnilo na, pro nás neskutečně výborném,
5. místě. Bylo to pro nás neskutečně radostné zjištění. Takový výsledek jsme si
nepřipouštěli ani ve snu. Byl to pro nás,
reprezentanty obce, doposud největší
úspěch.
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VELKOOSEČTÍ SE STALI
VÍTĚZI 1.KUTNOHORSKÉHO
POHÁRU AKHL
To ale nebylo vše. Přijali jsme
pozvání pořadatelů na účast v 1.ročníku Kutnohorského poháru AKHL, konaného 24.3.2012, kde našimi soupeři
byla družstva HC Křečhoř, Malína, Nosorožců, Ovčár a Svatbína.
Účastníci poháru byli dle regulí soutěže rozlosováni do dvou skupin po
3 družstvech. Skupinu A tvořila dr. Ovčár, Nosorožců a V.Oseku. Skupinu B
pak dr. Křečhoře, Malína a Svatbína.
Hned v 1.našem zápasu s dr. HC Ovčár jsme nešťastně prohráli brankou
v posledních 10 sekundách před koncem zápasu v poměru 2:3. Další zápas
nás čekal až ve 13.15 hod. (ten 1.jsme
odehráli v 0.08h.). Mezi tímto časem se
hrály další zápasy ve skupinách. Pro
nás byl důležitý výsledek, ve kterém Nosorožci porazili dr.Ovčár poměrem branek 5:1. V následujícím našem zápase
jsme porazili dr.Nosorožců 4:0 a stali
se tak poměrem branek vítězem naší A
skupiny: 1. HC Velký Osek s celk.skore
6:3 a 3 body, 2.HC Nosorožci s poměrem branek 8:6 a na 3.místě skončilo
dr. HC Ovčár všichni se ziskem 3 bodů.
Ve skupině B se stalo vítězem dr.
HC Malína skore 7:2 a ziskem 6.bodů,
2.místo obsadilo dr. HC Křečhoř poměrem br. 7:9 a 3 body a na 3. místě dr. HC
Svatbín poměrem br. 5:8 a 0 body.
Finálová skupina se hrála systémem:
1A:1B s výsledkem 4:0 !!!
2A:2B s výsledkem 4:5
3A:3B s výsledkem 2:7
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Konečné výsledky 1. Kutnohorského
poháru AKHL:
1. HC Velký Osek
2. HC Malín
3. HC Křečhoř
4. HC Nosorožci
5. HC Svatbín
6. HC Ovčáry

Vítězem 1. ročníku Kutnohorského
poháru AKHL dne 24.3.2012 se stalo družstvo HC Velký Osek ve složení
těchto hráčů: T. Rákosník, L. Kedzior,
L. Černý, M. Vlasák (všichni odehráli
základní skupinu a pak museli odejít
z různých důvodů domů, nebo do zaměstnání) a dále ve ﬁnálovém utkání pokračovali hráči R. Novotný, A. Chaloupka, J. Hladík, V. Špitálník, R. Socha, M.
Lhota, R. Krátký, P. Plaček, J. Nohýnek
a brankař M.Kulich.
Na závěr své zprávy chci podě-

Konečné výsledky můžete sledovat také na http://www.sksrsni.cz, v sekci AKHL.

kovat všem hráčům HC V.Oseku (i těm,
kteří s námi odehráli zápasy v průběhu
celé sezony a nemohli se z různých důvodů zúčastnit konečných zápasů našeho družstva) za obětavost a dobrou
reprezentaci naší obce, ale i zastupitelům OU za poskytnutou ﬁnanční podporu, bez níž bychom nemohli tento drahý
sport provozovat. Také bych rád, i přes

všechnu euforii nad naším umístněním
v soutěži AKHL ročn. 2011/2012 na
5.místě a vítězstvím v 1.ročníku Kutnohorského poháru 2012, kde jsme vedle
diplomu a poháru obdrželi také lahev
šampaňského a prasečí hlavu, přiznal
známé rčení: „Nezvítězí vždy ten nejlepší, ale ten, kdo má v daném okamžiku větší štěstí”. A to je i náš případ.
S pozdravem sportu zdar, lednímu
hokeji zvlášť se s Vámi, věrnými čtenáři
Osečanu, loučí za všechny hráče HC
Velký Osek,
Bohumil Kaipr

foto: svoboda.info
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TIP NA VÝLET: NA KOLE ZA MINERÁLNÍMI
PRAMENY POLABÍ
TRASA:

– Velký Osek –
– Poděbrady –
– Polabec –
– Písková Lhota –
– Hořátev –
– Kostelní Lhota –
– Sadská –
– Hradištko –
– Kersko –
– Semice –
– Lysá nad Labem –
(dohromady 45 km.)
Začínáme cestu za minerálními prameny Polabí jak jinak než u minerálního pramene ve Velkém Oseku. Cesta
do Poděbrad probíhá po již mnohokrát
projeté cyklostezce okolo soutoku Labe
s Cidlinou, kde to dnes žije už od rána.
U občerstvení se grilují klobásy a jejich
vůně se rozlévá do okolí. Oproti zvyklostem tentokrát nezastavujeme, čeká
nás ještě dlouhá cesta. Lákadel pro zastavení cyklistů tu neustále přibývá, je
otevřena už čtvrtá restaurace mezi soutokem a Poděbrady. Přijíždíme k lávce
pro pěší u Poděbrad. Zde je od loňského roku otevřen nový minerální pramen
zvaný Svatojánský.

Svatojánský pramen
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MINERÁLNÍ PRAMENY
V PODĚBRADECH
Poděbradské minerální vody se
nachází v hloubce okolo 100 metrů ve vrstvě druhohorních pískovců. Minerální vody jsou zespodu
syceny oxidem uhličitým z tzv. poděbradského zlomu a seshora utěsněny vrstvou opuky.
Pro Poděbrady převratná novinka píše svou historii od roku 1905,
kdy kníže Hohenlohe dal na poděbradském zámku vyvrtat studnu,
kdy vrt v hloubce okolo 96 metrů
narazil na minerální pramen. V letech následujících byly navrtány
další prameny a zřízeny lázně. Pramenů postupně přibývalo, avšak
kvůli zachování kvality podzemních
minerálních vod byla většina z nich
ve druhé polovině 20 století zlikvidována. Nyní se pro potřeby Poděbrad, Lázní Poděbrady a stáčení
Poděbradky využívají vrty severně
od města, které napájejí stávající
spotřebitele vody včetně veřejně
dostupných pramenů.
Veřejně přístupné jsou prameny
Žižkův a Trnkův u nádraží, Eliščin
pramen na lázeňské kolonádě, Riegrův pramen na Riegrově náměstí
a Svatojánský pramen u Labe.
Zastavujeme u nově zřízeného
(červen 2011) Svatojánského pramene,
kde si dáváme kratší přestávku. Tento
pramen je napájen samostatným vrtem,
který slouží k výzkumným účelům této
oblasti minerálních vod. Za prohlídku
stojí i dětské hřiště naproti pítku. Přes
lávku pro pěší a cyklisty se dostáváme
na druhý břeh Labe a přes místní část
Polabec přijíždíme do Přední Lhoty.
Vyhýbáme se dopravně frekventované
silnici 2 třídy (tzv. staré Hradecké silnici) přes místní obce. Přední Lhota je
tvořena prakticky jednou ulicí, na jejímž
konci navazujeme asfaltovou spojkou
na Pískovou Lhotu a pokračujeme na
Hořátev. Na návsi v Hořátvi zabočujeme doleva a po zpevněné komunikaci

přijíždíme k řece Výrovce, u níž se nachází další pramen a malé odpočívadlo.

JAK VZNIKÁ A K ČEMU
SLOUŽÍ MINERÁLNÍ VODA
Minerální voda je voda se zvýšeným obsahem minerálních látek.
Minerály obsažené v horninách
obohacují tuto vodu a voda je pod
tlakem unášena k povrchu. Tato
voda má velmi rozmanitou teplotu
i složení, vždy záleží na tom, z jakých hloubek a hydrogeologických
poměrů je vytlačována. Minerální
voda slouží zejména v lázeňství
a k výrobě minerálních vod. Může
mít léčivé účinky, ale doporučuje se
pít v přiměřeném množství.

Pramen Hořetev

Pramen Sadka
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Ochutnáváme vodu a pokračujeme
dále na Kostelní Lhotu zkratkou přes
les. Z Kostelní Lhoty následuje tříkilometrový úsek po hlavní silnici, která je
však dostatečně široká a o víkendu je
naštěstí nákladní doprava minimální.
Na okraji Saské nacházíme minerální
pramen Sadka, který je však funkční
pouze ráno a odpoledne. Sadka je mírně radioaktivní voda. Její denní doporučená dávka je 0,3 litru. Přijíždíme na
náměstí do Sadské, kde je možnost si
trochu odpočinout. Cesta dále pokračuje přes Hradištko do osady Kersko,
kde si uděláme takovou malou zajížďku
na zajímavá místa.

Pokračujeme po silnici dále směr
Semice. Semice je zemědělská obec
známá pěstováním zeleniny. Je vidět,
že lid je tu pracovitý, přestože se asi
většinou nejedná o našince. Projíždíme
celou obcí a potkáváme 4 hostince a restaurace, což je pro jinak nezajímavou
obec s 880 obyvateli unikátní. Za Semicemi se lze pokochat z mostu přes Labe
z roku 2002 výhledy na Labe. Čtvrtí Litol
přijíždíme k nádraží Lysá nad Labem,
kde naše dnešní cesta končí. Vracíme
se zpátky osobním vlakem do Velkého
Oseka.
Jakub Munzar
Kersko – pramen Kerky

Přijíždíme k minerálnímu prameni
(zvaný Kerka), kde je poměrně rušno.
Restaurací u pramene se nenecháme zviklat a okolo Lesního ateliéru
Kuba dojedeme až k tradiční restauraci
Hájenka.
V duchu ﬁlmu Slavnosti sněženek
se zde sluší zaobírat pouze jednou
otázkou:

Cyklistovo dilema

Se šípkovou nebo se zelím? Samozřejmě mluvíme o kančím mase, jehož
způsob konzumace byl hlavním sporem
mezi místními myslivci v již zmiňovaném ﬁlmu. Zde však nelze pohrdnout
ani kančím gulášem a dalšími dobrotami. Prostředí zdejší restaurace má
zkrátka nezapomenutelné Genius loci
a nic na tom nemění množství turistů.
Člověk by neřekl, že se zde Slavnosti
sněženek točily již bezmála před třiceti
lety…

Kersko – pramen Kerky

KDE SE TAKÉ MŮŽETE ZASTAVIT:

Ristorante La Barca, Sadská:
www.pizzerie-nymburk.cz/la-barca.html

Bowling Squash Sadská:
www.bssadska.cz/restaurace.html

Restaurace Hájenka, Kersko:
http://hajenka-kersko.cz/
Všechny restaurace mají pěknou
venkovní zahrádku a dostatek místa pro
jízdní kolo.

KERSKO
Je osada při obci Hradištko.
V roce 1934 rozparceloval majitel
pozemku část lesa sítí pravoúhlých
cest a pozemky prodal zájemcům
o výstavbu rekreačních objektů.
Převažuje funkce rekreační, místních obyvatel je zhruba 120. Osada je známá pobytem spisovatelem Bohumila Hrabala a ﬁlmem
Slavnosti sněženek napsaném dle
předlohy jeho knihy. V osadě funguje kromě „slavné“ Hájenky ještě
Restaurace u pramene a Lesní ateliér Kuba, který se zabývá výrobou
keramiky a kulturními akcemi.
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POHÁDKA O VODNÍKOVI BAČÁKOVI
A VÍLE LUCINCE.
V hospodě u mariáše se toho člověk
dozví nejvíc. To mi takhle v Liďáku při
licitaci zeleného kila starej Kejklíček, to
kilo oﬂekoval Bačákem.
Povídá: „To by v tom musel bejt
Bačák, aby ti to zelený kilo prošlo, drahoušku!“ V silných kartách jsem měl
jen tuze malinkou mezírku, jen takové
okýnko a to bylo ke všemu otevřené jen
náhodě… tak jsem se otočil…a dal re
na toho Bačáka …a prohrál svoje kilo
v zelenejch jen to břinklo.
Ten Bačák není leckdo, když tak
Kejklasovi seděl na kartě. To dá rozum.
A protože Kejklas bydlí hnedka vedle
Bačovky a Bačovku má každej rok nakvartýrovanou v baráku pověděl mi to,
co neví nikdo, kdo bydlí v Oseku na suchu. Tak hezky poslouchejte.
To s tím Bačákem
a vílou Lucinkou se
stalo tak dávno, že
když člověk vylezl v
noci do tmy, byla v
Oseku tma. Žádný
elektrický osvětlení.
Žádný TPCA s věčným ﬂekem světla
na nebi. Jen svíčky
a louče. A v tý tmě
tmoucí bejvalo na
nebi hvězdiček jako
máku. Jedna z těch
nocí byla kouzelná.
To se na vyžehlené
hladině rybníka co kdysi býval za Osekem k Volárně zjevil celý vesmír. Zrcadlil
se a třpytil závratí všech barev! Až měl
člověk pocit když se na tu nádheru podíval, jakoby se vznesl doprostřed světa! A nejvíc se mu to zdálo, když seděl
na Bačovský vrbě. Jenže na tý Bačovský vrbě sedával vodník Bačák. Protože si tu kouzelnou hladinu rybníka sám
uměl dopřát. To obešel všechnu havěť
svého panství a běda, kdyby někdo jen
zlehýnka štrejchl o nehybnou hladinu!
Povídá: „A nýčko všichni šmejdi zalezou do bahýnka a ani nedutnou, nebo
je vyexšpedýruju Bačovkou rovnou do
Labe!“ Celé to nebeské divadlo trvalo
jen malinký okamžik, ale bylo to náramně úchvatné.
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Nikomu to nevadilo. Jen jedné víle.
Jmenovala se Lucinka. Lucinka se nosila, až jí každej kdo se na ní podíval,
musel obdivovat: „No né, ty jsi ale půvabná víla…jak se jmenuješ?“ „Já jsem
Lucinka ty trdlo…“ pravila víla Lucinka
a zmizela do tmy…Kdo by nebyl z Lucinky paf?! A tu noc, kdy každý čučel
na nehybnou hladinu Bačováku, si na
Lucinku nikdo ani nevzpomněl. Vodník Bačák na svoje představení pozval
i samotného Babylóna, vodníka z řeky
Ohře co všechno viděl a všude byl.
A zrovna v tom nejlepším, kdy bylo vidět
až za Mléčnou dráhu, se hladina rybníka zavlnila, začeřila a rozbouřila tak,
že hvězdy na hladině pohasly a kouzlo
bylo pryč. Lucinka! Vlítla do ticha noci a
všechny šmejdy vodní říše poplašila, že
z toho bylo čóro až na Oseček! Vodníka

do Oseka. Má zkoušečku, čtyřicet let
praxe a nějaký státní přezkoušení. Lampy chvilku blikaly, chvilku neblikaly. Šutr
z toho byl na nervy. Zavolali partu, co
to osvětlení v Oseku vybudovala. Vlítli
na to. Vybalili ﬁdlátka, sváču a jejich šéf
pravil, že to nic není. Elektrika jsou dráty a těma to lítá. Maj zkoušečku, státní
glejt a nějaký plány…. Lampy chvilku
blikaly, chvilku neblikaly. Zavolali na
inženýra. Ten někam hrábl. Pak něco
bouchlo v trafu na obecním dvorečku a
vyhodilo to půl Prahy.
Bačáka málem klepla pepka! A rovnou
za Lucinkou! Lucinka na nic nečekala a
tradá pryč. Honili se Bačovkou, Labem
od pramenů z Kerkonoš až dolu k moři
a bůh ví kde ještě. Nakonec to oba zabalili, a že se vrátí domů. Jenže nebylo
kam. Rybník za Osekem už dávno nebyl. Dokonce ani tma v noci už dávno
nebyla - všude elektrické osvětlení…
Nakonec se Bačák usídlil na Máčidle
a Lucinka? Ta je vidět jen v noci. Zvláště
když nefunguje veřejné osvětlení…
Tak mě napadlo…minulej rok v létě
to nechtělo v obci veřejně svítit ... starosta zorganizoval Jardu Kolínskejch,
ten Šutra a hurá na lampy. Šutr sebejistě
prohlásil, že elektrika jsou dráty a těma
drátama ta elektrika lítá z elektrárny

Za hodinu z toho byli na nervy. Nejvíc starosta páč chodí z úřadu za tmy.
Když už už chtěli volat do Štrásburgu,
Osek se rozsvítil do poslední žárovky.
Nikomu to dodnes není jasný…. Ale
kdyby znali Lucinku, co se umí zjevit,
jen když je tma tmoucí, pochopili by situaci.
Když budete hodní, povím vám příště pohádku O Minže.
Napsal: Luboš Szmatana
Ilustroval: Jiří Vančura

dTest PODPORUJE AKTIVNÍ ZÁKAZNÍKY A OTEVÍRÁ
PRO NĚ NOVOU ELEKTRONICKOU PORADNU
Po dlouhých letech nízkého zájmu o spotřebitelská práva se toto téma stává nyní aktuálním i v České republice.
Časopis dTest v reakci na velké množství spotřebitelských dotazů zahajuje veřejný provoz další bezplatné poradny.
Kvalita potravin, podvodné obchody i nefér přístup prodejců. To jsou témata, která se čím dál častěji dostávají do popředí
zájmu médií. Spotřebitelé se o svá práva začínají více zajímat a aktivně se o ně zasazovat. „Aktivní přístup spotřebitelů oceňujeme a vycházíme jim vstříc naší bezplatnou poradnou,“ vysvětluje vedoucí poradny časopisu dTest Lukáš Zelený.
Poradna časopisu dTest funguje v podobě bezplatné telefonické linky již rok a půl. Jen od začátku roku 2012 vyřešili její
poradci a poradkyně více než 5 000 dotazů. V reakci na velký zájem volajících se poradna nyní zpřístupňuje široké veřejnosti
také v elektronické formě. Každý zájemce tak může na stránce http://www.dtest.cz/e-poradna zadat svůj dotaz týkající se
problémů se zbožím a službami či příbuzných témat. Odpověď následně obdrží e-mailem.
Právníci časopisu dTest sestavili také brožuru „Základní vzory pro řešení spotřebitelských problémů“, která je zdarma ke
stažení na stránkách www.dtest.cz. „Brožuru v elektronické podobě zašleme zájemcům i po zavolání na naši linku 299 149
009. Zákazníci tu najdou vzory pro řešení nejčastějších situací jako reklamace výrobku, odstupování od smluv, reklamace
vyúčtování služeb elektronických komunikací nebo reklamace vyúčtování elektřiny či plynu,“ dodává Lukáš Zelený.
Brožura ke stažení na www.dtest.cz/rady.

KONTAKTY PRO MÉDIA:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat
s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010
této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží,
se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky
nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání
spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer
Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

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

Nabízí zájemcům výuku hry na klasickou,
akustickou a el. kytaru
OD ZÁŘÍ 2012
V Masarykově základní škole ve Velkém Oseku
Zájemci si mohou vyzvednout přihlášku v MZŠ u paní Polákové.
Podrobnější informace na mob. 731 109 295 kdykoliv.

MASÁŽE
M O N I K A K R Á L OVÁ
sportovní a relaxační masáže • aroma masáž
lávové kameny • medová detoxikační masáž
Breussova masáž • baňky • Gua Sha
anticelulitidní masáž + zábal
čoko - masáž
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“

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 31. 08. 2012.
Vydává: OÚ Velký Osek, náklad 1000 výtisků, tiskne: Decibel production, s.r.o.,
registrováno Okr. úřadem Kolín pod značkou PT-03204/2251995

