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Zpravodaj obce Velký Osek

Úvodní slovo
starosty

a kamarády během letních dnů. A pokud přece jen máte nějaké chmury na
své duši, snad Vám je rozptýlí čtení dalšího Osečanu.
Pro děti, ale i rodiče, začíná nový
školní rok, a proto se během prázdnin
provedlo mnoho práce v základní škole
a mateřské školce (úklid, oprava a výměna nábytku, oprava střechy na školní tělocvičně, úprava zahrad ve škole a
školce aj.), aby žáci i ti nejmenší přicházeli do krásného a příjemného prostředí
za novými znalostmi. Možná nejde
o patrné změny na první pohled, ovšem
jsou potřeba a některé z nich představovaly i vyšší náklady z rozpočtu obce.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
věřím, že jste nepodlehli vlivům marnivého léta a je Vaše nálada konstantně slunečná, zejména díky odpočinkovým dovoleným, poznáváním nových,
zajímavých míst a setkávání s přáteli

Aby se obec Velký Osek stala opravdu příjemným a milým místem k bydlení či návštěvě, musí udělat starosta
a obecní zastupitelstvo ještě mnoho
práce. Ovšem již nyní můžeme udělat
něco my sami. Děkuji proto všem, kteří se starají o prostranství před domy,
kteří se zajímají o dění v obci a přinášejí nové nápady a inspirace. I když
není nápad zrealizován, není to tím,
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že by se jím nikdo nezabýval, naopak,
každý je předmětem posuzování výborů, tvořených Vámi občany a členy
zastupitelstva, přičemž musí zohlednit
možnosti finančních prostředků obce.
Ty jsou bohužel velmi omezené. Nejen
naše obec má velkou naději na zlepšení v podobě navýšení zákonného
podílu na daních ve prospěch menších
obcí (mediálně známo jako tzv. změna
RUD – rozpočtové určení daní). Budeli se vyvíjet ekonomika České republiky
alespoň stávajícím tempem, pak by tato
změna mohla do rozpočtu obce přinést
každoroční navýšení příjmů min. o 2
mil. Kč. Tyto prostředky bude chtít obec
především investovat do budování a rekonstrukcí svého majetku.
Snad nejen tato zpráva v Osečanu
je pro Vás příjemným sdělením. Jistě
v něm naleznete spoustu dobrých informací. Věřme, že opravdu svítá na lepší
časy a budete tak mít důvod, pokud jste
tak již neučinili, „přeladit na slunečno“.
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.velky-osek.cz
a na úřední desce před obecním úřadem. Během letního období se konalo
pouze jedno zastupitelstvo, a to 26. 6.
2012, kdy bylo uzavřeno konkurzní řízení na ředitele Masarykovy základní
školy. Zastupitelstvo ze 4 přihlášených
uchazečů vybralo na příštích 6 let pro
tuto funkci pana Mgr. Václava Koberu.
Byl odsouhlasen závěrečný účet obce
Velký Osek za rok 2011, který je k dispozici na obecním úřadě. Jeho součástí bylo přezkoumání hospodaření ze
strany krajského úřadu, které neshledalo zásadní nedostatky v hospodaření obce. Celkové příjmy obce za rok
2011 činily 25 615 920,90 Kč a celkové výdaje dosáhly 23 741 715,83 Kč.
Kladný rozdíl ve výši 2 374 205,07 Kč
je obcí používán zejména na splácení
„starých dluhů“ vzniklých za minulého
vedení obce (v roce 2010 celkově cca
20 mil. Kč) a dále na přípravu projektů
plánovaných investičních akcí. Pozitivní bilance hospodaření obce jí zvyšuje
šanci získat dotační prostředky nebo
investiční úvěr.
	Zasedání zastupitelstva jsou vždy
veřejná, pracovní, o jednotlivých bodech programu se vede diskuse, kdokoliv z občanů má právo vystoupit
a přednést svůj návrh či postřeh. Můžete tak oslovit Vámi zvolené zástupce
přímo, osobně. Program zasedání zastupitelstva je vždy vyvěšen na webo-
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vých stránkách obce a na vývěskách
v obci nejméně 7 dní před jeho konáním.
Nejbližší zasedání zastupitelstva
obce se koná dne dne 30. 10. 2012
od 18 hod., vždy v zasedací místnosti
obecního úřadu obce Velký Osek. Neníli 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. Anketa o hluku 		
Obec Velký Osek je rezidenčním
místem, tj. místem k trvalému a soustavnému bydlení, a to zejména v rodinných
domcích se zahradami. Mnoho uživatelů nemovitostí upustilo od využívání
zahrad k hospodářským účelům (chov
domácích zvířat – králíci, slepice aj., či
pěstování zemědělských plodin – zelenina, ovoce) a chce využívat rekreační
a okrasné funkce zahrady jako místa
k odpočinku a setkávání s přáteli.
V dnešní uspěchané době je možnost
využití vlastní zahrady jednou z posledních příležitostí, jak si odpočinout
od intenzivního kontaktu s lidmi, stroji,
dopravou apod. V minulosti byl určen
k odpočinku poslední den v týdnu –
neděle. Vznikla tak příležitost odpočinout si aktivně (např. turistika) či pasivně (např. dospat se), zajít do kostela,
navštívit přátele a rodinu. Dnes těchto
klidných období ubývá, přesto je třeba
udělat nezbytné domácí a zahradní práce (posekat, nařezat dřevo, úklid). Hluk
se stal běžnou součástí našeho života,
ovšem z hlediska soužití a z hlediska
zdravotního jde o nepříznivou součást
života. Nejde mu čelit tak, že jej zaká-

žeme zcela. To bychom museli zakázat
veškeré činnosti. Lze ale stanovit pravidla, kdy můžeme očekávat produkci
hluku, resp. kdy můžeme očekávat klid.
Z tohoto důvodu se obec rozhodla vyvěsit na obecních stránkách anketu,
kde zjednodušeně řečeno byla možnost
vyjádřit se pro nebo proti jakékoliv regulaci v určitých časových obdobích (např.
svátky, sobota, neděle, či kombinace).
Závěr ankety byl vcelku zřejmý. Velká
část obyvatel si nějakou regulaci přeje.
Záležitost bude posuzovat ještě zastupitelstvo obce, zda v této věci přijmout
příslušnou obecní vyhlášku.

2. Užívání veřejné zeleně
	v obci pro parkování
V minulých číslech Osečanu byla
veřejnost informována, že obecní policie se zaměřuje i na kontroly způsobu
parkování v obci, zejména na veřejné
zeleni. Na základě toho někteří majitelé nemovitostí před svými domy na
své náklady upravili (zpevnili) místo pro
krátkodobé parkování osobními vozidly,
tzv. zatravňovacími dlaždicemi. Obecní policie bude i nadále kontrolovat
parkování v obci a může v některých
případech parkování na zeleni řešit
domluvou či pokutou, zejména jde-li
o opakovaný případ a je evidentní, že
majitel vozidla má možnost parkovat
na vlastním pozemku. Účelem tohoto
opatření je zlepšit vzhled zelených veřejných ploch. Budeme rádi za každou
pomoc.

3. Kanalizace
V červenci 2012 byla ke Státnímu
fondu životního prostředí ČR podána
žádost o dotaci na dostavbu, II. etapy
kanalizace v obci za cca 100 mil. Kč.
Bude-li dotace přiznána, pak by měla
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pokrýt až 70 % z této hodnoty projektu.
Zbytek by měl být financován z rozpočtu obce, s pomocí investičního úvěru
a s pomocí ekologických příspěvků od
majitelů nemovitostí (ty budou stanoveny zastupitelstvem obce nejpozději
po výběru dodavatele stavby). Všechny
stávající nemovitosti v obci by měly mít
možnost se na kanalizaci připojit. Rozhodnutí o získání dotace se obec dozví
zřejmě až v únoru 2013. Pak bude probíhat výběr dodavatele stavby a stavebního dozoru. První práce by mohly začít
v 2. polovině roku 2013 a dokončeny do
poloviny roku 2015.

4. Příprava rozpočtu
	na rok 2013
Výše bylo naznačeno jak vypadá hospodaření obce a jak se bude,
pravděpodobně pozitivně, dále vyvíjet.
Především v současnosti se připravuje
střednědobý finanční výhled obce na
roky 2013 – 2017, který by měl obsahovat základní údaje o příjmech a výdajích obce v tomto období, přičemž
výdajová stránka je prostorem pro stanovení strategických cílů rozvoje obce
včetně vyčíslení jejich finanční nákladovosti. Jinými slovy jde o stanovení prioritních investičních akcí na budování
a rekonstrukci infrastruktury v obci (zejména dostavba kanalizace, vodovodní
přivaděč, oprava komunikací, obnova
veřejného osvětlení, revitalizace Dělnického domu aj.). Z tohoto důvodu obec
v současnosti připravuje aktualizaci
plánu dalšího splácení „starých dluhů“
v závislosti na svých příjmech, a proto
kontroluje i své případné pohledávky,
tj. nesplácené půjčky, nezaplacené poplatky za odpad, ze psů aj. Osoby, které
neplatí řádně a včas své závazky vůči
obci, budou požádány o úplné vyrovnání. V opačném případě musí obec stanovit způsob řešení (včetně právního),
jak nezaplacené pohledávky získat.
Věřím, že dohoda je vždy možná. Nesmí jít ovšem o dohodu jednostranně
výhodnou.

5. Velkoosecká
	sportovní, a. s.
V několika přechozích Osečanech
jsem podrobně popsal situaci ve věci
Velkoosecké sportovní, a. s., přesto si
dovoluji podat další informace o vývoji
situace. Společnosti, jež byla založena

obcí v roce 2007 s majetkovým vkladem
od obce v podobě fotbalového hřiště
a přilehlého pole. Společnost měla dle
jejích stanov provozovat tělovýchovná
a sportovní zařízení a zařízení, sloužících k regeneraci a rekondici. Takovým
zařízením měl být Národní bruslařský
stadion. Ač to nebylo ve stanovách společnosti dáno, začalo představenstvo
společnosti v čele s Ing. Ottou připravovat projekt tohoto zařízení, tj. stavbu,
a to za nejprve 0,5 mld. Kč, následně až
za 1,5 mld. Kč. Jelikož společnost neměla vlastní finanční prostředky, půjčila
si na zpracování projektu za cca 8 mil.
Kč peníze od soukromých společností a i od obce (2,5 mil. Kč) celkem 5,9
mil. Kč + úroky. Projekt i přes soustavné
ujišťování bývalého starosty a zároveň
předsedy představenstva společnosti
Ing. Otty neměl nikdy strategického investora, resp. partnera. Prodej akcií neznámému občanskému sdružení Český
svaz rychlobruslařů (vznikl v listopadu
2009, prosím neplést s dlouhodobě
fungující sportovní organizací Český svaz rychlobruslení, která oficiálně
zaštiťuje tento druh sportu) schválený
na posledním zasedání zastupitelstva
12. 10. 2010 pouhé 3 dny před komunálními volbami v roce 2010 bez jakýchkoliv záruk, je nyní přezkoumáván
Policií ČR z důvodu možného podezření na spáchání trestného činu porušení
povinností při správě cizího majetku.
Vedle této trestněprávní roviny celé
kauzy zastupitelstvo řešilo další záležitosti, když bylo vystaveno tlaku věřitelů, aby okamžitě urovnalo závazky
společnosti (ač obec za závazky společnosti neručila a neručí) poté, co bývalí členové představenstva společnosti
Ing. Jiří Otta a Martin Koška po podpisu notářské dohody o zaplacení dluhů jednomu z věřitelů – projektantem
prof. Navrátilem, do 1 měsíce od jejího
podpisu odstoupili, aniž by byly dluhy
společnosti uhrazeny, a prof. Navrátil
tak měl možnost okamžitě podat návrh
na exekuci, se kterým vyslovili souhlas
ve výše uvedené dohodě právě bývalí
členové představenstva pan Ing. Otta
a pan Koška. Ze strany obce byla snaha o dohodu se všemi věřiteli, aby se
snížily škody na vkladu obce do společnosti, tj. aby nebylo exekuováno fotbalové hřiště a aby byla alespoň z části
vrácena půjčka obce do společnosti ve
výši 2,5 mil. Kč. Bohužel, dohoda neby-
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la uzavřena, i z toho důvodu, že jeden
z věřitelů společnosti Ing. Jiří Otta vyjádřil názor, že by byli věřitelé poškozeni,
pokud by hřiště bylo vyjmuto z majetku
společnosti, eventuálně zatíženo věcným břemenem ve prospěch fotbalových klubů. Následně byla v říjnu a listopadu 2011 zahájena exekuce ze strany
pana prof. Navrátila, kterou zastupitelstvo odvrátilo jediným možným krokem,
a to návrhem na prohlášení konkurzu
na společnost. Ten byl soudem uznán
a nyní připravuje konkurzní (insolvenční) správce vypořádání závazků společnosti (celkově dosahují cca 12 mil. Kč,
k půjčkám je nutné připočítat i smluvní pokuty) s ohledem na stav jejího
majetku (pouze nemovitosti a projekt
Národního bruslařského stadionu). Je
pravděpodobné, že insolvenční správce navrhne prodej majetku společnosti
v dražbě nebo přímým prodejem, tj.
konkrétní osobě doporučené většinou
věřitelů (obec má pouze 25 % z celkových pohledávek společnosti). Záměr
na jiné využití sportovního areálu (fotbalového hřiště) a přilehlého pole tak
vznese případný nový majitel.

	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 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, který v příštím roce bude slavit
již 785 let, kdy byla poprvé existence
obce zmíněna. Přeji Vám hezký, barevný, mírně deštivý a větrný podzim.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce
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Zprávy z obecní matriky
(duben - červen 2012)

Životní jubilea:
80 let:
		

Milada Steinerová		
Marie Tesařová		

85 let:

Jaroslava Dvořáková

90 let:

Miloslava Lejnarová

Marie Kaiprová
František Adamec

Božena Beranová			

Narození:
		
		

Šimon Rücker		
Jáchym Vokál 		

Natálie Kadlecová
Julie Poláková			
Daniela Richterová	Eliška Heřmanová

Úmrtí:
		
		
		

Milada Kazdová		
Václav Rákosník 		

uZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:
		
Otto Jirák - Martina Macková
		

		
		

Jaroslav Pícha - Jana Drdová
Robert Kysilko - Jiřina Čápová

Renata Novotná
Miloslava Borecká

Jiří Kliment				
Marie Nováková

Rostislav Roller - Ilona Bartošová
Pavel Drahovzal - Lucie Holanová
Radek Strašík - Petra Hájková

Loučení s MŠ:
		
		
		
		
		
		
		

Michaela Baštecká
Amálie Kraftová
Simona Bursová			
Valérie Langrová		
Radek Czako	Eliška Masáková
František Dzurko		
Daniel Mózsi
Filip Eger				
Nikola Palánová		Eliška Harapesová
Matěj Martin Svoboda
Václav Hloucal		
Veronika Veselá
Jakub Josef Chod			
Viktorie Vlčková		
Veronika Kohoutková	Lucie Žemlová
Jan Koška		
Jiří Žilka
Ivana Adamcová
matrikářka
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Velký Osek místem pro celý život
aneb proč mít trvalý pobyt v obci
Velký Osek?
Obec Velký Osek s velmi dobrou
dopravní dostupností hlavního města i ostatních částí republiky je velkým
lákadlem nejen pro investory, ale i pro
nové obyvatele. Vedení obce se snaží s ohledem na její finanční možnosti
postupně nabízet a zkvalitňovat služby
pro občany, např. zřizuje školu a školku, připravuje dostavbu kanalizace,
provozuje obecní dvůr pro odkládání
odpadů, udržuje veřejné plochy zeleně, podporuje místní spolky a sdružení
a jiné občanské aktivity. V dnešní době
jsou to ovšem pro obec nemalé výdaje,
v řádu cca 20 mil. Kč ročně. Nesystémové hospodaření obce za minulého
vedení zadlužilo obec tak, že nebyla
schopna dlouhodobě splácet všechny
své dluhy a závazky. I proto hledá obec
každou možnost, jak zvýšit své příjmy
a zefektivnit jejich využití. Výsledkem
mají být „zdravé finance“ obce, které
umožní získat dostatek prostředků na
realizaci nutných investičních projektů
v obci – dostavba kanalizace, oprava
silnic, chodníků, veřejného osvětlení aj.

Zásadní zdroj příjmů pro každou
obec v České republice je podíl na výnosu z tzv. sdílených daní, vybíraných
státem. Jinými slovy, veškeré daně vybírá stát (finanční úřad), ale jen výnos
některých daní se dělí mezi stát, obce
a kraje (daň z přidané hodnoty – DPH,
daň z příjmů právnických osob – DPPO,
daň z příjmů fyzických osob – DPFO).
Pouze výnos daně z nemovitosti je zce-

la příjmem obcí, včetně případného navýšení koeficientu daně z nemovitosti
zastupitelstvem dané obce v rozmezí
celých čísel 1 – 5 (Obec Velký Osek má
od roku 2012 koeficient 3). Podíl obce
na výnosu ze sdílených daní se počítá zejména podle počtu obyvatel (jsou
další menšinová kritéria – rozloha katastru, od roku 2013 pravděpodobně počet žáků navštěvujících školu). Počtem
obyvatel se míní počet občanů s trvalým pobytem v dané
obci (podle údaje
zapsaného v občanském průkazu). Obce
s obdobnou charakteristikou a územím,
jako je Velký Osek,
se postupně od 90.
let rozrůstají, co do
počtu novostaveb pro
bydlení a tím i do počtu jejich uživatelů.
Ti samozřejmě využívají infrastruktury a
dalších služeb obce,
v níž bydlí – škola,
školka, kanalizace,
vodovod, silnice aj.
Bohužel tito uživatelé v nemálo případech
nezmění
údaj o svém trvalém
pobytu do této obce,
do Velkého Oseka,
tudíž daňové výnosy na 1 občana neplynou do rozpočtu
obce Velký Osek,
ale do obce, kde
má stále evidovaný
svůj trvalý pobyt. K
31. 12. 2011 bylo
evidováno v obci Velký Osek 2 204
občanů s trvalým pobytem v obci Velký Osek, skutečný počet obyvatel je o
cca 120 vyšší. Při „daňové výtěžnosti“
(podíl příjmů z daňových výnosů dané
obce vůči trvale hlášeným obyvatelům
v dané obci) na 1 občana 6,6 tis. Kč za
rok 2012 ve Velkém Oseku tak může činit rozdíl v příjmech obce díky rozdílu
mezi počtem obyvatel trvale hlášených
a skutečně bydlících v obci Velký Osek
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až 800 tis. Kč. Bude-li skutečně od
1. 1. 2013 platná změna, že roční „daňová výtěžnost“ na 1 občana v obci Velký
Osek za rok by mohla být až 9,2 tis. Kč,
pak by rozdíl mohl činit až 1 100 000 Kč!
Tento rozdíl je roven téměř ročnímu příspěvku obce na provoz mateřské školy,
nebo na půlroční provoz základní školy.
Díky těmto prostředkům by mohla obec
vybudovat nebo pořídit i spoustu dalších věcí, např.:
- 500 bm chodníků,
- 350 ks nových stromů v obecní zeleni,
- 130 nových laviček a 70 odpadkových košů,
- kompletní rekonstrukci obecního
rozhlasu včetně kabeláže,

-

80 nových stožárů osvětlení,
3 x roční dotace na společenské
a kulturní akce a na činnost spolků
a sdružení v obci.

V dlouhodobém horizontu může být
díky těmto penězům splacen např. dluh
z roku 2005 za kanalizační přivaděč do
Kolína během 2 let, provedena rekonstrukce Dělnického domu za 7 let, nebo
zateplena škola a školka z úvěru na
10 let.
Důvody nepřihlášení se v obci Velký
Osek k trvalému pobytu mohou být různé (např. patriotismus k jiné obci/městu, neznalost). Tímto článkem chci jen
poukázat na skutečnost, která by rozhodování těchto lidí mohla ovlivnit. Jde
o prostředky, které díky nim obec může
získat a následně je vložit do projektu, akce, která poslouží nejen jim, ale
i jejich dětem, příbuzným, sousedům
a přátelům. Jistě jim na obci Velký Osek
záleží, vždyť je i jejich místem pro život, které chtějí mít krásné a útulné. Věřím, že nově příchozí (bytová výstavba
v obci probíhá a bude probíhat i nadále)
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i díky tomuto zamyšlení a vysvětlení se
k nám, na obecní úřad dostaví a stanou se novými občany Velkého Oseku.
Ačkoliv jde o poměrně jednoduchý administrativní úkon, jeho důsledky jsou
pro obec a lidi v ní dost zásadní a dlouhodobé.
Děkujeme za Vaše pochopení a těšíme se na Vás.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek

Obec Velký Osek
byla i v tomto
roce úspěšná
v grantovém
programu TPCA
Partnerství pro
Kolínsko
Projekt obce byl vybrán k realizaci
v 8. ročníku grantového programu
TPCA. V prioritě Bezpečná doprava
bude podpořen projekt instalace zpomalovacích semaforů na frekventované
komunikaci Revoluční. V loňském roce
byl s pomocí grantu TPCA rekonstruován a upraven obecní dvůr, který dnes

slouží občanům k odkládání odpadů
a obecnímu úřadu jako zázemí pro
technické služby.
Obec je zatížena velkým provozem
na krajské komunikaci II. třídy č. 125
(ulice Revoluční). Velká část řidičů zde
nedodržuje dopravní předpisy, zejména
nejvyšší dovolenou rychlost v obci 50
km/hod. Způsobuje tím bezpečnostní
rizika pro obyvatele obce a zvýšenou
hlučnost a prašnost.
Podle dopravní studie, zpracované
pro obec odbornou firmou, projíždí
po komunikaci přes 6000 vozidel denně, z toho více jak 40 procent rychlostí vyšší, než je povolená, 12 procent
rychlostí vyšší než 60 km/hod. Denně
projede komunikací asi 750 nákladních
aut, 50 procent z nich rychlostí vyšší,
než je povolená. Studie doporučuje problém řešit instalací zpomalovacích semaforů. Semafory, které budou v rámci
projektu instalovány ještě v tomto roce,
zklidní dopravu v obci a přinesou občanům větší bezpečnost a nižší zatížení
obce hlukem a prachem. Záznamové
zařízení, které je součástí technologie,
umožní policii ČR vyvozovat důsledky
z nerespektování dopravních pravidel
některými řidiči.
Grantový program TPCA přispěje
na instalaci semaforů částkou 300 tisíc
Kč, která pokryje většinu nákladů na
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tento projekt. Na přípravě projektu se
podíleli pan Michal Dupák a paní Dana
Fagošová, kterým patří dík za dobře
odvedenou práci. Vedení obce při příležitosti vyhlášení podpořených projektů
projednalo s managementem TPCA
další možnosti podpory projektům obce
Velký Osek na zlepšení životního prostředí a bezpečnosti dopravy.
Vladimír Matuš

O grantovém
programu TPCA
	Partnerství
pro Kolínsko
Grantový program TPCA Partnerství
pro Kolínsko vznikl v roce 2005 s cílem
systematicky přispívat k rozvoji kolínského regionu. Každý rok jsou vybírány
veřejně prospěšné projekty, které jsou
podpořeny celkovou částkou 4 milióny
korun. Cílem programu TPCA Partnerství pro Kolínsko je přispět k trvale udržitelnému rozvoji Kolínska, rovnováze
jeho ekonomického, sociálního i ekologického rozměru a k většímu zapojení
občanů do dění v obcích. Podporovány jsou projekty z oblastí vzájemného
soužití, bezpečné dopravy a životního
prostředí.
www.partnerstviprokolinsko.cz

Foto: Symbolický šek převzal od prezidenta TPCA pana Tačihary místostarosta obce.

6

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XVII • 3/2012

Ze školního života
Zprávy z Masarykovy ZŠ Velký Osek
Žáci MZŠ Velký Osek se ve školním roce 2011/2012 účastnili velkého množství předmětových soutěží a olympiád,
kde se ctí reprezentovali sebe a svoji školu.
Vítězové okresních kol soutěží, kteří postoupili do regionálních a celorepublikových kol:
Kateřina Škarková			
Filip Bellinger				
Daniel Gruncl				
Kateřina Drahovzalová			
Kristýna Konyvková			
Lukáš Hűbst, Nikola Bartošová,
Karolína Strejčková, Kamila Loskotová,
Renata Šámalová, Adam Ziegalbauer

olympiáda biologie a dějepisu (starší žáci)
olympiáda fyziky
olympiáda dějepisu (mladší žáci)
mladý zahrádkář (mladší žáci)
mladý zahrádkář (starší žáci)
družstvo mladých zdravotníků

Žáci s výborným umístěním v okresních soutěžích
Hlídka mladých zdravotníků - starší
2. místo
(K. Škarková, Z. Ulčová, K. Konyvková, M. Míčová, S. Demeterová)
Mladý zahrádkář - starší			
2. místo
Marek Kučírek
						
3. místo
Kamila Fehérová
		
- mladší		
3. místo
Daniel Bezucha
Matematika Z6				
2. místo
Damir Gruncl
Olympiáda fyzika			

úspěšný řešitel Jakub Starý
Václav Kobera

Úspěch mladých
	zahrádkářů

Kučírek vybojoval 12. místo z 39 soutěžících.

Ve dnech 22.6. - 24.6. se v Klatovech konalo národní kolo soutěže Mladý
zahrádkář. Naši školu a celý okres Kolín
v soutěži reprezentovali v mladší kategorii Kateřina Drahovzalová ze 6. třídy
a Marek Kučírek ze 7.A.

Kačce i Markovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Pro soutěžící byl jako již tradičně
připraven i bohatý doprovodný program
- hned v pátek večer po prohlídce klatovského náměstí se soutěžící mohli
podívat do nově zrekonstruovaných
klatovských katakomb. V sobotu dopoledne je pak čekala vlastní soutěž
- vědomostní testy a poznávání rostlin
a semen. Oba soutěžící se museli
vypořádat se čtyřiceti testovými otázkami a poznávali stejný počet druhů
rostlin. Odpoledne čekání na večerní
vyhlášení výsledků zkrátila prohlídka
nedalekého vodního hradu Švihov, kde
soutěžící mohli shlédnout i ukázku středověkých zbraní a soubojů a dokonce
i ukázky střelby z dobových palných
zbraní. Večer všichni netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků. Oba naši
žáci nám udělali velkou radost, Kačka
Drahovzalová v konkurenci 36 soutěžících obsadila krásné 11. místo a Marek

Alena Jílková, učitelka MZŠ

Atletika: bodovaná umístění
Plášil Jan (9.r) 1. místo skok daleký,
2. místo štafeta 4x60m, 3. místo 60m
Hartmanová Markéta (6.r) 1. místo
hod kriketovým míčkem, 7. místo skok
daleký
Hartmanová Zuzana (9.r) 2. místo 800 m
Ulčová Zuzana (8.r) 2. místo vrh koulí
Malý Lukáš (8.r) 2. místo štafeta 4x60m,
7. místo skok daleký, 8. místo 60m
Babáková Hana (8.r) 2. místo štafeta
4x60m, 6.místo 60m
Balounová Eliška (9.r) 2. místo štafeta
4x60m
Starý Jakub (9.r) 4. místo vrh koulí
Babčanová Anna (6.r) 4. místo skok
daleký
Bláha Jindřich (8.r) 4. místo skok vysoký

	Kolínské sportovní
hry 2012
Z 18. zúčasněných škol vybojovali
žáci MZŠ Velký Osek 8. místo.

Melezinek Martin (7.r) 5.místo skok
daleký
Rozendorf Stanislav (7.r) 5. místo běh
na 1000m
Novotný Luboš (9.r) 6. místo skok vysoký
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Volejbal
3. místo - družstvo 8 - 9r. (Plášil,
Hošková, Ulčová, Kučírek, Bláha,
Karban, Novotný, Dunka)
3. místo v přehazované - tým 3.r
(Konyvka, Váňa, Ziegebauer)
Stolní tenis
Otta Martin 5. - 8. místo
Florbal
3. místo chlapci 4. - 5.r. (Janda, Škarka,
Kubík, Šindelář, Karban, Král, Türke,
Peřina)
4.místo dívky 8. - 9.r. (Hartmanová
Z., Balounová, Hošková, Veselá, Niklesová, Martikánová Pavla, Ulčová , Vávrová, Čejková, Chodová)
5. místo chlapci 6. - 7.r (Šmiřák, Šimeček, Dohanič, From, Nikles, Karban,
Rozendorf, Rezler, Jakubál)
Kopaná
1. místo chlapci 1. - 3.r. (Novák Z.,
Žilka, Pelikán, Baloun, Dašek, Novák.
A, Kuchař, Ziegelbauer, Holý, Svoboda)
1. místo chlapci 6. - 7. r. (Sodoma,
Šmiřák, Šimeček, Karban, From, Jakubál, Bezucha, Dohanič, Rozendorf )
Sportovní střelba
2. místo družstvo dívek 9.tř. (Hartmanová Z., Balounová, Feherová)
3.místo Hartmanová Zuzana
4.místo Balounová Eliška
6.místo Hartmanová Markéta
Připravila Marcela Muniová
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Zájezd do Anglie
Na konci května jsme odjeli společně s dětmi z Kolína a Plaňan autobusem na týdenní zájezd do Anglie.
Dvě noci jsme byli ubytování v hotelu,
zbytek nocí jsme strávili v rodinách
v Redruth, vesničce nedaleko Londýna. Hostitelé si pro nás přijeli auty na
tzv. meeting point, kam nás další dny
ráno vždy vozili. K snídani nám v rodinách většinou připravili cereální lupínky
s mlékem a na výlety nám připravili svačinový balíček, který obsahoval sendviče, různé sušenky a také octové chipsy.
Domky, ve kterých jsme byli ubytováni,
byly pro nás nezvykle malé. Překvapilo
nás, že Britové chodí po domě v botách
a co se týká uklízení, nějaký velký pořádek v domě nebyl. Také jsme si zpočátku nedokázali poradit s jejich sprchou.
Tu jsme dokázali pustit až po důklad-

ném vysvětlení majiteli domu. Byli jsme
rádi, že jsme měli možnost poznat život britských rodin, zhlédli jsme v Anglii spoustu zajímavých míst, poznali
Londýn, o kterém jsme se učili a hlavně
jsme si mohli vyzkoušet, jak se dokážeme domluvit jazykem, který se již několik let učíme.

Zpravodaj obce Velký Osek

Touto cestou moc děkujeme paní
učitelce Strejčkové za to, že pro nás
zájezd zorganizovala a celou dobu pobytu se o nás starala. Děkujeme paní
Karbanové a celému SRPDŠ, že nám
umožnilo zájezdu se zúčastnit. Poslední poděkování patří zastupitelstvu obce
Velký Osek, které nám zčásti uhradilo
vstupy do některých památek.
Za všech 19 oseckých dětí,
Hana Babáková a Káťa Vacková

PEČEME S HANKOVCEM
Pekařství Hankovec – při vyslovení
tohoto jména asi nenajdeme člověka
v kolínském okrese, kterému by se okamžitě nevybavila představa voňavých
rohlíků, křupavých preclíků, čerstvého
chleba, celozrnné bagetky a spousty dalších lákavých dobrot, které pro
nás pracovníci této firmy každou noc
připravují. Ne každý však ví,že firma
Hankovec byla založena již před více
než sto lety. Současný majitel pekárny,

pan Jan Hankovec, vnuk zakladatele
firmy, se kromě provozování pekárny
rozhodl podpořit výtvarně nadané děti
a navázal spolupráci s Masarykovou
základní školou ve Velkém Oseku. Vznikl tak zajímavý projekt na podporu rozvoje dětské tvořivosti, fantazie, estetiky
a kreativity - „Pečeme s Hankovcem“.
Masarykova základní škola zakoupila
s pomocí o.p.s. Naděje ve školním roce
2011/2012pro školní dílnu novou velkou
keramickou pec, ale chyběly ještě finance na modernizaci vybavení dílny. Firma
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Hankovec věnovala MZŠ finanční dar
ve výši 5 000 korun, který byl použit na
dovybavení školní keramické dílny speciálními nástroji, efektními glazurami
a engobami, což dětem umožní seznámit se v tomto školním roce s novými
technikami zpracování hlíny a dekorování výrobků a také si je prakticky
vyzkoušet.
Děti z keramického kroužku MZŠ
se v červnu rozhodly, že si vyzkouší
na vlastní kůži, jak by uspěly v „pečení“.

Samozřejmě se „peklo“ z keramické
hlíny a nebylo to vůbec jednoduché.
Na pracovním stole děti tvarovaly preclíky, rohlíčky i sladké koláčky. Přes
první neúspěchy se výrobky opravdu
vydařily, po finální úpravě vypadaly
jako pravé pečivo a přímo lákaly k zakousnutí. Žáci MZŠ se rozhodli věnovat
toto keramické pečivo firmě Hankovec,
jako poděkování za sponzorský dar
škole.
Zuzana Pellerová,
učitelka MZŠ
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Obecní knihovna Velký osek
informuje
Vážení čtenáři Osečanu,
Vy, kteří čtete tuto rubriku pravidelně, jste si možná všimli, že článek
v minulém čísle Vám byl poněkud povědomý. Stala se mi nemilá věc – omylem
jsem zaslala e-mailem článek 2/2011
místo 2/2012. Činím tak tedy dnes nápravu a informace z jara doplňuji a aktualizuji. Děkuji za pochopení.
Jaro začalo měsícem březnem
a to je známý „Měsíc čtenářů“. Je určen
pro čtenáře všech kategorií, ale nejznámější v tomto měsíci je akce knihoven
a škol pro děti – „Noc s Andersenem“.
Také letos proběhla tato událost spojená
s četbou pro děti a jejich přenocováním
v knihovnách nebo ve školách. To druhé byl náš případ. Ve středu 29.3.2012
večer zaklepali dva hosté na dveře třídy
1.B /třídní pí uč. Pellerová/. Byla to „pohádková babička“ /knihovnice/ se svou
pomocnicí. Povídání o knížkách, pohádkách a jejich autorech se zaměřilo na B.
Němcovou, která měla letos 150. výročí
od jejího úmrtí. Pohádek, co napsala či
upravila z lidového vyprávění, je mnoho
a tak bylo opravdu z čeho vybírat. Jedna
hezčí než druhá! To se to poslouchalo!
Druhý den 30.3. navštívila „pohádková
babička“ třídu druháčků /třídní pí uč. Babáková/. Druháci jsou již ostřílení čtenáři, připravili si dopředu některé pohádky
B. Němcové, nakreslili k nim obrázky,
vytvořili dokonce i nástěnku s vlastními
portréty B. Němcové. Také se blýskli některými znalostmi o ní a jejích pohádkách. Proběhlo také ocenění nejlepších
čtenářů třídy krásnými knížkami od paní
učitelky – to bylo vyvrcholení třídní čtenářské soutěže o množství přečtených
knih. Nakonec si všichni opět rádi poslechli několik pohádek známých i neznámých a přijali pozvání do osecké
knihovny, kde si mohou půjčit další pohádky i spoustu jiných knížek.
	Z dalších akcí, na kterých se podílí naše knihovna, bylo i „Pasování na
čtenáře - rytíře řádu krásného slova“
našich prvňáčků (1.A - 22.5. 2012 a 1.
B - 28.5.), které letos proběhlo v prostorách MZŠ V. Osek za účasti dětí, rodičů
a přátel školy, zástupců školy, obce /pan
starosta/ a knihovny. A samozřejmě nesměli chybět ani pan král s královnou,
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kteří provedli pasování téměř opravdovým mečem, stvrdili slib čtenáře, předali
diplomy a dárečky. Jejich vystupování
bylo vskutku královské a patří jim za to
dík /v civilu žáci 9. tř. J. Starý a K. Škarková/. Nemalý dík patří též oběma paní
učitelkám Pellerové a Staré za přípravu
a nácvik vystoupení. Paní učitelce Staré
navíc ještě za přípravu krásných kostýmů krále a královny. Ze strany knihovny
byl zdůrazněn velký význam čtení – čím
dříve a lépe si děti čtení osvojí, tím lépe
zvládnou školní učivo a také poznají, že
četba může přinést i zábavu. Všechny
pasované děti mají možnost navštěvovat naši knihovnu a půjčovat si knihy
celý letošní rok bezplatně. Těšíme se
na nové budoucí čtenáře! /Další informace a fotografie naleznete v Osečanu
č. 2/2012/.

komedií „Líbáš jako Bůh“ a „Líbáš jako
ďábel“ /Poledňáková/.

	Co je nového v naší knihovně od
počátku roku?
Do seznamu odebíraných časopisů se vrací obnovený 100+1 ZZ, který
přestal vycházet v roce 2010. Bohužel,
existenci ukončil od letošního roku časopis pro seniory GENERACE.
	Z knižních novinek začněme něčím
napínavým: „Příběh Biafry“ /Forsyth/ příběh z válečného konfliktu v africké
Biafře z konce 60. let, kde autor přímo
působil jako novinář.
„Muž s bílým karafiátem“ /Fischer/
- krimi příběh z atraktivního francouzského Azurového pobřeží, „Skandální
odhalení“ /Crichton/ - strhující příběh
o nemilosrdných praktikách uvnitř počítačové firmy, „Zákeřná Ebola“ /Preston/
- nebezpečí smrtících virů, šířených
z africké džungle, „Všude červená“ /
Chmielewska/ - vražedné přepadení
řeší autorka detektivek.
Čtenářky jistě zaujme „Svítání na
poušti“ /Dirie/ - další volné pokračování
osudů somálské modelky a manekýny,
která musela uprchnout z domova pro
kruté praktiky a zvyky, „Tichý muž“ /
Brownová/ - komorní příběh z Texasu
30. let, kdy majitelka penzionu s postiženým synem nachází vztah s novým
nájemníkem. Příznivkyně seriálů jistě
potěší „Pojišťovna štěstí“ /Papoušková/,
„Cesty domů“ /Besserová/ a filmových

Pro milovníky historických románů
je určen „Caligula-hrozivý Bůh“ /Obermeier/ - z antického krvavého Říma,
„Tajemné víno“ /Lampitt/ - osudy jedné
z manželek Jindřicha VIII. a jejího bratra, sourozenců Seymourových, jejich
vzestupy a pády.
	Z naučné literatury se musíme zmínit o publikacích: „Václav Havel. Život
jako absurdní drama“ /Formáčková/. Ze
zcela jiného pohledu vidí našeho bývalého prezidenta jeho poradce „Deset
let s Václavem Havlem“ /Špaček/. Hrůzy stalinského režimu zachycuje „Katyň. Stalinský masakr a triumf pravdy“
/Paul/. Doslova za humna se podíváme s knihou „Nymburkem ve stopách
B. Hrabala“ /Řehounek/ - znáte místa,
kde skutečně žil slavný spisovatel? Dva
naše světoznámé olympijské sportovce přiblíží publikace: „Věra Čáslavská.
Život na Olympu“ /Kosatík/ a „Běhat“ –
beletristicky zpracovaný životní příběh
Emila Zátopka od francouzského autora
Jeana Echenoze.
Dětským čtenářům jsou určeny tituly:
„Příběhy malé elfky“ /Gehm/ - pohádkový příběh pro holčičky, „Zamilované
strašidlo a jiné příběhy“ /Arold/ - krátké
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strašidelné příběhy, „Hračky na výletě“ /
Špačková/ - první čtení, velká písmena.
Ztrácí se vám ponožky? Kdo za to může
- jedině „Lichožrouti“ /Šrut/ - pohádka
o záhadných tvorech, „Strakaté pohádky“ /Nepil/ - dosud knižně nevydáno,
pouze časopisecky a z pozůstalosti.
„Pudlenka aneb Měl jsem psa a kočku“
/K.Čapek/ - povídky a fejetony pro milovníky těchto domácích mazlíčků. Milovníky kreslené čtveřice Čtyřlístku bez
rozdílu věku jistě nadchnou další velké
knihy jejich příběhů: „Čtyři tajemství
Čtyřlístku“ a „Smějeme se s Čtyřlístkem“
/Němeček/. To není zdaleka všechno
z novinek v naší knihovně. Přijďte se
sami podívat na další tituly.
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zdarma bezplatné vrácení na upomínky a
dlouhodobé výpůjčky možnost zájemců
k prohlídce knihovny.

J. Dohnalová,
Obecní knihovna Velký Osek

Otevírací doba:

PO + ČT
			

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

ST - není výpůjční den
ÚT + PÁ	

12:00 - 17:30

Kontakt:

Nezapomeňte, že se blíží podzim
a s ním ve dnech

Obecní knihovna Velký Osek
Žižkova 398, 281 51 Velký Osek

1. – 7. října 2012 TÝDEN KNIHOVEN
---------------------------------------------------tentokráte s heslem: „ Čti, žij zdravě !“
V tomto týdnu: zápis nových čtenářů

Tel.: 321 795 544
e-mail: velosek.knihovna@worldonline.cz

www.knihovnavelkyosek.wz.cz

NADĚJE o. p. s.
NADĚJE o. p. s připravuje:
•

Keramický kroužek pro dospělé
a děti

•	Zdravotní cvičení
•

Výtvarné dílničky

•

Přednáška na téma resuscitace

•

Divadelní představení pohádek

•

Den dříve narozených

•

Burza rostlin a věcí

•

Vánoční divadelní představení

•

Broučkiáda

•	Zpívání u stromečku
Aktuální informace na
www.nadejeops.estranky.cz

V ceně je zahrnut materiál – keramická hlína, glazury, příspěvek na el.
energii a nájem.
Dle dohody je možno na kroužek
docházet také na 1 – 2 hodiny. Cena za
1 hod. 35,- Kč, děti 20,- Kč.

Informace na tel. 776 333 678,
Jindra Štěpařová

Zdravotní cvičení
	Cvičení je určeno pro ženy všech
věkových kategorií
•	Cvičení na velkých balonech
Odstraňuje špatné držení těla, posílí,
zpevní a protáhne ochablé a zkrácené
svaly, vede ke zmírnění až odstranění
bolestí pohybového aparátu.
•	Cvičení podle L. Mojžíšové
	Zpevňování pánevního dna, vhodné
při bolestech zad, bolestí kyčlí a gynekologických problémech.
Cvičení začíná 20. 9. 2012 v 18 hodin MZŠ Velký Osek - přízemí
	Cena za cvičení 30,- Kč podložku
(nebo deku) + velký balon s sebou.
	Cvičí lektorka Alena Vávrová

	KERAMICKÝ KROUŽEK
pro dospělé a děti v
doprovodu rodičů
v MZŠ ve Velkém Oseku
	Začínáme 19. září 2012 každou
středu odpoledne od 16:30 – 19:30 hod.
Cena za kroužek je 105,- Kč na 3 hodiny

	Den dříve narozených
Srdečně zveme všechny, kdo máte
rádi lidovou muziku na cimbálovou skupinu z Liberce dne 7.10. od 15 hodin do
Dělnického domu. Pro seniory je připraveno malé občerstvení zdarma.
Š. Kurková
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	VO divadlo
V polovině června uvedlo VO divadlo
přestavení pásma pohádek „O perníkové chaloupce“ a „O Červené Karkulce“.
Scénář pohádek připravil L. Kubátko,
který s VO divadlem spolupracuje. Diváci, kterých přišlo opravdu hodně, si užili
nejenom spoustu legrace, ale i ochutnali perníček z pravé perníkové chaloupky. Některé děti se trošku bály Ježibaby
a vlka, ale nakonec všechno dobře dopadlo - jak to v pohádkách bývá…
Pro velký zájem VO divadlo opakuje pásmo pohádek 6. 10. 2012 v 15
hodin v Lidovém domě.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
VO divadlo přijímá malé i dospělé
zájemce o činnost v divadelním souboru. Informace na tel.: 776 202 090

Alena Vávrová

Rozloučení
s prázninami
- srpen 2012
I smutný čas loučení s prázninami
může být nakonec hodně veselý.
NADĚJE o.p.s. děkuje sponzorům
a všem, kteří se podíleli na přípravách
a průběhu akce.

Martina Kupcová
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VOJAN
Divadelní spolek Vojan
	Libice nad Cidlinou
	pořádá v kulturním
	domě 11. ročník
	divadelního festivalu
„Divadelní podzim 2012“
sobota 29. 9. 2012 od 19:00 hodin
Tara Toužimská
„Karamelové jablko“
DS Tyl Železný Brod
Šťastné představení o nešťastných
ženách. Příběh složitého vztahu matky
a dcery, jejichž vzájemná láska, nenávist, nepochopení, ale i rodinná tajemství, která vyplouvají na povrch,
zapříčiní nečekané rozuzlení. Touha
a víra v lepší život odehrávající se na jevišti diváka zaskočí a donutí přemýšlet
o vlastních vztazích a o životě vůbec.
neděle 30.9.2012 od 15:00 hodin
Luděk Horký
„Pohádky do kapsy“

různějších divadelních triků a kouzel
budou dětem vyprávět něžné příběhy
dvou zvířátek, která se ve skutečném
světě v lásce zrovna dvakrát nemají. Loutky, živá hudba, světelné efekty
a především imaginace budou hlavními
prostředky komunikativního představení.
sobota 27. 10. 2012 od 17:00 hodin
N. V. Gogol „Revizor“
DS bratří Mrštíků Boleradice
Satirická komedie patřící k nejslavnějším dílům světové dramatické literatury. Autor svou hrou, zachycující tupost,
nevzdělanost a zkaženost úředníků
v jednom ruském provinčním městečku prolezlém korupcí a různými jinými
neřestmi, nastavil zrcadlo všem, jejichž charakter je pokřiven podlézavostí
a úplatkářstvím.
sobota 10.11.2012 od 17:00 hodin
Jaroslav Ostrý „Tři v tom“
DS Václav Zábřeh - Václavov

Hrají: Martin Písařík, Lenka Zahradnická, Lucie Valenová a další.

Rozkošný komediální příběh, na
jehož začátku se setkáváme se třemi
mladými dámami, které se vinou svých
nápadníků dostaly do prekérní situace,
prostě „jsou v tom“, je plný bláznivých
situací, v nichž se trojice milenců pokouší dostat k sobě i přes nevůli rodičů a
osudu. Velikost lásky tří mladíků ke třem
slečnám je velmi kreativní a vynalézavá,
vždyť který z pánů se pro svou lásku několikrát převlékne, dokonce i za ženu?
Hra se vyznačuje inteligentním humorem, bláznivými reakcemi, pohybovou
kreací, je oslavou divadla a divadelnosti.

pondělí 8. 10. 2012 od 9:00 hodin
Josef Čapek
„O pejskovi a kočičce“

Na jevišti pražského Činoherního
klubu šlo o jednu z nejslavnějších inscenací, která byla na repertoáru 7 let.

Divadlo DRAK Hradec Králové

neděle 25. 11. 2012 od 15:00 hodin
H. Lisická, M. Bourek
„Ženich pro čertici“

DS TY-JÁ-TR Praha
Kapesní atlas pohádek pro nejmladší divadelní fanoušky. Kdo bloudí pohádkou se šťastným koncem, ten má rád
bludné kořeny! Vydejte se na procházku
do světa fantazie a výmyslů! Jenom si
nezapomeňte dát před cestou do kapsy
atlas pohádek. Mohl by se hodit! Napsal
ho Kašpárek, takže je na něj dokonalé
spolehnutí.

Pohádkové představení pouze pro
školy.
úterý 9. 10. 2012 od 9:00 a 10:30 h.
Josef Čapek
„O pejskovi a kočičce“
Divadlo DRAK Hradec Králové
Představení od 9:00 hodin pro školy
a veřejnost.
Představení od 10:30 hodin pouze
pro školy.
	Herec s herečkou, s využitím nej-

DS Jiří Poděbrady
Veselá pohádka s melodickými písničkami vypráví jednoduchou, ale vtipnou zápletku o čertici Teofile, která využila nesnází ševce Pápěry k tomu, aby
získala ženicha.
sobota 1. 12. 2012 od 17:00 hodin
W. Kohlhaase, R. Zimmerová
„Ryba ve čtyřech“
Divadlo LUNA Stochov

vdaných sestrách vlastnících pivovar.
U nich je už dlouhou řadu let zaměstnán sluha, který celou dobu vykonával
nejen mnoho funkcí v domácnosti, ale
postupně se stal i jejich milencem. Tyto
„nadstandardní služby“ vykonával bez
reptání a dobrovolně do okamžiku, kdy
unavený a vyčerpaný požaduje na každé z nich to, co mu v intimních chvílích
slíbily – totiž, že dostane po jejich smrti určitou částku peněz. Peníze chce
hned, neboť cítí, že by se jejich smrti dočkat nemusel. Ale sestry se k výplatě nemají a přemýšlejí o podlém řešení. Jenže ani Rudolf není výkvětem ctností…
sobota 8. 12. 2012 od 15:00 hodin
Jan Werich, Luděk Horký
„Tři sestry a jeden prsten“
DS TY-JÁ-TR Praha
Jevištní adaptace krátké a rozverné pohádky nepohádky Jana Wericha
z populární knížky Fimfárum. Po pohádce přijde Mikuláš a proběhne vyhodnocení výtvarné soutěže dětí.
sobota 15. 12. 2012 od 17:00 hodin
Jiří Hlávka
„Ale já jsem doktor Johan
Faust“
DS Vojan Libice n. C.
	Hra inspirovaná starou německou legendou. Doktor Faust má smlouvu s Mefistem. Chce znát pravdu o životě, chce
znát všechno a za to má zaplatit duší.
Jenže čas mu přináší poznání, že se mu
do pekla nechce a tak smlouvu ukryje ve
snaze oklamat peklo. Ale trpělivý Mefisto
žije s Faustem, připravuje mu nástrahy,
vrací vzpomínky na Markétu a čeká….
Přehlídka se uskutečňuje za finanční
podpory obce Libice nad Cidlinou
a Středočeského kraje.
Udělení čestného občanství
Dominiku Dukovi
Obec Libice nad Cidlinou udělí čestné občanství pražskému arcibiskupovi
Dominiku kardinálu Dukovi. Slavnostní
večer se uskuteční ve čtvrtek 11. října
od 18 hodin v sále kulturního domu.
V programu vystoupí pěvecký sbor libické
základní školy. Divadelní spolek Vojan
Libice nad Cidlinou uvede hru Vladimíra
Zajíce Poslední Vojtěchova mise.

(čej)

Konverzační komedie o třech nepro-
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Korálek
Pojďme se zastavit,
	aneb DEN PRO DĚTI
Všichni víme jak je těžké najít trochu
volného času a ještě si ho užít aktivně
a užitečně. Kdo se s námi zastavil 25. 6.
2012 odpoledne na fotbalovém hřišti ve
Velkém Oseku, určitě ničeho nelitoval.
Malování dětských ručiček na plátno, sportovní úkoly, skákací hrad, trampolína a další. To vše bylo jen doprovodným programem. Jedním z největších
a ohromujících zážitků byla královská
jízda vojenské techniky pana Baka za
spolupráce přátel ze spolku Hastrman.
Každý, kdo to viděl, neodolal a nechal
se svést. Leckterý tatínek či dědeček si
musel chvíli počkat, než se v bojových
vozidlech pěchoty uvolnilo místo, protože zájem byl opravdu veliký. Guláš, který
nejen dětem připravila paní Dařílková
v polní kuchyni byl vynikající a každý
mlsný jazýček si ho pochvaloval. Výbor-

ná byla i pečená kýta na ohni, o kterou se
postaral pan Sixta. Naše sluníčko Lucka
Holobradová rozhýbala dětské nožky
v rytmu zumby a opět to doplnila vtipnými soutěžemi, které podpoří v dětech
zájem o pohyb a tanec. Samozřejmě
velký obdiv patří i paní učitelce Formánkové, která nabídla se svými žáky mnoho informací a možnost i názorné výuky
z oboru první pomoci. Jejich fingované
úrazy byly až neuvěřitelně reálné. Na
závěr jsme si dovolili spolu s hasiči ze
Sadské připravit pro děti úžasnou pěnovou show, kterou Osek ještě nezažil.
Šťastné úsměvy a neutuchající dětská
energie byla odměnou nám všem, kdo
se na přípravě celé akce podílel. Kdo by
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se rád pokochal obrazem, může tak učinit na našich stránkách koralek-velkyosek.webnode.cz, kde také naleznete
odkaz na internetové stránky s fotografiemi manželů Líznerových, kteří taktéž
celou akci podpořili a rádi vám vybrané
fotografie zhotoví.
	Znovu bych ráda všem poděkovala
za jejich nadšení a spolupráci, kterou
vynakládají bez nároku na jakoukoliv
hmotnou odměnu. Ovšem úsměvy dětí a
šťastné tváře všech jsou k nezaplacení.
Tak snad zase příště na brzkou
viděnou!
Ještě na závěr musím odpovědět
na často kladenou otázku: “Kdo a co je
KORÁLEK?”
KORÁLEK je spojení lidí, kteří se
snaží poskládat takový náhrdelník,
který povede k setkávání obyvatel Velkého Oseka, jejich zábavě, komunikaci

a spokojenosti. Pracujeme bez jakýchkoliv nároků na honorář přímo pod
obcí. Finance, které čerpáme od obce
či sponzorů opět vykazujeme přímo
obci. Mezi naše dlouhodobé projekty
patří také rekonstrukce dětského hřišťátka “Na dolíku” u Máčidla, na fot. hřišti
a ve spolupráci s MŠ a ZŠ Velký Osek
také zvelebení zdi u promenády.
Naši podporovatelé: Česká podn.
pojišťovna, drogerie Martina, OÚ Velký
Osek, spolek Hastrman, stavební společnost Drahcom, zahradnictví Parkon.
Za KORÁLEK
Kateřina Hovorková, Ilona Kalašová
a Andrea Soboslaiová
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TJ Sokol Velký Osek
Prázdninový sportovní
	týden (20.- 24.8.2012)
V pondělí 20.8. jsme se poprvé sešli
v tělocvičně MZŠ na zahájení sportovního týdne pod dozorem paní učitelky Babákové a Muniové, Honzy Munii
a Aničky Strejčkové. Celý týden byl zaměřěný na sport a pohyb. Náplní našich
dnů byla gymnastika, míčové hry, jízda
na kole, dovednosti na bruslích, plavání
a mnoho dalšího. Navštívili jsme molitanovou jámu v kolínské sokolovně,
na kterou jsme se již předem všichni
těšili. Uprostřed týdne jsem zavítali do
ZOO ve Dvoře Králové, kde nás prováděla milá průvodkyně paní Bursová,
které velmi děkujeme za pěkný výklad.
Po celý týden jsme plnili svá po cvičení
vyhladovělá bříška v místní restauraci
Motel u Jezera. Moc nám tam chutnalo.
Děkujeme! Poslední den jsme zakončili olympiádou družstev. Soutěžili jsme
v několika disciplínách např. plavání,
přetahování lanem, výmyky na hrazdě,
stavění stanu na čas atd.
Myslíme, že celý týden byl pěkným
zpestřením našich prázdnin a všichni
jsme si to moc užili.
K. Konyvková a K. Hrušková

bruslích, hrál se stolní tenis, děvčata
si vyzkoušela některé taneční kroky.
V kolínské sokolovně si děti zaskákaly na velké trampolíně, využily velké
gymnastické jámy k nacvičení některých gymnastických prvků, zacvičily
si na velkých kladinách, na bradlech
a velkém gymnastickém koberci. Starší děti si vyzkoušely i netradiční sporty – lakros, baseball, fotbal ve dvojicích
a spoustu dalších sportovních her. Na
oseckém písečáku se plavalo, závodilo
na nafukovacích matracích, skákalo do
vody. Uprostřed týdne čekal na děti výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Naší průvodkyní po zoologické zahradě a Safari
byla paní Bursová, od které se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací
o zvířatech chovaných v zoo. Vyvrcholením prázdninového týdne byl poslední
den, který byl ve znamení olympiády.
Již den předtím se děti rozdělily do šesti
osmičlenných družstev. Každé družstvo
si vymyslelo svůj název a zhotovilo si
vlajku. Olympiáda byla zahájena slavnostním nástupem, nechyběla olympijská vlajka a olympijský oheň. Soutěžilo se v deseti sportovních disciplinách
a výsledky byly velmi vyrovnané. Po urputných bojích se vítězi staly Ještěrky
těsně před Lamalandem a Duhovkou.
	Celý týden se vydařil, děti navázaly
nová přátelství, sportem vyplnily svůj
volný prázdninový čas a naučily se, že
nejen ve sportu se má hrát fair play.
Fotky a video můžete zhlédnout na
www.oseckagymnastika.cz nebo odkaz
najdete na www.sokolvelkyosek.cz.
Helena Babáková
a Marcela Muniová

Předposlední prázdninový týden se
48 dětí z Velkého Oseka, Volárny, Jestřabí Lhoty, Sán, Kolína i Nymburka
zúčastnilo prázdninového sportovního
týdne, který pořádala T.J. Sokol Velký
Osek. Děti byly podle věku rozděleny
do 4 družstev a podle svých schopností
a dovedností se věnovaly nejrůznějším
sportovním činnostem. Hrály se míčové hry, jezdilo se na kole a na in line
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	Historie
	velkooseckého
Sokola
Od konce roku 2002 až do letoška
jste měli možnost na stránkách Osečanu postupně sledovat několik „seriálů“
z historie obce Velký Osek. Nejdříve
to byla Historie velkooseckého fotbalu,
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kde byly zdrojem informací Knihy protokolů ze schůzí fotbalového klubu
a skromný fotografický archiv. Pokračováním byly významné události, vybrané
z Kroniky obce Velký Osek. Následovaly zajímavosti z historie železniční
stanice Velký Osek, čerpané z pamětní
knihy stanice.

U všech těchto „seriálů“ bylo při jejich tvorbě z čeho brát. Pramenů i archivních materiálů byl dostatek. Horší to
bylo u zatím posledního „seriálu“ z Historie velkooseckého ochotnického divadla. Tady se kromě nevelkého množství
fotografií nezachovalo nic. A ještě horší
je to teď, když jsem chtěl ke kulatému
výročí velkooseckého Sokola přispět
výletem do jeho historie. Tady není vůbec z čeho čerpat. Jedinou památkou
jsou čtyři staré fotografie, objevené ve
staré sokolské skříni v sokolovně a několik fotografií ze soukromého archívu
manželů Kahleových. Zmizela pamětní kniha, zmiňovaná v Obecní kronice,
i ostatní archiválie. Skříň v sokolovně
je plná tiskovin vydaných ústředím Sokola, které však jsou z hlediska historie
oseckého Sokola zcela bezcenné. Sokol ve Velkém Oseku sice existuje už
100 let, o jeho historii však nevíme nic.
Škoda! Ptám se tedy Vás, osečtí sokolové, necháme to tak?
Václav Židů

Foto: Velkoosečtí sokolové na dvoře hostince U Procházků (1919 – 1920)
Horní řada: ?, R. Kahle, Klus, Marek, Marková, ? Matějíček, hostinský Procházka
Prostřední řada: Váchová, Adamec, Melich str., Špinka, Melich ml., Šlechtová, Čechová, ?,
Nováková, Novák; Sedící: Nedbal, Procházka ml., Prokešová, Špinka, Marek ml.; Vepředu: Mráček

Fotbalová škola Velký Osek

Informace o dalších událostech
v klubu sledujte na našich internetových stránkách:

Vítězství v okresním
	přeboru ve fotbale –
	kategorie starší žáci

Počet odehraných
	mistrovských utkání
	v sezóně

Fotbalová škola Velký Osek zopakovala po devíti letech vítězství v okresním přeboru vrcholové kategorie starší
žáci. Po jednoznačné výhře ve skupině
jsme si poradili i s finálovým dvojzápasem s celkem Sokola Zásmuky, kdy
jsme zvítězili v obou utkáních. Opět se
sešla generace talentovaných hráčů,
kteří dokázali v této soutěži uspět. Dokonce se nám podařil i historický rekord
této kategorie v počtu vstřelených branek v jedné sezóně. V základní skupině
jsme nastříleli 200 branek, ke kterým
jsme přidali i 11 branek ve finálovém
souboji. Závěrem bych poděkoval za
přístup v celém období (od přípravky až
do žáků) hráčům ročníku narození 1997
a popřál jim hodně dalších sportovních
úspěchů v dorosteneckém a následně
dospělém fotbale.

22 zápasů – Bezucha Daniel, Karban Slavomír
21 zápasů – From Jiří, Hubálek Pavel, Mašek Dominik
20 zápasů – Plášil Jan
19 zápasů – Šmiřák Šimon, Karban Miroslav
18 zápasů – Kučírek Filip, Martínek Jan
16 zápasů – Karban Jan, Kulíček Jan
15 zápasů – Chodová Tereza
14 zápasů – Novotný Luboš, Chvojka Jaroslav
13 zápasů – Lustik Jiří, Kubík Aleš
11 zápasů – Sodoma Ondřej, Drahovzal Tomáš, Janda Marek
7 zápasů – Bendík Vojtěch
1 zápas – Novák Zdeněk

Martin Koška (trenér)
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www.fsvelkyosek.estranky.cz

Tabulka střelců
49 branek – Novotný Luboš
46 branek – Hubálek Pavel
32 branek – Sodoma Ondřej
17 branek – Karban Jan
10 branek – Šmiřák Šimon
9 branek – Karban Slavomír
8 branek – Bezucha Daniel

7 branek – Kučírek Filip, Plášil Jan
4 branky – Martínek Jan
3 branky – Karban Miroslav
2 branky – Mašek Dominik,
		
From Jiří, Lustik Jiří
1 branka – Chodová Tereza
1 branka – vlastní soupeř

Zpravodaj obce Velký Osek
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Konečná tabulka 			
Okresního přeboru 		
	st. žáků sk. B
1.

FŠ Velký Osek

22

19

2

1

200 : 5

59

2.

Sokol Sendražice

22

18

1

3

100 : 16

55

3.

Sokol Týnec nad Labem

22

14

2

6

88 : 49

44

4.

FC Ovčáry

22

14

1

7

119 : 50

43

5.

FK Červené Pečky

22

13

4

5

95 : 25

43

6.

Polepy

22

12

3

7

91 : 53

39

7.

Sokol Volárna

22

11

1

10

61 : 77

34

8.

SK Žiželice nad Cidlinou

22

9

0

13

57 : 3

27

9.

SK Krakovany

22

9

0

13

58 : 99

27

10.

SK Konárovice

22

4

0

18

18 : 182

12

11.

Štítarský SK

22

2

0

20

25 : 121

6

12.

Sokol Radovesnice II

22

0

0

22

8 : 150

0

Finále okresního
	přeboru
16. 6. 2012
FŠ Velký Osek – Sokol Zásmuky
8:2 (4:2)
Sestava: Kučírek F. – Martínek J.,
Plášil J., From J., Chvojka J. – Karban
J., Sodoma O., Šmiřák Š., Bezucha D.
– Novotný L. – Hubálek P.
Střídali:
50 min. Karban S. za Bezucha D.
60 min. Mašek D. za Chvojka J.
62 min. Karban M. za Sodoma O.
Připraveni do hry: Lustik J.,
Drahovzal T., Kulíček J., Chodová T.,
Bendík V.
Branky: 4x Sodoma O., 2x Novotný L.,
2x Hubálek P.
17.6.2012
Sokol Zásmuky – FŠ Velký Osek
2:3 (1:2)
Sestava: Kučírek F. – Martínek J.,
Plášil J., From J., Chvojka J. – Karban
S., Novotný L., Šmiřák Š., Bezucha D.
– Karban J. – Hubálek P.
Střídali:
50 min. Lustik J. za Karban S.
55 min. Mašek D. za Bezucha D.
65 min. Karban M. za Chvojka J.
67 min. Janda M. za Hubálek P.
Připraveni do hry: Drahovzal T.,
Kulíček J., Chodová T. Kubík A.

Zpráva o činnosti HC Velký Osek
Vážení příznivci ledního hokeje
v naší obci,
dnes, kdy čtete vydání 3. čísla obecního časopisu OSEČAN, bude družstvo
HC V. Osek mít za sebou již několik kol
soutěže AKHL ročníku 2012/13, hrané
na ZS v Kutné Hoře.
V uplynulých letních měsících naši
hráči odpočívali, nebo provozovali jiné,

letní, sporty. Jistě si spolu s vámi, „vychutnávali“ minulou sezonu, která byla,
jak si jistě pamatujete i Vy, velice úspěšná. Konečné výborné 5.místo v soutěži
AKHL a 1.místo v 1.ročníku Kutnohorského Poháru v ledním hokeji amaterských hráčů, to byl úspěch, který se asi
již nebude opakovat! Bude záležet na
tom, kteří hráči budou i nadále pokračovat v nastávající sezoně!
Rádi bychom mezi
námi uvítali nové zájemce
o lední hokej, kteří by rozšířili naše řady, aby hokej
v naší obci pokračoval i v
následujících letech. Měli
by být ve stáří 20 až 50 let
a vedle hráčské výstroje
hokejových schopností,
aby byli zajištění take
finančně, neboť lední hokej je hra finančně náročná! Zájemci se mohou
hlásit buď přímo u mne,
nebo přes některého
velkooseckého hráče (R.
Novotný, L. Kedzior a jiní).
Nashledanou v příštím
čísle OSEČANU se za
všechny hráče HC V.
Osek těší,
Bohumil Kaipr.

Branky: 2x Karban J., 1x Šmiřák Š.
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Tip na výlet: Podorlickem na kole
Trasa:

– Česká Třebová –
– Dlouhá Třebová –
– Ústí nad Orlicí –
– Tábořiště Cakle –
– Kerhartice –
– Bezpráví –
– Brandýs nad Orlicí –
– Choceň –
(dohromady 35 km)
Doprava:
Vlakem:
• Česká Třebová: 110 km, 84 minut
•	Choceň: 85 km, 62 minut
V rychlících Praha - Brno jsou dva
oddíly pro samoobslužnou přepravu kol.
Autem:
•	Choceň: 102 km s využitím vlaku
do České Třebové
Nejen v rovinách Polabí jsou cyklostezky, a proto nyní vyrazíme do východních Čech, užít si nakloněnou rovinu.
Naštěstí je tato rovina nakloněná dolů
a přehazovačka téměř není potřeba.

O cyklostezce
	Cyklostezka Orlicko – Třebovsko byla vybudována stejnojmenným sdružením obcí mezi Chocní
a Ústím nad Orlicí, kde se větví
směr Letohrad a Česká Třebová.
Celkem bylo postaveno v letech
2007 – 2009 za pomoci fondů EU
téměř 45 kilometrů kvalitních asfaltových cyklostezek (část vede
po stávajících místních komunikacích). Tyto cyklostezky kopírují řeky
Tichou Orlici a Třebovku v místech,
kde dříve téměř neexistovala cyklistická doprava. Dříve v údolí řeky
jezdily jen auta nebo vlaky. Dnes se
zde prohání kolaři, bruslaři, běžci
i chodci a je zde několik nových
podniků jen pro tuto skupinu zákazníků. Spádová oblast pro cyklostezku je 85 000 lidí, náklady na
postavení zhruba 120 mil. Kč. Více
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o cyklostezce naleznete:
www.orlicko-trebovsko.cz.
Vystupujeme v České Třebové uprostřed dopravního terminálu, jež spojuje
autobusové a vlakové nádraží. Je teplé
sobotní ráno, město je skoro vylidněno. Česká Třebová není moc zajímavé
město, ale její okolí stojí za prohlídku.
O tom však jindy. Projíždíme historickým centrem města směrem k Třebovce, kde začíná cyklostezka. Říčka
Třebovka protéká celým městem v zahloubeném údolí a tak nás po pár kilometrech překvapuje pokračující českotřebovské sídliště. Pohybujeme se po
místních komunikacích, a tak je třeba
zvýšené opatrnosti. Znenadání jsme
v Dlouhé Třebové, kde se již cyklostezka odděluje od silnice a přijíždíme ke
krásnému kostelu.

	Cukrárna slibující čerstvé domácí
zákusky otevírá až odpoledne, pokračujeme tedy dále.
Na Dlouhou Třebovou navazuje přímo ústecká čtvrť Hylváty a odtud je to již
kousek do historického centra. Přestože
je Ústí nad Orlicí křižovatkou místních
cyklostezek, jako by zde zapomněli nabídnout cyklistům příjemnou restauraci
s venkovním posezením. K příjemnému posezení se sportovním vyžitím se
vyplatí zajet do severní části města na
Tábořiště v Cakli, kde se můžete prolézt po umělé horolezecké stěně, půjčit
si kánoi nebo jen posedět v příjemném
prostředí u řeky. Tábořiště je v majetku
Klubu českých turistů a ceny jsou lidové.

O kostelu sv. Prokopa
v Dlouhé Třebové
	Římskokatolický kostel sv. Prokopa v pseudogotickém stylu postavený v letech 1905 – 1906. Se stavbou se začalo v roce 1868, když
však našetřené peníze brzy došly,
na dlouhou dobu zůstaly vystavěny
pouze základy. Kostel byl zasvěcen
sv. Prokopovi, na věži kostela je
zvon jménem Prokop z roku 1753.
Rekonstrukcí v roce 2002 získal
kostel zářivě bílou omítku, takže je
vidět ze širokého okolí.

Foto: Pendolino u Brandýsa nad Orlicí

Foto: Cyklostezka mezi Orlicí a železnicí

Kostel sv. Prokopa v Dlouhé Třebové

Přímo okolo tábořiště vede cyklostezka podle Tiché Orlice od Letohradu
a po ní se blížíme k nádraží ČD. Budovu
nádraží z roku 1874 se podařilo zachránit před demolicí při modernizaci železničního koridoru občanskému sdružení
„Nádraží nedáme!“, její využití však zatím není jasné. Projíždíme místní čtvrtí
Kerhartice a vjíždíme do krásného údolí
Orlice. V tomto místě vede cyklostezka
mezi železniční tratí a řekou. Provoz na
stezce houstne. Svačíme na odpočíva-
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dle u občerstvení pod Klopoty domácí
buchty od pana prodavače. Zjišťujeme,
zda se vyplatí zajet do vyhlášené výletní restaurace Klopoty na kopci nad
řekou. Nakonec se vydávám na průzkum sám. Převýšení 70 metrů na půl
kilometr je nepěkná záležitost a výsledek za to nestojí. Restaurace disponuje pouze hezkým výhledem, dobu své
slávy má již evidentně za sebou, proto
nedoporučuji. Nenecháváme se zlákat
občerstvením v Bezpráví a přijíždíme
k Brandýsu nad Orlicí. Ještě než vstoupíme do města, navštívíme nové přírodní bludiště inspirované knihou J.A. Komenského „Labyrint světa a ráj srdce“.

Foto: Přírodní bludiště a pomník J.A.
Komenského v Brandýse nad Orlicí
Zdroj: www.brandys-ve-svete.cz

Brandýs nad Orlicí
Město (1400 obyvatel) vzniklé
pod hradem ze 13 století. Tento
hrad byl v 17. století opuštěn a dnes
jsou k vidění už jen ruiny a zbytky
sklepení. V letech 1622 - 25 zde působil Jan Ámos Komenský (údajně
se zde i podruhé oženil). Na jeho
památku je ve městě otevřená pamětní síň J.A. Komenského, postavený mohutný památník a na břehu
Tiché Orlice se podařilo vybudovat
místnímu občanskému sdružení
přírodní bludiště o rozměrech 35 x
35 metrů vzrostlé z habru obecného. Otevřeno je od května do září.
Před Brandýsem míjíme originálně
pojmenovanou
výletní
hospůdku
„U kontejneru“, kde se dá pojíst rychlé občerstvení. S přestávkou v cukrárně Na výsluní míříme do Restaurace
Jiřička, kde je pro cyklisty připraven
i venkovní bar. Posilněni pokračujeme
směr Choceň. Přijíždíme do města
upraveným parkem v Pelinách lákajícím
k zastavení. Zbývá nám čas na krátkou
prohlídku města. Za zmínku stojí novorenesanční radnice na Tyršově náměstí
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a zámeček se zámeckým parkem, který
přímo navazuje na železniční stanici.
Nezbývá, než nastoupit do vlaku na
moderním nádraží v Chocni.
Jakub Munzar
Kde se také můžete zastavit:
Minipivovar Faltus, Česká Třebová:
www.pivovar-faltus.cz

Aquapark Ústí nad Orlicí:
http://bazenusti.cz/aquapark/

Tábořiště v Cakli, Ústí nad Orlicí
(Oldřichovice):
www.kcthoral.cz

Labyrint – přírodní bludiště
Brandýs nad Orlicí
www.brandys-ve-svete.cz

Restaurant Jiřička, Brandýs nad
Orlicí - Žerotínova ulice
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Pohádka O Minže
I když je naše Minža maličký pramínek, je to veliký a tajuplný zázrak.
Vyvěrá k nám na svět z temných
a bezedných hlubin. Nikdo netuší, že je
zapomenutou slzou pradávného moře.
A to moře původně nebylo na Zemi. Nýbrž na Měsíci! Nevěříte? To bylo tak…
V dobách, kdy plála na nebi souhvězdí, co se dávno obrátila v prach
a zapomenutí, vlál na Měsíci Ráj. Byl
jednou velikou zahradou. Kvetly tam
přenádherné stromy plné omamného
ovoce a květiny ronily nektar, na který se slétali bohové z celého vesmíru.
Uprostřed Zahrady snů se vlnilo moře
načeřené svěžím vánkem. Šumělo do
bělostných pláží heboučkého písku.
Každou nocí se v jeho největší hlubině
zrodila víla. Pohlédla nad sebe temnotou vod a skrze hladinu spatřila mihotavé světlo světa. I vydala se za tím
světlem. Sotva proplula hladinou, snesli
se kolem ní bohové a vynesli ji vzhůru
do klenby vesmíru. A tak se každá víla
zrozená v Zahradě snů proměnila ve
hvězdičku.
Jedné noci se na dně moře narodila tak přenádherná a omamně lahodná
víla, že probudila démona v mlhovině
Ela. Mlhovina Ela byla za Branou času.
Byla tak prastará, že ji nepamatovalo
ani první jitro světa. Sama sobě se stala vesmírem zapomenutých. Démon se
rozletěl! Vznesla se obrovská mračna
a jejich víry zakryly celou oblohu. Čas
přestal být časem. Světlo opustilo svůj
stín a navrátilo se samo do sebe. Tak
obrovskou rychlostí démon prolétl od
Ela k vějířům duhy nad Rájem! Právě
zrozená víla zrovna vytryskla hladinou
moře. Bohové na tu chvíli čekali a chtěli
vílu zvednout na nebe. Nikdo neumí popsat co se tenkrát vůbec stalo. Kdo se
díval na Měsíc té noci uviděl jeho zkázu. Démon z Ela v plné rychlosti narazil
do Zahrady snů a smetl z ní vše živé.
Obrovská vlna vod z moře se vznesla
nad Měsíc a zmizela v hlubinách kosmu. Démon rozerval Ráj na střepinky.
Nezůstalo nic. Jen holá a opuštěná
pustina. A přeci jenom se z té děsivé
chvíle něco zachovalo!
Jedna fontána vymrštěného moře
doplula až k nám. Pršela celičkou noc.
A v těch kapičkách přilétla i nebohá
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víla, po které zatoužil démon z mlhoviny Ela. Ale nebojte se. Ten se už nikdy
nevrátí. S prachem co zůstal po Ráji se
odrazil bezvládný od povrchu Měsíce
a letěl dál a snad opustil naši Sluneční
soustavu. Jenže se mu do cesty postavil obr! Saturn! Přitáhl k sobě vše, co se
ocitlo v chapadlech jeho gravitace. Vše
co zůstalo z Ráje rozbitého na prach.
A z Ráje se stal…prstýnek! Krouží kolem Saturnu dodnes jako němé svědectví té dávné chvíle! I když…až tak němý
ten prstýnek kolem Saturnu není. Možná že si někdo povšiml toho, že je placatý a kulatý jako cédéčko! A opravdu.
Prstýnek se prý dá přehrát. Ale nikdo
neví jak.

jmenuje Eli-an. Proudí jako minerální
pramen z nitra Země vzhůru každou
nocí za světlem hvězd. Jenže na Zemi
nejsou bohové, co by uměli Eli-an povznést a rozsvítit do klenby vesmíru.
Jako dobří lidé však umíme jeden maličký zázrak.

Víla, která přilétla s fontánou ze Zahrady snů oné poslední noci Ráje se

Napsal: Luboš Szmatana
Ilustroval: Jiří Vančura

Máme dlaně podobné náruči Ráje.
Kdo Minžu nabere v temné noci za
úplňku Měsíce, dýchne do její hladinky a vyhodí prudce vzhůru, uvidí noční
duhu! A na samotném jejím vrcholku
Eli-an! Ale je to jen okamžik, než duha
spadne zpátky na Zem. Viděl jsem to na
vlastní oči.

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
M a s á ž e - M o n i k a K r á l ová
sportovní a relaxační masáže • aroma masáž • lávové kameny
medová detoxikační masáž • Breussova masáž + Dornova metoda
baňky, Gua Sha • anticelulitidní masáž + zábal • čoko - masáž
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
sleva: do konce října ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ
více informací na www.monika-masáže.estranky.cz

MOBILNÍ ZVERIMEX
PRODEJ A ROZVOZ KRMIV PRO DOMÁCÍ I HOSPODÁŘSKÁ
ZVÍŘATA
Nabídka pro domácí zvířata:
-

Granule
Konzervy, kapsičky, paštiky
Mražené maso
Vitamíny, doplňky stravy
Stelivo
Pamlsky
Hračky, pelechy, klece a ostatní

Nabídka pro hospodářská zvířata:
- Krmné směsi pro: králíky (výkrm, chov), nosnice, kuřice,
brojlery, krůty, kachny, husy, bažanty, ovce – jehňata, ovce,
kozy (bahnící i kojící), pštrosi (snáška), daňky – jeleny, kapry
(výkrm), koňe, prasata, myši - potkani (výkrm/chov)
- Obiloviny, šroty
- Doplňkové věci – např. krmná sůl, liz základní, cukrovarské
řízky
- Krmné těstoviny

Michal Hruška, Sportovců 9, 284 01 Kutná Hora, IČO: 71253394, tel.: +420775100070

SLUNEČNICE
SLUŽBY PRO DOMÁCNOST
Kontakt: Jiří a Alena Vávrovi
Mob. 776 669 935
e-mail: jirkaweawer@seznam.cz

Obědy

Nákup a dovoz oběda oběd 65,- Kč
Klasická česká kuchyně, vynikající polévky, nabídka z 8 jídel.
Podle potřeby zajistíme stravu na sobotu a neděli ve vakuovaném
stavu (stačí pouze ohřát).

NOVÁ SLUŽBA

přehrávání z videokazet VHS na DVD
(100,- Kč/1 hod. záznamu)
Dodávka a montáže:
Sluneční 739, Velký Osek

Sdružení podnikatelů – Tomáš Mach, Miloš Mach, Radek Mach
Sdružení podnikatelů
– Tomáš
Miloš Mach,
Radek M
			
mob: 731
108707 Mach,
603 422679
774 549036
321 795
933108707 603 422679 774 54
Sluneční 739 tel:
mob:
731

Dodávka
a montáže
: osmózy, servis úpraven,Velký
tel: 321vod
795ČOV
933≈
≈ Úpravny
vody, reverzní
rozborOsek
vody ≈ Domovní čistírny odpadních

Úpravny
servis
úpraven,
rozbor
vody
 Domovní čistírny
odpadních
vodkotlů
ČOV≈ T
≈ Topení vody,
≈ Plynreverzní
≈ Voda ≈osmózy,
Kanalizace
≈ Revize
plynu
a TNS
≈ Elektroinstalace
včetně revize
≈ Servis
Plyn  Voda 
Kanalizace -
Revize plynuVÁM
a TNS UŠETŘIT
 Elektroinstalace
včetně revize  Servis kotlů
NOVINKA
DOKÁŽEME
NA SPOTŘEBĚ

ZEMNÍHO PLYNU
8-20% SMLUVNĚ.
VŠE POUŠETŘIT
VLOŽENÍ PRVKU
NA SPOTŘEB
VAŠEM
NOVINKA
DOKÁŽEME
VÁM
NA
STÁVAJÍCÍM ZAŘÍZENÍ - ABSOLUTNÍ NOVINKA V ČR (nejedná se o změnu dodavatele plynu).
Podívejte8-20%
se na náš web
nebo nám zavolejte. VŠE PO VLOŽE
ZEMNÍHO PLYNU
SMLUVNĚ.
práce provádíme na klíč.ZAŘÍZENÍ
PRVKU
NA VAŠEMVšechny
STÁVAJÍCÍM
email: magas@seznam.cz
web: www.magas.w1.cz
ABSOLUTNÍ NOVINKA V ČR. (nejdná se o změnu dodav
plynu).
Podívejte se na náš web nebo nám zavolejte
Příspěvky do Osečanu

Všechny práce provádíme na klíč
Chcete
názor sdělit ostatním? Vyjádřete se k dění v naší obci. Čtvrtletník Osečan je Vám
dispozici.
email:svůj
magas@seznam.cz
web:kwww.magas.w

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 30. 11.
2012. Osečan je k dispozici na webových stránkách obce www.velky-osek.cz.
Vydává: OÚ Velký Osek, náklad 1000 výtisků, tiskne: Decibel production, s.r.o.,
registrováno Okr. úřadem Kolín pod značkou PT-03204/2251995

