O s eč a n
Zpravodaj obce Velký Osek

Úvodní slovo
starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
snad jste nepodlehli „zákeřným“ virům a hektičnosti adventního času při
přípravě na nadcházející vánoční svátky a jste připraveni se pročíst dalším
číslem obecního čtvrtletníku Osečan.

Blíží se závěr roku, kdy se setkáváte
s řadou přátel, příbuznými a užíváte si
ty vzácné chvilky klidu a pohody. K Vánocům zcela jistě patří kromě nádherné
výzdoby, výborného cukroví, krásných
dárků, dětských úsměvů i bilancování
a očekávání. Snad kromě řešení vlastních a jistě náročných záležitostí naleznete v sobě trochu sil na seznámení se
s hodnocením a plány obce Velký Osek
představovaných v tomto čísle Osečanu.
Především děkuji všem lidem, kteří
podporují a spolupracují se mnou
a zastupitelstvem obce. Díky společnému úsilí se obci podařilo v tomto roce
zrealizovat několik velmi prospěšných
projektů, za všechny snad lze uvést
rekonstrukci obecního dvora naproti
obecnímu úřadu pro zlepšení nakládání s odpady a zpomalovací semafory
na hlavní silnici Revoluční k vyšší bezpečnosti dopravy. Obecní rozpočet není
ještě sám tak silný, aby si mohl dovolit
financovat větší záležitosti, ovšem daří
se postupně „ukrajovat“ z dluhů a závazků předaných mi na konci roku 2010
a vyhnout se tak bankrotu obce, aniž
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by došlo k paralyzování chodu obce.
Věřím, že efektivní hospodaření obce
se stávajícím majetkem a předpokládané zvýšené příjmy z daní, pomohou
v příštích letech realizovat, vyjma těch
standardních i další, tolik potřebné záměry a priority, např. dětské hřiště (více
uvnitř).
I v tomto roce obec vyzdobila u minerálního pramene a obecního úřadu vánoční stromky, snad ve Vás napomohou
vyvolat příjemné pocity sounáležitosti
a lidství, které jsou tomuto svátečnímu
období vlastní. Vždyť zrození Ježíše
Krista není jen dobou oslav křesťanů,
ale též dobou slunovratu a všeobecného těšení se na „nové, nepoznané,
tajemné“. Přeji Vám spolu s kolegyněmi
a kolegy ze zastupitelstva obce, jeho
výborů, komisí a obecního úřadu pevné
zdraví, spoustu pěkných zážitků, dostatek rodinné pohody a těším se s Vámi
na následující rok 2013.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
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Zprávy z radnice
aneb co JE NOVÉHO v obci
Veřejná zasedání
zastupitelstva obce
Téměř každý měsíc v tomto roce se
konalo veřejné zasedání zastupitelstva
obce Velký Osek. Na nich jsou projednávána zásadní témata k dalšímu
rozvoji a chodu obce. S termíny jejich
konání včetně návrhu programu se lze
seznámit na úřední desce před obecním úřadem a na webových stránkách
obce www.velky-osek.cz. Zasedání
zastupitelstva jsou vždy veřejná, pracovní, o jednotlivých bodech programu
se vede diskuse, kdokoliv z veřejnosti,
občanů má právo vystoupit a přednést
svůj návrh či postřeh, můžete tak oslovit
Vámi zvolené zástupce přímo, osobně.
V průběhu podzimu 2012 se konala
3 veřejná zasedání zastupitelstva obce
Velký Osek (11. 9. 2012, 30. 10. 2012
a 27. 11. 2012). Na zářijovém zasedání
došlo k obměně 1 člena zastupitelstva,
kdy ze zdravotních důvodů rezignoval
pan Jiří Veselý a na jeho místo nastoupila z kandidátní listiny „Nezávislí pro
Velký Osek“ paní MUDr. Hana Fagošová, zastupitelstvo obce tak může zasedat v 9 členech. Rovněž na tomto zasedání zastupitelstva na společný návrh
starosty Mgr. Drahovzala a místostarosty RNDr. Matuše skončilo uvolnění pro
výkon funkce místostarosty, jelikož během ročního působení pana místostarosty na obecním úřadě Velký Osek
se podařilo ve spolupráci se starostou
obce zabezpečit zkvalitnění a zrychlení přípravy plánovaných a potřebných
investičních akcí obce (zejména dostavba kanalizace, příprava výstavby
vodovodu, energetické úspory na základní a mateřské škole, rekonstrukce
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obecního dvora k nakládání s odpady,
zpomalovací semafory na hlavní silnici,
získávání dotací na drobné projekty).
Základem úspěchu při přípravě a realizaci investičních akcí je vždy profesionální přístup a odpovědnost. Místostarosta obce RNDr. Vladimír Matuš toto
vždy naplňoval a za to mu patří díky.
Zastupitelstvo v rámci zefektivnění nakládání s majetkem obce schválilo 11.
9. 2012 prodej dlouhodobě nevyužívané malé budovy „staré“ hasičárny vedle
bývalého řeznictví na ulici Revoluční,
a to pro skladovací účely kupujícího za
kupní cenu 120 tis. Kč. Zastupitelstvem
byl rovněž 11. 9. 2012 schválen nový,
dlouhodobě připravovaný pasport dopravního značení, pasport místních
a účelových komunikací včetně chodníků a plán zimní údržby, více o něm níže.
Zastupitelstvo se v září zabývalo hlučnými činnostmi, které nebudou nadále
závazně (povinně) regulovány, jelikož
jsme se shodli na tom, že při používání hlasitých nástrojů nebo např. při
produkci hlasité hudby budou zatím
dostačující nepsaná pravidla občanského (sousedského) soužití, dohody
a slušnosti. Na zasedáních v říjnu a
v listopadu 2012 byla projednávána zejména nově zřizovaná věcná břemena
pro uložení nových nebo výměnu stávajících elektrických vedení společností
ČEZ Distribuce a příprava inventarizace
majetku obce za rok 2012.
Poslední zasedání zastupitelstva
obce Velký Osek v roce 2012 je plánováno na 18. 12. 2012 od 18 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
obce Velký Osek. Jeho hlavním bodem
bude projednání návrhu rozpočtu na rok
2013 a navazující finanční záležitosti

(např. poplatek za odpad na rok 2013),
více viz níže. Návrh rozpočtu bude vyvěšen od počátku prosince 2012 na úřední
desce a na webových stránkách obce.
Program zasedání zastupitelstva
18. 12. 2012 bude rovněž vyvěšen
na stránkách obce a na vývěskách
v obci, a to nejméně 7 dní před jeho
konáním. Není-li níže podrobně popsáno dění ze zastupitelstva obce, je možné se seznámit se zápisy z jeho zasedání na webových stránkách obce nebo
na obecním úřadě ve Velkém Oseku.

1. Veřejná zeleň v obci 
Obec Velký Osek má poměrně velké plochy veřejné zeleně, proto je průběžně udržuje vlastními pracovníky
i s pomocí dlouhodobě nezaměstnaných osob vyslaných Úřadem práce
(veřejná služba, veřejně prospěšné
práce). Rovněž mnozí občané se snaží
pečovat o zeleň (dřeviny, trávníky) před
svými domy, za což jim velmi děkujeme.
V zájmu udržení zeleně v ulicích Výbor
životního prostředí, zřízený zastupitelstvem obce, navrhnul k obměně několik desítek stromů, tj. pokácení starých
a nemocných stromů a nahrazení novou,
perspektivní, výsadbou. Tato akce by
měla proběhnout do konce dubna 2013.
V minulém roce započala údržba
Bačovky organizovaná obcí. V letošním
roce pokračovala a nyní ji na žádost starosty obce převzal státní podnik Povodí
Labe, který by ji měl již zcela zajišťovat
průběžně dle potřeby (více viz níže).
Rovněž v zájmu zlepšení vzhledu
obce provádí (a bude i nadále provádět)
obecní policie Velký Osek kontrolu parkování na veřejné zeleni. Někteří majitelé si se souhlasem obce na své náklady
upravili (zpevnili) místo pro krátkodobé
parkování osobními vozidly před svými
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domy tzv. zatravňovacími dlaždicemi.
Účelem je vytvořit příjemné prostředí
a zlepšit vzhled obce pro její občany
i návštěvníky.

2. Kanalizace, vodovod 
a silnice = základ 
fungující obce
V červenci 2012 byla ke Státnímu
fondu životního prostředí ČR (SFŽP)
podána žádost o cca 70% dotaci na
dostavbu, II. etapu kanalizace v obci
za cca 100 mil. Kč. Momentálně je tato
žádost formálně a věcně hodnocena
manažery SFŽP, rozhodnutí o získání
(nezískání) dotace by měla obec obdržet na přelomu ledna - února 2013.
Zbývající část nákladů na dostavbu kanalizace ve výši cca 30 mil. Kč by měla
být pokryta úvěrem, dále ekologickými
příspěvky občanů a vlastními prostředky obce z rozpočtu (zejména ze zvýšeného výnosu daně z nemovitosti). Po
výběru dodavatele stavby a stavebního
dozoru by měly první práce začít v 2.
polovině roku 2013 a dokončeny do poloviny roku 2015. Dostavba kanalizace
je jednoznačnou prioritou vedení obce
v tomto volebním období 2010 – 2014.
Za účelem hodnocení potřeb obce
a stanovení priorit byl zastupitelstvem
zřízen Výbor majetkový, investiční
a územního rozvoje (VMIÚR). Jeho členové rovněž vyhodnocují naplnění účelu
realizovaných projektů, posuzují různé
možnosti efektivního nakládání s majetkem obce a doporučují realizaci projektů
s pomocí dotací nebo z rozpočtu obce.
Dalšími připravovanými akcemi je,
na základě doporučení VMIÚR, vodovod v obci a postupná rekonstrukce
silnic a chodníků. Projekt vodovodu je
ve fázi kompletace projektu pro územní a stavební řízení. Zdrojem vody má
být vodovodní přivaděč od průmyslové
zóny Kolín – Ovčáry (TPCA). Realizaci vodovodu lze očekávat cca od roku
2015, přičemž financování této akce za
cca 60 mil. Kč má proběhnout ze Státního fondu životního prostředí nebo
z Ministerstva zemědělství.
V ulicích s dokončenou kanalizací,
včetně přípojek k domům, předpokládá obec rekonstrukce povrchu komunikací, pokud v daném místě nebude
nezbytné ještě umístit další sítě, např.
elektřinu (velká část obce má nadzemní

vedení), vodovodní řady a přípojky.
Částečně má být rekonstrukce komunikací financována z peněz na realizaci
dostavby kanalizace (náprava povrchu
do původního stavu), částečně z prostředků z jiných dotačních titulů (zejména krajské fondy, operační programy
EU  v letech 2014 – 2020), průběžnou
údržbu bude zajišťovat obec ze svých
rozpočtových prostředků. Při plánování rekonstrukcí silnic a chodníků bude
obec kontrolovat a dle potřeby doplňovat a nahrazovat veřejné osvětlení,
v některých i vyměňovat starou, nevyhovující, kabeláž. Stav elektrického vedení pro veřejné osvětlení obyvatelům
obce komplikuje život. Zaměstnanci
obce v minulém a v tomto roce provedli
mnoho desítek oprav na kabeláži a vyměnili nebo opravili nespočet svítidel.
Nutno podotknout, že nezanedbatelné
množství svítidel se vyměňuje i z toho
důvodů, že jsou předmětem zájmu
vandalů, např. na cestě podél Bačovky
pod mateřskou školkou, nebo na náměstí u minerálního pramene. Kromě
svítidel se vandalismus, bohužel, nevyhýbá ani lavičkám, odpadkovým košům, ucpávání minerálního pramene aj.
Pokud jde o projekty na kompletní
rekonstrukce komunikací a chodníků
v obci, pak obec vyhodnotila, že nejvíce postiženými jsou ulice Havlíčkova,
Dukelských hrdinů, Politických vězňů,
Nádražní a ulice s nezpevněným povrchem (např. v lokalitě nové zástavby Za
Humny směrem na Kolín nebo kolem
a na náměstí Petra Bezruče – „Hvězdárna“, ulice Nábřežní). Obec postupně
pro tyto rekonstrukce bude připravovat
projekty pro realizaci stavebních prací.
Takový přípravný proces vyžaduje zejména čas na dohodu s vlastníky dotčených nemovitostí, správci sítí (ČEZ,
RWE, Telefonica O2, ČD, SŽDC  aj.)
a odbornými orgány státní správy (Městský úřad v Kolíně – životní prostředí,
doprava aj). Následně je po cca 4 - 6
měsících jednání a kompletaci stanovisek výše uvedených subjektů připravena finální dokumentace ke schválení
stavebním úřadem Městského úřadu
Kolín. Dokumentace jsou vždy připraveny s ohledem na současný stav a předpokládaný způsob využití, tj. jsou respektovány současné i budoucí záměry
zejména vlastníků dotčených nemovitostí a obce (sjezdy na komunikaci, zelené pásy, parkovací stání, svody deš-

Ročník XVII • 4/2012
ťových vod, veřejného osvětlení apod.).
Tento proces proběhl při přípravě
dokumentace k rekonstrukci ulice Dukelských hrdinů a bude tak využíván
i nadále. Všichni vlastníci domů, bytů
a pozemků v této ulici se po seznámení s návrhem projektu k němu vyjádřili
kladně, za což jim velmi děkujeme. Nyní
má obec připraveny projekty na rekonstrukci ulic Havlíčkova, Dukelských hrdinů a v lokalitě Za Humny.
V příštím roce se pokusíme získat
prostředky z dotačních titulů na realizaci alespoň jedné z těchto ulic. Pokud se
to podaří, pak budeme připravovat projekty na rekonstrukci dalších ulic (viz
výše). Samozřejmě budeme dbát zájmů
vlastníků a obyvatel obce, aby byli co
nejméně postiženi průběhem stavebních prací. Rovněž k realizaci přistoupíme v okamžiku, kdy bude daná ulice
„zasíťovaná“ tak, aby nebylo nutné do ní
znovu kopat. Děkujeme za pochopení
a vstřícnost.
V průběhu roku 2013 bude provedena obměna dopravního značení
v obci, jelikož je dlouhodobě nevyhovující (staré, nevyhovující normám, poškozené, chybějící). Obměna bude probíhat
dle zastupitelstvem schváleného pasportu dopravního značení, komunikací
a plánu zimní údržby (PDZ, PMK, PZÚ).
Pasporty připravovali dopravní experti ve spolupráci s Kontrolním výborem
(KV) zřízeného zastupitelstvem a obecní policí Velký Osek a byli schváleny
dopravní Policií ČR v Kolíně a Odborem dopravy Městského úřadu v Kolíně.
V pasportu DZ byla zohledněna potřeba
dopravu v obci zklidnit, umožnit chodcům bezpečný pohyb po krajích silnic
a hustou obytnou zástavbu (odpovídající v podstatě obytné zóně). Nejzásadnější změny v pravidlech provozu na
silnicích v obci jsou tyto:
- kromě krajských silnic na ulici Revoluční, Palackého, Prokopa Holého
a Volárenská je stanovena rychlost na
30 km/hod. (tzv. „tempozóna“ příslušně
označena);
- na křižovatkách zůstává v platnosti
pravidlo „přednosti pravé ruky“;
- zákaz vjezdu vozidel těžších více jak
3,5 tuny bez povolení obecního úřadu,
pokud nejde o složky integrovaného
záchranného systému (IZS – hasiči,
policie, zdravotnická služba) nebo o dopravní obsluhu (zásobování, opravy).
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Předpokládaná účinnost těchto pravidel je 1. 4. 2013, resp. dle skutečné
výměny dopravních značek v obci.

3. Rozpočet na rok 2013
a finanční výhled 
do budoucna
Hospodaření obce se v průběhu
roku 2012 vyvíjí zatím pozitivně, za měsíce leden – říjen 2012 byl „vygenerován“ provozní přebytek ve výši cca 2,75
mil. Kč. Bude-li uzavřeno hospodaření
za celý rok 2012 s kladným výsledkem,
pak obec velkou část těchto prostředků
použije na splacení části „starých dluhů
a závazků“, zejména na splacení faktur
společnosti VODOS za provoz vodovodu a kanalizace za roky 2008 – 2010.
Rozpočet obce na rok 2013 je připraven jako vyrovnaný (příjmy = výdaje)
ve výši 26,8 mil. Kč, spolupracovali na
něm kromě starosty a místostarosty
obce zejména Finanční výbor zřízený
zastupitelstvem, ředitel základní školy
a ředitelka mateřské školky. V návrhu
rozpočtu obce byl zohledněn i předpokládaný vyšší výnos z daní schválený
Parlamentem ČR jako novela zákona
o rozpočtovém určení daní (tzv. „RUD“).
Dle doporučení Ministerstva financí je
v rozpočtu   obce toto zvýšení na 75
% předpokládaného zvýšeného příjmu
z daní, tj. u obce Velký Osek měl být nárůst v roce 2013 ze 14 mil. Kč cca až na
20 mil. Kč, v návrhu rozpočtu je výnos
z daní předpokládán vyšší max. o 3,5
mil. Kč (nikoliv tedy o 6 mil. Kč). Vše záleží na vývoji ekonomiky České republiky
v příštích letech, krom toho vláda přijala řadu „reformních“ opatření, jejichž
dopad do ekonomiky a tím i na výnos
daní lze jen těžko předvídat.
Střednědobý finanční výhled obce
na roky 2013 – 2017 je pomocným nástrojem umožňující plánování investičních priorit a provoz obce. Strategické
cíle obce na toto období byly uvedeny
výše (dostavba kanalizace, výstavba
vodovodu a rekonstrukce silnic). V rámci
provozu obce jsou plánovány zejména
investice a procesy k realizaci energeticky a materiálově úsporných opatření
na již existující infrastruktuře a majetku
obce, např. veřejné osvětlení a rozhlas,
zateplení základní a mateřské školy,
oprava Dělnického domu aj. Připravený
finanční výhled předpokládá úhradu 90
% „starých dluhů a závazků“ obce z let
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2006 - 2010 do konce roku 2014, tj. více
jak 5 mil. Kč ročně. Příjmy a výdaje v letech 2013 – 2017 jsou vždy vyrovnané
kolem cca 24 mil. Kč/ročně, po získání
dotací velké akce (kanalizace, vodovod)
se bude tento výhled upravovat, aby odpovídal realitě.
Obec své finanční hospodaření
v posledních 2 letech významně zlepšila, bez toho by nemohla odpovědně
plánovat, ani tak potřebné akce jako
kanalizace, vodovod, opravy silnic aj.
Podrobněji se lze s rozpočtem seznámit
na úřední desce před obecním úřadem
a na webových stránkách obce. Náměty
či komentáře k němu lze uplatnit mailem, telefonicky nebo osobně na obecním úřadě nebo na veřejném zasedání
zastupitelstva obce.

4. Spolky a sdružení
v obci
Zastupitelstvo obce Velký Osek chce
stejně jako v předchozích 2 letech nadále transparentně podporovat spolkovou, kulturní, sportovní a jinou zájmovou činnost v obci nebo jejích občanů
i na území jiných obcí. Za tímto účelem zastupitelstvo zřídilo Komisi pro
zdravotnictví, sociální politiku, školství,
sport, kulturu a spolupráci se spolky
(KS), aby komunikovala se spolky a posuzovala i jejich žádosti o finanční či nefinanční podporu od obce Velký Osek.
V roce 2011 a 2012 obec finančně
a nefinančně podpořila desítky spolků
a akcí v celkově hodnotě cca 750 tis. Kč
(např. myslivci, rybáři, včelaři, fotbalisté, TJ Sokol, NADĚJE, o. p. s., Dětský
den, Mikulášská, Drakiáda, VODivadlo,
keramický kroužek aj.). Některé spolky pomáhají obci s její údržbou, např.
myslivci při čištění břehů a koryta Bačovky v obci a v Národní přírodní rezervaci Libický luh od napadaných stromů
a keřů, vysoké trávy a nánosů bahna.
Díky dohodě starosty a ředitele základní školy mohou sportovní spolky z obce
využívat bezúplatně tělocvičnu základní školy a gymnastický sál. Nesportovní
spolky působící v obci zase využívají
bezúplatně velký sál Dělnického domu
a zasedací místnost obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce oceňuje dobrovolnou a někdy velmi nelehkou práci
členů spolků. Váží si jejich činnosti pro
obec a věří, že i nadále bude fungovat
mezi obcí a spolky dobrý, korektní vztah.
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5. Velkoosecká
sportovní, a. s.
a Národní bruslařský
stadion
O této společnosti a o projektu Národní bruslařský stadion bylo popsáno
mnoho stran papíru, přesto nelze než
napsat „pár“ faktických poznámek.
Některá veřejná vyjádření bývalého
starosty obce Ing. Jiřího Otty, garanta a vůdčí osobnosti tohoto záměru,
zpochybňují činnost současného vedení obce v této věci, ale i kvalifikaci
a vzdělání některých členů zastupitelstva obce a jeho výborů a komisí
(např. Kolínský pres č. 44 ze dne 30. 10.
2012 viz http://kolin.pres.cz/?page=clanek&rok=2012&idc=1982, citace slov
Ing. Otty: „…A  to by právník pan starosta Drahovzal měl snad vědět (pokud
nestudoval práva v Plzni.)“).
V roce 2010 proběhly komunální
volby a jejich výsledek byl zcela zřejmý, současné vedení obce sestavené
z kandidátní listiny „Nezávislí pro Velký
Osek“ získalo téměř 80 % podporu voličů, a to je nezpochybnitelné. Starosta
obce, Mgr. Pavel Drahovzal, byl zvolen
jednohlasně celým zastupitelstvem,
podpůrným faktem byla i jeho dlouholetá profesní zkušenost jako právníka celonárodního Svazu měst a obcí ČR, kde
působil již od roku 2004 v průběhu standardního (5-letého) studia na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Zastupitelstvo obce po svém nástupu v listopadu 2010 pověřilo vedení
obce prověřením projektu Velkoosecká sportovní, a. s. (VOS) a Národního
bruslařského stadionu (NBS). Po komunikaci s Ing. Ottou a dalšími s ním
spolupracujícími osobami o některých
jejích krocích (např. březnová rezignace
Ing. Otty, poté co nesplnil 1 měsíc starou, jím podepsanou notářskou dohodu
o zaplacení dluhu za práce projektanta
NBS) bylo na jaře 2011 zřejmé, že projekt nikdy konkrétního závazného investora neměl. Naopak VOS se dostala do
„hledáčku“ věřitelů, kteří bez ohledu na
zájmy akcionáře – obec Velký Osek, žádali o okamžitou úhradu dlužných půjček a peněz ve výši cca 6 mil. Kč, které
nasmlouval bývalý starosta Ing. Otta,
jakožto předseda představenstva VOS.
To byl nesplnitelný požadavek, což věřitelé věděli, a proto podali na společnost
exekuci, kterou zastupitelstvo přerušilo
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návrhem na konkurz, tj. návrhem vypořádání všech závazků společnosti,
tedy i půjčky 2,5 mil Kč poskytnutou
obcí. Proč by měl peníze zpět dostat
jen některý věřitel? Obec má ošetřovat
svůj majetek a vymáhat i plnění půjček,
2,5 mil. Kč, které si před jejich půjčením
do VOS sama půjčila od Písek – Beton,
a.s., mohla využít na jiné záležitosti než
na investičně nezajištěný projekt NBS.
V letech 2012 – 2014 bude půjčka obcí
řádně splacena. Konkurzní správce
zřejmě připraví záměr na dražbu majetku VOS, tj. pole u fotbalového hřiště,
samotné fotbalové hřiště, část lesa za
fotbalovým hřištěm. Sama obec nebude
navrhovat jiné využití daného prostoru.
Otázkou ovšem je, co případný nový majitel bude chtít s těmito pozemky dělat.

Závěrem
K závěru mi dovolte kratičkou vzpomínku na pana Ladislava Šingovského,
který dlouhodobě pracoval pro obec
a bohužel koncem listopadu za nešťastných okolností zemřel. Jeho práce pro
„zoopark“ a pro areál Máčidla byla hodnotná a přínosná, za což mu velmi děkuji a budu na něj vzpomínat v dobrém.
Věřím, že i Vy.
Jsem rád, 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. Přeji Vám
hezký, ničím nerušený adventní čas
a poklidné prožití vánočních svátků
v kruhu rodinném nebo kdekoliv, kde
se cítíte dobře. Ať načerpáte inspiraci
a síly do dalšího roku, jehož koncovka
„13“ snad nebude nešťastná pro Vás ani
pro obec Velký Osek.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

Zpráva z odboru
životního
prostředí
Na konci listopadu proběhlo čištění
koryta vodního toku ,,Bačovka“ od usazených sedimentů. Toto čištění proběhlo v úseku od železničního mostu po
Lidový dům a bylo prováděno správcem vodního toku Povodím Labe s.p.
Tato údržba navazuje na údržbu, kterou
provedla obec za pomoci občanů a občanských sdružení v úseku od Lidového domu až po lužní les v roce 2011
a 2012. Na jarní období roku 2013 je
plánováno odstranění padlých kmenů
z toku v úseku lužního lesa. Současně
se obec snaží zajistit  vyčištění dolního
toku, v úseku od Lidového domu, až po
lužní les i tato část je ve správě státního
podniku Povodí Labe.
Dále bude správcem toku provedeno odstranění náletových dřevin,
zejména topolů a akátů, rostoucích
v korytě toku, a to v úseku od „Desítky“
po mostek v ulici Za Drahou (vedoucí
k bývalému areálu Stakon). Na základě
domluvy mezi Povodím Labe s. p. a zástupci obce, byly vybrány dřeviny, které
budou v tomto prostoru ponechány, jedná se zejména o jasany při pravém břehu a dalších cca 14 dřevin. V případě,
že by v rámci kácení došlo k poškození těchto určených dřevin, měla by být
provedena náhradní výsadba ze strany
Povodí Labe.
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ba sakur, tj. bezplodých třešní. Celkem
by mělo být v tomto prostoru vysazeno
19 ks těchto stromů. Obdobná výsadba
byla provedena již v loňském roce v ulicích Jeronýmova a Masarykova.
V letním a podzimním období 2012
došlo k rekonstrukci stávajících sběrných míst na tříděný odpad. Tato rekonstrukce spočívala v rozšíření stávajících zpevněných ploch nebo k vytvoření
zpevněných ploch tam, kde tato místa
byla dosud nezpevněná. Rekonstrukcí
prošly následující místa: Sluneční, křižovatka Palackého a Nádražní, u základní
školy, u minerálního pramene a u pošty,
u stavebnin. Cílem obce je postupná
rekonstrukce všech těchto sběrných
míst tak, aby byla z hlediska provozu
bezproblémová, dostatečně kapacitně
dimenzovaná a esteticky vhodná.
Jan Fagoš, předseda Výboru
životního prostředí

Rekonstrukce sběrného místa
u minerálního pramene

V rámci činnosti Výboru životního
prostředí byl zmapován stav obecní zeleně na veřejných plochách a v ulicích
a byly určeny stromy, které jsou nebezpečné, tj. prosychající, uschlé, nevhodně umístěné (např. blízko podzemních
inženýrských sítí) nebo ohrožující bezpečnost provozu na místních komunikacích. Tyto stromy budou v období vegetačního klidu odstraněny a postupně
nahrazovány vhodnými dřevinami, buď
jednotlivě, nebo v rámci obnovy zeleně
v jednotlivých ulicích.
Jedním z takovýchto míst je i prostor parku u naproti Dělnickému domu
a na nábřeží vedoucí k „Desítce“.
V tomto prostoru budou odstraněny stávající stromy - třešně, které ve většině
případů byly již přestárlé. V návaznosti
na toto kácení bude provedena výsad-

Čistění Bačovky
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Zprávy z obecní matriky
(červenec - říjen 2012)

Životní jubilea:
80 let:

Věra Kottnauerová

90 let:

Jindřich Březina

92 let:

Anna Vokounová

92 let:

Miloslav Dvořák

Hana Čechová

Jiří Polák

Miroslav Rambousek

Vítání občánků:
		

Lucie Charousová
Julie Poláková
Natálie Kadlecová
Eliška Heřmanová

Šimon Rücker
Daniela Richterová
Jáchym Vokál
Adéla Sehnoutková

Narození:
		

Adéla Sehnoutková
Albert Baudyš
Adéla Kopřivová
Daniel Jeřábek
Vojtěch Vykydal

Eliška Kloudová
Barbora Slaninová
Vojtěch Markus
Julie Nováková
Eliška Píchová

Ela Kalinová
Nela Kotková
Viktorie Dobiášová
Tina Matoulková

Josef Kohout
Oskar Kříž
Thomas Milton Pierce

Ilona Suchánková
Oldřich Vokál
Eva Havelková

Úmrtí:
		

Libuše Vykydalová
Stanislav Civín
Anna Serbusová

uZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:
		
Zdeněk Zemánek   -   Martina Pavlíková
		

Aleš Vencovský     -    Kristína Holmoková

50 let uzavření manželství:
		

Karel a Marie Bulíčkovi

Jiří a Marta Šafránkovi
Ivana Adamcová
matrikářka
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Zprávy
z Obecní policie
Velký Osek za
3. čtvrtletí 2012
Vážení čtenáři,
na úvod nové rubriky Osečanu bychom Vás rádi seznámili s rozsahem
činností strážníků Obecní policie Velký Osek, který je upraven v zákoně
č. 553/1991 Sb., ze dne 6. prosince
1991 o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Naše obecní policie má
v současné době dva strážníky, Milana
Kučeru a Aleše Synka. Na strážníky
se můžete obracet s žádostí o pomoc
mimo jiné v případech:
∎ poškozování majetku
∎ nálezu ztracené věci, krádeže, van
dalství, rušení nočního klidu
∎ porušování pravidel občanského
soužití
∎ pohybu podezřelých osob
∎ hlášení požáru
∎ záplav
∎ úniku nebezpečných látek
∎ a jiných mimořádných událostí
Pokud budete pořebovat pomoc
v jakkékoli situaci, kontaktujte prosím
strážníky na tel. číslech 321795322,
723699857 nebo 606821182, e-mailem
na adrese obecni.policie@velky-osek.
cz , případě osobně, ať již na ulici nebo
na služebně Obecní policie Velký Osek,
která se nachází v prvním patře obecního úřadu.
A  nyní následuje několik zajímavých případů z činnosti obecní policie
z období léta a podzimu 2012.

mem byla věc oznámena příslušnému
správnímu orgánu.
V letních měsících strážníci 3x řešili
případ, kdy vlivem slunečného počasí a konzumací alkoholických nápojů
občana zmohla únava a ten odpočíval
na veřejném prostranství, čímž vzbudil
veřejné pohoršení. Ve všech případech
nebylo třeba zajistit lékařské ošetření,
odpočívající byli probuzeni a nasměrováni k domovu.
Na základě několikerých stížností
na narušování občanského soužití se
strážníci Obecní policie Velký Osek pokusili o smír mezi sousedy. Tyto pokusy
byly však neúspěšné, proto bylo sepsáno oznámení o podezření z přestupku
proti občanskému soužití a oznámeno
příslušnému správnímu orgánu k dalšímu opatření.
Při hlídkové činnosti strážníci zjistili
neoprávněné výlepy plakátů na telefonních budkách, sloupech veřejného
osvětlení a stromech. V jednom případě
se podařilo zjistit pachatele a věc byla
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vyřešena blokovou pokutou. V ostatních
případech, kdy se nepodařilo prokázat
kdo plakáty vylepil nebo kdo k tomu dal
příkaz, byly výlepy ve spolupráci s pracovníky obce odstraněny.
Strážníci Obecní policie Velký Osek
se zaměřili především v období školních prázdnin na dodržování zákazu
kouření v areálu MZŠ. Pokud strážníci
zjistili porušení tohoto zákazu a nestačila domluva, udělovali blokové pokuty.
Na základě oznámení občana o výskytu neznámého plazu se hlídka dostavila na zahradu místního rodinného
domu. Na místě zjistila, že se dle fotodokumentace, kterou pořídil oznamovatel, jedná o neškodnou a chráněnou
užovku obojkovou, která byla vyplašena
a odplazila se neznámo kam.
Na základě vládou vyhlášené prohibice strážníci Obecní policie Velký Osek
prováděli opětovné kontroly prodejen
a restauračních zařízení, zda se neprodává zakázaný alkohol. Všichni prodejci
se naštěstí postavili k prohibici zodpovědně a nebylo zjištěno
porušení tohoto zákazu.
  Hlídkou OP byl zjištěn
mladistvý chlapec, který
na veřejném prostranství
požíval alkohol (nízkoalkoholické pivo), který mu
zakoupila jeho plnoletá
příbuzná. Chlapec byl
předán do péče rodičů,
nebylo třeba lékařského
ošetření, štědrá příbuzná
však „vyfasovala“ blokovou pokutu.

Při hlídkové činnosti zjistili strážníci
v ul. Revoluční pálení bioodpadu (listí,
suchá tráva) na soukromém pozemku.
Majitel pozemku byl přítomen na místě,
byl vyzván, aby neprodleně oheň uhasil
a byl poučen o způsobu likvidace tohoto
odpadu.
Na základě oznámení občana byl
na pozemní komunikaci kontrolován řidič traktoru s přípojným vozidlem, které
nebylo schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Jelikož toto podezření ze spáchání přestupku strážníci
nejsou oprávněni vyřešit na místě, byla
pořízena fotodokumentace traktoru
i přípojného vozidla a s úředním zázna-
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Druhý rok ve funkci
místostarosty obce

Před rokem jsem na tomto místě popsal ekonomickou situaci obce a cestu
k tomu, jak ji zlepšit, včetně svého podílu na této práci. Jednání zastupitelstva
obce jsou podrobně zachycena v zápisech o jeho zasedáních, které jsou veřejně přístupné na webových stránkách
obce nebo k nahlédnutí na Obecním
úřadě. Přesto často dostávám následující dotazy:
1. Proč jsme toho doposud pro obec
nevybudovali více.
2. Čím se vlastně v zastupitelstvu a na
Obecním úřadu zabývám.
3. Jakou za to beru odměnu.
Pokusím se stručně odpovědět:
Ad 1) Nejdříve musíme dát do pořádku finance obce. Představte si analogickou situaci:   převezmete zadlužený dům s hrozbou exekuce, kdy vaši
předchůdci prohráli všechny peníze
v hracích automatech, neplatili složenky a s věřiteli se nebavili. Aby je nájemníci měli rádi, dodávali jim služby (vodu,
stočné, odvoz odpadu) za pakatel, ale
skutečné náklady dodavatelům neplatili.  Asi nebude vaší první starostí objednávat zhotovení nové fasády… Hned,  
jak vyřešíme financování akcí, začneme investovat.
Ad 2) Chceme v prvé řadě dobudovat kanalizaci a zajistit pro všechny
možnost dodávky pitné vody. K tomu
potřebujeme projektovou dokumentaci,
příslušná povolení a v neposlední řadě
160 milionů Kč. Ve druhé řadě musíme
rekonstruovat některé komunikace, ve-
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řejné osvětlení a obecní
nemovitosti. Zastupitelstvo mne od podzimu
minulého roku pověřilo
zabývat se mimo jiné aktivitami k zajištění výše
uvedeného (usnesením
č. ZO / 4 / 28 / 6 / 2011),
po přechodnou dobu
ve funkci uvolněného
místostarosty (na plný
pracovní úvazek), po
splnění hlavních úkolů
vykonávám funkci místostarosty opět jako neuvolněnou (ve svém volnu po pracovní době).
Ad 3) Odměnu neuvolněného místostarosty obce stanovuje v mezích daných nařízením vlády svým usnesením
zastupitelstvo (pro obec naší velikosti je
to ve výši do cca 22 tisíc Kč měsíčně).
V současné době činí pro mne tato odměna 10 tisíc Kč měsíčně (usnesení č.
ZO/3/11/9/2012). Žádné další náhrady
(cestovné, telefon, internet apod.) neuplatňuji a nikdy jsem neuplatňoval.
Stručné odpovědi nemohou postihnout všechny aspekty zmiňované činnosti. Pro ty, kteří budou mít trpělivost
se čtením delšího textu, se pokusím
problematiku popsat detailněji.
V souladu s platnými zákony mohou
funkce starosty a místostarosty vykonávat zvolení zastupitelé jako uvolněné (na plný úvazek) nebo neuvolněné
(po práci). Jak to bude v konkrétní obci,
rozhoduje zastupitelstvo podle potřeb
obce. Když jsme se vloni podrobně
seznámili se stavem financí obce a se
zajišťováním nezbytných investičních
akcí a jejich profinancováním, bylo nám
jasné, že bude velmi obtížné do konce volebního období vymést převzatý
Augiášův chlév a dovést naše záměry
k úspěšnému konci. Protože mám díky
své práci potřebné ekonomické znalosti
a zkušenosti, nabídl jsem zastupitelstvu, že se po přechodnou dobu budu
této oblasti na obci věnovat na plný
úvazek a pomohu dát záležitosti do pořádku. Byl jsem zastupitelstvem (hlasy
z kandidátky Nezávislých pro Velký
Osek i z kandidátky bývalého starosty)

pověřen projektovým řízením investičních akcí obce a aktivitami k zajišťování
finančních prostředků pro jejich realizaci. Toto řešení jsme od počátku považovali za dočasné. Svoji práci na plný
úvazek jsem považoval za ukončenou,
jakmile byla v srpnu přijata a po formální stránce odsouhlasena naše žádost
o dotaci na dobudování kanalizace za
100 milionů Kč. V té době byl rovněž
posílen stav zaměstnanců na Obecním
úřadu, takže mohli převzít část mé pracovní náplně. Požádal jsem proto zastupitelstvo, aby funkce místostarosty byla
opět neuvolněná a zastupitelstvo mi vyhovělo. Mohu se tedy „na plný úvazek“
věnovat svému podnikání (abych předešel dotazům – moje podnikání se nijak  netýká majetku obce ani jiných aktivit obce). Stav financí obce a zajištění
hlavních investičních akcí budu nyní
ovlivňovat ze své funkce neuvolněného
místostarosty, konečnou odpovědnost
má ale opět pan starosta.
Co se tedy za poslední rok podařilo,
jaký je stav financí obce, projektové
zajištění hlavních investičních akcí
a jejich profinancování? Nejdříve stručně o tom, jakým způsobem se profinancování investičních akcí v obcích,
které nemají volné finanční prostředky
a téměř veškerý použitelný majetek již
prodaly (náš případ), zajišťuje. Náklady
na dobudování kanalizace a výstavbu vodovodu s přivaděčem činí podle
projektu asi 160 milionů Kč, další prostředky budou potřeba na rekonstrukci
komunikací a obecních objektů. Kde je
vzít, když obec měla dluhy kolem 20
milionů Kč a rozpočtové příjmy asi 23
milionů Kč ročně jsou využity na splácení dluhů a provoz obce? Řešením jsou
dotace z veřejných prostředků – k určitému datu jsou vyhlašovány tzv. výzvy,
kdy obce podávají žádosti, podložené
schválenou projektovou dokumentací
a dalšími obsáhlými podklady. Pokud
tato dokumentace není v pořádku, obec
nic nedostane, proto zpracování žádosti svěřuje odborné firmě.  Tím se dostáváme k situaci Velkého Oseku v podávání žádostí o dotace a náplni mé práce
v pozici uvolněného místostarosty.

1. Dobudování
kanalizace
Minulá výzva k žádostem o dotace
na kanalizace proběhla v roce 2009.
Bývalý starosta si vybral odbornou
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firmu ke zpracování dokumentace a žádosti a tuto žádost obec podala. Žádost
byla určenými orgány odmítnuta pro
formální nedostatky – jinými slovy byla
zpracována nekompetentně. Tím obec
přišla o potenciálních asi 60 milionů
korun a o možnost dobudovat kanalizaci v dohledné době, protože prodávat
z obecního majetku již nebylo co. Navíc
jsme na Obecním úřadě našli fakturu
na 550 tisíc Kč za zpracování neúspěšné žádosti o dotaci. Tuto fakturu bývalý starosta, jako mnohé jiné, neuhradil
a splácíme ji nyní my. Věděli jsme, že
další výzva k podávání žádosti o dotaci bude vyhlášena v roce 2012 a že
bude prakticky poslední. Po roce 2013,
v novém „programovacím období“, budou podmínky získání dotací podstatně
přísnější a většina dotací bude vypisována jako půjčky, které bude nezbytné
vrátit. Dalším problémem bylo, že k dotaci je zapotřebí finanční spoluúčasti
obce a zadluženému Velkému Oseku
žádná banka v roce 2011 nechtěla půjčit. Bylo zapotřebí v krátkém časovém
úseku ozdravit finance obce, přepracovat chybnou projektovou dokumentaci
(navržený projekt dostavby kanalizace
byl neprůchodný a neřešil dostatečně
připojení nové výstavby v obci), najít
novou, schopnější konzultační firmu
a vypracovat novou žádost. Víme, že
šetření ve výdajích obce a zvýšení
daně z nemovitostí není populární, ale
nyní nám již všechny oslovené banky
přislíbily profinancování potřebné spoluúčasti k dotaci na dostavbu kanalizace. Navíc průběžně splácíme staré dluhy. Dojednali jsme s projektanty opravu
projektu, našli jsme seriozní konzultační firmu a vypracovali novou žádost
o dotaci. Žádost jsme v srpnu tohoto
roku podali. Byla úspěšně podrobena
formální kontrole a očekáváme její kladné vyřízení počátkem příštího roku.

2. Vodovod
Zajištění spolehlivého zdroje pitné
vody s dostatečnou kapacitou a dobudování vodovodu je další z našich
priorit, jejíž projektovým řízením mne
zastupitelstvo na jistou dobu pověřilo.
V současnosti je vodovodem zásobeno asi 25 procent obyvatel. Místní zdroj
vody je nespolehlivý a jeho kapacita je
plně vyčerpána. Voda nestačí ani pro
nové bytovky, přestože minulé vedení
obce se zavázalo pro ně vodu zajistit.

Rovněž investoři, plánující rozjezd výroby v objektech, které byly v minulosti
opuštěny, žádají vyřešení dodávky vody.
Provozovatel vodovodu VODOS však
další přípojky odmítá kvůli nedostatečným zdrojům vody. Jiné zdroje vody
však v katastru obce nejsou, proto musí
být voda přivedena propojením obce
s kolínským skupinovým vodovodem
z lokality TPCA. Zajistili jsme vypracování projektové dokumentace propojení
se stávajícím vodovodem (k hranicím
obce byl projekt částečně připraven
minulým vedením obce bez zajištění
jeho financování) a dokumentace pro
vodovodní rozvody po obci pro územní
rozhodnutí, jednáme s vlastníkem vodovodní infrastruktury – městem Kolín.
K dobrým vztahům přispělo, že jsme po
letech začali splácet městu Kolín milionový dluh za kanalizační přivaděč na
čistírnu odpadních vod. Předpokládáme
tedy, že nám město Kolín vyjde vstříc
a dodávku vody schválí. Příslušná výzva k žádostem o dotaci je plánována
na příští rok, do té doby chceme mít vše
potřebné připraveno. Náklady na celou
vodovodní síť včetně přivaděče a nového vodojemu činí asi 60 milionů Kč,
přes 40 milionů by měla pokrýt dotace.
Víme, že někteří obyvatelé nebudou mít
z různých důvodů o obecní vodu zájem.
Přednostně budou jistě rozvody budovány v lokalitách většinového zájmu.
Pokud se obyvatelé rozhodnou přivést
vodu ke svým nemovitostem později,
musí počítat s tím, že náklady na tuto
investici již nebude možné spolufinancovat z dotace. Tedy pro názornost: bude-li stát přivedení vody k objektu např.
80 tis.Kč, bude z dotace uhrazeno asi
56 tis. Kč a zbylých 24 tis.Kč uhradí
obec a/nebo majitel objektu. Při pozdějším připojení bude logické, aby většinu
z potřebných 80 tis. Kč uhradil majitel
nemovitosti. O způsobu financování investice ovšem zastupitelstvo zatím nejednalo.
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praveni, proto jsme prodloužili platnost
stavebního povolení na rekonstrukci
Havlíčkovy ulice a okolí ulice Sluneční.
Před schválením je stavební povolení
na rekonstrukci ulice Dukelských hrdinů. V minulém období probíhaly práce
na energetických auditech školy a školky a podkladech pro žádosti o dotace
na jejich zateplení a výměnu zdrojů
vytápění za tepelná čerpadla. Předpokládáme podání příslušných žádostí
o dotace v příštím roce, kdy by měly být
vypsány výzvy.

4. Další investiční akce
Jak již bylo uvedeno, je těžké investovat, když je obecní pokladna prázdná
a tíží nás staré dluhy. Jsou však zdroje,
které vyžadují jen minimální spoluúčast
obce. Za minulé období se mi z nich
s pomocí kolegů podařilo pro obec zajistit více jak 1 milion Kč. Ihned jsme je
využili pro rekonstrukci Obecního dvora, nákup kontejneru na odpad, výstavbu chodníku u základní školy, pořízení
vybavení pro hasiče, nákup výpočetní
techniky pro obecní knihovnu, instalaci zpomalovacích semaforů a měřičů
rychlosti na ulici Revoluční. Zklamáním
pro mne bylo, že se nám nepodařilo zajistit pro obec více prostředků z peněz
Středočeského kraje, ze kterých jsme
chtěli například zrekonstruovat hřiště
u mateřské školky. Ve světle aktuálních
informací o způsobu jejich přiznávání (kauza úplatků bývalého hejtmana
Ratha) je jasné, proč jsme nemohli být
úspěšnější a výsledek beru jako potvrzení toho, že jednáme vždy čestně, bez
podivných praktik.
Doposud získané dotace a granty
jsme použili na investice, rekonstrukce
a vybavení hasičů a knihovny.

3. Rekonstrukce
komunikací a zateplení
školy a školky
Oprava vozovek přijde na řadu,
jakmile se vyjasní financování kanalizace a vodovodu. Skutečné náklady
budeme znát až po výběru dodavatele
akce. Teprve poté bude jasné, jaké jsou
finanční možnosti obce, pokud se týká
dalších investic. Chceme však být při-
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a práci jsem vykonával zcela bezplatně.
V předcházejících volebních obdobích,
například v roce 2006, činila odměna
místostarosty 15 tisíc Kč měsíčně, což
je v dnešních cenách kolem 20 tisíc Kč,
v letech 2009 – 2010 to bylo 12 tisíc Kč.
Že by se někdo z předcházejících místostarostů odměny za výkon funkce byť
jen částečně vzdal, mi není známo.

Nové semafory

Rekonstrukce obecního dvora

Nový chodník
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Ve volbách do obecního zastupitelstva jsem před dvěma lety kandidoval
proto, že jsem měl jako mnoho spoluobčanů pocit, že to v obci takhle již dále
nejde. A  zároveň jsem si byl jistý, že
pokud umím a mohu situaci pozitivně
ovlivnit, tak to musím udělat bez ohledu
na to, že mi to přinese i starosti a ne
vše se vždy podaří. Mám dobrý pocit
z toho, že se nám postupně daří finanční situaci obce zlepšovat a jsme schopni hlavní problémy obce ve střednědobém horizontu vyřešit, k čemuž by nám
mělo pomoci i nové rozpočtové určení
daní, které od příštího roku navýší příjmy obce z veřejných prostředků.
Je veřejným tajemstvím, že bývalý
starosta se ani po dvou letech nevyrovnal s rozdílem v tom, jak se hodnotí
sám a jak jeho práci zhodnotili ve volbách občané. Viníkem   jeho blamáže
je podle něj nové vedení obce. A  tak
nás svým typickým způsobem plným
pomluv, polopravd, smyšlenek, sebestřednosti a nestoudnosti napadá
v kolínském bulváru i jinde. Například
jím uváděná výše mé odměny za výkon funkce místostarosty je podobně
pravdivá jako informace, že on za výkon funkce starosty pobíral od obce asi
264 tisíc Kč za měsíc. Je to skutečná
výše jeho odměny podle nařízení vlády.
Celá pravda ale je, že odměnu v této
výši si mohl nechat vyplatit jen v měsíci, kdy si vybral odstupné. V ostatních
měsících byla jeho odměna za výkon
funkce starosty podle příslušného nařízení vlády jen asi 44 tisíc Kč. Moje
odměna za výkon funkce místostarosty
byla vždy v souladu s nařízením vlády.
Zastupitelstvem schválená odměna za
výkon funkce neuvolněného místostarosty je 10 tisíc Kč měsíčně po většinu
volebního období. Po dobu pěti měsíců
jsem se této odměny beze zbytku vzdal,
vrátil jsem ji do obecního rozpočtu

Bývalý starosta by místo útoků
měl vysvětlit dluhy, které nadělal (se
souhlasem tehdejšího zastupitelstva)
a které nyní obtížně splácíme. Například 2,5 milionu Kč, které si obec půjčila u firmy Písek-Beton a které obratem
půjčila Velkoosecké sportovní. Dluh firmě Písek-Beton + úroky splácíme my
a to částkou kolem 100 tisíc Kč měsíčně. Budeme splácet ještě v dalších
dvou letech, místo abychom prostředky
použili na investice. A co za to Velkoosecká sportovní v zájmu obce zaplatila?
Kromě nepoužitelných projektů, studií
a jiného například nemalou částku za
cestu do Holandska pro bývalého starostu, jeho syna a pár dalších „fanoušků“. Cestovní zpráva se zhruba omezila
na to, že viděli bruslařskou halu a cesta
byla přínosná. Jak pro koho…
Vážení a milí spoluobčané, není
úspěšné obce bez zvládnutého vyrovnaného hospodaření (ostatně stejné
je to v rodině každého z nás). Život na
dluh, spoléhání se na to, že to nějak dopadne a vyprávění o tom, „co by kdyby“   nevede k dobrým koncům. Zvládnutí dluhu, který jsme zdědili, vyřešení
financování dostavby kanalizace, vodovodu a dalších investic považuji za
náš stěžejní úkol. Svými zkušenostmi
a prací v zastupitelstvu chci přispět
k jeho zdárnému vyřešení. Jak se nám
to do konce volebního období podaří,
posoudíte vy, naši voliči. Tento příspěvek by měl pomoci tomu, abyste pro to
měli dostatek pravdivých a objektivních  
informací.
RNDr. Vladimír Matuš
místostarosta obce

Zpravodaj obce Velký Osek
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Zprávy z mateřské školy
	OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH
ŠKOL
V neděli 7.10. 2012 se v Jestřabí
Lhotě konala olympiáda 9 mateřských
škol. Vydatný déšť neodradil děti, rodiče
ani učitelky a tak si s dobrou náladou
přijely zasportovat děti z MŠ Veltruby,
Velký Osek, Jestřabí  Lhota, Krakovany,Týnec, Žehuň, Býchory, Ohaře a Ovčáry.
Za doprovodu hudby si slavnostně
nastoupily. Po přivítání panem Svobodou a paní starostkou J. Lhoty p.Týmovou jsme se společně vydali k plnění
úkolů na různých stanovištích.

Pochvala patří všem 12 statečným,
kteří se počasí nezalekli a s radostí se
pouštěli do plnění disciplín.
Nemůžete je na fotech rozpoznat?
V barevných pláštěnkách vypadají
všichni stejně, že?
Tak tedy – Denisek Türke, Kubíček
Paroulek, Toníček Galus, Lucinka Dohaničová, Barunka Hovorková, Martínek Kubiš, Matýsek Pospíšil, Kačenka
Hrabánková, Milánek Holub, Kubíček
Fisch, Filípek Jokl. A  úplně nejmladší
- Adélka Galusová, která si pro diplom
a medaili přišla obutá – neobutá.                
Děkujeme i všem rodičům a sourozencům, kteří výborně fandili.
Ještě malá svačinka a pak rozdat medaile a diplomy a hurá domů do horké
vany a pod peřinu.
Blanka Novotná

Některé disciplíny se musely vzhledem k počasí a bezpečnosti dětí zrušit,
ale ani to nám neubralo na dobré náladě.

Přejeme Vám radostné prožití
vánočních svátků
a úspěšný nový rok 2013.
Kolektiv Mateřské školy Velký Osek
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Ze školního života
Zprávy z Masarykovy ZŠ Velký Osek
Projektový den
„DOPRAVNÍ VÝCHOVA“
V pátek 9. 11. 2012 se ve spolupráci MZŠ Velký Osek, OÚ Velký Osek,
Policie ČR Týnec nad Labem a Centra
služeb pro silniční dopravu uskutečnil
projektový den „DOPRAVNÍ  VÝCHOVA“ pro žáky 4. tříd naší školy.
Den začal pro čtvrťáky dvouhodinovou přednáškou p. Brzáka z Dopravního
hřiště v Kolíně, během které se dozvěděli řadu informací o silničním provozu,
poznávali dopravní značky a orientovali
se v křižovatkách.
Následovalo překvapení – příjezd
Policie ČR. Za dohledu policistů si děti
mohly zkusit neprůstřelnou vestu a přilbu, sednout si do policejního auta, použít vysílačku.
V závěru celého dne děti zúročily
své znalosti. V soutěži skupin poznávaly
dopravní značky, psaly jednoduchý test
a řešily další úkoly. Za vše následovalo
hodnocení a po sečtení získaných bodů
i vyhlášení vítězů. Diplom a sladkou odměnu předal zastupitel p. Fagoš.
Projekt pokračoval ještě v pondělí
12. 11. 2012 výtvarnou soutěží ve skupinách, která byla završením celého
projektu.
Doufáme, že děti získané znalosti využijí nejen při cestě do školy, ale
i v každodenní praxi.
Ivana Kampeová a Alena Šátková
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Obecní knihovna Velký osek
informuje
„Už máme zimu, už padá sníh
a celá země jest bílá a chocholouši
si prohlížejí koňské koblihy a na oknech se dělají krásné hvězdy. A my
máme plný krám lidí, kteří si kupují mandle a rozinky, jelikož se blíží
vánoce.“
Takto idylicky líčí spisovatel K.Poláček ve své slavné knize „Bylo nás pět“
předvánoční dobu svého dětství. Snad
se mi těmito pár řádky podaří navodit
vánoční atmosféru i do dnešní uspěchané současnosti.
    Co se událo v naší knihovně od září?
V říjnu proběhla celostátní akce Týden
knihoven /1.-7.10.2012/ s upomínkovou amnestií, registrací nových čtenářů
zdarma i antikvariátním prodejem starších knih.
7. listopadu se v knihovně objevili
milí návštěvníci. Ti z nejmenších - děti
z místní mateřské školy a jejich dvě paní
učitelky. Většina z nich byla v knihovně
poprvé, ale našlo se i pár “starých známých“, kteří už do naší knihovny chodí
s některým z rodičů, či starším sourozencem. Děti se seznámily s prostředím
knihovny, knížkami, známými postavičkami z večerníčků a filmů. Zaujaly je
krásné publikace s mnoha barevnými
ilustracemi a fotografiemi, pohádky, encyklopedie, časopisy, které si mohly vzít
do ruky a prohlédnout. Poznávaly hrdiny pohádek, hádaly hádanky, poslechly
kratičkou pohádku. Nakonec odcházely plné dojmů a s informačními letáčky
a malými dárečky. Budeme se zase těšit
na jejich návštěvu.

Jaké knižní novinky se objevily
v regálech naší knihovny? Začněme
u tvorby kolínských autorů a rodáků jako
jsou Jan Novák: „Hic a kosa v Chicagu“
- povídky z amerického Chicaga z prostředí českých emigrantů, které   autor
sám důvěrně poznal. Další kolínskou
autorkou je Irena Fuchsová se svou zatím poslední knížkou: „Když Aleš nosí
moji sukni aneb Třiasedmdesát mých
stříbrných blogů“ – dlouhý název s dlouhou řadou pohledů na život, děti, muže,
ženy, lásku, stáří, manželství aj.
Z  titulů o kterých se hodně mluví
a které vzbudily pozornost to jsou například: „Mráz přichází z Hradu“ /Viewegh/
- fiktivní   obraz současné české politiky, „Panoptikum české“ /Obermannová/
- volné pokračování Tajné knihy, která
rozbouřila veřejné mínění, jde o zápisky o skandálu, který tato kniha vyvolala.
F. Francis pokračuje v úspěšně započaté tvorbě detektivek, tradičně z dostihového prostředí, ve šlépějích svého otce:
„Spřízněni krví“- druhý samostatný titul,
který nezklame žádného milovníka detektivek.
Budeme-li pokračovat v dalších novinkách z oblasti kriminálních příběhů, jsou to pak knihy z oblíbené edice
Původní česká detektivka. Jmenujme
například „Jen vrah mluví pravdu“ /Eidler/ - kdo měl zájem na smrtích malíře
a sběratele umění? „Sen o šibenici“/
Cílek/ - sedmnáct neobyčejných krimipříběhů se svéráznou trojicí přátel: advokát, psycholožka, soukromý detektiv.
„Nikdy nevěř ničemu“ /Julie Nováková/
- počítačový poradce
z Čech nečekaně
zdědí dům a restaurant ve francouzském
městečku, kde ho
však považují   za vetřelce.  Ze zahraničních autorů jmenujme
J. Deavera a jeho „Panoptikum“ - šestnáct
překvapivých krimipříběhů. Také „Leda“
/O’Connor/ - je plná
napětí, neboť Londýn
obchází sériový vrah,
vraždící ženy.

     Z  historických románů zaujme jistě
kniha „Strážci Ďáblovy bible“ /Dübell/německý autor se nechal inspirovat skutečnou knihou-biblí Libri gigas, vytvořenou v Čechách a uloupenou Švédy za
třicetileté války. Děj je zasazen do Čech
doby Rudolfa II., „Irské duchařské historky“ /Byrne/ -historické události mísící
se s pověstmi a s příběhy s hororovými
prvky.
Pro naše čtenářky jsou určeny  
tyto tituly: „Almužna jen pro bohaté“
/H.M.Körnerová/ - příběh dvou zcela odlišných žen, které ztratily rodinu a musely se postarat samy o sebe. Jejich cesty
se střetly a jedna z nich to zaplatila životem. „Tauranga, můj osud“ /Lauren/- strhující román z Nového Zélandu konce
19. stol., „Hon na manžela“ /Cartland/příběh tří sester nucených se nečekaně postarat samy o sebe v těžké době
počátku 19. stol., kdy jediným možným
zajištěním byl sňatek. „ Emigranti“ /V.
Svobodová/ - příběh současné starší
ženy, jejíž tři děti se staly emigranty od
r. 1969., „Marta v roce vetřelce“ /P. Soukupová/- příběh devatenáctileté, začínající vysokoškolačky, které se náhle
změní život za dramatických situací.
Z  životopisných publikací stojí za
upozornění: „Martin Dejdar. Hercův
úsměv, smích i pláč“ /Besserová/ - portrét oblíbeného českého herce, „Nikdy
si nedávejte vycpat svého psa” /Alda/ vzpomínky známého amerického herce,
u nás nejvíce ze seriálu MASH. Z jiného
soudku je vzpomínková kniha „Můj život
se Saddámem Husajnem“ /Lampsos/
- napínavé a téměř neuvěřitelné vyprávění autorky, Řekyně žijící v bohaté
a vlivné řecké rodině v Iráku, která byla
od mládí donucena k neoficiálnímu soužití s tyranem.
      Pro dětské čtenáře máme mnoho
knih, z nich namátkou to jsou například:
„Pat a Mat … a je to! /Rössler/ - další
příběhy popletených kutilů, „Bořek stavitel - knížka na rok 2012“, „Káťa a Škubánek zase spolu“ /Lamková/ - oblíbení
hrdinové večerníčku holčička a její mluvící pejsek., „Bylo jednou jedno loutkové
divadlo“ /Petiška/ - co dělají loutky, když
se právě nehraje?,   „Natálčin andulák“
/Březinová/ - příběh děvčátka a ptáčka
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andulky. „Ty kluci jsou fakt šílený“
/Brezina/ - četba pro děvčata, „Super komiks“ – kačeří kreslené příběhy, „Čtení
o hradech a zámcích“ /Petiška/ - pověsti
z českých zemí zaujmou dětské i dospělé čtenáře. Pro starší děti je určeno
„Spící město“ /Vopěnka/ - napínavý příběh s prvky sci-fi, všichni dospělí usnou
a děti se musí postarat o běžný život.
Pro kluky i děvčata  zajímající se o vesmír a různé záhady jsou určeny další
díly s hrdinou Jirkou: „Jirkův vesmírný lov pokladů“ a „Jirka a velký třesk“
/Hawking/.
Pro milovníky komiksů i pro dospělé
jsou knihy: „Divoši“ /Lamková/ - příběh cestovatele a kaktusáře A. V. Friče
a „Ještě jsme ve válce“ /kolektiv autorů/
- drsné příběhy z dob fašismu a komunistické totality.
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od nejstarších dob po dnešek, osobnosti města, pamětihodnosti, město ve
filmu, literatuře, pověsti, lid. Slovesnost
a mnoho dalších zajímavostí. A nesmíme zapomenout ani na to, že se blíží vánoční čas:  „ Vánoce na Moravě“ /Toufar/
-zvyky od adventu po Tři krále, recepty
na tradiční pokrmy.
To byla pouze nabídka z knižních
novinek, přijďte se sami podívat a vybrat si z knih, ale i časopisů, které naše
knihovna odebírá a půjčuje.
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:
Obecní knihovna Velký Osek
Žižkova 398, 281 51 Velký Osek
Tel.: 321 795 544
e-mail: velosek.knihovna@worldonline.cz

www.knihovnavelkyosek.wz.cz
Ve dne 21. 12. - 31. 12. 2012 je knihovna
z důvodů dovolené uzavřena.

KRÁSNĚ VÁNOČNÍ SVÁTKY
A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2013
VŠEM ČTENÁŘŮM
I OBČANŮM VELKÉHO OSEKA
PŘEJE

      Nesmíme také zapomenout ani na
takzvanou naučnou literaturu. Z  novinek v tomto žánru to jsou například:
„O smyslu českých dějin“ /Pekař/,
„Nymburk - královské město v červených hradbách“ /Řehounek/ - výpravná publikace zachycující historii města

J. DOHNALOVÁ

NADĚJE o. p. s.
Vážení občané,
děkujeme Vám za účast na našich
akcích. Děkujeme základní škole, školce, obecnímu úřadu a dalším institucím
za pomoc, věcnou i finanční podporu.
Děkujeme sponzorům, kamarádům
a přátelům a hlavně našim rodinám za
podporu a spolupráci.
Přejeme klidné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví v novém roce.
Srdečně Vás zveme na poslední
tradiční akci 23. 12.  - zpívání koled od
17:30 na náměstí.
Š. Kurková

	Umíte poskynout první
	pomoc?
Na poslední sobotu v září připravila
NADĚJE o.p.s., ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Kolín a.s., přednášku na
téma “Umíte poskynout první pomoc?”.
Pozvání přijal a přednášku vedl MUDr.
Joze Mauricio Dizon, za asistence
zdravotní setry Martiny Provazníkové.
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KERAMIKA

Již v prvních minutách přednášky si oba
získali důvěru a sympatie posluchačů.
Nejdříve byla teoretická část, kdy MUDr.
Mauricio Dizon seznámil návštěvníky
se základy resuscitace. Dále každý, kdo
měl zájem, si mohl vyzkoušet oživování
na dokonalém modelu.

Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem ženám a dětem z keramického
kroužku, též členkám NADĚJE o.p.s. za
přispění svých výrobků na náš tradiční
vánoční trh.

Přednáška byla velice zajímavá
a přínosná. Umět správně poskytnout
první pomoc je velice důležité pro každého z nás.

Poděkování také patří paní Pospíšilové, Daškové, Saboové, Burzové
s dcerou a dětem z Mateřské školky.
Děkujeme.

Děkujeme Oblastní nemocnici Kolín
a.s. za vstřícný přístup, dále panu Bc. Veselému a oběma zdravotníkům, kteří se
nám posluchačům s trpělivostí věnovali.
                         M. Kupcová, A. Vávrová

Jindra Štěpařová

Zpravodaj obce Velký Osek
	Vítání adventu
1. 12. 2012 po 16 hodině se náměstí
kolem minerálky proměnilo ve vánoční
trh. K prodeji se zde nabízely výrobky
z keramiky, malované perníčky, přáníčka, zapichovátka, háčkované zvonečky
a hvězdičky. V nabídce byl také punč pro
zahřátí a sladké dobroty.
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	VO divadlo
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
a ČERVENÁ KARKULKA
6. října od 14-ti hodin jsme sehráli
pro malé i velké diváky potřetí a naposledy pásmo dvou klasických pohádek
pro děti. Naše obavy, že už to všechny
děti, rodiče a prarodiče viděli, se nenaplnily. Účast byla převeliká - několik řad
židlí se muselo narychlo doplnit.

les. HA  – tam na ni čekal hladový vlk.
Nebýt pana myslivce, zle by to s Karkulkou a babičkou dopadlo. Nakonec šli
všichni domů, s dobrým pocitem příjemně strávevého odpoledne a s pocitem,
že dobro zvítězilo nad zlem…
Tak v příštím roce nashledanou
a těšte se na další pohádky.
Více fotografií nejenom z tohoto přestavení je na http://www.nadejeops.estranky.cz/fotoalbum/pohadky-2012/.
	MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA
   Prvního prosince 2012 odehrálo VO
divadlo „Mikulášskou pohádku“. Stopadesát malých i velkých diváků čekalo
Mikuláše. Místo toho viděli, jak vypadá
peklo. Zlobivý Péťa se v pekle polepšil,
tak se nakonec vrátil zpět, domů, do
Velkého Oseka, do postýlky – k mamince a tatínkovi.

Rozsvícený stromeček přivítal skupinku dětí s lampionky. Děti, po procházce po Velkém Oseku, přišly uspávat broučky do připravené postýlky pod
stromeček.

Po představení si čertíci i hodné
a odvážné děti zatančili.
Děkujeme za velikou účast – je naší
odměnou – vždyť vše děláme jak se říká
„na koleně“….

Jako každý rok, tak i letos, jsme se
všichni těšili na vánoční zpívání. Osecké děti pilně nacvičovaly několik týdnů.
Zpívání se jim velice povedlo.
Těší nás, že vánoční trh, broučkiáda
a zpívání u stromečku se stalo v naší
obci tradicí, setkáváním a pozastavením se v čase adventním.
Děkujeme paní Niegrýnové, potravinám „Na nábřeží“ a všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu celého
odpoledne.

	Tradiční adventní trh
Nabídku letošního adventního trhu
obohatily výrobky od paní Lenky Rohelové. Zboží bylo z dílny maminek, které
jsou na mateřské dovolené a z jejího
krámku plného zdraví (kvalitní čaje, koření, med...). Těšíme se na další spolupráci s paní Rohelovou, která spolupracuje i s kolínskou Diakonií a jsme rádi za
rozšíření nabídky sortimentu na našem
Vánočním trhu.
Výtěžek z této akce bude opět použit
na další činnost obecně prospěšné společnosti NADĚJE.

  Nashledanou s VO divadlem u dalších
pohádek v roce 2013

Poté to začalo! Obavy o Jeníčka
s Mařenkou. Co si sami počnou v tmavém lese? Jak obelstí zlou ježibabu?
Vše dobře dopadlo. O přestávce Jeníček, Mařenka a dokonce i Ježibaba
rozdávali perníčky. V druhé polovině
pásma Červená Karkulka neposlechla
maminku a šla k babičce zkratkou přes

ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ
A SPOKOJENOST
V ROCE

2013

PŘEJE
VO DIVADLO
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Korálek
Drakiáda 2012
Bylo krásné podzimní odpoledne,
přestože nám počasí ukázalo spíše
svou nelákavou podobu, nálada a atmosféra na fotbalovém hřišti ve Velkém
Oseku byla velice příjemná a vroucí.
Přes zábnoucí ruce se vrhli rodiče
s dětmi na vyřezávání a zdobení dýní,
děti si pomalovaly zdobné kameny
a draci tentokrát létali i přes studený
déšť, který nás udržoval neustále v pohybu.
Každé dítě si vysoutěžilo drobnou
odměnu a členové naší dýňové rodiny
našli domov nejen v rukách svých tvůrců, ale také ozdobily náš obecní úřad.
Letošní “DRACI” se vydařili - posuďte
sami.
Jsme moc rádi, že jste se nenechali
odradit nevlídným počasím a díky vám
jsme všichni mohli prožít příjemné odpoledne a o to zaslouženější odpočinkový večer s šálkem teplého čaje.
Děkujeme všem, kteří nás podporovali, podporují a snad podporovat budou.  
Za KORÁLEK
Kateřina Hovorková

vOJAN
Ochotníci zvou
na tradiční ples
Divadelní spolek Vojan Libice nad
Cidlinou zve na svůj tradiční Ochotnický
ples.
Ten se bude konat v sobotu 9. února
od 20 hodin v libickém kulturním domě.
Zejména do tance zahraje oblíbená
skupina Jana Vlasáka z Nymburka. Program večera zpestří bohatá tombola.

Divadelní podzim nabídl
pestrý program 
Libičtí ochotníci uspořádali v roce
2012 jedenáctý ročník festivalu Divadelní podzim.
Od září do prosince se na prknech
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kulturního domu představilo devět vyspělých souborů z celé republiky. Programu dominovaly oblíbené komedie,
velký úspěch například sklidil klasický
Revizor v podání divadelníků z moravských Boleradic. Ostatně do Libice často přijíždí za dobrým divadlem i řada
diváků z Velkého Oseka.
Podobně jako v minulých letech pořadatelé  nezapomněli na nejmladší diváckou generaci, protože festival nabídl
čtyři pohádky a tradiční dětskou výtvarnou soutěž. Velkou pozornost vzbudila
představení známého královéhradeckého Divadla Drak. Světoznámý soubor
přivezl pohádku O pejskovi a kočičce.
Ta se pro velký zájem hrála ve dvou
dnech třikrát. Dramatizovaný příběh Josefa Čapka shlédly děti z několika regionálních základních a mateřských škol.

Dvakrát zavítal do Libice skvělý pražský
soubor TY-JÁ-TR v čele se známým
hercem Martinem Písaříkem. Nejprve
přivezl Pohádky do kapsy, podruhé
pak pohádku Jana Wericha Tři sestry
a jeden prsten. Děti navštívil i Mikuláš
a došlo k vyhodnocení výtvarné soutěže.
V současné době soubor Vojan připravuje pohádku Jindřišky Netrestové Neohrožený Mikeš. Vedle libických
ochotníků se v ní objeví i dva mladí
herci a jedna herečka z Velkého Oseka.
Premiéra je předběžně naplánována na
druhé čtvrtletí roku 2013. Ale není vyloučeno, že se soubor objeví s nějakou
hrou či pohádkou i na prknech Dělnického domu.   
Milan Čejka

Zpravodaj obce Velký Osek
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HC Velký Osek
   Zpráva o činnosti HC 
Velký Osek po 1. části 
soutěže AKHL ročníku
2012 / 2013
V novém ročníku soutěže amatérských družstev v ledním hokeji se hraje
s počtem 9 družstev tříkolovými zápasy.
Každé družstvo sehraje celkem 3 krát 8
zápasů. V každé ze tří části soutěže má
vždy jedno družstvo volné kolo. Celkem
nás tedy čeká sehrát 24 utkání.
Do vydání tohoto, čtvrtého, čísla
Osečanu jsme již odehráli všech 8 kol
první části soutěže (v 9. kole jsme měli
volno) s těmito výsledky:
V 1. kole (13.9.) jsme s kolínskými
„VIKINGY“ prohráli po boji se skóre 4:5
bez zisku bodů. Ve 2.kole (17.9.) jsme
proti družstvu Ovčár, kteří hrají pod
názvem „ZLODĚJI PUKU“, přišli o vítězství v posledních vteřinách zápasu,
a tak jsme se rozešli smírně poměrem
branek 3:3 a ziskem 1 bodu. Konečně
ve 3.kole jsme naše úsilí korunovali
prvním vítězstvím nad   kutnohorským
družstvem „NOSOROŽCI“ poměrem
branek 7:4 a získali tak cenné 3 body!
Zato hned ve 4.kole (4.10.) nás družstvo
Volárny, hrající pod názvem „PIRÁTI“
porazili vysoko poměrem branek   8:1,
když jsme herně zcela propadli ve 2. třetině poměrem branek 1:6 !! 5. kolo mělo
podobný průběh, neboť jsme s lídrem
soutěže, družstvem SVATBÍNA, prohráli vysoko 2:9! V 6. kole (13.10.) nás
družstvo MALÍNA  porazilo i přes naše
úsilí poměrem branek 7:5. 7. kolo bylo
pro naše hokejisty opět kruté, protože
družstvo KŘEČHOŘE  nás (25.10.12)
porazilo opět vysoko poměrem branek
8:1! 8.kolo (29.11.) se moc nelišilo od
druhých utkání a družstvo KAŇKU nás
porazilo poměrem branek 6:3. V 9.kole
měli osečtí volno, a tak jsme v 1. části soutěže skončili se ziskem pouhých
4 BODŮ na předposledním 7. místě!!!
Naše branky vstřelené soupeřům:
4 - Čapek, Plaček a Rákosník , 3 - Novotný , 2 - Kasal, Špitálník a Tasch M.,
1 - Hladík a Vlasák .
2. část soutěže byla námi zahájena dne 15.11. a to 10. kolem soutěže,
kdy naším soupeřem byli opět (tak jako

v 1. části) hráči VIKINGŮ, které jsme
tentokrát porazili my v dramatickém boji
pěti hráčů v poli (pro nemoc, zranění
aj.). Kdo ten zápas neviděl, neuvěří, že
je možné takový zápas nejen odehrát,
ale i vyhrát poměrem branek 6 : 3. Jak
rozdílné výsleky proti 1.části soutěže!
V tabulce jsme ziskem dalších 3 bodů
poskočili o pořadí výše. V 11. kole
(23.11.) byli našim soupeřem „PIRÁTI“
z Volárny, kdy jsme vedli ještě 2 minuty
před koncem zápasu o 2 branky. Po našem vyloučení a po té co soupeř odvolal svého brankáře, jsme v infarktovém
závěru nakonec zvítězili 6:5 a získali
tak další potřebné 3 body! 12.kolo jsme
sehráli 29.11.. Zápas se vyvíjel podle
našeho přání a po třetinách 5:2, 1:1
a 0:1 s celkovým skóre 6:4 jsme do soutěže získali další cenné 3 body. Nástup
do 2.části soutěže nám vyšel se 100%
ziskem 9 bodů a k dnešnímu dni máme
v soutěži celkem 13 bodů!!! V tabulce
jsme se tedy posunuli podstatně výše.

Do konce roku 2012 nás čekají ještě
3 utkání s podstatně silnějšími soupeři.
Ve 13. kole (6.12.) s družstvem „Zloději puků“, ve 14. kole (12.12.) s týmem
Svatbína a ve 14.kole (21.12.) s družstvem Malína. Další zápasy sehraje HC 
V. Osek až v novém roce 2013.
Společně se opět setkáme v 1. čísle
OSEČANU, kde budete zpětně seznámeni s našimi výsledky ve 2.části soutěže AKHL. Na shledanou a s přáním
příjemného prožití vánočních svátků,
dobrého zdraví a štěstí v novém roce
2013, od všech hráčů HC  Velký Osek
a samozřejmě i ode mne,
Bohumil Kaipr

Dodatek po uzávěrce:
Vítězství našeho týmu ve 13. kole
AKHL  proti celku Zloději puků 7 : 4 !!!
Získali jsme další 3 body v soutěži.

Tabulka po 11. kole
Tým

Zápas

V

R

P

VB

IB

Body

Rozdíl

1.

KŘEČHOŘ

10

8

0

2

66

16

24

50

2.

SVATBÍN

9

8

0

1

66

19

24

47

3.

KAŇK

10

8

0

2

68

44

24

24

4.

PIRÁTI VOLÁRNA

11

5

1

5

44

49

16

-5

5.

MALÍN

10

4

2

4

52

51

14

1

6.

V.OSEK

10

3

1

6

38

58

10

-20

7.

LUPIČI PUKU

9

2

2

5

34

59

8

-25

8.

NOSOROŽCI

10

2

0

8

35

64

6

-29

9.

VIKINGOVÉ

9

1

0

8

30

73

3

-43

Průběžne vysledky můžete sledovat take na http://www.sksrsni.cz, v sekci AKHL.
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Ladislav Štěpař, juniorský mistr
světa v nohejbalu
v roce 2009 jsem se propracoval do
základní sestavy, s níž jsme vybojovali extraligový bronz. V roce 2010 přišel
doposavad můj největší úspěch, a to
vítězství v dlouhodobé soutěži extraligy mužů a získání mistrovského titulu.
A  nakonec rok 2012 a mé nominování
do juniorské reprezentace na světový
šampionát, který jsme na domácí brněnské půdě dokázali vyhrát a stali se
mistry světa v trojicích nohejbalu pro
rok 2012. Byl to nejkrásnější a taky zatím největší úspěch mojí kariéry. Byl to
večer, na který už nejde zapomenout
a který si budu vždy rád připomínat.
Nakonec musím také poděkovat všem,
kteří se o mě v nohejbalu starali, takže
díky oddílům Solidarity, Kotlářky, celému týmu Benešov, za skvělou přípravu
a samozřejmě tátovi a celé rodině za
podporu, bez které by to vše nevyšlo.
Ladislav Štěpař, narozen 13. 07.
1991, bytem Velký Osek, se počátkem
listopadu 2012 stal juniorským mistrem
světa v „trojkovém“ nohejbalu. Je inspirující vědět, že vůle a tvrdý trénink opravdu vede k vynikajícím výsledkům. Níže
přinášíme několik slov tohoto mladého
sportovce a občana Velkého Oseka.
Za obec Velký Osek přejeme Ladislavu
Štěpařovi mnoho úspěchů nejen sportovních, ale i pracovních a osobních.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek

K nohejbalu jsem se dostal v 9-ti
letech, kdy mě táta bral na svoje turnaje a já si s ním ve volných chvílích
kopal. O rok později jsem už začal trénovat v Praze a učil se první nohejbalovou techniku, kterou jsem dopilovával
ještě do 11 let. Pak už jsem začal hrát
pražský dorost za TJ Solidarita Praha,
ještě jako žák. Po roce kopání pražského dorostu tehdy ještě jako žák, jsem
přešel do žáků pražské Kotlářky a tam
zůstal až do konce dorostu. Za těch
6 let jsem nasbíral šest republikových
medailí včetně zlaté medaile za vítěze
dorostenecké ligy 2007. V roce 2008,
kdy jsem na Kotlářce končil v dorostu,
mě oslovili vedoucí z mužského extraligového klubu SK Šacung Benešov,
kam jsem v roce 2008 přestoupil. Hned
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Přišla chvíle,
kdy jsi zapochyboval, jestli se
chceš věnovat i
nadále nohejbalu
na takové vysoké úrovni? Pokud
ano, co Tě přesvědčilo zůstat?
Určitě pár takových chvil nastalo,
jak už nesportovních úspěchů, na
které se člověk připravoval, nebo i věkem, kdy v každém
věku sport baví
více někdy méně.
Ale vždy jsem si
vzpomněl, jak mě
nohejbal naplňuje a
jak je krásné slavit
úspěch, takže jsem
u něj vždy zůstal.
Kolik času Ti
zabere běžná příprava (tréninky)
mezi zápasy mužské extraligy?
Asi 6-8 h týdně
zabírají
tréninky,
pak
samozřejmě

nějaká extra příprava od klubu jako týdenní soustředění, v zimě samozřejmě
fyzická příprava a nacvičování různých
speciálních variant hry.
Jaké jsou Tvé osobní a profesní
plány do budoucna?
Profesní plány určitě momentálně
dodělat vysokou školu a pomalu se stavět na vlastní nohy. Osobní dále zůstat
u nohejbalu a zkusit se vypracovat i do
mužské reprezentace.
Děkujeme za rozhovor a mnoho
štěstí.
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Okénko pro zahrádkáře
	České jabloně
seznamte se
s novinkami
Blaník
plody jsou střední až nadprůměrné
velikosti, kuželovitého tvaru s malými
žebry. Slupka je lesklá, ojíněná, středně
tlustá, základní barvu překrývá červené
rozmyté líčko téměř na celém povrchu
plodu. Dužnina je světle krémové barvy,
středně pevná, rozplývavá, středně až
více šťavnatá. Chuť je navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá až výborná.
Plodnost je brzká, velká a pravidelná.
Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února až března. Odolnost
proti strupovitosti je rezistentní (Vf),
proti napadení padlím jabloňovým je
střední až vyšší a vyšší je i odolnost
proti fyziologickým poruchám dužniny.
Odrůda je vhodná pro přeroubování
zdravých stromů a lze ji   vysazovat ve
všech polohách vhodných pro jabloně.
Více o odrůdě na internetu - google Blaník - nová perspektivní  odrůda.

Blaník

Petra
plody jsou střední až nadprůměrné   velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně pravidelného tvaru. Slupka
je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno
žlutou překrytou červeným žíháním
přecházející v rozmyté líčko v rozsahu
asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé
barvy, středně tuhá až měkčí, středně
šťavnatá. Chuť je navinule sladká, sla-

bě aromatická, velmi dobrá v teplejších
lokalitách až výborná. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň
se provádí koncem srpna až v polovině
září, konzumně dozrává v září, dá se
skladovat do listopadu.   Odolnost proti
strupovitosti je rezistentní (Vf), a proti
padlím jabloňovým je vyšší. Petra je nenáročná odrůda, kterou můžeme  pěstovat ve všech polohách vhodných pro
jabloně.

Tábor
plod je větší velikosti, kulovitého až
ploše kulovitého tvaru. Slupka je lesklá,
hladká, středně tlustá až slabší, základní barvu má zeleno žlutou překrytou  
červeným líčkem většinou ve formě žíhání, částečně přecházející v rozmyté
líčko v rozsahu 3/4 povrchu plodu. Dužnina je žlutavé barvy, jemné konzistence, nadprůměrně šťavnatá,   středně
pevná. Chuť je navinule sladká až nasládlá, slabě aromatická velmi dobrá.
Růst je nadprůměrný, koruny vytváří
vzpřímené, později rozložité, středně husté. Plodnost je raná, velká a při
probírce pravidelná. Sklizeň se provádí

Vltava
plody jsou nadprůměrné velikosti,
kulovitého až kulovitě kuželovitého tvaru. Stopka je středně dlouhá, silnější až
středně silná. Slupka hladká, středně
silná, slabě mastná základní barvu má
zeleno žlutou překrytou červení ve formě žíhání přecházející v rozmyté líčko
na 1/2 až ¾ povrchu plodu. Dužnina je
středně pevná, krémové barvy, jemná,
středně až více šťavnatá. Chuť navinule
sladká až nasládlá, aromatická, velmi
dobrá až výborná. Růst je bujný, koruny vytváří vzpřímené později rozložité, středně husté. Plodnost raná, dosti
vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí
asi v polovině září, konzumně dozrává
v říjnu, skladovat ji lze do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je rezistentní (Vf), proti napadení padlím
jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít
velmi zakrslé až polozakrslé, v horších
půdních podmínkách lze pěstovat i na
bujných podnožích, na kterých též dobře plodí. Požadavky – středně náročná
na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Plody jsou

Tábor

koncem září, konzumně dozrává v říjnu
a dá se skladovat do února. Proti napadení strupovitosti je rezistentní (Vf)
a proti napadením  padlím jabloňovým
je  vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až středně vzrůstné.  Středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře
zásobené živinami a vláhou. Kvalitní
a atraktivní odrůda pro přímý konzum.
Můžeme ji vysazovat do všech oblastí
vhodných pro pěstování jabloní. Nejlepší kvality dosahují plody ve středních
a teplejších polohách.

chutné, atraktivního vzhledu, vhodné
pro přímý konzum i zpracování. Odrůdu
lze pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně bez chemické ochrany
proti houbovým chorobám.  
Bližší informace o odrůdách můžete
získat na kontaktech:
telefon: 317 814  354, 728 044 917,
e-mail: kumstapetr@seznam.cz.
Petr Kumšta
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NOVOPACKO NA BĚŽKÁCH

Trasa:

- Nová Paka - Brdo - Klepanda u Syřenova - Ploužnice - Košov - Lomnice nad Popelkou (celkem 25 km)
zkrácená trasa
- Nová Paka - Ploužnice - Lomnice nad Popelkou (celkem 15 km)
Doprava:
Vlakem:
•
•

Nová Paka, 90 minut přímým
spěšným vlakem, 73 km
Lomnice nad Popelkou, 113 minut,
85 km s přestupem ve Staré Pace

Autem:
•

Nová Paka, 55 minut, 60 km.
Lomnice nad Popelkou, 1 hodina,
68 km. Parkování v nejvyšších
místech hřebene (u chaty Klepanda, v Ploužnici, Košově) je o pěkných víkendech problematické

20

Nastala zima a je čas trochu provětrat svá těla na lyžích, respektive na běžeckých lyžích. Tentokrát jsme si za cíl
vybrali Novopacko.
Před nástupem do vlaku si od návštěvníků nádražního bufetu vyslechneme pár dobrých rad „jak na to“ a už vyjíždíme směr Nová Paka. U Ostroměře
vjíždí vlak do údolí Javorky, stoupáme
do Podkrkonoší a krajina se náhle mění.
Původní skepse ohledně množství sněhu mizí, protože nádraží v Lázních Bělohrad je už zasypáno sněhem. Vystupujeme na zastávce Nová Paka město.
Jdeme pár metrů od zastávky na náměstí nakoupit si svačinu na cestu. Od
náměstí do lesa je to rovných 500 metrů.

Nová Paka
První zmínka o městě je ze 14
století, kdy byla Nová paka poddanským městem hradu Kumburk.
Městečko se rozvíjelo zejména v 19
století v souvislosti s rozmachem
průmyslu. Jinak bylo také střediskem těžby drahých kamenů, jež zde
mají menší muzeum. Před muzeem
je vystaven zkamenělý aukarit, což
je zhruba 250 mil let starý jehličnan.   Město má 9 200 obyvatel a
je místním střediskem průmyslu a
obchodu. Je velmi dobře vybaveno ke sportovním aktivitám, včetně

zimního stadionu, dvou sjezdovek,
běžeckých tras a známého autokrosového závodiště v místní části
Štikov. Obce z okolí Nové Paky jsou
sdruženy v regionu Novopacko:
www.novopacko.cz.

Novopacká sjezdovka
Krátkým výšlapem okolo novopacké sjezdovky se dostáváme přímo na
běžeckou stopu. Prudký výstup je příjemnou rozcvičkou. Nasazujeme běžky
a po kilometru trápení v rozšlapané stopě od chodců začíná na louce kvalitní
stopa upravená rolbou. Je dostatečně
široká k bruslení a po okrajích je upravena i na tzv. klasiku. (Pozn. Běh na lyžích rozlišuje 2 základní styly běhu tzv.
klasický styl běhu ve stopě a volný styl,
neboli bruslení). Projíždíme vesničkou
Brdo a pomalu mírně stoupáme směrem k hradu Kumburk. Odbočka na zříceninu hradu Kumburk je za vzrostlým

Zpravodaj obce Velký Osek

jedlovým lesem. V zimě je stoupání na
hrad poněkud obtížnější a někdy se vyplatí nechat běžky pod kopcem. Před
několika lety zde žil a hlídal zříceninu
i samozvaný „hradní pán“, po pravdě řečeno spíše opilec a pohádkář, nicméně
teď po něm není ani vidu, ani slechu.

Blížíme se ke Kumburku

Kumburk
Hrad Kumburk byl založen v polovině 14 století. Hrad po několika
přestavbách získal konečnou oválnou podobu o rozměrech 30 x 14
metrů s dva metry širokým opevněním a čtyřmi branami. Byl vypleněn
za třicetileté války a na příkaz císaře
Leopolda mu byly pobořeny hradby,
aby hrad nesloužil nepřátelským
vojskům. Budovy samotného hradu
postupně chátraly a byly využívány jako materiál pro stavbu domů.
První pokusy o záchranu hradu ze
strany Klubu československých turistů   přerušila nejdříve druhá světová válka a následně vyvlastnění
v 50-tých letech.  Zřícenina hradu
je nyní v majetku obce Syřenov
a je evidována jako kulturní památka. Počátkem 90-tých let vzniklo „Sdružení pro záchranu hradu
Kumburku“, které se stará o údržbu
a zvelebování zříceniny hradu. Pro
turisty byly upraveny přístupové
cesty a vybudována vyhlídková plošina. Hrad je částečně rekonstruován a očištěn od náletových dřevin.

Krásným mírným sjezdem přijíždíme k turistické chatě Klepanda. Bohužel je do 11 hodin zavřeno, ačkoliv
nejsme sami, kdo se dobývá dovnitř.
U Klepandy začíná takzvaná Lomnická
lyžařská magistrála, což je síť udržovaných běžkařských stop okolo Lomnice
nad Popelkou. Pokračujeme dále a nyní
je před námi menší hřeben. Slunce pálí
a přibylo běžkařů, přesto je však místa
na bruslení i klasiku dost. Stopa vede
po hřebeni mezi Novou Pakou a horou
Tábor. Po pravé straně se rozkládají Krkonoše v celé své kráse, po levé straně
lze v oparu tušit roviny Jičínska.
V osadě Ploužnice se vmáčkneme
na poslední místa v Hospodě na Ploužnici, což je opravená roubenka se sálajícími kachlovými kamny a chutným
menu. Po obědě nás čeká mírné táhlé
stoupání okolo hory Tábor, které náhle
přechází v klesání k obci Košov. Cestou
je možné odbočit a vystoupat na horu
Tábor, což je zhruba dvoukilometrová
zajížďka.

Ročník XVII • 4/2012

Krkonoše na pravoboku

i na Kozákov, který nám byl doposud
skryt za horou Tábor. U křížku je docela
větrno, proto sjíždíme severním směrem k Lomnici nad Popelkou a za patnáct minut jsme na okraji města.
Cestou je možné odbočit k lyžařskému areálu se skokanskými můstky
v Popelkách, kde je možnost občerstvení v restauraci Můstek. Cestu v délce
1,5 kilometru k nádraží absolvujeme
přes centrum města.
Na malém nádraží v Lomnici
nastupujeme do motorového vlaku
a s přestupem ve Staré Pace se blížíme
k domovu. Za Lázněmi Bělohrad zmizel
sníh a přijíždíme do smutně zimního
Velkého Oseka.
Jakub Munzar

Hora Tábor
Hora o výšce 678 m.n.m. byla
takto pojmenována v revolučních
dobách husitství a je vyhledávaným poutním místem. Na vrcholové
plošině se nachází barokní kostel
Proměnění Páně, k němuž vede
od Lomnice nad Popelkou křížová
cesta. Penzion Tábor, nacházející
se vedle kostela, byl znovuotevřen
v roce 2006 po opravě původní
turistické chaty. Obnovena byla
i původní Ticháčkova rozhledna.
V letních měsících je zde otevřeno
informační středisko.
V Košově se nachází místní hospůdka s teplou kuchyní, nicméně, my jsme
už po obědě. Mimochodem se přímo
v obci nachází pramen Cidliny. Následuje táhlé prudké stoupání ke křížku
nad místní část Morcinov. Od křížku je
krásný výhled na všechny strany, nově

Stopa upravená rolbou
Kde se také můžete zastavit:
Restaurace Můstek u Lomnice nad
Popelkou:
www.restaurace-mustek.cz

Hostinec na Ploužnici:
www.naplouznici.cz

Penzion Tábor:
www.partners-catering.cz

Mapy a informace o stavu
běžeckých tratí:
Lomnice nad Popelkou a okolí
(odkaz magistrála):
www.lsklomnice.cz

Novopacko (sekce návštěvník):
www.munovapaka.cz
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Pohádka o vtipné kaši
To si jednou vodník Bačák, co bydlí
na Máčidle řekl, že se půjde podívat do
světa. Vzal to Bačovkou tradá rovnou
do Labe. To se ví, že se k němu přidala
i víla Lucinka, neboť se domákla, že
vodník Bačák byl pozvaný samotným
padrem Di Tuti Padri (jehož jméno je
zakázáno vyslovit) na tuze důležité jednání. Bačák o Lucince neměl nejmenší
ponětí, protože Lucinka není lecjaká
víla. Umí být neviditelná. Co vám budu
povídat! Bačáka jako vodníka první třídy
uvítali v Bruselu  naprosto skvěle. Mělo
to jen jeden malinký zádrhel. Bačák od
roku 1767   nelapil ani jednu jedinou
dušinku. Nějak ho to nebavilo topit lidi.
Bačák se hájil tím, že vodníci mají zcela
jiné poslání než lapat z lidí dušičky – to
mají na starost zcela jiné kádry! Jeho
Máčidlo není od toho, aby se s vněm
topilo, nýbrž proto, aby se v něm dařilo
kaprům! Na kapry chodí rybáři. Je pak
veselo od jara do zimy a člověk se nenudí. Málem by mu to prošlo. V tu chvíli
však nastal v jednání poprask, protože
se zjevila Lucinka a hnedka přitakala že
jo, že je opravdu na Máčidle narváno od
jara do zimy! Jenže rybáři tam nechodí
na kapry nýbrž očumovat Lucinku! Bačáka to nadzvedlo! Kapři z Máčidla jsou
vyhlášení až za Nymburk a o nějaké  
Lucince,  která je prostému oku smrtelníka neviditelná nemají ti dobří lidé ani
páru! Tohle zase nadzvedlo Lucinku!
Protože je to víla z Polabí nedělala
s tím žádné cavyky a zjevila se evropskému vodnictvu v celé své kráse! Vodníkovi od někud z jižní Francie se při
tom zamlžily brejle, že vypadal jak starej Čáp, když vleze do knajpy. Padrovi
per tuti padri Ottovi se ztopořila v krku
špageta a vodník z Hamburgu ze sebe
vyrazil: „ Fekete kiš Lájoš báči…eh…čo
to tárám mein Gott !“  Čímž se prozradil a zcela znemožnil. Jak později vyšlo
najevo, nebyl to germán jak se sluší na
hastrmana z Hamburgu, nýbrž nějaká
zkrachovalá existence od Bratislavy.
Schylovalo se k diplomatické rvačce.
Bačák s Lucinkou samozřejmě na nic
nečekali a raději to vzali rovnou domů,
Brusel - nebrusel.
Tady bych si dovolil svoji reportáž
přerušit a ze zimního času vánočních
radovánek přenést laskavého čtenáře
doprostřed léta. Každý pořádný rybář

22

to zná. Už den předem si připraví nádobíčko. Mobilní telefon šoupne nejlépe
do mrazáku a zmizí.
Vyloupne se v oparu rána na Máčidle. A nahodí. Macatá žížala musí pod
hladinou zvednout mandle i nejlínějšímu kaprovi. Nic. Ani ťuknutí!   Po půlhodince letí žížala ven. Místo ní rybář
nasadí ještě macatější žížalu a tu první
zahodí. Ani nedoletí do vody! Hladina
vybouchne varem a ryby se rvou ještě
dávno poté, co z žížaly nezůstala ani
molekula. Druhá žížala na háčku padá
ke dnu…a nic. Po půlhodině letí ven.
Sotva háček s žížalou opustí Máčidlo,
z temnoty vod se zjeví obrovská tlama
kapitálního kapra! Ten vyletí vysoko
nad hladinu za žížalou a lápne po ní
až to mlaskne jako když padne facka
v Liďáku! Jenže žížala houpající se ve
vzduchu je přetěžký cíl a   kapr sebou
bezmocně plácne! Něco mezi lavorem
a pneumatikou od traktoru.

Stačilo nechat tu žížalu o sekundu
déle pod vodou! Rybář stojí na břehu a nechápe situaci. Vrací žížalu pod
hladinu. Nic! Jen ticho, zvířené bahno,
bublinky a prasátka z vlnek od sluníčka. Kouká na kolegu vedle sebe.Ten na
háček šteluje něco tuze tajného, neboť
co má ploutve hemží se přímo pod ním
a čumí vzhůru na břeh! Stačí to jen namočit.  A nic!  Sotva se návnada dotkne
hladiny ryby se rozprchnou!

Když už si oba myslí, že jejich břeh
nese smůlu, z protějšího se ozve tupé
mručení a praskot. Rybář! Neměli
o něm po celou dobu ani ponětí. Byl
schovaný v křovíčku. Maskáče, výbava
za padesát tisíc a prvotřídní servis profíka. Křovíčko rachtá a lítá z něj všechno od podběráku po zákonem chráněné
květinky: „ Já vám ukážu šmejdi…tak vy
nechcete žrát…tady máte dietu!“ Chlápek bere prut a mlátí s ním o Máčidlo.
Jde přímo před sebe! Než se vzpamatuje, je po pás ve vodě. Ryby mu lezou
do kapes a hledají, co by se kde dalo
zobnout. Mají hlad že by zblajzly plechovku od okurek. Doslova ho objímají jak hejno slepic! Tak toto ještě nikdy
nezažil! Je šílený blahem…chce si to
natočit na mobil. Ten nefunguje. Srší
z něj voda. Chlápek se pomalu propadá hlouběji neboť bahýnko je bahýnko.  
V poslední chvíli se vzpamatuje a leze
na břeh. Potkává slunící se želvu. Je

veliká. Hlava vybavená pořádným zobanem výhrůžně mžourá očima. Rybář
si myslí, že je nejspíš v Amazonii…
tudy to nepůjde! Když už neví co si má
počít, ze břehu se na něj usměje Laďa
a podává mu ruku. Za chvilku je rybář
v Boudě u hastroše.  Před sebou vroucí
hrnek vtipné kaše. Nikdo neví z čeho to
Laďa slejvá. Ale je jisté, že když si dá
člověk dvě, projde Sibiří jako prd. Sešli
se tu všichni. Popíjí vtipnou kaši a koukají ven na dvoreček. Přijelo velký na-

Zpravodaj obce Velký Osek
leštěný fáro. Leze z něj chlápek s diplomatickým sebevědomým úsměvem. Za
sebou má nosiče nářadíčka. Oba postávají na břehu Máčidla a hledí na kapry
míhající se těsně pod hladinou. Jsou na
břehu sami. Kravaťák v maskáčích od
Marciana boreckým švihem nahazuje
něco, co má bez háčku cenu baráku. To
je to správné papáníčko šmejdi šupinatý! Sluníčko vylezlo nad Polabí a modrá obloha tancuje létem. Za chvíli se
hladina Máčidla vaří a vzduchem lítají
nepublikovatelné nadávky jak z parlamentu. Asi ten ubožák něco vyhodil do
vody. Láďa bere konvici a zalejvá vroucí
vodou dva hrnky. Budou tady oba dva
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coby dup. Jestli nepotkaj cestou želvu.
Už se to jednou stalo! Chudák chlápek
se tak vyděsil že zmizel skokem plavmo vpřed do nejbližšího chroští a vylezl
z něj někde v oblasti Temelína. Lápli ho
hnedka za plotem. Nechtěli mu věřit, že
není profesionální aktivista, ani špion
z berňáku a už vůbec ne tajná lítačka
z hygieny, nýbrž opravdickej elektrikář
se zkoušečkou. A  že k nim došel po
drátech, protože dráty vždycky někam
vedou a on byl dezorientovaný. Také
jim pravil, že když ho nepustí, stane se
neštěstí neboť musí opravit semafóry:
„Však víte! Bliká to barevný světýlka
jako na dýskárně za Husáka a když je

to namontovaný na rouře u silnice, zastavuje to auta…“ Pustili ho, ale semafory stejně blbnou. Nedá se s tím hnout.
Každej z místních ví, že když nejdou
semafory a ryby neberou, řádí v Oseku Lucinka. Nepohodla se s Bačákem
v tom Bruselu! Lucinka…
Povídá se, že když do sebe člověk
nasouká tři vtipné kaše od Ládínka, že
ji uvidí. Jenže vtipnou kaši od Ládínka
už si nikdo nedá.  Nějak se nepohodl
7. listopadu s Bačákem… Bylo mi ctí Tě
znát, Laďo Šingovských.
Napsal: Luboš Szmatana
Ilustroval: Jiří Vančura

Osobní sdělení
Petře, Martino
– DĚKUJEME
Čtyři roky jste žili ve Velkém Oseku.
Samozřejmě pokud jste nejezdili trénovat na led do Collalba, nebo Inzellu. Případně v sezoně po závodech. Trochu
kočovný, až by se chtělo říci „cikánský
život“. Ovšem pokud byl klid a čas na
odpočinek a letní přípravu na suchu –
byl Velký Osek dobrý. Po olympiádě ve
Vancouveru jste byli slavní a „lidi by vás
nosili na ramenou“. Poté si lidi z Velkého
Oseka zvykli, že vidí Martinu vybíhat na
ranní tréninkovou dávku a Petra naku-

povat v samoobsluze. Normálka … Ale
kolik obcí si může říci - u nás žije olympijská vítězka a její trener. Získali jste si
spoustu místních obyvatel právě tím, že
jste skromní a „normální“. Proto říkám Petře, Martino – DĚKUJEME.
Mnoho dalších pohárů a medailí za
všechny Velkoosecké fanoušky přeje
Jiří Vávra,
občan z Velkého Oseka

P.S. MARTINA JE NEJLEPŠÍ !!!

Inzerce

Krása a zdraví
Odborné konzultace vnitřní výživy
• Detoxikace organismu
• Redukce váhy
• Programy na řešení zdravotních problémů
•

Irena Špinková
tel: 604 486 706
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Nabízím hlídání malých dětí nebo starších
nemocných lidí. Jsem časově flexibilní,
zkušenosti mám, vše po domluvě. Můžete volat
pí Polákovou na tč:

728 710 570.

Celoroční ubytování v Krkonoších
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