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ZPRÁVY Z RADNICE

14.6.2010 - v areálu TPCA se konalo vyhodnocení žádostí z 5.ro níku grantového programu
TPCA Partnerství pro Kolínsko, na kterém mimo jiné v priorit II. Bezpe ná doprava usp l
projekt O.s. Sportovní p ístav Kolín Život na ece Labi ( viz.foto ). V rámci tohoto projektu
bude vybudováno p ístavní molo v chatové oblasti Ose ek. Práv díky této aktivit by m la
být v p íštím roce obnovena pravidelná osobní lodní doprava mezi m sty Kolín a Pod brady.
17.6.2010 - v ob adní síni Obecního ú adu Velký Osek se uskute nilo tradi ní lou ení d tí
se svoji Mate skou školou. A protože se d tí v letošním roce sešlo více než dost, budou
pro n po prázdninách v Masarykov základní škole otev eny dv t ídy.
21.6.2010 - na jednání se dostavili zástupci Zem d lské vodohospodá ské správy
Kutná Hora, kte í jsou správci toku Ba ovka. Vedoucí pan Kubelka informoval starostu
o nedostatku pen z na pravidelnou údržbu toku. Starosta proto navrhl, aby správa toku byla
sv ena Obci Velký Osek. Na jednání byli zástupci správce toku zárove upozorn ni
na svévolné p ehrazení Ba ovky u Starého Labe. Po obhlídce p ímo na míst zhotovené
um lé p ekážky byla slíbena okamžitá náprava.
24.6.2010 - se konalo v po adí již 18. ve ejné zasedání obecního zastupitelstva. Na jednání
byl mimo jiné odsouhlasen, a to s výhradou, Záv re ný ú et a zpráva o výsledku p ezkoumání
hospoda ení obce Velký Osek za r.2009. P edstaven zde byl i Strategický rozvojový plán
Ob anského sdružení Zálabí, místní ak ní skupina pro období 2010 – 2013 . Tato plánovací
dokumentace eší analýzu území 25 obcí regionu, ve kterém žije 14257 obyvatel. Naše obec
je z nich, co do po tu obyvatel, nejv tší. Schválena byla i zm na provozovatele vývazišt
v lokalit Náplavka z eského zahrádká ského svazu, ZO Ve ký Osek na Obec Velký Osek.
27.7.2010 - v Týnci nad Labem se uskute nilo jednání správní a dozor í rady Ob anského
sdružení Zálabí, místní ak ní skupina. Na jednání byl mimo jiné stanoven 10% finan ní podíl
na realizaci projekt z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko. O prázdninách
bude z tohoto programu vybavena školním nábytkem ve všech školách regionu vždy jedna
t ída.
30.7.2010 – Ministerstvo životního prost edí eské republiky zamítlo odvolání Obce Velký
Osek proti rozhodnutí eské inspekce životního prost edí o ud lení pokuty ve výši 120 tis.K
za spálení odpad na pozemku kat. .594/4 a pokuty ve výši 150 tis.K za nezabezpe ení
d evních odpad a odpad ze zelen proti znehodnocení jinými odpady.

Ing.Ji í Otta - starosta
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ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
( kv ten 2010 – srpen 2010)
Životní jubilea:
80 let:

Miroslav Malá ek
Marie Klepalová

85 let:

Anna Da ílková
Jaroslav Vozka

Narození:
Simona Kysilková
Jakub Mach

Kate ina Kalinová
Filip Mentel

Filip Novák
Jan Legr
Prokop K í ka

Tereza Kotková
Šimon Zamazal
Adéla Galusová

Vladimír Matoušek
Václav Beran

Marie Sou ková
Václav Vá a

Vítání d tí:

Úmrtí:

Uzav ení manželství:
Martin Bedná - Bohumila Brejšová
Old ich Frauenberg - Radka Kolštrunková
Miloš Kutílek - Zde ka Bergerová

O em se hovo í ?
Libický luh je na prodej ?
Ne. Obec Velký Osek pouze obdržela výzvu k jednání o možnosti odkoupení pozemk
v Národní p írodní rezervaci Libický luh státem. Agentura ochrany p írody a krajiny eské
republiky, Správa chrán né krajinné oblasti Koko ínsko, která je p íslušná s tímto majetkem
eské republiky hospoda it, má vážný zájem o odkoupení pozemk ve vlastnictví Obce Velký
Osek. Celkov se jedná o 184.244 m2 pozemk pat ící do kategorií lesní pozemek, ostatní
plocha i vodní plocha. Zastupitelstvo obce Velký Osek pov ilo starostu jednáním
o p ípadném prodeji zájmového majetku obce Velký Osek eské republice.
M ení rychlosti p es obec nemá výsledky ?
Bohužel, chování idi p i dodržování maximální povolené rychlosti 50 km/hod. se nijak
zvláš nelepší. V m sících b ezen až erven 2010, p i 26 dnech, ve kterých bylo m ení
provád no, se vybralo 325.500,-K na pokutách. Co je ale zarážející, že ada neukázn ných
idi je i z naší obce. P itom pokud opravdu chceme, aby se p es Velký Osek jezdilo podle
pravidel, tak bychom sami m li jít p íkladem.
Ing.Ji í Otta – starosta
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A pak že se nás povodn netýkají
V sobotu 14.8.2010 byl stav hladiny potoku Ba ovka nejvyšší, jak si ho pam tníci z ad
obyvatel Velkého Oseku pamatují. P itom i v našem Územním plánu sídelního útvaru Velký
Osek je zakresleno pásmo desetileté vody, ve kterém jsou desítky rodinných dom podél
Ba ovky v ohrožení. A sta ilo opravdu málo. Aby trochu více zapršelo a pár nezodpov dných
lidí si myslelo, že nás se situace, tentokrát ze severu ech, netýká. To je ale omyl. Na linku
Integrovaného záchranného systému byla podána ob any Velkého Oseka informace
o zatopení sklep zp sobené um lým p ehrazením toku Ba ovka v oblasti Starého Labe.
Do akce vyrazila Policie R z okresu Kolín a Nymburk ( p ekážka byla zhotovena na pomezí
katastru ) a Hasi i z Kolína s vyproš ovací technikou doprovázeni jednotkou z Velkého
Oseku. Na míst bylo konstatováno, že p ekážka, kterou m l správce toku ( Zem d lská
vodohospodá ská správa Kutná Hora ) odstranit již p ed m sícem brání plynulému odtoku
Ba ovky do Labe. K tomu z centra p ichází zpráva, že reten ní nádrže zachycující p ívalové
dešt v pr myslové zón TPCA jsou p epln ny ( cca 80 tis. m3 srážkových vod ) a samovoln
p etékají. V jednu chvíli se do Sendražické svodnice, která ústí do Ba ovky, valilo
nekontrolovan 0,5 m3 vody za vte inu. Voda rychle kulminovala, stav vody na Ba ovce byl
již na hranici stupn .3 – ohrožení. Na p ímý p íkaz starosty obce Velký Osek byla p ekážka
u Starého Labe odstran na ( orgány inné v trestním ízení okamžit zahájili šet ení,
kdo ji tam vybudoval ), a p etékání vody do Sendražické svodnice bylo firmou VODOS s.r.o.
zabrán no. B hem dvou dn se situace stabilizovala a hladina se dostala pod stupe .2 –
pohotovost. Starosta p esto svolal všechny zainteresované orgány a organizace k jednání,
aby se n co podobného již neopakovalo s tím, že Obec Velký Osek požaduje p evedení
správy toku Ba ovka do svého opatrovnictví.
Pro asté dotazy uvádím :
Kontaktní adresa na sou asného správce toku Ba ovka :
Zem d lská vodohospodá ská správa Kutná Hora
Na Špici 347
284 01 Kutná Hora – Sedlec
tel.: 321 721 927
e-mail : kutnakora@zvhs.cz
Ji í Otta, starosta

Úsp šné projekty v Zálabí
Ob anské sdružení Zálabí, místní ak ní skupina za ala profesionáln pracovat od zá í
lo ského roku. Nejprve bylo t eba dát do po ádku všechny náležitosti tohoto sdružení 27 obcí,
podnikatel a neziskového sektoru. Což znamenalo vypracovat rozvojový plán území,
reorganizovat lenskou základnu, upravit stanovy a navázat kontakty s ostatními neziskovými
organizacemi, které jsou úsp šné v dota ní politice.
V sou asné dob MAS Zálabí podala 3 projekty do grantového programu „TPCA
PARTNERSTVÍ PRO KOLÍNSKO“ a z nich byla úsp šná v projektu „V p kném se u í
lépe“. Jedná se o vybavení jedné t ídy nábytkem ve školách regionu Zálabí, aby každá škola
m la vhodné zázemí pro r zné olympiády, p ednášky, sout že a jiné aktivity. Dalším
projektem je „Solární energie do školek“, kde bohužel došlo ke zkrácení dotace a solární
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panely se budou instalovat pouze v MŠ Oha e. Tento projekt je pilotní a pokud se úspora
energie ukáže zásadní pro obce, cht li bychom p íští rok zažádat o dotaci i do ostatních
školek, které budou mít zájem. T etí projekt „Bezpe n v obcích“, kdy MAS Zálabí žádala
o ukazatele rychlosti do p ti obcí regionu, nebyl vybrán.
Základem innosti „Ob anského sdružení Zálabí“ je rozvoj venkovských oblastí pomocí
získávání dotací z „Programu rozvoje venkova“ z projekt národní spolupráce. V t chto
dnech podala MAS dva projekty. První projekt je p ipravován s partnerskou MAS „Spole ná
Cidlina“, nazývá se „ ekejme p íjemn “ a týká se po ízení nových autobusových zastávek
stejného typu na obou územích. Druhý projekt je zam en na mapování kostel , zvyk
posledního rozlou ení, opravu kostel a bude zakon en exkurzemi do regionu druhé
spolupracující MAS, což pro Zálabí je Podlipansko.
Další kolo p íjmu žádostí o dotace z „Programu rozvoje venkova“ bude v únoru a už nyní
pracujeme na projektu nau ných stezek spole n s MAS Brdy-Vltava a MAS Sedl ansko.
Podoba tohoto projektu se zatím utvá í a ur it uvítáme každý nápad a pomoc,
která by zvýšila možnost p ijetí projektu a nebo nám t na jiný vhodný projekt do našeho
území.
MAS Zálabí se zapojila také jako ekologická poradna do programu „Zelená úsporám“
a nabízí bezplatn základní informace všem ob an m regionu zam ené na úspory
energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Více informací
najdete na www.maszalabi.eu

Mgr.Ivana Suchánková
manažérka MAS Zálabí

MAS Zálabí poskytuje bezplatné poradenství „Zelená úsporám“
MAS Zálabí se zapojila jako ekologická poradna do programu Zelená úsporám a nabízí
bezplatn základní informace všem ob an m regionu zam ené na úspory energie
a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.
Kontaktní informace:
Adresa:

MAS Zálabí
Komenského nám stí 235
281 26 Týnec nad Labem

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Suchánková
tel. 602 280 585
O.s. Sportovní p ístav Kolín získal od TPCA z Programu Partnerství pro Kolínsko dar ve výši
400 tis.K . Z daru bude zhotoveno p ístavní molo, které bude ukotveno na míst bývalého
p ístavišt parník v chatové osad Ose ek.
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Na snímku s dárcovským šekem TPCA - starosta obce Velký Osek Ji í Otta a majitel parníku
Kolinea František Martínek

Pro jsem se rozhodl kandidovat do obecního zastupitelstva
Od nepam ti platí, že každé spole enství lidí pot ebuje mít vedení. Nejinak je tomu i u každé
obce, kde tuto roli p ebírá obecní zastupitelstvo. To pak zastupuje zájmy všech obyvatel obce.
Zájmové skupiny (politické strany, politická hnutí, sdružení nezávislých kandidát )
a nezávislí kandidáti jdou do voleb, aby m li v obecním zastupitelstvu své zástupce.
P ed více jak dv ma lety jsem se rozhodl, že do obecního zastupitelstva již kandidovat
nebudu. Po 16 letech tvrdé práce jsem cítil pot ebu zm ny. Proto jsem za al hledat vhodné
kandidáty, kte í by navázali na nep ehlédnutelné dosažené úsp chy v rozvoji naší obce,
a kterým bych mohl p edat své zkušenosti s vedením obce. P itom zkušenosti jednotlivých
kandidát s komunální politikou jsou velice d ležité. S možností kandidovat do obecního
zastupitelstva jsem kontaktoval desítky spoluob an , ale fakt, že kandidátku, podle mých
informací, sestavilo jen sdružení nezávislých kandidát Nezávislí pro Velký Osek, byl více
než neuspokojivý. A protože z jedné kandidátky by se našim spoluob an m velice t žko
vybíralo, volby ve Velkém Oseku by pozbyly smyslu. Proto jsem se rozhodl iniciovat
sestavení další kandidátky sdružení nezávislých kandidát pod názvem Ob ané Velkého
Oseku. Jsem rád, že se mi tak poda ilo odvrátit volební blamáž.
Ji í Otta
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2010

Vážení tená i tvrtletníku Ose an,
dovolte, abychom Vám p edstavili kandidátku sdružení nezávislých kandidát Ob ané
Velkého Oseku. Tato kandidátka je složena z ad Vašich spoluob an , které všichni dob e
znáte a o kterých víte, jaké zaujímají postoje a co od nich m žete o ekávat, jak dokáží hájit
Vaše zájmy i zájmy obce Velký Osek jako celku. Jsou mezi námi jak „ost ílení harcovníci“,
tzn. ob ané, kte í mají s komunální politikou z práce v zastupitelstvu obce Velký Osek letité
zkušenosti ( Martin Koška – místostarosta, Ji í Otta – starosta, Roman Konyvka – len
zastupitelstva, Jaroslav Adamec – místostarosta ), tak i ob ané, kte í mají chu pro Vás
pracovat, s prací obecního zastupitelstva se postupn seznamovat a zkušenosti od svých
koleg z kandidátky p ebírat. Spole n víme, jak naši obec rozvíjet dalším dobudováváním
infrastruktury ( kanalizace, vodovod, ve ejné osv tlení, ve ejný rozhlas, obecní komunikace),
jak eliminovat dopady v našem stát vydávaných špatných zákon a špatných rozhodnutí
státní správy. Na naší kandidátce naleznete i zkušené podnikatele, kte í v dí, co znamená
zam stnávat lidi a jak vytvá et v naší obci podmínky pro podnikání, které vytvo í tolik
pot ebná nová pracovní místa. Jsme dobrá parta ob an Velkého Oseku v optimálním v ku
s možností dalšího r stu, s vysokým pracovním nasazením a efektivními výsledky práce.
Jsme dobrá parta ob an Velkého Oseku, s životními zkušenostmi, které dokážeme prodat
ve prosp ch obce Velký Osek. Naši kandidáti cht jí pokra ovat v již nastavené cest
a v realizaci stávající schválené plánovací dokumentace obce. Co znamenají politické ot esy
p i volbách do Poslanecké sn movny Parlamentu R a Kraj zažíváme v každodenním
život . I proto je stabilní vedení obce pro ob any Velkého Oseku velice d ležité.

Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva obce Velký Osek konaných ve dnech 15.-16. íjna 2010

Ob ané Velkého Oseku
sdružení nezávislých kandidát
Kandidáti:
1. Martin Koška
38 let
2. Ing.Ji í Kurka
47 let
3. Filip Dašek
38 let
4. Ing.Ji í Otta
48 let
5. Roman Konyvka
45 let
6. Ing.Zden k Kalaš
42 let
7. Jaroslav Adamec
45 let
8. Ing.Helena Erbenová 42 let
9. Roman Bejlek
43 let

vedoucí pracovník
obchodní referent
vedoucí pracovník
starosta
podnikatel
podnikatel
stavbyvedoucí
proba ní asistent
podnikatel

bez politické p íslušnosti
bez politické p íslušnosti
bez politické p íslušnosti
bez politické p íslušnosti
bez politické p íslušnosti
bez politické p íslušnosti
bez politické p íslušnosti
bez politické p íslušnosti
bez politické p íslušnosti
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Co naše obec Velký Osek pot ebuje, co nás v p íštích letech eká ?
Dokon ení podtlakové kanalizace v obci
Výstavba vodovodního p ivad e a kanaliza ního p ivad e na OV v pr myslové
zón Kolín – Ov áry
Rekonstrukce ulic Havlí kova, Dukelských hrdin a Politických v z
Rekonstrukce ve ejného osv tlení a obecního rozhlasu
Rekonstrukce kuchyn MZŠ Velký Osek
Zateplení budovy MZŠ a MŠ Velký Osek
Rekonstrukce ásti D lnického domu na klub volno asových aktivit
P emíst ní Obecní knihovny do MZŠ Velký Osek
Vybudování Mate ského centra ze sídla Obecní knihovny
Ve spolupráci s D, a.s a SŽDC, s.o. Revitalizace výpravní budovy Velký Osek,
výstavba autobusového terminálu, parkovišt a rekonstrukce ulice Nádražní.
Ve spolupráci se St edo eským krajem rekonstrukce ulice Palackého a Volárenská
Ve spolupráci s ZVHS, o.s. Revitalizace toku Ba ovka
Ve spolupráci s Povodí Labe, s.p. vy išt ní Náplavky, z ízení kotvišt a p ístavišt
lodí
Ve spolupráci s obcí Ose ek legalizovat p ístupovou cestu do chatové oblasti Ose ek
Ve spolupráci s AOPK R ešit nadm rný výskyt komár v NPR Libický luh
Ve spolupráci s Armádou R ešit omezení letového provozu na 21.základn
taktického letectva v áslavi
Ve spolupráci s arcibiskupstvím pražským, vikariátem Kolín, provést rekonstrukci
ímskokatolického kostela Nejsv t jšího srdce Ježišova
Ve spolupráci s EŽ, a.s. vybudování sb rného dvora odpadového hospodá ství v
areálu SOM
Z ízení organizace Správa a údržba majetku obce Velký Osek, která bude zam stnávat
výhradn ob any s trvalým bydlišt m ve Velkém Oseku
Prodej Domu s pe ovatelskou službou, ul.Revolu ní 558
Výstavba komunitního centra pe ovatelské služby
Prodej zbytných pozemk Obce Velký Osek státu v NPR Libický luh
Podpora podnikání
Podpora místních spolk a obecn prosp šných spole ností
Z vý tu pot ebných investi ních akcí je z ejmé, že se netýkají pouze a jen ty letého
volebního cyklu. Na jejich realizaci je pot eba delšího období a to hlavn z hlediska
p ipravenosti a zabezpe ení dostate ných finan ních prost edk .
Kde tyto finan ní prost edky chceme vzít ?
Zaklínadlo „neomezených prost edk “ z Fond Evropské unie je již p ekonáno. To se týká
hlavn v oblasti investic. Na tzv. m kké projekty ( školení, kurzy, výroby r zných
propaga ních brožur, vytvá ení pracovních míst atd. ) se ješt peníze sehnat dají, horší
je to s prost edky investi ními. A je to vcelku pochopitelné. Jaký má zájem Evropská unie
v dob krize financovat nap . obecní komunikace v eské republice ? Žádné. Ješt tak
spolufinancovat zlepšování životního prost edí.
A proto dostavba podtlakové kanalizace je také hlavním bodem našeho programu. Bude
stát p ibližn 100 mil.K . Podporu ze strany EU prost ednictvím Státního fondu životního
prost edí R ve form dotace o ekáváme ve výši maximáln 80 mil.K . To znamená, že 20
mil.K bude spoluú ast Obce Velký Osek. Tyto prost edky v da ových p íjmech obce
nenalezneme a formou zvyšování koeficientu u dan z nemovitostí jít nechceme! Peníze
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hodláme získat z prodeje akcií Velkoosecké sportovní, a.s. (13 mil.K ), prodeje zbytných
pozemk v NPR Libický luh (4 mil.K ) a p ipojovacího poplatku na kanalizaci od ob an ve
výši 15.000,-K na nemovitost nebo 5.000,-K na byt ( 3 mil.K ). Pen zi získanými z
prodeje domu .p. 558 podpo íme výstavbu komunitního centra pe ovatelské služby v
místech ur eného územním plánem obce Velký Osek ( plochy ob anské vybavenosti naproti
Obecnímu ú adu Velký Osek ) a rekonstrukci kuchyn MZŠ. Na opravy místních komunikací
budeme žádat o peníze z programu FROM St edo eského kraje.

Fotografie staveb stojících v rozdílném ase na stejném míst . Najdi deset rozdíl .
My víme jak na to !!
S úctou Ob ané Velkého Oseku
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Pozvánka na volební guláš do D lnického domu
Sdružení nezávislých kandidát Ob ané Velkého Oseku si Vás dovoluje pozvat na sál
D lnického domu. V sobotu 9. íjna 2010 od 16 hod. se Vám p i hudb , piv a guláši
p edstaví jednotliví kandidáti s volebním programem pro volby do obecního zastupitelstva
obce Velký Osek.
Ob ané Velkého Oseku

________________________________________________________

NEZÁVISLÍ PRO VELKÝ OSEK – zm na s jasným cílem
Kdo jsme
Kvapem se blíží volby do zastupitelstva naší obce („komunální volby“), jejichž
výsledek m že zásadn ovlivnit d ní v obci. Jelikož nám není život v obci lhostejný, rozhodli
jsme se utvo it sdružení nezávislých kandidát (nejsme organizováni v žádné politické stran )
s názvem „Nezávislí pro Velký Osek“, které se bude ucházet o Vaši podporu ve volbách
15. a 16. íjna 2010.

Zleva: J. Veselý, V. Soukup, MUDr. J. Kulhánek, V. Hovorka, MUDr. H. Fagošová, J. Fagoš, RNDr. V. Matuš,
Mgr. P. Drahovzal, RNDr. J. Munzar

Jsme lidé r zného v ku a profesí, kte í se cht jí podílet na správ obce. D v ryhodnost,
v cnost a komunikace jsou základními principy naší innosti, nemáme v úmyslu slibovat
nesplnitelné. Chceme vycházet z reality života v obci, ve které s Vámi žijeme, a nikoliv
z planých sn , které mohou ohrozit její existenci. Chceme se aktivn podílet na zásadních
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rozhodnutích o rozvoji obce, usilovat o takový stav, který bude uspokojiv napl ovat pot eby
a zájmy jejích ob an .
Jak dál
P edchozí i sou asné zastupitelstvo b hem uplynulých 20 let vykonalo mnoho práce, n kde
bezpochyby prosp šné (plynofikace obce, oprava minerálního pramene), jindy velmi
pochybné s kontroverzními výsledky (nap . zoopark, oprava a údržba silnic a ve ejného
osv tlení, výstavba kanalizace). Je tak jasné, že dále naši obec m že posunout jedin nový vítr
v adách vedení obce, které dá prostor novým názor m, zlepší komunikaci s ob any, zam í
se na realizaci takových projekt , které budou znamenat skute ný p ínos pro ob any a obec.
Každá koruna z obecní kasy musí být investována ve všeobecném ve ejném, nikoliv
soukromém zájmu. Ano, jsou a budou existovat projekty, které vzbuzují emoce, práv proto
by m ly být dob e p ipraveny a konzultovány s ob any, aby jejich podpora nebyla pouze
51 %.
Co chceme
V minulosti jsme Vás oslovili již letákem (duben 2010), jsme s Vámi neustále ve spojení
prost ednictvím našich webových stránek www.nezavisli-velky-osek.cz. Se spoustu z Vás
se setkáváme osobn , vždy se snažíme komunikovat a diskutovat. Ovšem bez konkrétních
cíl to nelze, proto se ve volbách snažíme získat Vaši podporu s tímto programem:
1. Infrastruktura v obci
- chceme dobudovat kanalizaci v obci,
- chceme postupnou rekonstrukci silnic v obci spolu s ve ejným osv tlením,
- chceme obnovu a pravidelnou údržbu ve ejných prostranství a d tských h iš ,
2. Komunikace s ob any
- chceme otev enou komunikaci vedení obce s ob any, spolky, sdruženími
a podnikatelským sektorem,
- chceme podporovat sounáležitost obyvatel s obcí prost ednictvím jednorázových
i tradi ních kulturních a dalších ve ejn prosp šných aktivit a projekt ,
- chceme vytvá et p íznivé podmínky pro volno asové a sportovní aktivity obyvatel,
3. D ležitá a rychlá rozhodnutí
- chceme bezodkladn
ešit neuspokojivou situaci p i nakládání
nap . vybudováním sb rného dvora,
- chceme p ehodnotit ve spolupráci s ob any zám ry obce na výstavbu,
- chceme ešit bezpe nostní a dopravní situaci v obci,

s

odpady,

4. Zlepšit finan ní situaci obce
- chceme nastavit úsporná opat ení ke snížení zadluženosti obce, nap . pomocí spole ných
projekt s okolními obcemi,
- chceme transparentn a efektivn hospoda it s majetkem obce,
- chceme za ít ú eln využívat dota ních zdroj z Evropské unie, kraje i státu.
Nechceme se spokojit s od vodn ním stávajícího vedení obce, že n co nejde, nebo že na n co
nejsou peníze, chceme ud lat vše pro realizaci pot ebných oprav a investic, aby naše obec
nevypadala jako „tankodrom“ (viz obrázky níže).

11

Propad kanalizace u D lnického domu (léto 2009)

Ulice k nádraží ( erven 2010)

Jak volit Nezávislé aneb pozor na zám nu
Pokud Vám náš program vyhovuje (více je rozepsán na stránkách www.nezavisli-velkyosek.cz), pak nás podpo te a dejte nám Váš hlas. Volební systém je ovšem nastaven tak,
že máte možnost volit nejen jednotlivou kandidující stranu, ale i její kandidáty („preferen ní
hlasy“). T chto preferen ních hlas máte až 9, m žete je využít pro preferenci kandidát
i z jiné strany. V obci Velký Osek bude krom našeho sdružení „Nezávislí pro Velký Osek“
kandidovat ješt jedno volební uskupení, a to „Ob ané Velkého Oseka“. Jde o pon kud
komický název, jelikož ob any Velkého Oseka jsme my všichni, pro by tedy jimi m li být
jen oni. V podstat jde ovšem o kandidátní listinu „starosty Ing. Ji ího Otty“,
protože navzdory všem ve ejným prohlášením („budu kandidovat jen když 100 % lidí
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podepíše petici na mou podporu“) op t kandiduje. A koliv sou asný pan starosta m l
ve svém programu v minulých volbách 2006 pod hlavi kou ODS prioritu dokon it kanalizaci
do konce roku 2010 (myslíte, že to stihne ?), namísto toho v pr b hu volebního období byla
obec v dluhu až 40 mil. K ! Z ejm si v dom této a jiných skute ností, bez ostychu p evlékl
kabát, spolu s n kterými kolegy ze sou asného zastupitelstva a stal se z n ho „nezávislý“,
ale odpov dnost je jen jedna. Z toho je patrné jediné – v p ípad , že zvolíte celou kandidátku
„Ob ané Velkého Oseka“ nebo dáte n který z Vašich 9 preferen ních hlas kterémukoliv
kandidátovi této kandidátky s Ji ím Ottou, tak volíte sou asného starostu, i když ho p ímo
nezaškrtnete. Tak je volební systém dán zákonem a sou asný pan starosta to velmi dob e ví,
což lze ozna it za matení lidí a zneužívání jejich d v ry. Zamyslete se, chcete staré po ádky
v novém kabát …?
Chcete zm nu? Volte „Nezávislé pro Velký Osek“
V íme, že naše výše uvedené cíle v programu s námi sdílí v tšina z Vás, a proto nám dáte
sv j hlas v podzimních volbách. Nechceme, aby naše obec zapadla do zapomn ní, aby se naše
obec stávala p edm tem škodolibých narážek, a to nejen z okolí ale z celé republiky. Máme
zájem budovat p íjemné místo pro život, obdobn jako v jiných obcích. Nabízíme naše
zkušenosti a schopnosti ve prosp ch obce, kde spolu s Vámi žijeme. Nejsme politici, jsme jen
Vaši sousedé.
Tímto d kujeme všem, kte í p ipojili sv j podpis pod petici na podporu naší kandidatury,
velmi si vážíme jejich podpory a d v ry. V íme, že i ti, kte í tak neu inili, se zajímají o d ní
v obci a pln si uv domují význam voleb do orgánu, který má p edstavovat, hájit,
ale p edevším prosazovat jejich zájmy a snahy o prosperující rozvoj obce, a proto se jich
zú astní. P ij te zvolit zm nu!
Nezávislí pro Velký Osek
1. Mgr. Pavel Drahovzal, v k 28 let, povoláním právník,
2. RNDr. Vladimír Matuš, v k 60 let, povoláním obchodní editel
3. RNDr. Jakub Munzar, v k 30 let, povoláním specialista na dotace
4. Ji í Veselý, v k 72 let, povoláním stavbyvedoucí
5. Jan Fagoš, v k 35 let, povoláním živnostník
6. Mgr. Michal Dupák, v k 31 let, povoláním policejní komisa
7. MUDr. Jan Kulhánek, v k 56 let, povoláním léka
8. MUDr. Hana Fagošová, v k 33 let, povoláním léka ka
9. Vlastimil Hovorka, v k 38 let, povoláním analytik
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Promarn né roky (aneb Co dál).
Cht l bych reagovat na lánek pana starosty v minulém Ose anu s názvem 16 let ve vedení
obce (aneb co se poda ilo a co ne). Protože pan starosta opakovan v médiích prohlašoval,
že kandidovat v komunálních volbách již nehodlá, bral jsem výše uvedený lánek spíše jako
pod kování t m, kte í se s ním podíleli na ízení obce. Jak je však poslední dobou u pana
starosty zvykem, své ve ejné sliby nehodlá plnit (op t kandiduje spolu s dalšími leny
stávajícího zastupitelstva, které je spoluodpov dné za neveselý stav obce), jeho lánek je tedy
spíše než pod kováním koleg m p edvolební agitací. Zaslouží si proto i pohled „zven í“
a trochu fakt , které snad budou sebechvalné nadšení pana starosty uvád t na pravou míru.
S panem starostou lze souhlasit, že v první polovin jeho p sobení v ele obce se poda ilo
zrealizovat stavební akce, které popisuje (plynofikace je úsm vn rozepsána do jednotlivých
objekt , takže iní tém
tvrtinu „úsp ch “). Pan starosta zde správn využil dovedností
ze své p vodní profese stavebního technika. Ke druhé polovin jeho p sobení od roku 2002
je však t eba být kriti t jší, podle mého názoru byly roky ekonomického úsp chu R, velké
podpory z EU do naší infrastruktury a v bec relativního dostatku investi ních prost edk
v naší obci promarn ny. Pro získání adekvátního podílu na zmi ovaných podporách bylo
zapot ebí schopností, kterých se sou asnému vedení obce zjevn nedostává. Dnešní stav obce
(vodovod, kanalizace, silnice, osv tlení, místní rozhlas) tomu odpovídá, a to i v porovnání
se stavem jiných st edo eských obcí, které se p íležitosti zhostily lépe. Pan starosta na dotaz,
jak plánuje situaci ešit (sám prohlašuje, že je ve funkci kv li strategickým záležitostem
a blázni spoluob ané to nechápou) uvádí, že neví a že je to úkolem p íštího zastupitelstva.
N jak jsem zde tu strategii nepost ehnul, ale budiž, horší je, že ani neví, jaké dluhy pod jeho
vedením obec nad lala a že na zodpov zení takového dotazu bude pot ebovat více asu (ani
po m síci neodpov d l).
Poj me ke zmín ným fakt m:
1. Komunikace s ob any je velmi špatná. Pan starosta své kroky nejenom nevysv tluje,
ale ani nezve ej uje. Moje dotazy k hospoda ení obce podle zákona o svobodném
p ístupu k informacím v zákonné lh t ignoroval. I kusé informace na primitivním
webu obce nebo na webu Velkoosecké sportovní nebyly již adu m síc
aktualizovány. Vyjád ení pana starosty v lokálních i celostátních médiích jsou asto
protich dná nebo jsou realitou brzy pop ena. Nezve ej ování nap . výro ní zprávy
Velkoosecké sportovní (již druhým rokem) je protiprávní. Když jsem na to starostu
upozornil (ve ejn na zasedání zastupitelstva 24.6.2010), slíbil nápravu, sv j slib
ovšem, jak je pro n j vlastn již pravidlem, nedodržel. M žeme jen hádat,
zda d vodem je neschopnost nebo snaha skrýt p ed ob any informace. Možnost,
že pan starosta porušuje zákony programov , snad ani neberu v potaz. Inspirace
chováním východních gubernátor je ale pravd podobná, z ní asi pramení pocit vlastní
nad azenosti nad „b žnými“ ob any. P estože mu to asi nedochází, zákony opravdu
platí i pro n j. A krom toho – slovo d lá chlapa.
2. Odpadové hospodá ství – oblast, kde by zlepšení mohlo být dosaženo relativn
snadno. Místo toho je komfort ob an ( etnost svoz , po et vyvážených odpadních
nádob soukromých subjekt , prost edí kolem odpadních nádob apod.) stále zhoršován.
P ed rokem mi bylo na ú ad doporu eno, pokud mi popelnice p i trnáctidenním
intervalu svážení neposta uje, abych si koupil popelnici druhou. Když jsem tak u inil,
je mi k ni emu, protože si v tomto roce nemohu ani doplatit její využití. Náklady
na svoz jsou prý stále vyšší. P esto ale výsledek hospoda ení NYKOSu v minulém
roce byl +4,4 mil.K a nerozd lený zisk dosáhl asi 19 mil.K . Celkové mzdové
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náklady na editele NYKOSu vzrostly za poslední dva roky o 130 procent (více jak
dvakrát). Odm ny statutárním a dozor ím orgán m spole nosti vzrostly meziro n
o 45 procent. To nesv d í o napjatém hospoda ení. Jestli jsou tato ísla v n jaké
souvislosti se zhoršujícím se komfortem svozu odpadu v obci by mohl vysv tlit pan
starosta, který i naši obec zastupuje v dozor í rad NYKOSu a výše uvedená ísla
schvaluje. Místo toho ale pan starosta nazývá ve ejn své voli e a spoluob any,
kte í nemají p im enou možnost se odpadu zbavit, „prasátky“. Jsou-li však
kontejnery na odpad p epln ny každý týden, není to chyba ob an .
3. Vodovod – ob ané prý podle starosty nemají zájem se k obecnímu vodovodu p ipojit.
Já jsem se na obecním ú ad na možnost p ipojení k vodovodu informoval již p ed
14 lety a bylo mi e eno, že „kv li mn zavád t vodu nikdo nebude“. Spoluob an
s podobnou zkušeností jsem potkal více. Pokud to pan starosta neví, m l by se více
ptát, než bude spoluob any ostouzet v celostátních denících (Lidové noviny,
2.4.2010).
4. Dotace – v této oblasti má nekompetence vedení obce p ímý dopad na sou asný stav
infrastruktury. Dlouhou dobu obec o n které využitelné dotace v bec nežádala.
Když nakonec požádala o dotaci na dobudování kanalizace, byla odmítnuta
pro „nesoulad s PRVKUKem“. P eloženo do eštiny to znamená, že žádost nebyla
v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací, tj. zpracovatel žádosti (odborná
firma vybraná panem starostou) ji neum l napsat - v dob , kdy se jedná o využití
posledních zdroj . Opakovaná žádost snad usp je. I jiné žádosti obce dopadly
neslavn – letošní žádost o dotaci z fondu FROM (Fond rozvoje obcí a m st
St edo eského kraje) na opravu Havlí kovy ulice byla rovn ž zamítnuta.
Je s podivem, že desítky obcí kraje s podobnou žádostí usp ly (nap . d íve Veltruby i
letos Cerhenice dostaly každá po 5 miliónech K na opravu komunikací). Celkem bylo
v tomto roce rozd leno 265 malým obcím St edo eského kraje 544 milion K , z toho
usp lo 19 obcí z okresu Kolín. Velký Osek neusp l. Úsp šná žádost o dotaci
na vým nu oken v základní škole z minulých let je sv tlou výjimkou a d kazem,
že „zdroje byly“.
5. Brusla ská hala – p inese prý do obce 3 miliardy korun investic. Její p ípravu však pan
starosta do „úsp ch “ nezahrnul. Možná proto, že zatím více hrozí scéná stejný jako
v obci Prameny (Karlovarský kraj) – tato obec financovala projekt na vybudování
stá írny minerálních vod, investor neinvestoval a obec s nucenou správou prodává pod
cenou, co se dá (i honosnou radnici za pouhých 300 tis.K ). Velký Osek zatím vložil
do p ípravy haly p es 8 mil.K (na dluh, podrobnosti starosta odmítá sd lit). A jiné
zdroje? eský svaz t lesné výchovy, který sdružuje i rychlobrusla e, dnes nemá
prost edky a mimo jiné se objevil i návrh prodat a následn zbourat strahovský
stadion, který STV spoluvlastní – odtud nep ijde ani koruna. Projde-li návrh
na úpravu loterijního zákona, nebude mít Sazka ani na splácení O2 arény. Hejtman
Rath nemá ani na hrazení volebních slib , takže p ístupovou cestu k plánované hale
asi neopraví. Od ministra financí Kalouska ne eká pomoc ani zarytý optimista. Takže
nezbude než v it panu starostovi, že hala na sebe vyd lá? Že je pan starosta ve svých
prohlášeních ned v ryhodný, si mohl každý ud lat obrázek sám (kolik že již prodal
z 50 tisíc permanentek, které m ly halu financovat a odkud že se mu vnucují investo i
– z Dubaje, Delaware nebo odjinud?). Pan starosta se opírá o Preliminary study, která
sob sta nost prý zaru uje. Problém je, že mimo zastupitelstvo ji nikdo ze spoluob an
ne etl – pan starosta odmítá zprávu, za kterou obecní Velkoosecká sportovní zaplatila
údajn 500 tis.K , zve ejnit. Z tohoto d vodu nelze studii kvalifikovan zhodnotit
kompetentními specialisty. Podívejme se, zda jsou alespo
auto i studie
d v ryhodn jší. Studii zpracovala firma Ekonomické a právní poradenství (EPP),
sídlící ve vesnici Dob í . Jejích 5 bídn placených zam stnanc si již n kolik let
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nedokáže vyd lat na náklady (produkují ztrátu) a jejich konzultant nakreslil mal vky
haly, které jsou jedním z mála ve ejných výstup za obcí investovaných 8 mil.K .
Celkové ro ní tržby firmy EPP jsou kolem 5 mil.K . Kolik z nich zaplatila
Velkoosecká sportovní starosta nesd lil, p estože je to jeho zákonná povinnost.
Okolnosti nenasv d ují p ílišné p esv d ivosti studie, spíše nasv d ují tomu, že auto i
cht jí pokra ovat v dob e placeném „plánování“. Takže zbývá v it, že p ijde
investor, který pot ebuje „utopit“ 1,5 miliardy korun ve stavb haly a navíc dotovat
její provoz. Snad se poda í alespo prodat obecní pozemky spekulant m tak,
aby mohly být zaplaceny nad lané dluhy.
V komer ní praxi p ichází trest za špatné hospoda ení záhy. Pohádky o tom, že neznámý
investor-altruista vy eší hromadící se problémy infrastruktury jsou ve Velkém Oseku slyšet již
n kolik let. Reálné jsou snad jen ty kozy, pasoucí se v karikatu e bombasticky avizované
ZOO. Není as se vrátit do reality k poctivé, kompetentní práci pro obec, podpo ené
znalostmi, kontakty, pracovitostí a d v ryhodností? O tom rozhodnou voli i v komunálních
volbách – bu posv tí pokra ování práce „tvrdého jádra“ sou asného zastupitelstva v etn
Ji ího Otty (tentokrát na rozdíl od minulých voleb v dresu sdružení „nezávislých“ kandidát
Ob ané Velkého Oseka) nebo p ijdou zvolit zm nu.
RNDr. Vladimír Matuš, Velký Osek

Docela oby ejný pohled na jeden z oby ejných dn v naší obci
asto, tém denn , projíždím ulicemi naší obce a jako jiní ob ané i já vidím mnoho
nedostatk , které hyzdí jinak dobrý vzhled obce. Špatný stav vozovek, neupravené chodníky
a r zná prostranství, jejichž vzhled kazí povalující se odpadky. Je mi líto poškozených
lavi ek, odpadkových koš a rozbitých pouli ních lamp. Nap íklad na nedávno opravené
cest podél potoka pod „Li ákem“.
Všímám si však i té druhé stránky. A tou je záslužná práce n kolika pracovnic OÚ,
které m v t chto letních dnech již brzy ráno „budí“ seka kou na trávu p i úprav ve ejného
prostranství. Okopávají a odstra ují vzrostlou trávu podél obrubník cest, chodník a park .
Potkávám se s nimi jednou v ulici Palackého, Komenského, kolem Ba ovky, u D lnického
domu, u h bitova atd. atd. Pracují za každého po así sklon ny nad moty kami a za nimi
je vid t skute n dob e vykonaná práce. Na podzim shrabují a uklízejí spadané listí, na ja e
a v lét odklízejí posekanou trávu a i v zimních kalamitách spolupracují na odklízení sn hu.
Jejich práce si jako ob an Velkého Oseku velmi vážím a ctím. Zasluhují za to nejen svou
zaslouženou mzdu od OÚ, ale i náš velký dík a uznání.
V sou asnosti pat í pod kování paní Kejklí kové, Kratochvílové, Koudelové a dalším,
mn dosud neznámým pracovník m obce. Ješt jednou díky!
Oby ejný ob an Velkého Oseku
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Vybráno z tisku
Co by za to dali ose tí ob ané,
kdyby si podobný
lánek
v novinách mohli p e íst o své
obci. A nemusela by ani být
Vesnicí roku ve St edo eském
kraji. Sta ilo by jim, kdyby
se do etli, že je v obci hotová
kanalizace a jsou opraveny
místní komunikace a chodníky.
P íští vedení obce eká opravdu
velmi t žký úkol dát obci
do po ádku. Zd dí ji ve velmi
neut šeném stavu. Bude p i tom
pot ebovat pomoc Vás všech
Ose ák !
Václav Žid

Zdroj: Hradecký deník 1.7.2010

Ochotnické divadlo ve Velkém Oseku
- pokra ování z Ose anu .2/2010 V procházce historií velkooseckého ochotnického divadla pokra ujeme v roce 1959.
Divadelníci si pro své diváky p ipravili op t dv premiéry. Tou první byla hra A.Jiráska
Samota a tou druhou hra K Želenského Tažní ptáci, ze které p inášíme n kolik fotografií.
P ipravil Václav Žid

J. Libánský

J.Zach

V. R ži ka a Fr.Buka
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Závody dra ích lodí
Sešel se rok s rokem a hladinu místního jezera op t brázdily Martina a Tobruk. Dv lod ,
které byly v minulém ro níku sout že slavnostn pok t ny. V sobotu 26.6. v 9,30 se k závodu
zaregistrovalo 6 odvážných tým . Za Velký Osek se ú astnil tým hasi a TJ Sokol, který byl
spolu se sportovní agenturou ALTIS zárove po adatelem klání.
Každé družstvo m lo nejprve dv rozjíž ky a podle pr b žných výsledk se pak utkalo
ve finálním závod .
Na to, že jediný trénink oseckých tým probíhal v p edve er závodu, si posádky lodí vedly
opravdu dob e. Výsledky nebyly p ekvapivé. Na prvním míst stanul Tytanyk (Pod brady)
a za ním Namydlený blesk (Libice n. C.). Ob družstva pravideln trénují a ú astní se závod .
Po dramatickém záv ru se tým hasi umístil na t etím míst , p estože p i druhé rozjíž ce
prohrál. Jeden z len konkuren ní posádky KVS Oldies (Praha) totiž po projetí cílem
vysko il z lod , což se podle pravidel kv li bezpe nosti nesmí, takže byla celá lo
diskvalifikovaná a skon ila šestá. Jinak by m la t etí p í ku. Na tvrtém míst skon il TJ
Sokol a za ním Rozmetadlo (Kolín). Poslední p í ku obsadil již zmín ný tým KVS Oldies.
Nehled na skute né výsledky závodu, vyhrál každý, kdo se zú astnil, protože hlavním cílem
byla zábava a spole ný zážitek.
Organizátor pamatoval i na ty nejmenší diváky a o p estávce pro n p ipravil jízdu v dra í
lodi.
P estože ú ast posádek a divák byla oproti lo skému ro níku nižší, panovala zde báje ná
atmosféra, ke které p isp la i výborná organizace. Díky ozvu ení celé akce, byl divák
i lenové posádek stále a v as informováni o pr b hu klání, i když se vzdálili ke stánk m s
ob erstvením v nedaleké Jám . P ímo u pláže byl také stánek s nápoji, který zajiš ovali
manželé Vávrovi z místní vinotéky. Ten sloužil zárove jako po adatelské stanovišt (výdej
lístk na ob erstvení, úschovna cenných p edm t ).
Po vyhlášení výsledk slibovali nadšení Sokolové, že se na p íští ro ník p ipraví lépe a budou
ast ji trénovat. Tak jsem zv davá, jak se poda í dostát jejich slovu.
P ipomínám, že dra í lo Martina je majetkem TJ Sokol Velký Osek a lze ji po dohod
zap j it nebo pronajmout.
Veronika Galusová

Dra í lod se objevily p ed více než 2000 lety v ín . Jejich novodobá zmínka se datuje
k roku 1976, kdy se uskute nil první festival dra ích lodí v Hong-Kongu. Odtud se sport
bleskov rozší il do celého sv ta, kdy k roku 2007 se této disciplín aktivn v nuje p es
50 milión sportovc z více než 50 zemí sv ta.
Dra í lo je dlouhá 12,5 metr , bez posádky váží kolem 250 kg má tvar otev ené kanoe
s dra í hlavu na špici a dra ím ocasem na zádi. V sestav je maximáln 20 vsed pádlujících
závodník (10 nalevo a 10 napravo) a bubeník, který sedí na špi ce elem k posádce a udává
rytmus údery do bubnu a kormidelníkem stojící na zádi a ídící sm r.
Citováno z http://cs.wikipedia.org/wiki/Dra í_lo
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Hasi i Velký Osek

© FOTO SaM

Sokol Velký Osek

© FOTO SaM

Fotografie ze závod dra ích lodí si m žete prohlédnout na http://galerie.foto-sam.cz.
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Vzpomínka na zašlou slávu oseckého sportu
Píše se rok 1930 a roky další. T.J. Sokol má výborné družstvo ve volejbale. V té dob
výkonnostní sout že neexistují. Družstvo reprezentuje jen v okolních obcích. Jsou to Sány,
Kanín, P edhradí.
V této dob reprezentuje eskou házenou DTJ. Hraje se na zahrad D lnického domu (dnes
d tská školka). Hraje se v ned li dopoledne, aby se nekonkurovalo fotbalist m. Ti hrají
odpoledne. Ze soupe jmenuji Hradec Králové – Kukleny, Ostrom , Stará Paka a další.
Oseckou házenou reprezentují brat i Fromovi, Plamínek Mrá ek a další.
Po roce 1945 vznikla v Oseku nová sportovní odv tví. Sokol zahajuje oddíl Boxu. Družstvo
vede trenér Jaroslav Buka. Osecký box reprezentují I.Jehli ka, F.Karban, J.Hajda, J.Pecha ,
G.Fisch, L.Dvo ák a další.
V Oseku ustavena nová sportovní organizace „Svazarm“. Velkou akcí jsou rychlostní
motocyklové závody uvnit obce. Za domácí reprezentuje Pechánek a Asman z Libice. Je to
ale finan n náro ný sport, a tak po dvou letech závody kon í. Po ádají se terénní
motocyklové závody U má idla a v Medv dinách. astým vít zem se stával Josef Tesa
z Libice.
Velkou ozdobou oseckého sportu je oddíl fotbalist „Viktorie“. Oddíl vybojoval vstup do I A
t ídy. Hraje se na škvárovém h išti (dnešní el.železnice). Kopanou reprezentují V.K íž,
J.Veverka, Kozd ra, brat i Kut nové, Vondra, Melichar, Ku írek, ermák, Pivokousky,
Musil, Špinka a další. Soupe i jsou Sparta Pod brady, Lázn Pod brady, AFK Nymburk,
Mnichovo Hradišt , Semily a další. Na utkáních je velká návšt vnost, chodí až 500 divák .
Fotbal je rušný a velmi se líbí. P icházejí posily brat i Novákové a Litera z P edhradí.
Mužstvo se za íná omlazovat. Z domácích to jsou Vilímek, Konyvka, Mat jí ek, brat i
Váchové, J. Novák, Morávek další a další. Z okolních obcí p icházejí posily V.Pokorný,
Bejlek z Kolína a z Polabce Jech. Z Dománovic Beneš a brat i Pato kové. Velkou posilou je
hrá a trenér Josef B lina, zvaný Šábes. Nej ast jšími soupe i jsou Kou im, Kostelec nad
ernými Lesy, Tuklaty, Velim, Zru , Malín a další. Osecký fotbal m l významné postavení
v celém okrese.
Své vzpomínky na slávu velkooseckého sportu sepsal
Jaroslav Vozka

Pokud Vás povídání pam tníka, pana Vozky, zaujalo m žete nahlédnout do osecké sportovní
kroniky, jejímž autorem je Václav Žid a kterou v roce 2003 obec vydala knižn k 80. výro í
založení osecké VIKTORIE. Pokud se tedy i vy chcete seznámit s celou HISTORIÍ
VELKOOSECKÉHO SPORTU, m žete si ji na Obecním ú ad zakoupit za cenu 150,- K .
Výt žek z prodeje jde na ú et FK Viktorie Velký Osek.

Pokud se zajímáte o Velký Osek, m žete si na OÚ zap j it videokazetu s názvem Velký Osek
1228-1998, která vznikla k výro í 770 let od založení obce. Nám t a scéná zpracoval
Miroslav Lízner.
Veronika Galusová
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LOGO ŠKOLY

ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA

Úsp chy žák a školy v p edm tových sout žích a olympiádách
ve školním roce 2009/2010
P i ohlédnutí za p edm tovými sout žemi a olympiádami minulého školního roku m žeme
konstatovat, že naše škola dosáhla vynikajících výsledk a úsp ch . Souhrnný p ehled
umíst ní našich d tí je uveden níže ve stru ném p ehledu:
Název sout že
Mladý zahrádká

Matematika Z5

Matematika 5+
Matematika Z6
Matematika Z7
Matematika Z9
eský jazyk
Biologie D
Biologie C
Pythagoriáda
Fyzika – kat. E
Anglický jazyk – kat. II. A

Ú astníci
Marek Ku írek
Anastázie Koutová
Josef Chlád
Lucie Jindrová
Mikoláš Dušek
Lenka Hermanová
Anastázie Koutová
Barbora Filipová
Lucie Vávrová
Jakub Starý
Lukáš Pavelka
Lukáš Pavelka
Kate ina Škarková
Josef Chlád
Jan Karban
Lukáš Pavelka
Lukáš Pavelka

Umíst ní v okrese
1. místo ml., 5. místo v R

4. místo mladší
2. místo starší
5. místo starší
2. místo
3. místo
4. místo
4. místo
5. místo
5. místo
1. místo, postup region
4. místo
4. místo
5. místo
2. místo
1. místo, postup region
4. místo

Pokud bychom cht li porovnat naši školu s ostatními 25 základními školami a víceletými
gymnázií v regionu, zjistíme, že podle ú asti na vyhlašovaných sout žích je 3. – 5. v po adí.
A pokud porovnáme výsledky jednotlivých škol, pak p i použití bodování jednotlivých
umíst ní bychom byli dokonce na 2. míst pomyslného žeb í ku úsp šnosti všech škol okresu
Kolín.
Za tak krásné výsledky pat í velké pod kování jak žák m školy – za vynikající reprezentaci,
tak i u itel m – za vzornou p ípravu d tí v jednotlivých oborech.
D kujeme.
Václav Kobera
editel MZŠ Velký Osek
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Den d íve narozených
Po átkem kv tna se ve Velkém Oseku již po n kolikáté konal Den d íve narozených. Akce
probíhala v kulturním sále D lnického domu. Srdce našich babi ek a d de k p išly pot šit
d ti z místní mate ské a základní školy. Studenti SOŠ Pod brady k této p íležitosti
nastudovali n kolik básní z Erbenovy Kytice, k tanci a poslechu zahrála skupina Babtrio
a nechyb lo ani ob erstvení a bohatá tombola. Protože jsem se o tom cht la dozv d t n co
víc, položila jsem se Ing. Šárky Kurkové, jedné z organizátorek, na n kolik otázek.
Šárko, co Vás vedlo k po ádání Dn pro d íve narozené? P ede dv ma lety jsem navštívila
nejmenovanou starší paní, která má sníženou pohybovou schopnost. D íve byla sou ástí
spole enského d ní, ale dnes je odkázána pouze na návšt vy. A tak m napadlo, že bychom
m li uspo ádat setkání d íve narozených, aby si popovídali, zazpívali, i jinak se spole n
pobavili. A tak jsme s Helenou Babákovou daly dohromady pár nápad a zorganizovaly první
setkání.
Kdo všechno se na realizaci akcí podílí? Velmi vst ícn spolupracují všichni oslovení obecní ú ad, školka, u itelé ze školy, vedoucí pohybových zájmových kroužk ,
ale i dobrovolníci t eba z ad mládeže –teenager .
Po kolikáté se vlastn Den d íve narozených konal? Te v kv tnu pot etí.
Liší se od sebe n jak systematicky jarní a podzimní akce? Ano, na ja e je vždy program
p ipravený ze školky, školy i z mimoškolních aktivit d tí nejen z Oseka. Vlastn , použiji
slova pana starosty Otty, když komentoval první setkání, že "Osek baví Osek". I tombola
je p ipravena našimi d tmi a sponzory místních podnikatel . A pak vystupuje hudební
skupina. Podzimní setkání již zcela necháváme na pozvaných hostech. Vloni ú inkoval
hudební soubor Šáte ek a letos je p ichystané vystoupení velice uznávaného zp váka 50tých
let-Richarda Adama. Podzimní setkání se uskute ní 3.10. od 15 hodin již tradi n v sále
D lnického domu. Zvu tímto naše ob any. Plakáty budou v as vyv šeny a zárove budou
do poštovních schránek doru eny letá ky.
Režijní náklady, ob erstvení, dárky v tombole a doprava mén pohyblivých ob an n co stojí.
Kdo akci financuje? Celá akce je založená na dobrovolnické práci. Chceme se aktivn podílet
na spolužití v naší obci, aby každý z nás ud lal n co pro druhého ve svém volném ase
a zdarma. Prost jen proto, že chce ud lat tomu druhému radost a íci mu tím, že o n ho
stojíme a že nás zajímá a pat í do našeho spole enství. Abychom zajistili ú ast všech ob an ,
tedy i mén pohyblivých, jsou zajišt na auta pro odvoz na akci a to zdarma jak pro ob any,
tak i pro poskytovatele. Jsem moc ráda, že každým rokem se zapojují další a další ob ané.
Náklady na ob erstvení a hudební skupiny hradí z v tší ásti obec. Jarní setkání bylo také
hrazeno z dobrovolných p ísp vk , které se vybraly p i Váno ním zpívání a adventním trhu.
To znamená, že d ti p isp ly zp vem a výrobky na po ádání dne
pro naše starší ob any. Další dárky do tomboly zajistili naši podnikatelé Vinotéka u Merinky, masáže paní Maza ové, zahradnické firmy pana Kalaše a pana
Bajera, cukrárna pana Hájka. Tady máme ješt dost prostoru pro jednání s ostatními
firmami, které jsme nesta ili ješt oslovit a které by jist rády p isp ly.
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Uvítali byste n jakou pomoc? Pokud ano, jak by m la vypadat? Ur it , dobrovolnické práci
pro obec se nebudeme bránit. Vítáme každý dobrý nápad, jak ud lat p íjemné setkání s našimi
ob any, to znamená, jak p isp t do programu. Dále uvítáme finan ní dary na zvelebení sálu –
nap . na vymalování, úhradu náklad
pro pozvané kapely,
i ob erstvení,
na lavi ky, pop ípad na nová okna do sálu...,ale to je trochu fantazie. Hlavn bych ale cht la
pozvat ob any, kte í se ješt neú astnili a požádat jejich rodiny, aby jim pomohli p i ú asti.
Šárko, moc d kuji za rozhovor. Akce jsem se s rodinou zú astnila již podruhé a musím íci,
že jsou ím dál hez í. Obdivuji Vaši píli a energii. Myslím, že Vám mohu za všechny ob any
pod kovat a pop át mnoho dalších úsp šných Dn nejen d íve narozených...
Veronika Galusová a Šárka Kurková

Váno ní zpívání
Asi je dost brzy myslet na Vánoce, ale as kvapí… I letos se plánuje pár akcí k Vánoc m.
Už tradi n se p ipravuje na 1. adventní ned li Brou kiáda aneb uspávání brou k s lampiony
a básni kami a zpíváním d tí na nám stí. Vloni poprvé se uskute nil trh váno ních drobností
a s ob erstvením. Rádi bychom, aby se i stal tradicí. 23.12. se uskute ní zpívání koled
u minerálního pramene a 24.12. v 15 hodin odpolední bohoslužba v kostele se zpíváním
koled. Srde n Vás všechny zveme na setkání a popovídání si ve váno ním ase.
Šárka Kurková
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NAD JE o.p.s.
V minulém školním roce jsme oslovili starostu se žádostí o pomoc, abychom mohli po ádat
keramický kroužek pro dosp lé. D vodem naší žádosti byla snaha o zahájení pravidelných
volno asových aktivit pro místní komunitu, propojení a využití potenciálu místních
organizací. Získali jsme sponzorský dar 70kg keramické hlíny a 12 glazur, abychom mohli
kroužek po ádat. editel Masarykovy základní školy nám vyšel vst íc a poskytl prostor
keramické dílny v etn keramické pece.
Kroužek vede paní Jind iška Št pa ová ve svém volném ase a bez nároku na honorá . Již
n kolik let se keramice v nuje. Do budoucna by se ráda pracovala také s p edškolními d tmi.
S vypalováním výrobk nám pomáhá paní u itelka Marie Vyh áková.
Díky obrovskému zájmu byl kroužek rozší en z p vodního jednoho dne na dva dny v týdnu.
Na p íští školní rok se p ipravujeme již nyní. Z finan ních prost edk NAD JE o.p.s. byly
zakoupeny r zné formy, glazury a pracovní ná iní. Paní Št pa ová absolvovala odborný kurz
keramiky akreditovaný MŠMT, kde se u ila mimo jiné zacházet s hrn í ským kruhem. Jist se
máte v zá í na co t šit.
Mezi nej ast jší ú astníky pat í maminky na rodi ovské dovolené, ale také ti, kte í se prost
jen cht jí prací s hlínou odreagovat.
D kujeme a t šíme se z Vašeho zájmu.

Na kroužku vznikají nádherné výrobky.
Na obrázku je detail hlavy and la,
jehož autorkou je paní
Marcela Drhovská.

Žabáci jsou dílem paní Št pa ové.
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KERAMICKÝ KROUŽEK PRO DOSP LÉ
pod vedením Jindry Št pa ové (tel: 776 333 678)

za ínáme 14.9.2010
Kde:

Masarykova základní škola, Velký Osek

Kdy:

Každé úterý a st eda

V kolik:

17,00 - 19,00 hod.

Cena:

40,- K /hod v etn veškerého materiálu a výpalu výrobk

BURZA V

CÍ A ROSTLIN PROB HNE V TERMÍNU 23. – 24.10.2010 V

D

LNICKÉM DOM

.

Hana Nesvadbová, mistr florista - KV TINOVÁ DÍLNA CAMPANULA, zve všechny
milovníky kv tin na tradi ní burzu oble ení po ádanou ob anským sdružením Nad je dne
23. íjna 2010, v rámci níž uspo ádáme v sobotu ukázky floristické tvorby na téma
kv tinových aranžmá s podzimní tématikou. Na burze bude otev ena „d tská dílna“
v níž si budou moci d ti zdarma vyrobit vlastní podzimní aranžmá. B hem burzy, stejn tak
jako na ja e, bude možné si zakoupit hotové výrobky, dekora ní p edm ty nebo pot eby
na aranžování a objednat duši kové dekorace na hrob.
Na Vaši návšt vu se t ší,
Hana Nesvadbová

Opolany 96, 289 07 Libice n. C.
tel. +420 722 675 092
www.campanulaeu.eu

POMOC PRO RASPENAVU
Nikomu z nás není lhostejné utrpení druhých. B hem srpna jsme díky médiím byli všichni
denn konfrontováni se zkázou, kterou napáchaly letošní povodn . Rozhodli jsme se tedy
pomoci. Zorganizovali jsme sbírku na pomoc lidem v konkrétní zatopené oblasti. Na základ
konzultace s terénními pracovníky z lov ka v tísni, jsme vybrali obec Raspenava
(www.raspenava.cz). B hem necelého týdne jsme vybrali od místních ob an hotovost
ve výši 30 tisíc korun. Tuto ástku se starosta rozhodl navýšit z obecního rozpo tu na rovných
50 tisíc korun. Tento obnos byl p eveden na povod ové konto v Raspenav .
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Vedle finan ní sbírky však také probíhala sbírka materiální. Lidé nosili balené vody
a úklidové pot eby jako jsou lopaty, koš ata a koš átka, rukavice, malí ské pot eby, kbelíky,
hadry, savo a saponáty.
V postižené obci byla zni ena mate ská škola, která je podle nejnov jších zpráv ur ena
k demolici. Mnoho lidí se jí snažilo konkrétn pomoci a tak nosili hra ky, stavebnice
a výtvarné pot eby. K dárc m se p idala také naše mate ská škola.
Materiální pomoc naši dobrovolní hasi i odvezli v sobotu 21.8.2010 p ímo do obce
Raspenava, kde navíc celý den pomáhali s odstra ováním následk ni ivé povodn .
Mirek From, Robert Kysilka, Aleš Chaloupka, Ladislav Šev ík a Ji í Velechovský na míst
dokumentovali sou asnou situaci a svoje zážitky pro Vás popíšou v následujícím p ísp vku.
Manželé Líznerovi (FOTO SaM) zdokumentovali naši sbírku v D lnickém dom
a fotografie nám poskytli zdarma.

Dar místní školky

© FOTO SaM

Všem t m, kte í se do sbírky zapojili velice d kujeme za jejich projev solidarity.
Jmenovit to jsou:
V cné dary:
Antošová
Blecha
Bouma
Bulí ková
Bursovi
ápovi
Dašková

From V.
Galusová
Hanušová
HPS DATA s.r.o. - pí Hlin ná
Hrabalová J.
Hrušková R.
Chaloupka A.

Durdilová
Duršpek O.
Ešner Martínek
Fagošovi
Fischi
Fischiová B.

Chytil J. (Senice)
Kazdová
Klapš ová
Koutný
Král V.
Ku írková

Kupcová K.
Kysilka R.
Otta
Pa ízková L.
Polákovi
eháková
Soboslaiová
Stavebniny Velký
Osek
Sýkorová K. (Kolín)
Šmidrkalová
Št pa ová J.
Urbanová
Váchová Z.

Vávrová (Praha)
Velechovský J.
Vok álovi
Žemlová
MŠ Velký Osek
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Pen žní dary:
Antošová L.
Bartoš P.
Buka ovi
Bulí ková
Cihlá ovi

Fra kovi J. a M.
From - starší
Fromová J.
Fromovi
Hanušová
HPS DATA s.r.o. - pí
Hlin ná
Hruškovi

Kola ík Z.
Kor áková H.
Kubí ková
Kurka J.
Kysilková

Sixtovi
Sommerová B.
Šmídovi
Špinkovi
Št pánová

Mrkvicová A.
Novák Z.

Dašková
Dohnalovi J. aj.

Jedli kovi
Jindrovi

Novotný R.
Ottovi

Doušová
Fejfar
Fischiová

Kahlová
Kalašovi J.a Z.
Kejklí ková

Posejpalovi
Rákosníková J.
eháková

Št pa L.
Urbanová
Vinotéka u
Merynky
Vok álová
+ 2 anonymní
dárci

ajová A.
áslavovi L. a H.

Pr b žné informace najdete na www.nadejeops.estranky.cz , www.raspenava.cz.

V cná sbírka pro Raspanavu

© FOTO SaM

Raspenava 21.8.2010
Ú ASTNÍCI: From Vladimír, Chaloupka Aleš, Kysilko Robert, Šev ík Ladislav,
Velechovský Ji í
Ve dnech 16.-20.8.2010 se uskute nila ve Velkém Oseku humanitární sbírka Nad je o.p.s.
pro p edem ur enou obec Raspenava ve Frýdlantském výb žku. Sbírku jsme se rozhodli
jako dobrovolní hasi i Velkého Oseka p edat osobn složkám p sobícím v dané obci. Ihned
po vyhlášení sbírky jsem obeslal jednotlivé leny požární jednotky Velký Osek sms zprávou
o jednodenním pracovním výletu do Raspenavy, spojeném s p edáním humanitární sbírky.
Následn se zp tnou vazbou ozvali 4 dobrovolníci, kte í byli ochotni strávit jednu sobotu
pracovní pomocí v Raspenav .
Po páte ním naložení sbírky do dvou dodávkových vozidel jsme vyrazili v sobotu 21.8.
na 130km dlouhou cestu v asných ranních hodinách. P i p íjezdu na okraj obce Raspenava
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nebylo na první pohled v bec znát, že by se zde prohnala blesková povode , bohužel nás tato
mylná domn nka opoušt la více a více p i sjezdu z kopce do centra obce. Zde byly již vid t
velké nánosy zeminy a r zné materiální v ci, které nebyly zatím ješt odklizeny. ím blíže
jsme sjížd li ke korytu eky Sm dé, tím se nám naskytovaly nep íjemn jší pohledy
na podmá ené nebo dokonce polorozbo ené domy. Po telefonickém zkontaktování místního
velitele SDH Raspenava p.Jaromíra Hanzla, jsme dostali informace, kam máme sbírku odvézt.
Veškerou materiální pomoc jsme vyložili v místní hasi ské zbrojnici a následn v místní
základní škole. Poté jsme dostali pokyn, abychom pomohli v dom .p.477 s vyklízecími
a úklidovými pracemi, které nebyly ješt ud lány. P i p íjezdu na místo nás majitel domu
obeznámil se situací , následn jsme za ali vyvážet naplavenou zeminu ze dvora
a po konzultaci s majitelem jsme demontovali st ešní krytinu z kolny, která byla p ipravená
na strhnutí. Po demontáži st ešní krytiny se nám naskytla p íležitost p ítomnosti vojenského
speciálního bagru, který nám pomohl strhnout kolnu, následn jsme ji roz ezali motorovou
pilou a veškerý d evní odpad jsme nanosili na hromady p ipravené k odvozu z obce. Po velice
chutném ob du p ipraveném v místní jídeln základní školy, jsme za ali pro ezávat
naplaveniny a nálety podél b ehu eky Sm dé, což nám trvalo až do pozdních odpoledních
hodin.Po rozlou ení s místními požárníky a dobrovolníky jsme nave er odjeli sm r Velký
Osek.
Na záv r:
Obec Raspenava se z této povodn bude obnovovat ješt velmi dlouho, ale díky armád
a r zným dobrovolník m, kte í místní vy erpané obyvatele, alespo pozitivn podpo í svojí
pomocí, bude obec snad zanedlouho vypadat o n co lépe než nyní.
Pro zamyšlení: Z historek místních obyvatel jsme se dozv d li, že b hem prvních dn
po povodni se hrnuli parazitující místní i cizí lidé, kterých se povode netýkala k požární
zbrojnici s humanitární sbírkou. Tito lidé byli dokonce schopni prodávat b hem chaosu
humanitární v ci nic netušícím obyvatel m, kte í nem li as z d vod vyklízení svých
nemovitostí se dostavit k místní požární zbrojnici.
M j subjektivní pocit byl ten, že m žeme být rádi, že žijeme na celkem bezstarostném míst
neovlivn ném p írodními katastrofami, jako prob hly nap íklad zde v obci Raspenava.
Pod kování: Všem zú astn ným ve sbírce pro Raspenavu, dobrovolník m z Velkého
Oseka, firm JB TRANSFORMATOREN s.r.o. Kolín za zap j ení dodávkového
vozidla.
Vladimír From

Dobrovolní hasi i pomáhali v Raspenav

© V. From
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Obecní knihovna Velký Osek informuje
Ani jsme se nenadáli, léto uteklo a je tu op t podzim, který prý na „ strakaté kobyle „ jede.
Snad nám p inese více klidu než uplynulé zlobivé léto s tropickými vedry a následn s dešti
a povodn mi.
Co je nového v naší knihovn ?
V b eznu navštívili knihovnu v rámci akce „B ezen –m síc tená “ dv t ídy prv á k
s u itelkami paní Kampeovou a Šátkovou. Seznámili se nejen s prost edím knihovny,
jak se knihy adí, zpracovávají a p j ují, ale i s t mi knihami,které jsou ur eny pro n a které
si již mohou vyp j it, protože um jí íst. Te se mohou stát registrovanými tená i
knihovny, vybrané knížky si p inést dom a zdokonalovat se v e tení nebo erpat nové
v domosti. Z t chto publikací mají nejv tší úsp ch
ty o psech,ko kách, koních,
dinosaurech,ale i o kopané, hokeji,vesmíru, rytí ích a hradech aj. V dubnu se p išlí podívat
i ost ílení pá áci s paní u itelkou Babákovou. Ti navšt vují knihovnu tém každým rokem
již od první t ídy.Tématem této lekce bylo povídání o knížkách a etb pro tuto v kovou
skupinu a vhodná etba pro blížící se prázdniny.
Z nových knih
Za neme tradi n kolínskou oblíbenou spisovatelkou Irenou Fuchsovou. Tentokráte
je to již druhé vydání povídek „Když muž miluje muže“. Tento titul dosud v knihovn nebyl.
Spolu se svým synem Filipem napsala povídky „Když syn píše líp než máma“. Ob knížky
jsou z reality b žného sou asného života.
Pro ženy jsou hlavn ur ené tituly: „Zám na“ /Brownová/, „ ekni,kde ji najdu“ /Fieldingová/
nebo historické romance „Kv t lásky“ /Quicková/, „Nejv tší rytí “ /Chadwick/, „Muži
s cizinkami“ /Rottová/ aj. Z léka ského prost edí-plná nap tí je
„Agonie“ /Cook/.
Kdo si oblíbil žánr detektivní a krimi-literatury, toho jist pot ší tituly jako : „Chmurné
vody“ /Reah/- z prost edí anglických galerií nebo z anglického dostihového prost edí :
„Vyrovnaný ú et“ /Francis,D. a Francis F./-poslední dílo sv tov proslulého autora a jeho
syna , „Smrt pedofila“ /Cardinal/. Z edice P vodní eská detektivka- v sympatických
zelených deskách- máme nov ve fondu : „P ípad dárkové kazety“/Rottová/, „Smrt p ichází
s podzimem“ /Welsch/, „Vlk na vodítku“ /Horáková/.
Z nových vále ných román z období 2. sv. války to jsou : „ Válka jednoho N mce“
/MacCain/, „Velký út k“ a „ Operace Glenn Miller“ /Kessler/.
V nau né životopisné literatu e jsou velmi zajímavé publikace : „Lilibet“ /Erickson/ o anglické královn Alžb t II.,kde je zachycen pravdiv a objektivn její život od d tství
do sou asnosti. „Smutkem neobt žuju“ – to je velice tivá a zajímavá životní zpov první
dámy našeho státu – paní Livie Klausové. Vztahu here ky L.Baarové a J. Goebblese
si všímá St. Motl v knize „ Lída Baarová & Josef Goebbles“.P íznivce eských filmových
herc pot ší „ Krasavci filmového nebe“ /Rohál/. Zatím krátký,ale úsp šný sportovní život
nad jné rychlobrusla ky p ináší publikace „Martina Sáblíková. Zázrak na bruslích“
/Streichsbier/. Sportovní úsp chy Martiny i dalších našich i zahrani ních sportovc
na letošní zimní olympiád
zobrazuje výpravná barevná publikace „ ZOH 2010
Vancouver“.“Historie velkooseckého sportu“ /Žid / se hlavn v nuje osecké kopané, nebo
ta má u nás nejv tší tradici a v r. 2003 uplynulo 80 let od založení fotbalového klubu.
Z ostatní nau né literatury se musíme ješt zmínit i o cestopisech „Nový Zéland-zem
protinožc “ a „Na vozíku na rovníku“ /Mára/. Pro rodi e „ Rozumíte svému d átku?“
/Ciccotti/, zájemce o nevšední architekturu sportovních stadion zaujme „ Sportovní stavby“
/Navrátil/.
Pro nejmladší tená e od t ch nejmenších ve zkratce jsou ur eny tituly, kde se to jen hemží
nejr zn jšími zví átky : „ Pohádky ze statku“ /Kopcová/, „ Zatoulané št átko“ /Nováková/,
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„Puf a Muf“ –dva ko i áci
/Tanská/
. Zajímavé prázdniny
v Egypt prožila
„Ani ka u mo e“ /Peroutková/. Hlavn kluci ocení nov upravených „P t ned l v balonu“
/Verne,Neff/ nebo dobrodružný p íb h o hledání pokladu „Maharal“, známý též z filmového
zpracování.
Pro d v ata jsou ur eny : „ Síla m sí ního náhrdelníku“ / ehá ková/, „Ségry na mizin “
/Brezina/, „P ísný zákaz lásky“ /Stínil/, „Dóóóst dobrej vopruz“ / MacCombie/, „Jedna zrzka
navíc „ /Franková/.
To byly ve zkratce pouze n které z novinek ve fondu naší knihovny. Tyto a mnoho dalších
ekají na Vás . P ij te se podívat.
Knihovna je otev ena v pracovním týdnu denn – mimo st edu.
Po+ t :
9 - 11
12 - 1 5
Út+Pá :
12 - 17.30
Obecní knihovna Velký Osek Žižkova 398
tel. 321 795 544
e-mail velosek.knihovna@worldonline.cz
www.knihovnavelkyosek.wz.cz/
TÝDEN KNIHOVEN

4. – 10. íjen
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________________________________________________________________
________________________________________________________________

P IJ TE SI ZACVI IT
Cvi ení pro zdraví a pro radost
Cvi ení v je zam eno pro ženy všech v kových kategorií, za ú elem zlepšení celkového
držení t la a psychické pohody.
Cvi ení probíhá:
1. rozcvi ka (mírná fyzická zát ž) - zvýšení tepové frekvence
2. prevence bolestí zad - protahování a posilování zádových sval
3. zpev ování pánevního dna - prevence zdravotních problém žen st edního
v ku
4. relaxace

Cvi ení pro d ti
Zveme na cvi ení d tí v t locvi n Masarykovy základní školy.
Ur eno pro d ti:

od 2,5 let cvi ení s rodi i
od 3 let bez rodi

Termín cvi ení up esníme prost ednictvím informa ních leták .

Správné odpov di na kvizové otázky:
1b), 2 a), 3 b), 4 a), 5 c), 6 a), 7 b), 8 a), 9 b), 10 c), 11 b), 12 c), 13 a), 14 b), 15 b).
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KVÍZ:
1) Nejstarší ást této kaple pochází z doby kolem roku 1220. Nedaleko hradu leží
stejnojmenné m sto. Hrad se jmenuje:
a) Špatná
b) Blatná
c) Deštná
2) Lední medv d je jedna z nejv tších šelem na Zemi. Krom lov ka má jediného
nep ítele a to je:
a) kosatka
b) keporkak
c) krokodýl
3) Jeho jméno pochází z jazyka australských domorodc a znamená „nepije“. Je to koala,
která se živí listy pouze jednoho stromu. Tím je
a) prysky ník
b) blahovi ník
c) sekvojovec
4) Toto známé š avnaté zelené jablko výborné chuti dozrává v íjnu. Jde o Granny ...
a) Smith
b) Novák
c) Black
5) Ve zbrusu nové eské pohádce s názvem „Peklo s princeznou“ si roli mladého prince
zahrál Jirka...
a) Hádl
b) Jágr
c) Mádl
6) P vodn chudá rybá ská osada se zm nila v nejluxusn jší letovisko na Balkán . Je to
Sveti ...
a) Stefan
b) Ambroz
c) Lucado
7) Most Golden Gate je symbolem San Franciska. Který stát USA toto m sto zdobí?
a) Mississippi
b)Kalifornie
c) Filadelfie
8) P ežila tsunami v roce 2004, ale její snoubenec p i této katastrof zahynul. Modelka se
jmenuje:
a) N mcová
b) Brodská
c) Jandová
9) Tento nápoj má už dlouhou historii, vyrábí se podle stejné receptury od po átku
14. stol. Jmenuje se stejn jako region, kde se vyrábí.
a) Champagne
b) Armagnac
c) Dartagnan
10) Pomáhá k lé b poruch trávení, odbourává cholesterol v krvi atd. Je to výborné jídlo.
a) mod ina
b) felidae
c) arty ok
11) Plody dozrávají na kaktusech, dužina chutná jako angrešt a vodní meloun. Je to:
a) undatusa
b) pitahaya
c) managaza
12) T lo nemusí bojovat s gravitací, jeden se tak v klidu vznáší a uvol uje. Této skv lé
relaxaci íkáme:
a) weyergen
b) masaging
c) floating
13) Podstatou tohoto osv žení je pomalu mrznoucí sladká ovocná š áva, která se neustále
promíchává. Je to:
a) sorbet
b) forbet
c) korbet
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14) Zatímco Pierce Brosman m l z natá ení hr zu, jeho partnerka byla ve form . Je to ...
Streep.
a) Deryl
b) Meryl
c) Carol
15) Tento nádherný ostrov je sou ástí Francouzské Polynésie a leží 280 km od Tahiti.
Jmenuje se:
a) Tora Tora
b) Bora Bora
c) Kora Kora

A do nového školního roku p eji všem žák m nejprve hodn zdraví, mnoho úsp ch , žádné
p tky a rodi m hodn trp livosti. A se školní rok 2010 / 2011 všem vyda í,
p eje L. Kirchnerová

VINOTÉKA
„ U MERYNKY “
Velký Osek, Jeronýmova 282
telefon 720306445
e-mail obchod@umerynky.cz

Oznamuje, že v druhé polovin ZÁ Í, bude op t probíhat prodej
MORAVSKÉHO BUR ÁKU.
S ohledem na zralost hrozn , bude termín up esn n.
„Život je p íliš krátký,
abychom pili špatná vína“
P ísp vky do Ose anu
Chcete sv j názor sd lit ostatním? Vyjád ete se k d ní v naší obci. tvrtletník Ose an je Vám k dispozici. Vaše
p ísp vky, osobní oznámení a inzerci m žete nechat na obecním ú ad ve Velkém Oseku nebo je zašlete
na e-mail: osecan@centrum.cz .
0se an mohou využít také místní podnikatelské subjekty pro reklamu nebo PR lánky za ú elem podpory
místního podnikání zcela zdarma. V p ípad zájmu firem se sídlem mimo obec Velký Osek podléhá zve ejn ní
inzerce cenám dle aktuálního ceníku, který je k dispozici na místním OÚ.
Uzáv rka pro p íjem p ísp vk do p íštího ísla je 20.11.2010
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