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Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

končícím číslovkou “13”, naopak může
přinést mnoho pozitivních změn a kroků, a to nejen v životě Vašem ale i obce.
Věřím, že jste o vánočních svátcích načerpali dostatek sil a pozitivní energie
nejen na, obvykle hektický, vstup do nového roku, ale i na další měsíce.
Úvodem lze sdělit dobrou zprávu,
že zastupitelstvo obce rozhodlo s ohledem na ekonomickou situaci a neustále rostoucí míru třídění odpadů v obci
(plast a papír vzrostl meziročně o 30 %,
bioodpad o 25 %) o zachování poplatku
za odpady na 1 osobu v roce 2013 ve
výši 500 Kč. Rovněž poplatky za služby
péče o seniory, vodné a stočné zůstaly
pro rok 2013 ve stejné výši  jako pro rok
2012.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou první letošní číslo obecního zpravodaje Osečan.
Není třeba se obávat roku s letopočtem

V tomto roce obec dokončí projekt
na přivedení vodovodu a bude na něj
zajišťovat finanční zdroje, kde prvořadě
předpokládá využití dotace. Následně
zastupitelstvo obce stanoví způsob zapojení občanů a majitelů nemovitostí do
tohoto projektu, i ve věci postupu zřizování vodovodních přípojek.
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Finanční situace a provoz obce se
postupně stabilizuje, což dokazuje vyrovnané hospodaření za roky 2011,
2012 a schválený rozpočet na rok 2013,
i nadále je ovšem realizace větších investičních akcí obce odvislá především
od získaných dotací a grantů - např.
z TPCA Partnerství pro Kolínsko. Předpokládáme, že obec bude úspěšná při
získání dotace na kanalizaci. Příslušné
rozhodnutí by měla obec obdržet v dubnu tohoto roku.
Toto číslo Osečanu se dostane  čtenářům do rukou před Velikonoci, v době
svátků jara a znovuzrození, proto mi dovolte, popřát nám všem mnoho sil,  naplnění nadějí a očekávání, které máme
s rokem 2013 spojeny. Děkuji všem za
pochopení, podporu a spolupráci.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
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Zprávy z Masarykovy základní školy

ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsících prosinci, lednu a únoru
se konala veřejná zasedání zastupitelstva obce Velký Osek. Na nich byla projednávána zásadní témata k dalšímu
rozvoji a chodu obce. S termíny jejich
konání v tomto roce 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 a pracovní. O jednotlivých bodech
programu se vede diskuse, kdokoliv
z  občanů má právo vystoupit a přednést
svůj návrh či postřeh, můžete tak oslovit
Vámi zvolené zástupce přímo osobně.
Na konci roku 2012 zasedalo zastupitelstvo zejména za účelem stanovení výše poplatků, nájmů a úhrad za
zřizování věcných břemen na rok 2013
a k projednání  schválení rozpočtu obce
pro rok 2013, podrobnosti jsou uvedeny níže. Poslední úterý v lednu a únoru
2013 se na plánovaných zasedáních
zastupitelstva projednal mj. další nájem střechy základní školy společností
Telefónica O2 do konce roku 2022, průběh a závěr inventarizace majetku obce
za rok 2012, konkurz na pozici ředitel/
ka mateřské školy a rozdělení finanční
podpory spolkům a sdružením působícím v obci.
Příští zasedání zastupitelstva
obce Velký Osek je plánováno na
26. 3. 2013 od 18 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu obce Velký Osek. Program zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz
a na vývěskách v obci, nejméně 7 dní
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před jeho konáním. Není-li níže podrobně popsáno dění ze zastupitelstva
obce, je možné se seznámit se zápisy
z jeho zasedání na webových stránkách
obce nebo na Obecním úřadě obce
Velký Osek.

1. ROZPOČET OBCE
NA ROK 2013
Rozpočet obce za rok 2012 byl uzavřen s kladným výsledkem provozního hospodaření ve výši 3.339.758,19
Kč (příjmy 25.931.650,06 Kč, výdaje

22.591.891,87 Kč). Prostředky jsou
využívány na splácení starých dluhů
a závazků vzniklých před rokem 2011
(půjčka od SFŽP, města Kolín a PísekBeton, faktury VODOS a NYKOS).
Pro rok 2013 byl dne 18. 12. 2012  
zastupitelstvem schválen vyrovnaný
rozpočet, kde příjmy jsou ve výši 26,8
mil. Kč, výdaje jsou v obdobné výši,
s tím, že na investiční záležitosti (např.
spolufinancování dotací) v roce 2013 je
vyčleněno min. 2,5 mil. Kč. Rozpočet
předpokládá i navýšení daňových příjmů převáděných státem ve výši 3,5 mil.
Kč. Skladba schváleného rozpočtu je
vyvěšena na webových stránkách obce,
pro přehled je uvedena níže:

PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2013:
Daň z příjmů fyzických a právnických osob, podnikajících fyzických osob

8,03 mil. Kč

Daň z přidané hodnoty

7,30 mil. Kč

Poplatky za odpad, psy, veř. prostranství

1,25 mil. Kč

Daň z nemovitosti

3,50 mil. Kč

Příjmy z vlastní činnosti (nájem lesa a těžba dřeva aj.)

0,43 mil. Kč

Výnos z uložených pokut (obecní policie aj.)

0,50 mil. Kč

Příjmy z prodeje a jiné (např. příspěvky od EKO-KOMu, poplatky z dob. prostoru)

0,54 mil. Kč

Příjmy ze splátek půjček (od Velkoosecké sportovní, a. s., na Nár. br. stadion)

2,50 mil. Kč

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (splátky budoucích kupních cen bytů)

0,55 mil. Kč

Příjmy na výkon veřejné správy (matrika, evidence obyvatel, volby)

2,20 mil. Kč

CELKEM PŘÍJMY

26,80 mil. Kč

VÝDAJE ROZPOČTU OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2013:
Doprava (obnova komunikací, dopr. značení)

0,57 mil. Kč

Provoz vodovodu a kanalizace

2,77 mil. Kč

Základní a mateřská škola

3,82 mil. Kč

Obecní knihovna, Dělnický dům

0,70 mil. Kč

Podpora spolkům (rybáři, myslivci, včelaři, FK a FŠ V. Osek, TJ Sokol, NADĚJE aj.)

0,28 mil. Kč

Hřbitov, veř. osvětlení, údržba obecních nemovitostí

0,57 mil. Kč

Sběr a svoz odpadů, údržba veřejné zeleně

4,75 mil. Kč

Péče o seniory

0,62 mil. Kč

Bezpečnost a veř. pořádek (obecní policie aj.)

1,00 mil. Kč

Požární ochrana a int. záchr. systém

0,05 mil. Kč

Výkon veřejné správy (matrika, evidence obyvatel, volby, příprava a realizace projektů)

7,27 mil. Kč

Finanční služby (úroky apod.)

0,20 mil. Kč

Splátky půjček (Písek-Beton, SFŽP, město Kolín, Čes. spořitelna)

4,20 mil. Kč

CELKEM VÝDAJE

26,80 mil. Kč

Zpravodaj obce Velký Osek
V obdobném rámci je předpokládán
rozpočtový výhled na roky 2013 – 2017,
přičemž během tohoto období mají být
doplaceny veškeré závazky obce vzniklé před volbami v roce 2010 a bude tak
větší prostor na aktuální investice. Rozpočtový výhled bude průběžně přizpůsobován v souvislosti s přijetím dotací
např. na dostavbu kanalizace, vodovodu, zateplení školy a školky.

2. ÚDRŽBA ZELENĚ V OBCI,
KÁCENÍ STROMŮ,
VYPALOVÁNÍ POROSTŮ
V obci Velký Osek je poměrně mnoho veřejné zeleně (tráva, listí, dřeviny).
Na jaře 2013 budou průběžně udržovány pracovníky, zejména z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob vyslaných
z Úřadu práce na tzv. veřejně prospěšné práce. Zapojení občanů do této údržby, především před jejich domy si velmi vážíme a děkujeme za ni. V březnu
a dubnu 2013 budou opět na některých
místech v obci odstraněny staré dřeviny
a budou vysazeny nové.
Od 4. 3. 2013 do 31. 3. 2013 bude
obecní úřad zajišťovat občanům, kteří
řádně hradí poplatek za odpad, bezplatný odvoz   větví z ořezu stromů
a keřů ze soukromých zahrad a veřejných prostranství obce. V případě zájmu o využití této služby,
prosíme, kontaktujte obecní úřad
s uvedením kontaktní osoby a č. p.
domu, mail: adamcova@velky-osek.cz,
obecni.urad@velky-osek.cz, tel.: 321
795 523 nebo osobně. Vždy je třeba
větve umístit před dům na veřejné prostranství tak, aby neohrožovaly chodce,
cyklisty, bruslaře a řidiče. Neumisťujte, prosím, k větvím žádný jiný netříděný odpad nebo trávu či listí. Toto je
třeba umisťovat buď do popelnic na
směsný odpad nebo do speciálních
hnědých nádob na bioodpad, které budou minimálně do od začátku května
2013 sváženy vždy jednou za 14 dnů
v úterý. Tříděný odpad (sklo, papír,
plast, drobné elektro) odevzdávejte prosím do zvláštních barevných kontejnerů
rozmístěných po obci (zelený – barevné
sklo, bílý – bílé sklo, žlutý - plast, modrý – papír, červený – drobné elektro)  
nebo na obecní dvůr naproti Obecnímu
úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36.
Celkově se situace nakládání s odpady
v obci, hlavně díky Vám, dosti zlepšila.

Prosím pokračujte, aby naše obec vypadala pěkně.
V zájmu zlepšení vzhledu obce
a zpříjemnění prostředí pro obyvatele
i návštěvníky obce bude obecní policie
i nadále usměrňovat parkování na veřejné zeleni. Obec podporuje, aby si majitelé před svými domy na své náklady
upravili (zpevnili) místo pro krátkodobé
parkování osobních vozidel tzv. zatravňovacími dlaždicemi. Rovněž je a bude
kontrolováno odklízení exkrementů po
zvířecích miláčcích. Jejich chovatelé po
nich často neuklízejí a výkaly pak zůstávají na takových místech, jako jsou
chodníky, trávníky, ale bohužel i dětská
hřiště. Věřím, že v zájmu ohleduplnosti
vůči okolí, dětem, sousedům a známým
tento nešvar zmizí.
Do konce března 2013 je možné požádat na obecním úřadě o vydání souhlasu s kácením stromů s obvodem nad
80 cm nebo větších keřů na zahradách.
Součástí posouzení žádosti je i prohlídka  vykonávaná na místě členy Výboru
životního prostředí zřízeného zastupitelstvem obce.
V souvislosti s jarními přípravnými
pracemi na zahradách se vyskytuje
jev neohlášeného plošného vypalování suchých porostů a trávy. Jde o zakázanou činnost, která může mít velmi
negativní následky. V případě, že je
nutné takovou činnost provést, je nezbytné dodržet správný postup, o kterém Vás může informovat Středočeský krajský hasičský záchranný sbor,
územní odbor Kolín, kontakty viz mail:
podatelna.ko@sck.izscr.cz, ps.kolin@
sck.izscr.cz, tel.: 950 885 011, adresa:
Polepská 634, Kolín, webové stránky:
http://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-slozky-uo-kolin-uzemni-odbor-kolin.
aspx.

3. KANALIZACE A VODOVOD
Od července 2012 je Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) posuzována žádost obce o cca 70% dotaci na dostavbu kanalizace. Dosud jsme
rozhodnutí o přiznání dotace na akci za
cca 100 mil. Kč neobdrželi, jelikož Rada
SFŽP v této věci zatím nezasedala.
Očekáváme však, že rozhodne v nejbližší době, protože všechny potřebné
podklady obec již předložila. Bez rozhodnutí nemůže být zahájena realizace
této akce v terénu.
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Je dokončován projekt na výstavbu
vodovodu včetně nového vodojemu,
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 SFŽP nebo z Ministerstva
zemědělství.

4. ZATEPLENÍ MZŠ A MŠ
A DALŠÍ PROJEKTY
V únoru 2013 podala obec žádost
o dotaci na obnovu herních prvků v mateřské škole k Ministerstvu pro místní
rozvoj za cca 570 tis. Kč. Rozhodnutí by
mělo být známo v červnu 2013. Budeli kladné, pak realizace proběhne v létě
tohoto roku.
V průběhu tohoto roku bude podána
žádost o dotaci na zateplení obvodového pláště školy a školky a eventuálně
i na výměnu tepelných zdrojů v obou
objektech, celkové náklady jsou předpokládány na cca 15 mil. Kč a realizace
by měla započít ještě v roce 2013.
Prostor v okolí Dělnického domu
je ústřední plochou v obci, proto jsou
připravovány projekty na jeho revitalizaci (oživení). Návrhy obsahují sadové
a parkové úpravy, dále lavičky a dětské
herní prvky, aby se zde lidé nejrůznějšího věku mohli setkávat a odpočívat.

5. SPOLKY A SDRUŽENÍ
V OBCI
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stejně jako v předchozích 2 letech podpořilo na prosincovém a lednovém zasedání činnost spolků a sdružení (FK
a FŠ V. Osek, TJ Sokol, rybáři, myslivci,
včelaři, NADĚJE a VODivadlo, Májovci,
spolek rodičů Korálek aj.) ve prospěch
občanů. Obec nefinančně podporuje
(úhrada nezbytných nákladů ročně cca
150 – 200 tis. Kč) tyto spolky tak, že jim
umožňuje bezúplatně využívat prostory
Masarykovy základní školy (keramická dílna, gymnastický sál, tělocvična,
hudební třída, učebna dílen), obecního úřadu a Dělnického domu. Některé
spolky se za tuto podporu snaží obci
pomáhat s její údržbou (např. čištění
břehů a koryta Bačovky).
Zastupitelstvo schválilo pro rok
2013 poskytnutí příspěvků spolkům
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v následující výši:
a) 49 000 Kč pro TJ Sokol Velký Osek;
b) 43 000 Kč pro FK Viktoria Velký Osek;
c) 36 000 Kč pro FŠ Velký Osek;
d) 31 000 Kč pro Myslivecké sdružení
Pětidubí Velký Osek;
e) 26 000 Kč pro Místní organizace
Českého rybářského svazu Velký Osek;
f) 4 000 Kč pro Český svaz včelařů –
základní organizace Velký Osek
g) 36 000 Kč pro osecká NADĚJE,
o.p.s., sídlem Velký Osek
h) 17 000 Kč pro spolek Korálek
ch) 8 000 Kč pro spolek Májovci
i) 3 000 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami – základní organizace Poděbrady
j) 5 000 Kč pro HC Velký Osek
K obecní společnosti osecké NADĚJE je třeba uvést, že v tomto roce skončí zákonem dané 3leté funkční období
členů správní a dozorčí rady. Tato organizace realizuje některé spolkové akce
a činnosti, např. Den pro seniory, Burzu
rostlin a věcí, VODivadlo. Bez správní
a dozorčí rady nemůže navenek společnost jednat, např. podepisovat smlouvy,
vést účetnictví, vydávat výroční zprávy apod. Je především na zakladateli
(obec), aby obsadila uvolněná místa
v těchto orgánech k zajištění funkčnosti
NADĚJE. Kandidáti by měli mít určitě
povědomí o formě a fungování společnosti nejen z pohledu vlastní činnosti
(spolková činnost, sociální a charitativní akce), ale i z hlediska formálních
náležitostí (právní znalosti, komunikace
s úřady). Máte-li takové předpoklady
a chuť do práce pro své okolí, nebo
znáte někoho takového z obce, prosím,
adresujte své doporučení na obecní
úřad (kontakty viz níže). Nebudou-li orgány obsazeny do konce roku, půjde
o formálně „mrtvou společnost“ a její
další život bude řešen dle zákonů (např.
přeměna, výmaz). I bez „formy“ ovšem  
předpokládáme, že se budou výše uvedené spolkové aktivity v obci realizovat
i nadále, a to pod záštitou obce (obecního úřadu) nebo pod jinými fungujícími
spolky v obci.

ZÁVĚREM
Věřím, že Vás dění v obci zajímá,
a proto se Vás o něm snažím   pravdivě a úplně   informovat. Pokud nebude
odpovězeno či napsáno vše, co jste
chtěli vědět nebo pokud jste něčemu
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neporozuměli, případně se jen chcete
dozvědět více o dění v obci,  neváhejte
a podívejte se na webové stránky obce
www.velky-osek.cz, přijďte na obecní
úřad, napište mi na starosta@velkyosek.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 jarní čas
a příjemné prožití velikonočních svátků.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

AKTUALIZACE
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Na základě doporučení Výboru
majetkového, investičního a územního
rozvoje, zájmu obyvatel, vlastníků nemovitostí a i z důvodu změny stavebního zákona obec zahajuje aktualizaci
územního plánu. Se stávajícím územním plánem obce Velký Osek (grafická a textová část) se lze seznámit na
Obecním úřadu obce Velký Osek. Jde
o základní dokument vydávaný zastupitelstvem obce, který určuje využití
všech pozemků včetně způsobu umisťování a užívání staveb v katastru obce
Velký Osek. V případě, že máte návrhy,
doporučení, komentáře, jak by se měl
územní plán změnit, pak je prosím do
30. 6. 2013 sdělte Obecnímu úřadu
obce Velký Osek. Tyto podněty budou
vyhodnoceny obcí ve spolupráci s odborníky na územní a stavební plánování a následně vznikne zadání změny
(aktualizace) územního plánu. O něm
by mělo zastupitelstvo rozhodnout do
konce roku 2013. Následně bude vznikat návrh změny v podobě grafické
a textové, ten bude znám zřejmě v polovině roku 2014. O něm bude následně
jednáno se stáními orgány, dotčenými
vlastníky nemovitostí a dalšími subjekty.
V roce 2015 by mělo dojít k finalizaci a
schválení změny (aktualizace) územního plánu obce zastupitelstvem.

VÝROČÍ 785 LET OBCE
V roce 1228 byla poprvé písemně
zaznamenána existence obce Velký
Osek. Obecní úřad ve Velkém Oseku
tedy připravuje oslavu k tomuto významnému datu. Nebude chybět nahlédnutí do historie obce, program pro
děti i dospělé, sportovní vyžití a večerní
zábava. V diáři by si obyvatelé Velkého
Oseku měli pro tuto akci vyznačit sobotu 1. června 2013, kdy se vše podstatné
odehraje u Dělnického domu a Motelu
U Jezera. Podrobný program bude zveřejněn do poloviny května 2013.
K této příležitosti chceme digitalizovat fotografie a materiály z historie obce
a žádáme občany o poskytnutí starých
fotografií a jiných materiálů ze života
obce. Materiály si vypůjčíme a oskenujeme (převedeme do digitální podoby)
na Obecním úřadě Velký Osek nebo
na Dni dříve narozených na jaře tohoto
roku v Dělnickém domě. Tento proces
může, dle množství materiálů, proběhnout na počkání, nebo materiály navrátíme poskytovateli během několika dnů.
Za organizátory Vás zvou a těší se na
setkání,
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce,
a RNDr. Jakub Munzar,
člen zastupitelstva

ZPRÁVY Z OBECNÍ
POLICIE ZA
4. ČTVRTLETÍ 2012
V průběhu silvestrovské noci zaznamenala hlídka obecní policie převrácené kontejnery na tříděný odpad, rozbité okno, poškozené ploty a poškozené
osobní vozidlo. Hlídka se vydala prohledávat ulice, aby   pachateli zabránila
v dalším ničení majetku. Ten byl dostižen na okraji obce. Jednalo se o místního výtečníka, který byl zadržen a předán hlídce Policie České republiky.  
Hlídka obecní policie byla dne
17. 01. 2013 požádána o pomoc občanem, který byl opakovaně obtěžován
žáky základní školy. Hlídka odhalila pachatele a bylo zjištěno, že nezletilí obtěžovali občana pro jeho sexuální orientaci. Věc byla projednána s vedením školy
a předána k vyřízení Orgánu sociálně
právní ochrany dětí v Kolíně.

Zpravodaj obce Velký Osek
Dne 25. 01. 2013 v průběhu hlídkové služby zjistili strážníci „zaparkované“
nákladní vozidlo napříč přes silnici vedoucí z Poděbrad do Kolína. Na místě
bylo zjištěno, že řidič vozidla zastavil
tímto způsobem proto, aby si usnadnil
vykládku zboží. Hlídka obecní policie
vyzvala řidiče, aby s vozidlem neprodleně uvolnil komunikaci, a po celou
dobu usměrňovala dopravu. Husarský
kousek řidiče bude po zásluze oceněn
na Odboru dopravy Městského úřadu
v Kolíně, kam strážníci odeslali oznámení o přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích.
Dne 13. 02. 2013 přijala hlídka
obecní policie oznámení, že došlo
k vážné dopravní nehodě na železničním přejezdu, kdy řidič osobního vozidla nerespektoval výstražné zařízení
a vjel na železniční přejezd přímo pod
projíždějící osobní vlak. Hlídka na místě
prováděla úkony ve spolupráci s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému.  
Dne 27. 02. 2013 hlídce oznámila
obsluha prodejny krádež zboží , které se měl dopustit muž pohybující se
v okolí prodejny. Hlídka na místě muže
zajistila, odcizené zboží mu odebrala
a vrátila do prodejny. Muž byl pro své
protiprávní jednání stižen na místě blokovou pokutou.
Od počátku roku byla hlídka obecní policie několikrát požádána o pomoc
v případě nezvaných návštěv, které obtěžují především naše seniory. Vždy se
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jednalo o podvodníky, kteří se snažili
pod záminkou odečtu stavu elektroměru nebo vodoměru vetřít do domácnosti
a zde pod různými záminkami vylákat
z důvěřivých lidí peníze, nebo zjistit,
kde mají své úspory a cennosti uschovány. V jednom případě byli tito parazité
úspěšní a vylákali na stařence několik
tisíc korun. Všechny tyto případy jsou
obecní policií bez prodlení předávány
Policii ČR.

tombola zaujala všechny návštěvníky
plesu. Sál se podařilo zaplnit těmi, kteří
se každoročně na tento vrchol plesové
sezóny pečlivě připravují a těší. Tradicí a jistotou kvalitní hudební produkce
se v posledních letech   stala hudební
skupina UNIKÁT. Toto uskupení znovu
přesvědčilo návštěvníky o své kvalitě
a výdrži. Ostatně je možné shlédnout
fotografie na internetových stránkách
skupiny Unikát.

Proto vždy, než pustíte kohokolivdo svého příbytku, byť jen na dvorek
u domku, přesvědčte se o jeho oprávnění k takovému požadavku. Pokud si
nejste jisti, že je tento člověk tím, za
koho se vydává, v žádném případě jej
nepouštějte dál a obraťte se okamžitě
na strážníky obecní policie nebo přímo
na linku 158.

Zábava se vydařila a nad ránem se  
spokojení návštěvníci rozešli domů. Někteří, ti šťastnější, si odnesli hodnotné
ceny. Všechny ostatní může hřát pocit,
že přispěli na dobrou věc a snad se zároveň i pobavili.

Mnoho štěstí, zdraví a pohody Vám
všem, přejí strážníci Obecní policie
Velký Osek
Milan Kučera a Aleš Synek
kontakt: tel.: 321 795 322
mob.: 723 699 857, 606 821 182
e-mail: obecni.policie@velky-osek.cz

MYSLIVCI DĚKUJÍ
Dne 19. 1. 2013 vyvrcholily přípravy
již třináctého mysliveckého plesu jeho
konáním.

Myslivci, kteří věnovali svůj čas
a úsilí pro setkání občanů převážně
z naší obce, by touto formou rádi poděkovali za podporu a štědrost všem
sponzorům a návštěvníkům plesu.
Dále je třeba poděkovat pronajímateli restaurace paní Bulíčkové za zajištění občerstvení.
     Nebylo by správné zapomenout ani
na naše nejmenší spoluobčánky. Ti se
snad dobře pobavili a zasoutěžili na
maškarním bále. Letos jsme přivítali  
přes 250 návštěvníků i s rodiči.. Některé
masky byly oceněny hračkami, všechny děti sladkostmi. Děkujeme za účast,
a za rok, 18.1.2014, na shledanou.
Velkoosečtí myslivci děkují za přízeň
a příští rok se opět těší na Vaši účast.

Jako každý rok byl sál bohatě vyzdoben. Připravená věcná i zvěřinová

Jan Fagoš

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(LISTOPAD - PROSINEC 2012)

Životní jubilea:

Úmrtí:

80 let:
		
85 let:
90 let:
93 let:

Anna Kotasová, Jiří Mutl, Jana Tichá, Jaroslav Matucha,
Ladislav Šingovský, Miroslav Škraněk, Vlastimil
Paroulek, Anna Bohabojová, Božena Beranová

Blanka Chládová, Zdeněk Herčík,
František Svíčka, Miroslav Douša
Josef Pučelík
Anna Bohabojová
Marie Schillerová

Narození:
Viktorie Daňková, Etela Svobodová, Tomáš Matucha,
Eliška Košnarová, Antonín Vojtěch, Barbora Švandová

Uzavření manželství:
Tomáš Horák - Hana Čonková
František Prokůpek - Pavlína Pospěchová
			

Ivana Adamcová
matrikářka
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ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
SOUTĚŽ VE SPORTOVNÍ
GYMNASTICE A VE ŠPLHU
Děvčata z gymnastického kroužku
si i v letošním školním roce změřila své
síly v gymnastice a ve šplhu.
V pátek 22. února zacvičily své sestavy na velké kladině, hrazdě, prostných a přeskoku starší žákyně 3. a 4.
kategorie. Kategorii nejstarších žákyň
zastupovala pouze Eliška Hošková,
která předvedla velmi kvalitní sestavy
s prvky vyšší obtížnosti.  V 3. kategorii
se děvčatům sestavy také vydařily. Na
hrazdě nechyběly toče, na prostných
přemety, stoje na rukou, na velké kladině skoky, obraty, kotrmelce.
Výsledky:
4. kategorie:
1. místo – Eliška Hošková
3. kategorie:
1. místo – Kristýna Bendíková
2. místo – Saša Klimentová
3. místo – Justýna Špinková

Výsledky:
2. kategorie:
1. místo – Johanka Kraftová
2. místo – Martina Loskotová,
Adélka Závorková
3. místo – Veronika Frintová,
Eliška Pancová

H. Babáková, M. Muniová

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH ŽÁKŮ
NAŠÍ ŠKOLY V LISTOPADU
A PROSINCI 2012
FLORBAL 4. - 5. TŘÍDA
1. kategorie:
1. místo – Kačka Hovorková
2. místo – Kája Kratochvílová
3. místo – Kačka Kubišová

FLORBAL DÍVKY 8. A 9. TŘÍDA
Bronzový pohár za 3.místo v okresním dívčím florbalovém turnaji v kategorii 8. - 9.tříd svou velkou bojovností
získaly Eliška Hošková, Pavla Martikánová, Zuzana Ulčová, Kristýna Čandová, Radka Eliášová, Tereza Chodová,
Daniela Čejková, Lucie Vávrová, Kateřina Krulická.
kategorie 1. třídy:
1. místo – Simonka Bursová
2. místo – Amálka Kraftová
3. místo – Nikolka Palánová

V úterý 26. února soutěž začala
závodem děvčat z 1. třídy. Tato děvčata začala s gymnastikou až v letošním
školním roce, přesto již jejich sestavy
obsahovaly povinné prvky a děvčata
zvládla i šplh na tyči. Diváci potleskem
ocenili výkony děvčat z 1. třídy i dalších
20 děvčat, která soutěžila v 1. a 2. kategorii.
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Okresního florbalového turnaje
4. - 5. tříd se zúčastnili i žáci naší školy /
Baloun, Pelikán, Kysilka, Peřina, Tříška,
Türke, Bendíková, Klimentová S., Král /
a v základní skupině obsadili 3. místo.

Všem děvčatům blahopřejeme
a přejeme hodně úspěchů na dalších
gymnastických závodech.

FLORBAL CHLAPCI 6. A 7. TŘÍDA
Chlapci Mašek Dominik, Bezucha
Daniel, Dohanič Martin, Lukáš Fiala,
Šindelář Jan, Šperling Josef, Kubík
Aleš, Janda Marek, Škarka Matěj, Vokál
Jiří na okrskovém kole florbalového turnaje vybojovali 3. místo.

Zpravodaj obce Velký Osek
KOLÍNSKÁ VÁNOČNÍ LAŤKA
Nejlepší umístění našich žáků:
kategorie 7. tříd - 1. místo
Daniel Bezucha 140 cm
kategorie 9. tříd - 3. místo
Filip Kučírek 160 cm
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2. místo - Já nevím  
(Šmiřák Šimon, Sodoma Ondřej, Bendík Vojtěch, Karban Slávek, From Jiří)
3. místo - Monster  
(Sedláček Jiří, Hošková Eliška, Rezler
Martin, Šimeček Filip, Nikles Martin)

Chvaletická laťka
2. místo   Bezucha Daniel / 7. r./  145 cm
3. místo  Karban Miroslav / 6. r./  130 cm

VÁNOČNÍ ŠKOLNÍ FLORBALOVÝ
TURNAJ
20.12.2012 proběhl již tradiční florbalový turnaj. Naši žáci hráli ve třech
kategoriích. Mladší žáci, starší žáci
a žákyně (5. - 9. tř.). Díky sponzorskému příspěvku TPCA všichni  zúčastnění
žáci byli odměněni sladkostí a vítězům
jsme na hruď pověsili medaile.
Výsledky:
mladší žáci 5. - 7. tř.     
1. místo - Olověné koule  
(Mašek Dominik, Fiala Lukáš, Bezucha
Daniel, Bureš Jan)
2. místo - Masňáci   
(Kubík Aleš, Šindelář Jan, Kučera
David, Demeter Pavel, Karban Miroslav)
3. místo - Busted   
(Eger Adam, Kysilka Filip, Türke Ondřej,
Tříška Ruda, Otta Martin, Roubal Rosťa)
starší žáci 8. - 9. tř.
1. místo - Šaškové
(Liška Ondřej, Bláha Jindřich, Šindelář Václav, Kučírek Filip, Rosendorf
Stanislav)

žákyně 5. - 9. tř.
1. místo - Zadar
(Čejková Daniela, Hošková Eliška,
Chodová Tereza, Ulčová Zuzana,
Vávrová Lucie, Martikánová Pavla)
2. místo - No name  
(Hartmanová Markéta, Kulichová Eliška,
Bohatá Adéla, Heresová Kateřina,
Krulická Kateřina)
3. místo - CJ´s   
(Pátková Marie, Martikánová Petra,
Eliášová Radka, Mňoučková Veronika,
Neubertová Pavlína)

ÚNOROVÉ ÚSPĚCHY SPORTOVCŮ
NAŠÍ ŠKOLY
Sálová kopaná 6. - 7. třída
okrskové kolo 3. místo  
(Dohanič Martin, Bezucha Daniel,
Kulíček Jan, Mašek Dominik, Šindelář
Jan, Karban Miroslav, Janda Marek,
Kubík Aleš)

Sálová kopaná 8. - 9. třída
okrskové kolo 4. místo
(Kučírek Filip, Bláha Jindřich, Liška
Ondřej, Šindelář Václav, Šmiřák Šimon,
Karban Slávek, Jakubál Filip, Rozendorf
Standa)

Připravila Marcela Muniová
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
Začínáme opět nový rok, a to i
v knihovně. Připomeňme si ten minulý
v několika číslech.
    V roce 2012 bylo v osecké knihovně
registrováno 357 čtenářů, z toho 104
dětí do 15 let.
Knihovnu a   akce knihovny   navštívilo 4.012 zájemců, kteří si vypůjčili
20.589 knih a časopisů, z toho bylo
406 uživatelů počítače a internetu. Navíc webové stránky knihovny shlédlo za
uplynulý rok 4.044 návštěvníků.
Velikost knižního fondu  k 31.12.2012
představuje 14.492 svazků.
Čtenáři si v naší knihovně mohou
půjčovat tyto časopisy: Týdeník Květy,
Instinkt, Vlasta, Tina, Praktická moderní žena, Praktická Slovenka, Sandra
/pletení/, Burda /móda/, Recepty prima nápadů, Udělej si sám, Zahrádkář,
Chatař a chalupář, Bydlení, Domov, Můj
dům, Koktejl /cestopisný/, Moje země
Česká republika /vlastivědný/, Poradce, Čtenář, Cinema /o filmech/, 100+1
ZZ, Knihovnička Recepty, Ona ví. Pro
děti a mládež: Čtyřlístek, ABC, Bravo.
Velice žádaná jsou i různá příležitostná
a mimořádná čísla časopisů např. k Vánocům, Velikonocům, o vaření, pečení,
vyšívání aj.
    Co se událo v knihovně od vydání
posledního čísla Osečanu?
V sobotu 1. 12. se otevřela knihovna všem zájemcům o dětské knížky
v rámci celostátní akce „DEN PRO DĚTSKOU KNIHU“. V předvánočním období
jste si zde mohli zakoupit nové dětské
knihy z nakladatelství Thovt, „čerstvě“
dodané přímo z knihkupectví z Poděbrad. V rámci této akce byla   možnost
přihlásit dětského čtenáře do knihovny
zdarma.
Koncem roku došlo také k výměně
starého počítače pro veřejnost za modernější typ.
   Jakými knižními novinkami se můžeme pochlubit?
Milovníkům cestopisů nemusí nikdo
představovat Leoše Šimánka. Řady
jeho publikací rozšířily tituly: „Pobřeží
Pacifiku“, „Americkým západem“, „ Na
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kanadském severu“ a zcela nejnovější „ Z Nového Zélandu přes Havaj do
Austrálie“. Autor cestuje opět se svou
rodinou, a to různými způsoby - pěšky,
na koni, na gumovém člunu. Doplněno
nádhernými autorovými fotografiemi.
Cestu kolem současné neklidné a místy i nebezpečné Afriky od severu k jihu
a zpět zachycuje kniha české autorky:
„Smích a pláč Afriky“ /M. Svobodová/.
   Kdo má rád napětí, tomu jsou určeny
tituly: „Dům v temnotách“ /Houser/- příběh novináře na volné noze, který se
nevědomky dostává na cestu poznamenanou dávným zločinem. „A třetí
také krade“ /Uher/-detektivní příběh z
ryze českého prostředí, „Go´ds Pocket“
/Dexter/ - kniha z edice Krimi-international - místo činu USA. Na scéně je opět
novinář, tentokráte vyšetřující podivný
smrtelný pracovní úraz. „Pojistka smrti“
/Cook/ nejnovější román od světoznámého spisovatele krimi příběhů z lékařského prostředí v USA.
   Pro čtenářky jsou jistě zajímavé knihy
od  známých autorek jako např.: „Texas.
Odvážná Sage“ /Brown/-příběh z USA,
„Šarlatový lev“ /Chadwick/ - historická
milostná romance z Anglie 12. stol.,
„Hon na manžela“ /Cartland/ - příběh tří
sester z počátku 19. stol. z Anglie, které se musí po smrti matky a bankrotu
otce postarat samy o sebe, a to v tehdejší době  znamená dobře se provdat.
„Jen jednou mladá“ /I. Devátá/ - příběh
začínající mladé české herečky s autobiografickými prvky. „Imámova dcera“
/Shah/ - svět islámu brutálně zasahuje
až do současné Evropy.
Ta naše knihovna
Máma vyndá z poličky
Tenkou knížku - básničky!
Táta loví z přihrádky
Tlustou knihu - pohádky!
U našeho stolu budem je číst spolu.         
               /Z. Špůrová/

   Pro nejmladší čtenáře máme přichystané tituly: „Kamarádi zvířátka“ /J.Žáček/ - krásné obrázky zvířátek doplněné
vtipnými   krátkými verši známého básníka. „Jak se kocourek vydal do světa“
/J. Brukner/ - upravený příběh slavného
mluvícího kocoura Mikeše od J. Lady.
Příběh party dětí a jejich psa zachycuje  
publikace „Čtyři a půl kamaráda“ /Friedrich/. Pro starší děti, milovníky fantasy
literatury, je určena trilogie „Inkoustové
srdce“, „ Inkoustová krev“ a „Inkoustová
smrt“ /Funke/ - tajemný příběh z Inkoustové země a našeho světa, příběh knihvazače Mortimera a jeho dcery.
To byla jen krátká nabídka z novinek
naší knihovny. Přijďte si sami vybrat ze
zábavné nebo naučné literatury!                   

J. Dohnalová,
Obecní knihovna Velký Osek
N E Z A P O M E Ň T E !!
B Ř E Z E N M Ě S Í C ČT E N Á Ř Ů

Otevírací doba:
PO + ČT
09:00 - 11:00
12:00 - 15:00
ST - není výpůjční den
ÚT + PÁ
12:00 - 17:30
Kontakt:
Obecní knihovna Velký Osek
Žižkova 398, 281 51 Velký Osek
Tel.: 321 795 544
e-mail: velosek.knihovna@worldonline.cz

www.knihovnavelkyosek.wz.cz
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NADĚJE O. P. S.
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013:
KAŽDÝ TÝDEN PROBÍHÁ:
∎ Keramika
práce s hlínou pro dospělé i děti
v doprovodu rodičů
∎ Zdravotní cvičení
cvičení na balonech + cvičení podle
L. Mojžíšové
DALŠÍ AKCE:
∎ Březen
Výtvarná dílnička – Keramické
velikonoční tvoření
∎ Duben

∎ Květen

∎ Prosinec

Den pro dříve narozené

Mikulášská besídka

∎ Červen

VO divadlo - pohádka

VO divadlo- pohádka

Uspávání broučků

Den dětí

Vánoční trh

∎ Srpen
Loučení s prázdninami
∎ Září
Burza věcí a rostlin + charitativní
sbírka věcí (Diakonie Broumov,
Dětský domov Nymburk, Kojenecký
ústav Kolín)    

Zpívání u stromečku
Také v letošním roce bude NADĚJE
o. p. s. připravovat zajímavé přednášky pro veřejnost. Aktuální informace
o termínech naleznete na stránkách
www.nadejeops.estranky.cz.

Den pro dříve narozené
Bojíte se rádi? - stezka odvahy

Burza věcí a rostlin + charitativní
sbírka věcí (Diakonie Broumov,
Dětský domov Nymburk, Kojenecký
ústav Kolín) + sbírka plyšových
hraček   

∎ Říjen
VO divadlo - pohádka

NADĚJE o. p. s.
pořádá
V Dělnickém domě ve Velkém Oseku

Burzu
věcí a rostlin

Příjem darů a věcí k prodeji - Pátek 26. dubna 2013 od 14:30 do 18:00 hodin
Prodej - Sobota 27. dubna 2013 od 9:00 do 11:00 hodin - od 13:00 do 16:00 hodin
Výdej neprodaných věcí - Neděle 28. dubna 2013 od 13:00 do 15:00 hodin
POZOR ZMĚNA: Poplatek 2 Kč za každou přinesenou věc k prodeji.
Pro všechny, kdo nám budou chtít ulehčit práci a tím urychlit přípravu burzy, je připraven formulář pro Váš seznam věcí k prodeji.
Formulář je ke stažení na www.nadejeops.estranky.cz nebo k vyzvednutí ve „Vinotéce U Merynky“
Evidenční číslo Vám bude přiděleno na tel. čísle 775 354 736
Sbírka použitého ošacení a věcí na charitu bude roztříděna pro Diakonii Broumov, Dětský domov Nymburk a Kojenecký ústav Kolín.
Prosíme o dobrovolnou sbírku plyšáků pro účely NADĚJE o.p.s.
Výtěžek z akce bude věnován na konto NADĚJE o.p.s.

9

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XVIII • 1/2013

TJ SOKOL VELKÝ OSEK
100 LET SOKOLA
V Osečanu č. 3/2012 jsem oznámil
svůj záměr po “Historii velkooseckého sportu”, “Historii železniční stanice”
a “Historii ochotnického divadla” zpracovat též “Historii Sokola”. Postěžoval
jsem si na absolutní nedostatek písemného archivního materiálu, včetně Pamětní knihy Sokola. Moje očekávání, že
se potom alespoň nějaké památky objeví, se do této doby bohužel nenaplnilo.
Protože bych nerad od svého záměru
upustil, budu tedy dále postupně uveřejňovat historické fotografie, získané
od paní Hany Kahleové, zapálené sokolky, cvičitelky a dlouholeté náčelnice
ženské složky oseckého Sokola. A budu
dále doufat, že se u toho, kdo písemné
sokolské archivní materiály, ať úmyslně
nebo neúmyslně ukrývá, probudí svědomí a tyto materiály mi zapůjčí, abych
mohl tento záměr uskutečnit. Nebo ať
historii oseckého Sokola zpracuje sám,
vždyť nikde není psáno, že to musím
dělat jen já. Velkoosecký Sokol si tuto
pozornost zaslouží a osečtí tento počin
určitě uvítají.
První dnešní snímek pochází z roku
1925 a ukazuje budování   letního sokolského cvičiště. Nacházelo se tenkrát
ještě na nezastavěné ploše v místech,
kde dnes stojí blok domů mezi ulicemi
Jeronýmova, Žižkova, Tyršova a Masarykova. Je třeba dodat, že letní cvičiště
mělo pro činnost Sokola velký význam.
Tehdy totiž ještě nestála sokolovna.
Cvičit se dalo pouze v sálech hostinců
(v Dělnickém domě, u Danešů, u Smutných, u Skopců). To však bylo komplikované, protože tyto sály byly využívány
i jinými organizacemi k pořádání tanečních zábav, plesů a divadelních představení. A tak se převážná část činnosti
Sokola odbývala venku na letním cvičišti. Probíhala tady nejen cvičení místních
Sokolů, ale i veřejná okrsková cvičení,
různé závody, dětské dny apod.. Letní
cvičiště fungovalo na zmíněném místě
asi tak do roku 1932, kdy se zde začaly
stavět rodinné domy. Sokolové se přestěhovali na prostranství, na jehož části
byla v roce 1936 postavena současná
Sokolovna. Pozemek vedle ní se dále
používal jako letní cvičiště. Tady bylo
také v druhé polovině třicátých let vy-
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budováno volejbalové hřiště a začal se
zde rekreačně hrát volejbal.
Druhá fotografie pochází z července
1938 a ukazuje malé osecké sokolíky
se svým náčelníkem a cvičitelem Sláv-

kem Kahlem na 10.všesokolském sletu v Praze. Předpokládáme, že se někteří osečtí občané na snímku poznají
a mohli by poznat i své další kamarády.

Zpravodaj obce Velký Osek
Třetí část mého dnešního příspěvku se sice od sokolské tématiky trochu
odklání, přesto si myslím, že Vás bude
zajímat. Těm mladším ji uvádím pro poučení, těm dříve narozeným pro vzpomínky. Dvě historické pozvánky jsou
svědectvím toho, že ve Velkém Oseku
se kromě práce a sportování dokázali
lidé také bavit. Plesy, bály, taneční zábavy a různé jiné “merendy”pořádaly
všechny organizace, které v Oseku
působily – DTJ, Sokol, Viktorie, hasiči,
myslivci, rybáři, politické strany aj., po
druhé světové válce i podniky. Zajímavý byl způsob předprodeje  vstupenek.
Dal by se s nadsázkou srovnat s dnešním internetovým prodejem, byl však
o něco zdlouhavější a namáhavější,
zato více osobní. Členové organizace, která akci pořádala, chodili dům od
domu a vstupenky nabízeli. Občané je
kupovali a hodně bylo i těch, kteří vstupenku koupili, i když věděli, že na ples
nepůjdou. Byli si totiž vědomi toho, že
výtěžek z akce je kromě členských příspěvků jediným zdrojem peněz na činnost spolků. Pomoc sponzorů (tenkrát
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se jim říkalo mecenáši) byla
velmi vzácná a od nadřízených orgánů žádné finanční
příspěvky organizace nedostávaly. Jiné to bylo, když
pořadatelem akce byla některá politická strana. Tady
už hrála roli vzájemná stranická rivalita.
Připravil Václav Židů.

Sokol Velký Osek pořádá již třetí

Prázdninový
sportovní týden
ve velkém Oseku
pro děti od 7 do 16 let
od 19. 8. do 23. 8. 2012
pondělí až pátek od 8:00 do16:00 hod.

E:
NÍHO TÝDN
V
O
T
R
O
P
S
ÁPLNĚ
íně/
vá jáma v Kol
NABÍDKA N
lína, molitano
,
cvičení /trampo tbal, florbal, fotbal, házená
- gymnastické
ke
as
/b
./
…
tovních her
nis, lakros ,…
- základy spor
ftbal, stolní te
so
á,
an
ov
az
  vybíjená, přeh
ch  
- výlet na kole
e bruslení
- základy inlin
let
- celodenní vý
ti
ecké dovednos
- základní plav
dě
  a hrátky ve vo
chovky
du
- střelba ze vz

CENA ZAHRNUJE:
jízdné, vstupy, obědy, sportovní nabídku
prováděnou pod odborným vedením dospělých
instruktorů, pitný režim.
Cena: 1000 Kč pro nečleny Sokola, 800 Kč pro členy Sokola
Přihlášky odevzdejte do 30. 4. 2013 p. Babákové nebo p. Muniové.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. číslech 723 717 577, 736 120 856

Fotky a video z loňského ročníku najdete na www.oseckagymnastika.cz a www.sokolvelkyosek.cz
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HC VELKÝ OSEK
   ZPRÁVA O ČINNOSTI HC
VELKÝ OSEK VE 2. A 3.
ČÁSTI SOUTĚŽE AKHL
ROČNÍK 2012 / 2013
V minulém čísle Osečanu (4/2012)
jsem se s Vámi rozloučil zprávou o našem vítězství ve 13. kole soutěže nad
družstvem Lupiči puků (omylem jsem
uvedl název Zloději puků) poměrem
branek 7:4, což byl pro nás zisk dalších
3 bodů. V posledním kole jsme porazili
Malín po našem velmi dobrém výkonu
a zároveň nejhezčím sehraném zápase
sezony poměrem branek 10:5. Získané
3 body nám pomohly ke konečnému
5. místu v tabulce soutěže AKHL. Místo
obsáhlého a podrobného popisování
průběhů jednotlivých zápasů uvedu přímo naše výsledky v jednotlivých kolech
a je na Vaší obrazotvornosti, jak si takový zápas představíte.

VÝSLEDKY ZÁPASŮ
V JEDNOTLIVÝCH KOLECH:
14. kolo

Svatbín : HC Velký Osek

odloženo

15.kolo (So, 29.01.2013)

HC Velký Osek : Malín

2:5

16.kolo (Pá, 04.01.2013)

Křečnoř : HC Velký Osek

5:7

17.kolo (Po, 07.01.2013)

HC Velký Osek : Kaňk

4:5

18.kolo (Po, 14.01.2013)

Svatbín : HC Velký Osek

4 : 2 (dohrávka 14. kola)

19.kolo (So, 26.01.2013)

HC Velký Osek : Vikingové

0:3

20.kolo (Po, 28.01.2013)

Lupiči puků : HC Velký Osek

2:8

21.kolo (So, 09.02.2013)

HC Velký Osek : Svatbín

1:8

22.kolo (Po, 11.02.2013)

Piráti Volárna : HC Velký Osek

3:1

23.kolo (Čt, 14.02.2013)

HC Velký Osek : Křečhoř

6:0

24.kolo (Ne, 17.02.2013)

HC Velký Osek : Nosorožci

7:5

25.kolo (Po, 04.03.2013)

Kaňk : HC Velký Osek

2:5

26.kolo (Po, 11.03.2013)

Malín : HC Velký Osek

5 : 10

Většina našich zápasů byla sehrána
v čase od 20:00 či 21:00 hod.

ky z posledního zápasu s družstvem
Malína).

V kanadském bodování (počet
vstřelených branek + přihrávky) se
z velkooseckých hráčů na 1. příčce
umístil Radek Novotný (9+11) s počtem
20 bodů. Následuje Tomáš Rákosník
(5+1) s počtem 6 bodů a Ladislav Kedzior (5+0), tj. 5 bodů. O další body se
postarali hostující hráči, z nichž Daniel Mužatko před posledním zápasem
v 26. kole vede absolutní tabulku našich
hráčů počtem 17 vstřelených branek.
Následují hráči: Pokorný (10), Čapek
(7), Krátký (6), Plaček (6) atd. (pozn. redakce: v přehledu kanadského bodování hráčů nejsou ještě zahrnuty výsled-

V neděli 17. 3. 2013, kdy končí provoz ZS v Kutné Hoře, se naše družstvo zúčastní 2. ročníku Poháru AKHL,
kde budeme obhajovat naše vítězství
v 1. ročníku. Turnaj se bude hrát dle
soutěžního řádu od 8:00 hod. do 19:00
hod., kdy bude vyhlášeno konečné
pořadí a vítěz 2. Poháru AKHL. Budeme bojovat o co nejlepší umístění, ale
budeme to mít složité.
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Touto informací končím zprávu
o naší činnosti. Letošní sezóna byla časově i finančně velmi náročná. Dle vyjádření představitelů obce Velký Osek

nemůžeme nadále počítat s tak vysokou finanční podporou pro naši další
činnost jako doposud, z důvodu nízké
účasti velkooseckých hráčů. Takže je
možné, že tímto ročníkem končí také
činnost HC Velký Osek, nebo budou
v příštím ročníku 2013/2014 hráči reprezentovat jen sami sebe, třeba pod
názvem Draci nebo podobně.
Mě osobně velmi mrzí, že náš pokus o oživení tohoto sportu ve Velkém
Oseku po téměř 6 letech končí. Přesto
je mou (naší) povinností poděkovat obci
Velký Osek za dosavadní podporu.
Za všechny hráče HC Velký Osek
Bohumil Kaipr

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XVIII • 1/2013

TIP NA VÝLET - DO PÍSKOVCŮ ZA VÝTVORY
VÁCLAVA LEVÉHO
Vystupujeme na železničním nádraží a ihned je cítit typický zápach
z místní papírny. Místní lidé jsou již
zvyklí, ale pro návštěvníka to může
být celkem šok. U informačního centra
je monitorovací stanice měření imisí
a můžete si ověřit, jaký je momentální
stav ovzduší

TRASA:

- Štětí - Stračí - Mordloch - Želízy - Klácelka - Liběchov (celkem 15 km
po zpevněných cestách
i lesních pěšinách )

Dnes se podíváme do jihozápadního cípu Kokořínska   na tzv. Štětsko.
Název Štětsko vychází z názvu města
Štětí, které je střediskem této oblasti.

Město je poznamenané socialistickou výstavbou, jež částečně překryla
modernizace centra z posledních let.
Procházíme se pěší zónou, která končí na náměstí u supermarketu. K výletu do přírody je však nutné otočit se
o 180 stupňů nazpět a vyrazit po žluté
značce směrem východním. Po překonání železnice jsme se ocitli v místní
části Stračí. Malá osada patřící k městu
s opravenou kapličkou na návsi je úplným opakem města. V létě zde najdete
i otevřenou hospůdku s rychlým občerstvením. Přestože se to dle mapy nezdá
a pohybujeme se stále v Polabí, cesta
docela stoupá. Zastavujeme se u informačního panelu naučné stezky „Naučné putování loupežníka Štetky“, která
vede severovýchodně od Štětí přes
všechny místní obce. Svačíme, oklepáváme bláto z bot a kocháme se hlubokým borovým lesem. Poklid lesa ruší
jen bláznivá rodinka na dvou terénních
motorkách. Procházíme okolo Mariánské a Hraběcí kaple, které ještě čekají
na renovaci. Přicházíme k zajímavému
útvaru Sedm chlebů a jeskyni Mordloch.

DOPRAVA:
VLAKEM:
•

přímý spoj Velký Osek – Štětí,
75 km, 65 minut,
nazpět z Liběchova s přestupy

AUTEM:
•

115 km, 75 minut

Jeskyně Mordloch
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Harfenice

VÁCLAV LEVÝ 1820 – 1870

Skalní útvar Sedm chlebů

MORDLOCH (NEBOLI
VRAŽEDNÁ JESKYNĚ)
A RŮZNÉ POVĚSTI
Převis, uměle rozšířený v jeskyni, byl v neklidných dobách útočištěm místních obyvatel. Za 30tileté
války se však do něj nastěhovali
loupežníci. Loupežníci terorizovali
místní obyvatelstvo, a dokonce zavraždili hraběte Claru, údajně na
objednávku jeho manželky. Chování této ženy však nezůstalo bez
následků a zaživa byla zahrabána
v lese a na tomto místě byla postavena Hraběcí kaple. Všech 15
loupežníků bylo dopadeno, 8 z nich
bylo lámáno kolem, třem useknuta hlava a 4 zbičováni a vyhnáni
z českých zemí (čili přežili jen 4). Po
loupežnicích se zde načas usadil
poustevník, který zde také zemřel.
Byl pohřben v rohu jeskyně, ale
v 19. století zde bylo nalezeno více
lidských ostatků…
No a teď už něco veselejšího. Příjemná lesní cesta nás přivádí do krajiny poznamenané díly Václava Levého.
Na rozcestí je na skále vyobrazený had
symbolicky přeseknutý sekyrou, jehož zobrazení je dost poničeno turisty
a vandaly. O kousek dále je Harfenice,
což jsou reliéfy lidských hlav a ženy
s harfou. Celé dílo je možné prozkoumat, aniž by hrozilo jeho poškození.

14

Významný český sochař, který
pracoval jako kuchař v Liběchovském zámku v polovině 19. století.
Jeho sochařský talent nezůstal utajen majiteli zámku a jeho významným hostům z řad českých obrozenců, kteří ho podnítili i finančně
podpořili k vytesání prvního velkého díla tzv. Klácelky (jeskyně se
zvířecími symboly lidských slabostí). Klácelka se majiteli zámku velmi
zalíbila, poslal Levého do kamenické školy v Mnichově a až do své
smrti mu byl mecenášem. Václav
Levý tak ve volných chvílích vytesal
před Klácelkou motivy z doby husitské, o kousek dále vytvořil unikátní
dílo Čertovy hlavy (devět metrů vysoké reliéfy dvou čertů), kapli svaté
Máří Magdalény vytesané v jednom
kusu pískovcového bloku a již zmiňovaného Hada a Harfenici.

Restaurace Želízy
    Sestupujeme opatrně k Želízům,
což je malá vesnice v údolí potoka Liběchovky. Mimo turistickou sezónu je
obec poměrně klidná vyjma provozu na

hlavní silnici. Jediná otevřená restaurace nemá jméno, avšak pan majitel je
dozajista originální člověk. Krom toho,
že nám převypráví historii své rodiny,
odzkouší klobouk z Číny po dědečkovi
legionáři, přinese několik chodů jídla,
povypráví o svých domácích pečených
rohlících (opravdu výborné za pár korun), poptá se na cestu, počasí, rodinu a stihne se věnovat všem hostům.
Zkrátka hospoda, kam se člověk rád
vrátí, když si potřebuje popovídat.
Ze Želíz se vydáme po modré
značce horem dolem na Čertovy hlavy
a Klácelku. Po deštích může být cesta
poměrně náročná, ale tato díla za námahu rozhodně stojí. Přicházíme do
Liběchova alejí souběžnou s hlavní silnicí. V Liběchově je zajímavý zámek,
kde byly do povodní v roce 2002 sbírky
národního muzea. Stmívá se a již se
nestihneme podívat na poslední bunkr
tzv. Liběchovské příčky z předvečera
druhé světové války, který měl chránit
liběchovské nádraží. Bunkr se nachází
u silnice vedoucí z Liběchova do Štětí
na kopci nad nádražní budovou a je mu
navrácena podoba z té doby.

LIBĚCHOVSKÁ PŘÍČKA
Před druhou světovou válkou
bylo rozhodnuto prezidentem Benešem a armádou Československa
vybudovat obranný pevnostní systém inspirovaný francouzskou Maginotovou linií. V roce 1935 vzniklo Ředitelství opevňovacích prací
(ŘOP – odtud název pro malé bunkry „řopíky“), které se ihned začalo zabývat výstavbou pevnostních
linií. Po „anšlusu“ Rakouska se pozornost zaměřila na tzv. Liběchovskou příčku, což byla linie opevnění
mezi Liběchovem, Jestřebí, Mimoní
a úpatím Ještědu. Tato linie měla
chránit Československo od západu
a zároveň na ni měla navazovat další linie opevnění, chránící zejména
Prahu. V letech 1937 – 1938 bylo
postaveno několik desítek objektů
lehkého opevnění, které měly být
v exponovaných místech doplněny
těžkým opevněním. Mnichovská
dohoda však ukončila výstavbu tohoto opevnění a řopíky zůstaly nevyužity a opuštěny.
Jakub Munzar

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

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

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

Informace na tel: 602 664 531

Starožitnosti Rybáček Poděbrady
Ing. Zdeněk Rybáček - certifikovaný starožitník

v souvislosti s nadcházejícím jarním Veletrhem starožitností v Novoměstské radnici v Praze vykoupí či zprostředkuje prodej
Vašich kvalitních výtvarných děl (obrazů i plastik), starožitností (sklo, porcelán), sběratelských předmětů

(mince, vyznamenání, zbraně) i drahých kovů (zlato, stříbro) v obchodě Husova

60, Poděbrady nebo i u Vás doma.

603 466 788, www.r-antik.cz
PARFUMERIE – DROGERIE – BARVY-LAKY
Poděbrady:

Jiřího náměstí 37
Husova 31/3
Revoluční 462
Kunštátská 1336
Kluk - Kolínská 152

Kolín:

Pražská 945
Husova 110

Doprava ZDARMA až do domu*

info@drogeriemartina.cz
facebook.com/drogeriemartina

*platí pouze pro obyvatele Velkého Oseka při nákupu nad 500 Kč

adáme štěňátko jezevčíka drsnosrstého standardního
Chovná stanice z Oseckého luhu, k odběru od 3. března 2013

www.z-oseckeho-luhu.cz

Zadáme štěňátko
jezevčíka drsnosrstého standardního
Chovná stanice z Oseckého luhu
k odběru od 3. března 2013

www.z-oseckeho-luhu.cz
Kontakt: Jan Fagoš, Velký Osek, tel.: 608 64 64 28

Kontakt: Jan Fagoš, Velký Osek, tel.: 608 64 64 28

PŘÍSPĚVKY DO OSEČANU
Chcete svůj názor sdělit ostatním? Vyjádřete se k dění v naší obci. Čtvrtletník Osečan je Vám k dispozici.
Vaše příspěvky, osobní oznámení a inzerci můžete nechat na Obecním úřadě ve Velkém Oseku nebo je zašlete na e-mail: osecan@centrum.cz. Nepřijímáme anonymy. Osečan mohou využít také místní podnikatelské
subjekty pro reklamu nebo PR články za účelem podpory místního podnikání, kdy je pro ně určena zdarma
1. čtvrtstrana A4. V případě zájmu firem se sídlem mimo obec Velký Osek podléhá zveřejnění inzerce cenám dle
aktuálního ceníku, který je k dispozici na místním OÚ.  Příští číslo vyjde v červnu. Uzávěrka pro příjem příspěvků
je 31. 5. 2013. Osečan je k dispozici na webových stránkách obce www.velky-osek.cz.
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