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Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
letní prázdniny utekly jako voda a ačkoliv by se ještě chtělo chvilku lenošit
u vody, tak podzim pomalu, leč neúprosně přichází. I když bude zřejmě převažovat nevlídné, deštivé počasí, jistě
se nalezne mnoho krásných věcí, které
vás v tomto ročním období potěší, např.

barevnost přírody, úspěchy vašich dětí
ve škole, v kroužcích a v závěru tohoto
období i příprava na advent a Vánoce.
Ač jsme na obci v létě nezaháleli, čeká nás mnoho práce i na podzim.
V září 2013 budou probíhat opravy
místních silnic. Ty bez asfaltu čeká
nový, rovný povrch ze štěrkodrtě, jde
o provizorní opravu do doby, než se dokončí kanalizace. Výtluky a rozsáhlejší
výřezy na silnicích s asfaltovým povrchem budou vyspraveny kombinací hutnění podkladu, asfaltu a stříkané směsi
asfaltové štěrkodrtě. Nejzásadnější
však bude rekonstrukce ulice Havlíčkovy (od bývalého Špejcharu k ulici
Nádražní), která má být provedena
v měsících říjnu a listopadu 2013. Celkově bude do oprav komunikací v tomto
roce vloženo z obecního rozpočtu cca
4,5 mil. Kč, což je 1/5 všech obvyklých
výdajů. Věřím, že tyto opravy přispějí ke zlepšení sjízdnosti a schůdnosti,
a proto prosím o trpělivost a toleranci,
budou-li někde objížďky z důvodu prací
na opravě silnic.
Na konci června 2013 rozhodlo
zastupitelstvo předat výtěžek ve výši
49 917 Kč z veřejné sbírky na pomoc
postiženým povodněmi, kterou orga-
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nizoval obecní úřad,  obci Mlékovice –
Toušice na Kolínsku a zároveň schválilo
pro tuto obec ještě uvolnění daru 50 tis.
Kč na likvidaci povodňových škod. Prostředky byly použity na úklid veřejných
prostranství, která byla zasažena vodou
a bahnem z protržené hráze přilehlého
rybníka. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Život, stejně jako voda, plyne dál
a my na obci se chceme přičinit o to,
aby plynul vesele. Ačkoliv se může zdát,
že se něco nedaří, je potřeba se nevzdávat a vytrvat, pokud jde o správnou věc. Velmi mnoho k tomu pomohou
i lidé, kteří vás obklopují a pomáhají
vám. Děkuji tedy všem, kterým záleží na naší obci, za jejich aktivitu a zapojení do činnosti ve prospěch obce,
veřejně prospěšných akcí nebo za
údržbu prostoru před svým domem.
Přeji všem příjemný podzim se všemi
jeho roztodivnými barvami a rozmary
počasí, protože rozmanitost činí život
pestrým a zajímavým.
S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 25. 6. 2013 a 10. 9. 2013
se konala veřejná zasedání zastupitelstva obce Velký Osek. Byly na nich
řešeny takové zásadní záležitosti
jako závěrečný účet k hospodaření
obce za rok 2012, budoucnost energetického hospodářství obou školských
zařízení (mateřská a základní škola),
pomoc postiženým povodněmi z června
2013, záměr prodeje obecních pozemků v Národní přírodní rezervaci státu a
na červnovém zasedání byla zastupitelstvem do funkce ředitelky Mateřské
školy znovu jmenována paní Blanka
Novotná.
Termín zasedání včetně návrhu jeho
programu je   vyvěšen vždy 7 dní před
konáním zasedání na úřední desce
před obecním úřadem a na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz.
Každé zasedání zastupitelstva je veřejné a pracovní, o jednotlivých bodech
programu se vede diskuse, kdokoliv
z veřejnosti, občanů má právo vystoupit a přednést svůj podnět či postřeh,
můžete se tak vyjadřovat k dění v obci
přímo osobně.
Příští zasedání zastupitelstva
obce Velký Osek jsou plánována na
8. 10. 2013, 26. 11. 2013 a 17. 12. 2013
vždy od 18:00 hodin na Obecním
úřadu obce Velký Osek. Program zasedání zastupitelstva bude vyvěšen
na webových stránkách obce www.
velky-osek.cz a na vývěskách v obci,
a to nejméně 7 dní před jeho konáním. Není-li níže podrobně popsáno
dění ze zastupitelstva obce, je možné
se seznámit se zápisy z jeho zasedání
na webových stránkách obce nebo na
Obecním úřadě obce Velký Osek.
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1. HOSPODAŘENÍ OBCE
V ROCE 2012 A 2013
Obec ukončila provozní hospodaření za rok 2012 s příjmy ve výši
25 931 650,48 Kč a výdaji ve výši
22 591 891,87 Kč, pozitivní přebytek ve výši 3 339 758,61 Kč byl použit
na krytí závazků vzniklých především
před rokem 2010. Důležité je, že hospodaření obce za rok 2012 bylo posouzeno
krajským úřadem, přičemž nebyly zjištěny závažné nedostatky. Hospodaření
za rok 2012 u příspěvkových organizací
mateřská školka a Masarykova základní škola za rok 2012 bylo ukončeno
s mírným provozním deficitem, který byl
vykryt z jejich rezervních zdrojů, aniž by
byl ohrožen jejich chod, a proto zastupitelstvo jejich účetní závěrky a závěrečný účet schválilo bez výhrad.
Postupně se zlepšující hospodaření
obce umožňuje přípravu a realizaci
mnoha projektů, které jsou podrobněji
popsány níže. Pokud obec nezaplatí
staré dluhy a závazky vzniklé před rokem 2010 (na konci roku 2010 dosahovaly cca 21 mil. Kč, což je roční rozpočet
obce), nemůže obec rozsáhleji investovat do větších projektů, např. obnova
veřejného osvětlení, rekonstrukce řady
komunikací a stavební úpravy obecních nemovitostí (např. rekonstrukce
školní kuchyně, oprava Dělnického
domu). Starostovi a místostarostovi
se daří získávat na mnoho projektů
dotace, k nim je potřeba přidat vždy
finanční spoluúčast (kofinancování)
z rozpočtu obce. Jen málokterá dotace
kryje veškeré (100 %) náklady projektu.
Zastupitelstvo schvaluje záměry a realizace projektů, které vyhodnotí jako nejpotřebnější pro obec, ne vždy však tyto
projekty mohou být podpořeny dotacemi, protože se na ně dotace nevypisují.
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Očekáváme, že při stejném trendu
hospodaření bychom v příštím volebním
období po roce 2014 mohli začít, kromě
dalších úprav veřejných prostranství,
rekonstruovat silnici Dukelských hrdinů
(rozpočtované náklady cca 15 mil. Kč),
výstavbu vodovodu a po dokončení kanalizace se začnou opravovat příslušné komunikace. Důležité však je nyní
dotáhnout všechny zahájené projekty
úspěšně do konce a vyrovnat se s „dluhy minulosti“ vytvořenými za působení
bývalého starosty Ing. Otty, včetně jeho
neúspěšného projektu Národního bruslařského stadionu, kvůli kterému obec
a spolky přišly o fotbalové hřiště.

2. ÚDRŽBA ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V OBCI
V tomto roce se podařilo obci získat
dotaci cca 1 mil. Kč na zaměstnávání
pracovníků pro veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v Kolíně. Tito pracovníci zabezpečovali úklid veřejných
prostranství v obci, údržbu veřejné zeleně, údržbu a opravu některých obecních nemovitostí (např. Dělnický dům,
obecní úřad, mateřská škola). Byl zajištěn upravený vzhled obce, který vytváří dobrý dojem nejen na její obyvatele,
ale i návštěvníky.  Děkujeme všem občanům, kteří se do údržby veřejné zeleně zapojují např. tím, že posekají před
svým domem. Rovněž parkování na zeleni pomalu ustupuje, řidiči buď parkují
na příslušných místech v obci, nebo
jsou majiteli přilehlých domů zřizována
parkovací stání. Velmi si toho vážíme
a věříme, že tento pozitivní vývoj bude
pokračovat.
Od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013 bude
možné požádat obecní úřad o odvoz
ořezaných větví ze stromů nacházejících se v zahradách nebo před domy.
Prosíme, aby všichni, kteří chtějí využít
této služby, svůj požadavek na obecním
úřadě osobně předali, případně poslali na mail: obecni.urad@velky-osek.
cz nebo na tel. 724 124 282 (p. Kolínský, mistr obce). Během několika dnů
po nahlášení bude odvoz proveden,
bezplatně bude pro všechny občany,
kteří uhradili poplatek za odpady v roce
2013.
V měsících září a říjnu 2013 proběhne oprava Pomníku padlým I. a II.
světové války u Dělnického domu a
rovněž oprava křížku na ulici Revoluční (hlavní silnice) vedle staré hasičárny.
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Na tyto opravy byla získána dotace
z Ministerstva obrany ve výši 120 tis. Kč,
celkové náklady jsou cca 180 tis. Kč.

dodavatel ve veřejné soutěži a zastupitelstvo na základě tohoto výběru stanoví příspěvek za připojení na kanalizaci.

Před Dělnickým domem bude nový
park s promenádou, posezením a herními prvky pro děti, s jehož přípravou
se začne již na podzim 2013, dokončen
by měl být na jaře 2014. Náklady lze
předpokládat ve výši cca 800 tis. Kč, a
proto je projekt rozdělen do dvou fází
(úprava terénu a výsadba zeleně na
podzim 2013, stavební práce – chodník, osvětlení, mobiliář na jaře 2014),
aby mohla být část nákladů kryta
z grantu např. TPCA nebo ČEZ. Snažíme se tímto vytvořit krásné místo k setkávání lidí různého věku a k odpočinku
v centru obce.

Provozováním kanalizace byla zastupitelstvem obce pověřena společnost VODOS Kolín do konce roku 2015.
Po dostavbě kanalizace s pomocí dotace
musí obec provést soutěž na nového
provozovatele.

3. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V OBCI
V průběhu letních měsíců bylo s pomocí dotace cca 400 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vybudováno nové dětské hřiště v mateřské škole.
Celkové náklady na obnovu zahrady
mateřské školy dosáhly cca 750 tis. Kč.
Obec plánuje obnovu a výstavbu veřejných dětských hřišť v obci, které jsou
rozplánovány následovně:
- hřiště mezi mateřskou školou a Dělnickým domem do poloviny října 2013
- hřiště Na Dolíku (křižovatka ulic Přemyslova a U Máčidla) ve spolupráci se
spolkem Korálek do konce dubna 2014
- herní prvky v nově budovaném parku
před Dělnickým domem do konce června 2014.

4. KANALIZACE A VODOVOD
Nestabilní politická situace ve vládě
a Poslanecké sněmovně se promítla
i do procesu rozhodování o 70% dotaci
na dostavbu kanalizace (pro cca 50 %
nemovitostí v obci je rozpočet projektu cca 100 mil. Kč). Ačkoliv obec již
v červnu 2012 doložila Státnímu fondu
životního prostředí ČR (SFŽP) všechny
požadované podklady k přiznání dotace,
stále neobdržela potvrzení o přiznání
dotace. Rozhodnutí o přiznání dotace
musí totiž potvrdit ministr životního prostředí. Snažíme se apelovat, aby tak
učinil co nejdříve před předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny. Vlastní
realizace dostavby kanalizace má proběhnout v obci všude tam, kde nejsou
stávající domy napojeny na kanalizaci.
Zahájení stavby se očekává na jaře
2014, poté co bude v zimě 2013 vybrán

Projekt na vodovod je před dokončením, zbývá dořešit technické záležitosti ohledně způsobu napojení v zóně
TPCA a práva dotčených vlastníků,
na jejichž pozemcích je připravována
trasa vodovodu, někteří z nich totiž
nesouhlasí s umístěním obecního vodovodu, který bude mít možnost využít
celá obec. Financování výstavby vodovodu za cca 60 mil. Kč má být zajištěno především z dotace od SFŽP nebo
Ministerstva zemědělství. Výstavba
by měla započít po roce 2015, více
se dočtete uvnitř Osečanu v článku
místostarosty obce pana RNDr. Vladimíra Matuše.

5.  ZATEPLENÍ MZŠ A MŠ
Ze získané dotace od SFŽP ve výši
cca 11,5 mil. Kč má obec od října
2013 začít vyměňovat okna a zateplit budovy mateřské a základní školy,
celkové náklady dosahují cca 15,5 mil.
Kč. Tyto projekty se dokončí na jaře
2014. Úspora finančních prostředků
by měla dosáhnout min. 25 % nákladů
za energii na vytápění v obou budovách
ve výši asi 500 tis. Kč ročně. V době
uzávěrky Osečanu probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavebních prací.
Dále je připravován projekt na modernizaci topných soustav v budovách MŠ a MZŠ, která bude spočívat
ve výměně rozvodů tepla v budovách
a obnovy kotelen. K pokrytí nákladů
tohoto záměru ve výši cca 4,5 mil. Kč
by měla být využita metoda EPC,
tj. krytí potřebných nákladů z uspořených prostředků na provoz po provedení projektu. Prvotní investici formou
dodavatelského úvěru by měl hradit externí subjekt – odborná firma,
která se zaručí za provedené práce
a úspory nákladů. Pokud by nebyla
dosažena garantovaná úspora, pak by
provádějící firmě byla snížena splátka.
Výběr dodavatele by měl proběhnout
pravděpodobně na jaře 2014.
Obec zkoumala i záměry na změnu způsobu vytápění v obou školských
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zařízeních, např. přechod z plynových
kotelen na tepelná čerpadla pomocí
vrtů financovaných z dotace od SFŽP.
Zastupitelstvo rozhodlo takový záměr
dále nerozpracovávat, dokud nebudou
dokončeny výše uvedené projekty, aby
byla zaručena stejná kvalita vytápění
jako u plynu a bude vyloučen jakýkoliv
negativní vliv na budovy a jejich okolí.

6. ZÁKAZ PODOMNÍHO
PRODEJE
Zastupitelstvo se na zasedáních
v červnu a září 2013 zabývalo i záležitostí omezení podomního prodeje.
Na základě ankety na webových stránkách obce (www.velky-osek.cz) a mnoha negativních zkušeností občanů došlo
k závěru, že bude podomní prodej
v obci zakázán. Jde totiž o aktivitu
velmi obtěžující a v některých případech i agresivní, což zejména pro řadu
seniorů představuje nepříjemné situace. Rovněž bude zavedena obecná
ohlašovací povinnost, kdy každý prodejce nebo obchodní zástupce, který bude
nabízet služby mimo stálou provozovnu
v obci (tj. mimo „kamenný obchod“),
se musí nahlásit na obecním úřadě
včetně doložení příslušného povolení
k provozování nabízené činnosti.
Za tímto účelem bude na podzim 2013
přijata i příslušná obecně závazná
vyhláška s účinností od 1. 1. 2014.

7. ZMĚNA ÚZEMNÍHO
PLÁNU OBCE
V září 2013 zastupitelstvo odsouhlasilo definitivní návrh dílčí změny územního plánu obce č. 3, který má umožnit
umístění nového výrobního a montážního závodu německé společnosti
A.I.S. s cca 300 zaměstnanci do areálu
bývalých Elektrizací železnic Praha,
nedaleko fotbalového hřiště (pozemek
č. 690/4). V tomto závodě by měla probíhat od poloviny roku 2014 výroba
plastových autodílů pomalým mechanickým lisováním za studena, nejde tedy
o chemický provoz a hluk z této činnosti
by neměl překračovat běžné limity. Jde
o záměr, který by měl vytvořit podmínky pro zaměstnávání především
místních obyvatel. Dokončení změny
územního plánu č. 3 lze očekávat
počátkem roku 2014.
Obec rovněž obdržela od soukromých vlastníků nemovitostí několik
podnětů na změnu územního plánu
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i v jiných lokalitách. Tyto podněty budou
vyhodnoceny a budou-li odůvodněné, pak budou spolu s dalšími návrhy
zastupitelstva zpracovány do návrhu
na komplexní aktualizaci územního
plánu, která by mohla začít ihned po
schválení změny územního plánu č. 3.

ZÁVĚREM
K závěru mi dovolte kratičkou vzpomínku na pana Miroslava Rambouska a
pana Ladislava Melichara, kteří v tomto roce, bohužel, odešli z tohoto světa.
Oba dlouhodobě pracovali pro obec,
napomáhali jejímu rozvoji, ať již ve ve-
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dení obce, ve spolcích v obci nebo při
práci na různých projektech a stavbách.
Navzdory svému věku i zdraví se stále aktivně zajímali a zapojovali do dění
v obci a předávali své znalosti a zkušenosti. Tato jejich celoživotní činnost byla
pro obec vysoce hodnotná a přínosná, za což jim patří velký dík a uznání.
Vzpomínejme na ně v dobrém nejen při
příležitosti blížícího se dne Památky zesnulých 2. 11. 2013.
Věřím, že vás zajímá dění v obci,
a proto se snažím vás o něm pravdivě
a úplně informovat. Pokud nebude odpovězeno či napsáno vše, co jste chtěli

vědět nebo pokud jste něčemu neporozuměli či se jen chcete dozvědět více
o dění v obci, pak neváhejte a podívejte
se na webové stránky obce www.velkyosek.cz a přijďte na obecní úřad, napište mi na starosta@velky-osek.cz nebo
zavolejte na telefon 321 795 523 nebo
724 180 039. Děkuji všem za pochopení a vyjádřenou podporu. Těším se na
setkání s vámi na obecním úřadě nebo
kdekoliv v ulicích Velkého Oseku. Přeji
vám příjemný, barevný podzim.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(KVĚTEN – ČERVENEC 2013)

Životní jubilea:
80 let:
85 let:
90 let:
91 let:

Alena Kličková
Anna Kubešová
Květuše Dobřichovská
Jindřich Březina

Miloslava Novotná
Jaroslav Dobiáš
Jiřina Nováková

Josef Novotný
Vlasta Kadeřábková

Veronika Čižinská
David Dočkal

		

Narození:
		
		

Daniel Marcin
Vilma Sonntagová

Vítání dětí:
		
		
		
		

Vojtěch Markus
Antonín Vojtěch
Etela Svobodová
Eliška Košnarová

Barbora Švandová		
Anita Moličová
Jáchym Jedlička							
Anna Zachová

		

Uzavření manželství:
		
		

Hynek Markant - Pavla Ullmanová
Jan Melcer - Miroslava Pekárková

50 let uzavření manželství:
		

Václav a Jana Koškovi

Úmrtí:
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Jan Hřebík
Jan Šípek

Ladislav Melichar							
Ivana Adamcová
Bohumila Švandová
matrikářka
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VODOVOD
V OBCI
O VODĚ, VODOVODU
A STUDNÁCH
Dostupnost dobré a zdravotně nezávadné vody je nezbytná pro moderní
bydlení. Proto jsme se perspektivě jejího zajištění v obci v posledních letech
intenzivně věnovali. S tím, jak jsme se
vypořádali s největšími dluhy minulého
vedení obce, jeví se tato perspektiva již
plně dosažitelná.
Tento příspěvek si klade za cíl  seznámit vás se situací, možnými variantami řešení a časovým výhledem,
ve kterém by mohly být realizovány.
Může posloužit k tomu, abyste si byli
schopni promyslet svůj soukromý výhled, jak budete zásobování své nemovitosti vodou řešit a s jakými náklady
s tím spojenými byste měli v budoucnu
počítat.
V současnosti je asi čtvrtina obce
zásobována vodou z vodovodu pro
veřejnou potřebu. Prameniště vodovodu tvoří jedna vrtaná studna, která byla
v nedávné minulosti kvůli ztrátě kapacity převrtána. Ze studny je voda
čerpána do úpravny (po úpravě voda
vyhovuje požadavkům na pitnou
vodu), poté do věžového vodojemu
o kapacitě 200 m3. Odtud je obec
zásobována vodou gravitačně. Studna i úpravna vody mají omezenou
kapacitu. Jiné využitelné podzemní
zdroje vody, které by byly upravitelné
na pitnou, na katastru obce nejsou.
Z tohoto důvodu není možné připojovat ke stávajícímu vodovodu další
odběratele (problémem bylo  splnit už
závazky na připojení nové výstavby,
které poskytlo bývalé vedení obce developerům). Nemožnost připojení na
obecní vodovod je velkým omezením
pro budoucí rozvoj obce včetně přilákání potenciálních investorů, jakož
i rizikem v případě opakované havárie
jediného disponibilního zdroje vody.
Navíc stávající vodojem je podle vyjádření provozovatele firmy VODOS Kolín ve velmi špatném technickém stavu
(v takovém stavu jsme bohužel převzali většinu majetku obce) a vyžaduje
statisícové investice do oprav a údržby.

Nákres situace vodovodu: zeleně stávající, červeně projektovaný.
Již před dvěma roky jsme se rozhodli,
že situaci budeme řešit zásadně, abychom byli schopni zabezpečit vodu
i pro budoucí potřeby. Po dlouhém a
nelehkém jednání se starostou Kolína panem Rakušanem a dalšími odpovědnými pracovníky MÚ v Kolíně
jsme získali smluvní závazek města
Kolína s příslibem možnosti napojení
na vodovodní infrastrukturu v majetku
Kolína a odběru pitné vody pro Velký
Osek. Zároveň jsme nechali zpracovat
projekt rozšíření vodovodu ke všem
nemovitostem obce, pracujeme na
získání stavebního povolení. Celkové
náklady na přivaděč, nový vodojem
a vodovod jsou cca 60 mil. Kč. Ty samozřejmě v obecní pokladně nejsou,
budeme žádat o dotaci, která by mohla pokrýt až 70 % nákladů. Zbytek doplní investiční úvěr a příspěvky nově
připojených občanů. Příslušná výzva
k podávání žádostí o dotaci by mohla být vyhlášena během příštího roku,
poté bychom vybrali dodavatele stavby (žádost o dotaci i proces výběru
dodavatele jsou v našem státě bohužel extrémně administrativně i časově
náročné) a možná ještě v roce 2014
by bylo možné zahájit stavbu. Spíše
je ovšem pravděpodobné, že se vše
protáhne a realizaci akce bude zajišťovat až zastupitelstvo vzešlé z nových
komunálních voleb v příštím roce.
Každopádně již v průběhu roku
2014 mohou stát občané před rozhodnutím, zda se k nově budovanému
vodovodu připojí, či nepřipojí.

Stávající obecní vodovod bude jen
přepojen na nový, ve všech směrech
kvalitnější vodní zdroj. Podle informace VODOSu by se cena vody z nového
zdroje (v současnosti platí připojení
uživatelé 25,44 Kč/m3 bez DPH) neměla navyšovat. Nemovitosti doposud
k vodovodu nepřipojené (je jich asi
75%) využívají jako zdroje vody zpravidla domovní studny. Kvalita vody
v těchto studnách v drtivé většině nevyhovuje podmínkám pro pitnou vodu
(v ČR podle studií 90% studní  nevyhovuje požadavkům na pitnou vodu,  
více než 75% studní je zdravotně rizikových (zdroj – Studna jako zdroj
pitné vody, SZÚ 2003), v podmínkách
Velkého Oseku pravděpodobně ještě
více. Voda je tvrdá, s vysokým obsahem železa, dusičnanů, s častým bakteriologickým znečištěním. Negativně
se projevuje propustné písčité podloží
a „kvalita“ zacházení s odpadními vodami v obci. Smutnější než tento údaj
je však zjištění, že řada majitelů raději
o kvalitě vody ze své studny ani vědět
nechce.
Otázky zřizování a provozu domovních studní podrobně popisují
materiály na webu Státního zdravotního ústavu (www.szu.cz). Kontrolu kvality vody lze provádět rozbory v akreditovaných laboratořích. Kompletní
rozbor vyjde na 15 – 20 000 Kč, proto
se často provádí rozbor orientační,
který lze pořídit do 1000 Kč. Podomní
obchodníci často nabízejí „rychlorozbory“ za asi 400 Kč. Přitom často
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zjistí, že voda je v podstatě pitná, má
jen jeden problém, který snadno odstraní nabízený filtr za několik tisíc Kč.
No, nekupte to!
Pokud bude v obci vodovod dobudován, neznamená to jeho povinné využívání všemi občany, je to
jen možnost. Vlastní voda, za kterou
se nic neplatí, je samozřejmě výhodná a je možné ji využívat i v kombinaci
s připojením k obecnímu vodovodu.  
Je tu však i „ale“ – domovní rozvod
nesmí být připojen k oběma zdrojům,
tj. vedení ze studny a vedení od vodovodu nesmí být nijak propojeno. Jinak
hrozí vysoká pokuta, v případě kontaminace obecního vodovodu i možné
trestní stíhání viníka.
Chceme rozhodně vybudovat vodovodní přivaděč od TPCA do obce,
chceme vybudovat nový vodojem na
okraji obce směrem na Volárnu, chceme propojit vodojem se stávajícím
vodovodem. To si vyžádá náklady asi
30 mil.Kč, z čehož cca 70% pokryje
dotace. Kompletní nové rozvody po
obci přijdou na dalších asi 30 mil. Kč  
(opět počítáme se 70% dotace) a není
nezbytné je vybudovat celé.  Předpokládáme, že nově připojovaní občané
se na zřízení domovních přípojek budou spolupodílet formou daru obci,
stejně jako u kanalizace. Výše tohoto
poplatku nebyla zatím zastupitelstvem
projednávána. Poté, co bude dostavba
vodovodu ukončena a dotace vyúčtována, budou další potenciální přípojky
již hrazeny plně majitelem nemovitosti, případně obcí. Proto je vhodné,
aby ti, kteří se k vodovodu budou chtít
připojit a zvýšit tak hodnotu své nemovitosti, to udělali ve fázi výstavby,
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kdy to bude výhodnější pro obec
i pro ně. Budeme moci investovat jen
do řadů, kde bude dostatečný zájem
o připojení. Uvítáme sdělení od těch
občanů, kteří jsou již pro připojení
k obecnímu vodovodu rozhodnuti
(můžete je zaslat na mistostarosta@
velky-osek.cz nebo zanechat na OÚ,
stačí jméno, adresa, datum, podpis
a sdělení „chci se připojit k obecnímu
vodovodu“). Pomůže nám to plánovat
investici a její profinancování.
Časté dotazy jsou směrovány na
měření spotřeby a její zpoplatnění
s poukazem na fakturaci odkanalizované vody paušálními hodnotami
(35 m3 na osobu a rok). V podtlakovém systému kanalizace není možné
měřit skutečně vypouštěnou odpadní
vodu a jediná možnost fakturace je těmito paušálními hodnotami, stanovenými příslušnou vyhláškou. Připojení
na obecní vodovod tuto skutečnost
nezmění – bude fakturován skutečný
odběr pitné vody změřený vodoměrem (průměrná spotřeba bývá cca
80 l na osobu a den, fakturovaná cena
je 25,44 Kč za m3 + DPH). Výše fakturované odpadní vody s touto hodnotou
odebrané vody vzhledem k existenci
jiných zdrojů používané vody (domácí studně, dešťová voda z domů) nesouvisí a bude nadále fakturována
paušálními hodnotami (tj. neuspějete
s argumentem, že jste z obecního
vodovodu odebrali jen XX m3 vody a
je vám nesprávně fakturováno větší
množství vody odkanalizované). Možná se to někomu nebude zdát spravedlivé, ale není-li technická možnost
změřit skutečné množství odpadní
vody odváděné z nemovitosti, není
jiné cesty. Značná část nákladů kanalizace je nakonec provozovateli stejně
hrazena z obecního rozpočtu.
Dobudování vodovodu a zajištění perspektivního zdroje pitné vody
pro obec je po dokončení kanalizace nezbytným krokem k modernizaci
zanedbané infrastruktury obce. Až
poté můžeme zásadně investovat do
opravy komunikací a obecních nemovitostí. Zlepšování stavu obecních
financí a projektová připravenost akcí
nám umožňují tyto kroky postupně
realizovat.
RNDr. Vladimír Matuš
Místostarosta obce
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ZPRÁVY Z OBECNÍ
POLICIE
ZE SLUŽEBNÍ KNIHY
OBECNÍ POLICIE
Velikonoční pondělí a pomlázka zcela zmohla mladíka z nedalekých Veltrub
a značně posilněn alkoholem vrávoral v
ul. Revoluční mezi projíždějícími auty.
Jelikož byl mladík nebezpečný sobě
i ostatním, hlídka OP ho chtěla umístit do protialkoholní záchytné stanice
v Kolíně, leč tato měla „otevírací dobu“
až v 18:00 hod. Mladík mezitím přišel
o pár setin promile, proto byl převezen do místa trvalého bydliště, kde si ho
s „nadšením“ převzala jeho babička. Věc
však tímto neskončila a mladík se na
výzvu dostavil k projednání přestupku
na OP s potřebnou hotovostí k uhrazení
blokové pokuty.
V poslední době se začaly množit
případy krádeží rámečků z barevných
kovů na místním hřbitově. Proto apelujeme na všechny občany, aby měli oči
„na stopkách“ a každý podezřelý pohyb
neznámých osob po hřbitově neprodleně oznámili strážníkům Obecní policie
Velký Osek nebo na tísňovou linku 158.
Děkujeme.
Dva případy dětí řešili strážníci OP
za porušení zákazu kouření osob mladších osmnácti let, a protože tito „nedočkavci“ ještě navštěvovali místní ZŠ,
věc byla oznámena jak řediteli školy, tak
na orgán sociálně-právní ochrany dětí
v Kolíně.
V obci si někdy nepadnou do oka
sousedi a neustále využívají strážníky
OP k řešení svých, často malicherných
a nicotných sporů. V těchto případech
musí strážníci OP přistupovat k řešení
velice obezřetně, protože pravda bývá
většinou někde uprostřed a strážníci
musí jednat tak, aby žádnému nevznikla bezdůvodná újma.
Jistě jste si všimli již delší dobu
zaparkovaného osobního motorového vozidla bez pohybu u samoobsluhy
„Desítka“. Hlídka OP lustrací na policii
ČR zjistila, že vozidlo není odcizené a
zřejmě řidič vozidla píchl kolo a lhůta
oprav je dlouhá. Obecní policie bude
tento případ i nadále monitorovat.

Zpravodaj obce Velký Osek
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Dne 17.06.2013 hlídka OP zjistila dopravní nehodu mezi nákladním
a osobním vozidlem v ul. Revoluční.
Nikdo nebyl zraněn, ale vozidla zcela
zneprůjezdnila celou silnici. Protože se
řidiči nemohli dohodnout na vině, byla
na místo přivolána Policie ČR a profesionální hasiči, kteří zajistili vyteklé
provozní kapaliny. Hlídka OP uzavřela komunikaci a usměrňovala dopravu
bočními ulicemi. A jen tak pro zajímavost, oběma řidičům policie ČR vyměřila vinu ve stejné výši.
Krásný podzim Vám všem přejí
strážníci Obecní policie Velký Osek
Milan Kučera a Aleš Synek
kontakt: tč: 321 795 322
                  723 699 857
                  606 821 182
   e-mail: obecni.policie@velky-osek.cz
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ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
SPORTOVNĚ TURISTICKÝ
KURZ 6. A 7. TŘÍDY
V samém závěru školního roku se
žáci 6. a 7. třídy vydali na sportovně
turistický kurz do Sedmihorek. Počasí nám celý týden přálo, proto jsme se
mohli věnovat nejrůznějším sportovním
aktivitám - střelbě z luku, vzduchovky i
pistole, volejbalu, plavání, vybíjené, orientačním závodům i kratším soutěžím
týmů. V odpoledních hodinách jsme se
vydávali do stinného a chladnějšího
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prostředí skal na výlety, navštívili jsme
zámek Hrubá Skála, hrad Valdštejn a
zříceninu Trosky. Nejoblíbenějším místem ale byly sedmihorské léčivé prameny, místo báječného osvěžení v horkém
počasí. Při dopoledních aktivitách jsme
se učili rozdělávat oheň pomocí lupy,
snažili se naučit morseovku, soutěžili ve stavění stanů, vyráběli indiánská
trička a čelenky, učili se vázat uzle, pracovat s buzolou. Večer jsme si namáhali
i mozkové závity - jednotlivé soutěžní
týmy „Oranžové pomeranče“, „Fialová

strašidla“, „Modří kozlové“ a „Zelení
zeleňáci“ - skládaly básničky, písničky,
utkaly se ve hře „Kufr“ a mnoha dalších
hrách a soutěžích, při kterých si všichni
užili i spoustu legrace. Na závěr nechyběla ani noční hra „Labyrint“, která byla
zpestřena blížící se bouřkou :-)
Téměř všichni zvládli kurz bez problémů, až na pár puchýřů na nohou, a
všichni si určitě domů přivezli spoustu
hezkých zážitků.
Alena Jílková, Marcela Muniova

Zpravodaj obce Velký Osek
KOLÍNSKÉ
SPORTOVNÍ DNY 2013
8. MÍSTO MZŠ VELKÝ OSEK
Výsledky bodovaných umístění:

STOLNÍ TENIS:
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Babáková /9.tř./ 5. místo 60m,
7.místo skok daleký
Ulčová /9.tř./  1. místo  vrh koulí
Bláha /9. tř./ 6. místo skok vysoký
Kučírek /9.tř./ 2.místo skok daleký,
3.místo vrh koulí

4.místo Martikánová Pavla
4. místo Hartmanová a Kulíček  
- čtyřhra
5. - 8. místo Průcha Martin
5. - 8. místo Chodová a Žilka
- čtyřhra

FLORBAL 4.-5. TŘ.:
7.- 8. místo

VOLEJBAL 2.-3. TŘ.:
2. místo Žilka, Kalaš, Svoboda
4. tř.: 6. místo  Váňa, Konyvka,
Zielgebauer
7.tř.: 5. místo Dohanič, Mašek,
Hartmanová

FLORBAL:
dívky 9.tř.: 4.místo
chlapci 6. - 7.tř.: 6 .místo

KOPANÁ
chlapci 1. - 3.tř.: 4. místo

ATLETIKA:

SPORTOVNÍ STŘELBA
JEDNOTLIVCI:
3. místo From /8.tř./
6. místo Hartmanová /7.tř./

DRUŽSTVA:
4. místo From , Jílek, Kupera
4. místo Bareš, Vokál, Kulíček
3. místo Hartmanová, Roubalová,
Koděrová

Šlehubrová  /4.tř./ 2. místo 60m,
3. místo víceboj, 7. místo 600m
Klimentová K. /5.tř./ 5. místo hod
kriketovým míčkem
Král /5. tř./ 5. místo hod kriketovým
míčkem, 8. místo víceboj,
8. místo 600m
Heresová /7.tř./  8. místo hod
kriketovým míčkem
Hartmanová /7.tř./ 1. místo hod
kriketovým míčkem,
4. místo skok daleký
Mašek /7. tř./ 4. místo 1000m
Dohanič  /7.tř./  6. místo hod
kriketovým míčkem,
7. místo skok daleký
Bohatá /7.tř./  5. místo 60m
Bezucha /7.tř./ 2. místo skok vysoký,
3.místo 60m
Malý /9. tř./ 3.místo skok daleký
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MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
Ve čtvrtek 23.5.2013 se v DDM Kolín konalo okresní kolo soutěže Mladý
zahrádkář. Také letos jsme do soutěže vyslali naše zástupce, tentokrát to
byli v mladší kategorii Marcela Jírová
a Barbora Arientová ze 6. třídy a Jana
Roubalová, Damir Gruncl (oba 7. třída)
a Marek Kučírek (8.A) ve starší kategorii. Všechny soutěžící čekal vědomostní test, poznávačka kulturních rostlin
a plevelů a poznávačka semínek. Zku-

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ
Letos se uskutečnil již 2. ročník soutěže „Staň se hvězdou floristiky“, pořádané stejně jako soutěž Mladý zahrádkář Českým zahrádkářským svazem.
Školní kolo soutěže se konalo již 4. 12.
2012 a soutěžící měli za úkol vytvořit
adventní věnec. Do kola územního postoupily Michaela Šípková (8.A) a Pavla
Martikánová (9. třída). Územní kolo se
konalo v naší škole ve čtvrtek 2. 5. 2013.
Jako odborná členka poroty přijala pozvání paní Hana Nesvadbová, která poskytla rostlinný materiál na aranžování,
odborné rady i krásné odměny pro soutěžící, za což jí patří velké poděkování.  
Jako nejlepší práce – tentokrát to byla
vypichovaná miska – bylo vyhodnoceno
aranžmá Pavly Martikánové, která tak
postoupila do kola regionálního v Praze.  
To proběhlo v pátek 24. 5. 2013 a Pavla nám udělala velikou radost, protože
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šený „Mladý zahrádkář“ Marek Kučírek
opět nezklamal a vybojoval první místo
ve své kategorii a postup do celostátního finále. Také ostatní soutěžící dosáhli dobrých výsledků – J. Roubalová
obsadila 4. místo, D. Gruncl 6. místo,
M.Jírová 7. místo a B.Arientová 14.–15.
místo. Všichni soutěžící si domů odváželi krásné odměny a nové zkušenosti.

znávačka, ale také bohatý kulturní program – návštěva Černé věže a barokní
lékárny U Bílého jednorožce, návštěva
VESY Velhartice a hradu Velhartice.
V sobotu večer se pak všichni v napjatém očekávání sešli na slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže. Marek
Kučírek v konkurenci 39 soutěžících
obsadil krásné 15. místo.

Celostátní kolo se konalo ve dnech
21. 6. – 23. 6. v Klatovech. Pro soutěžící
byl připraven nejen soutěžní test a po-

Markovi blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy i okresu
Kolín.

se svojí vypichovanou miskou a kyticí
obsadila 3. místo a postoupila tak do
celostátního kola. To se konalo na výstavišti v Lysé nad Labem v pátek 12. 7.
2013, v rámci výstavy Květy. Pavla měla
obtížný úkol vytvořit obraz ze suchého
materiálu a kytici z živých rostlin, obojí k
příležitosti celostátní matematické konference na počest 120. výročí narození
matematika Eduarda Čecha. Přestože
Pavle drželi palce všichni příznivci, kteří ji do Lysé přijeli povzbudit, konečný
verdikt poroty zněl: Pavla Martikánová –
6. místo.
Pavle děkujeme za vzornou reprezentaci školy i okresu Kolín a ještě
jednou děkujeme také paní Haně
Nesvadbové, která Pavlu na soutěže
připravovala a také ji vybavila spoustou
materiálu na aranžování.
Alena Jílková, učitelka MZŠ
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
„PODZIM JE BAREVNÁ
SKLÁDANKA Z LISTÍ, VÍTR,
CO HOUPÁ DRAKY
A ZÁKOUTÍ ČISTÍ...“
/B.ŠTRÁCHALOVÁ/
„Nejkrásnější období je patrně podzim,“ zpívá v jedné ze svých písní oblíbený zpěvák Ivan Mládek. Ano, zajisté
má v mnohém pravdu. Vedra pominula,
uspěchaný čas dovolených a prázdnin
skončil a vše se vrací do poklidnějších,
zaběhlých kolejí. Dny se krátí, večery
prodlužují. Je tu opět čas na chvilky
s hezkou a zajímavou knihou a k návštěvě knihovny. Co nového si můžete přečíst? Začínáme většinou autory
z našeho regionu. Nejpilnější z nich
je kolínská spisovatelka Irena Fuchsová. Její nejnovější knížka je poněkud
odlišnější od doposud vydaných. Kniha „Když světlo projde špínou, zůstane
čisté“ zrála a čekala několik let na vydání. Je to vlastně životní příběh a zpověď autorky od dětství do současnosti,
na pozadí společenských změn a událostí. Druhá autorka je z místa nám nejbližšího – ano, přímo z V. Oseka. Pod
pseudonymem  B. M. Horská se objevila
na titulu detektivky „Pach smrti“, vydané
v oblíbené zelené edici Původní česká
detektivka v nakladatelství MoBa Brno.
Příběh zasazený do prostředí současné
V. Británie a Čech spojují postavy zavražděné oběti a hlavní policejní vyšetřovatelky. Obě jsou původem Češky.
Z této edice jsou i další nové tituly detektivního žánru: „Třikrát nadporučík Žilka“/
Popelínský/, „Vražda na druhou“ /Dovrtělová/, „Stařec a mord“ /Jansa/. Z edice
severských detektivek si můžete půjčit:
„Hra na pravdu“ /Blómkvist/, „Codex
regius“ /Indridason/, „Sněhulák“ /Nesbo/. Milovníky tajemna a hororů zaujme
jistě „Klenot sedmi hvězd“ od autora
Draculy Stokera, z prostředí starého
Egypta a „Zhubni“ /S. King/, kde je hrdina proklet starou cikánkou a kletba
se začíná plnit. Lehčího žánru jsou tituly určené více čtenářkám. Ze současnosti od českých autorů to jsou např.:
„Hledačka štěstí“/Francková/, „Třicátníci
na odstřel“ /Stínil/, „Dřív než se rozloučíme“/Řeháčková/, „I doktor je jen chlap“
/Brabcová/, „Maják jménem láska“

/Szalaiová/. Od zahraničních autorek
to jsou např.: „Borec“ /Steelová/, „Princ
a psík“ /Cartlandová/ a další. Kdo má
rád příběhy, ve kterých jsou významnými hrdiny zvířata, jistě si přečte „Zvěrolékař v akci“ /Herčík/ nebo „Můj život
s Georgem“ /Summers/,psychologický
román o psovi. Z cestopisů můžeme
nabídnout tři publikace od mladé manželské dvojice Vackových: „Přes Altiplano na svatbu“, „Japonsko a Korea“
a „Madagaskar náš osudový.“ Vackovi
cestují sami pouze na kole Jižní Amerikou, Japonskem,  Jižní Koreou a Madagaskarem. Všímají si nejen přírodních
krás, ale i toho, jak žijí obyvatelé těchto
zemí. Další kniha J. Máry „To snad není
možný“ nás zavádí do Austrálie. Pohled
na svět z výšky velehor přináší kniha
světoznámého horolezce R. Messnera
„Západní stěna“. Z naučné literatury
zaslouží pozornost výpravná publikace
„Protektorát Čechy a Morava“/Uhlíř/,
která přináší vedle textu také mnoho dobových fotografií a dokumentů.
Z doby 2. světové války je také „Operace Valkýra“ /Hernándes/ -nová fakta
oatentátu na Hitlera. „O trůn a lásku“
/Grössing/ – pohled do rodinných vztahů Habsburků.
Výchovou a vztahy v rodině se zabývají knihy: „Prarodiče, rodiče a vnoučata“ /Cesari/, „Když dítě nechce spát“
/Prekop/, „Dítě a vy“ /Davies/, „Po dobrém, nebo po zlém?“ /Matějček/. Z okruhu životopisných titulů patří k zajímavým ty z hereckého prostředí. „Šedesát
uzlíků na provázku života /M. Donutil/,
„Daniela Kolářová“ /Chmel/, „ Iva Janžurová“ /Macek/, „Naďa Konvalinková“ /
Košťálová/. Ani nejmladší čtenáři nepřijdou zkrátka. V naší knihovně i pro ně
přibylo mnoho nových knížek.
Pro ty úplně nejmenší je to leporelo „O koťátku“, knížky „Moji zvířecí
kamarádi“, „Měsíce“-básničky a říkanky s velkými ilustracemi od V. Švejdové.
Těm, kterým čtou rodiče nebo začínají
s prvními písmenky to jsou: „Kamarádka Pohádka“ /Hall/, „Zajíček Ouško,
nejpilnější školáček“. Pro pokročilejší čtenáře jsou: „Pohádka od rybníka
Žabince“ /Kratschmarová/, kde se to
vodníky jen hemží, „Sny na dobrou noc“

/A. Goldflam/. Milované postavičky z večerníčků přinášejí: „Maxipes Fík na cestách“ /Čechura/, „Rákosníček a hvězdy“
/Kincl/. „Malířské kousky brouka Pytlíka“ a „Kuře Napipi“ /O.Sekora/ jsou pro
svou oblibu stále vydávány a potěšily
již několik dětských generací. Pro nejstarší věkovou skupinu a milovníky
upírské tematiky je určena „Upírská
střední“ /Rees/, „Sága Stmívání: Oficiální průvodce“ /Meyerová/.
Dívčí četbu představují: „Když spadne kluk rovnou z nebe“ a „Za Dorotkou
do hor“/oboje Řeháčková/. Napínavé čtení přinášejí: „Vlast draků“ /Rothbauer/, „Vražda na břehu Rýna“/Thilo/,
„Spící spravedlnost“ a „Spící tajemství“
/Vopěnka/.
Co se událo od jara 2013? V březnu se knihovna zapojila opět do akce
„Březen měsíc čtenářů“. V rámci tohoto
měsíce knihovnu navštívili žáci MZŠ
Velký Osek 4B s paní učitelkou Šátkovou a 4. A s paní učitelkou Kampeovou.
Seznámili se nejen s knihovnou, ale
i se základy knihovnických lekcí informatiky. 19. března navštívili knihovnu
i přes velkou nepřízeň počasí ti zcela
nejmenší žáčkové z mateřské školy
v J. Lhotě. Vyslechli si zajímavosti
o knížkách, půjčování, poznávali hrdiny
pohádek, povídalo se, četlo se, prohlíželo. Nakonec se poslouchala pohádka. Pro děti to byl velký zážitek, nejen
návštěva knihovny, ale i cesta autobusem do V. Oseka. 5. dubna přišli také
prvňáčkové paní učitelky Melicharové. Ukázali, že se jim už daří začínat
číst a objevovat taje příběhů ukrytých
v knížkách. 23. května se konalo tradiční spaní ve škole v rámci akce Noc
s Andersenem ve 3. třídě pí uč. Babákové. - návštěva knihovnické pohádkové babičky. Večer byl tentokrát věnován
spisovatelce A. Lindgrenové a české
ilustrátorce H. Zmatlíkové. (viz Osečan
č. 2/2013)
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Otevírací doba:

PO + ČT

09:00 - 11:00
12:00 - 15:00
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30.– 6.10. Týden knihoven
POZOR SOUTĚŽ!

ST - není výpůjční den

Pro milovníky detektivního žánru o knihu „Pach smrti“ B. M. Horské
s podpisem autorky.

ÚT + PÁ

Otázka: „Jak se jmenoval pražský detektivní vyšetřovatel
z výše uvedené knihy?“

12:00 - 17:30

Odpovědi zasílejte na e-mail knihovny nebo přinášejte přímo do knihovny.

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

NADĚJE O. P. S.
PRINCOVÉ
JSOU NA DRAKA
Na jaře letošního roku jsme začali
zkoušet novou pohádku „Princové jsou
na draka“. Nová nebyla jenom pohádka, ale i obsazení a kulisy. Filmová pohádka s Vladimírem Menšíkem, Jiřinou
Bohdalovou, Janem Čenským a Ivanou
Andrlovou je velice populární a oblíbená. O to větší to byla výzva!
„Vy máte Honzu??? - Máme!!!
A dokonce se chystá svatba!!!“
V horkém létě se malovaly kulisy a
v době kdy divadla mají „prázdniny“ –
my zkoušeli. Díky všem, kteří nás podporují, se naše představení povedlo.
Dokonce se nám dostalo pochvaly od
p. Vondrušky z Vojanu. Děkujeme…
Alena Vávrová
NADĚJE o.p.s.
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UZÁVĚRKA JE 22. 10. 2013 DO 17:30 hod.
Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce.
J. Dohnalová
Obecní knihovna Velký Osek
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ROZLOUČENÍ
S PRÁZNINAMI
Prázdniny se chýlí ke konci a jak se
s nimi nejlépe rozloučit? No přece krásným programem pro děti. Již druhým
rokem připravila Naděje o.p.s. pro děti
Pohádkové rozloučení s prázdninami.
A jelikož to bylo pohádkové rozloučení,  
nemohly chybět ani masky. Počasí nám
přálo, tak se mohlo začít. Při vstupu
všechny přivítala princezna a Nastěnka.
Dále si děti mohly zasoutěžit u Šmoulinky, víly, Karkulky, motýlka... a vždy
si odnesly sladkou odměnu. Největší
atrakcí jako vždy bylo malování na obličej a tvarování balónků. Dlouhá fronta
nás o tom opět přesvědčila. Samozřejmě nemohl chybět ani skákací hrad,
na kterém se děti pořádně vyřádily.
Letos jsme mezi atrakce nově zařadili
sumo zápas. Vyzkoušely ho děti i dospělí. Na závěr čaroděj rozdal dětem
malou odměnu. Věříme, že se den líbil všem a že si ho všichni moc užili.
Děkujeme všem sponzorům a těšíme
se na příští rok.
Za Naději o.p.s.
Martina Kupcová a spol.
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VICEMISTR SVĚTA 2012
V SÓLOVÉM VYSTOUPENÍ
LUKÁŠ HÜBST
Lukáš Hübst bude od září žákem
7. třídy základní školy ve Velkém Oseku.Od svých 8 let tancuje latinskoamerické tance. Přestože to je normální
kluk a občas i rošťák, jako většina jeho
vrstevníků v jeho věku, má za sebou
i několik úspěchů.
Je mistrem České republiky pro
rok 2013 a vicemistrem světa pro rok
2012 v sólovém vystoupení ve své kategorii. Také s jeho partnerkou Valerii
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Matějkovou, s kterou tančí teprve od
letošního února,se jim dostalo ocenění
na mistroství  Evropy v Liberci kde získali krásné třetí místo, a v České Lípě
na mistroství České republiky si se
svým čtvrtým místem zajistili nominaci
na mistroství Evropy a světový pohár
v rakouském Grazu a italském Turínu.
Vše se odehrává již v říjnu a tak trénují
i o prázdninách.Trenéři tohoto páru
Ondra Scholz a Jana Králová z Jilemnice mají bezesporu ohromný podíl na
jejich úspěšném vystupování. Možná
by někteří chlapci a děvčata ve věku
od 9 let chtěli něco podobného zkusit,
a proto jsou taneční klub Bohuslava

Ročník XVIII • 3/2013
Matiáše při Domu dětí a mládeže
v Kolíně s vedoucí klubu pí Podhrázskou a za podpory starosty p. Drahovzala a ředitele školy p. Kobery ochotni
otevřít pobočku tohoto tanečního klubu přímo ve Velkém Oseku. Jelikož
se jedná o tanec párový, jedinou podmínkou je mít svého tanečního partnera. Ostatní podrobnosti a případné
dotazy budou zodpovězeny na ukázkové
hodině, která se uskuteční první týden
v září 2013 v budově Masarykovy
základní školy. Přesný termín bude
vyvěšen v prostorách školy. Můžete
také kontaktovat pí Hübstovou na tel.
724 358 376.
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TJ SOKOL VELKÝ OSEK
LEGENDÁRNÍ KANÁL LA MANCHE
PŘEKONÁN
V sobotu 20.7.2013 ve 4.01 hod. místního času začal na našem písáku starosta Tělocvičné jednoty Sokol Velký Osek Jiří
Otta ukrajovat první metry štafetového plavání na 34km při sportovní akci „Na písáku přes kanál La Manche“. Proč právě tato
vzdálenost ? Taková je totiž šířka Lamanšského průlivu v nejužším místě mezi anglickým Doverem a francouzským Calais.
Tento úžasný sportovní výkon přehlédli všichni novináři, rozhlasové i televizní stanice. Čtenáři, posluchači a diváci totiž právě
hltali zprávy o „únosu“ Ivety Bartošové, očekávané narození následníka trůnu v Anglii a dokola se opakující debaty z Poslanecké sněmovny o jejím rozpuštění. A přitom naši sokolové zorganizovali pro příchozí na bójkami vytyčeném 250m trojúhelníku
neopakovatelné drama jakoby vystřižené z detektivek Agathy Christie. Překoná 38 odvážlivců z Velkého Oseku a okolí (19 mužů
a 19 žen) La Manche, nebo ne? To byla celý den opakující se otázka všech příchozích.

Na písáku přes kanál La Manche - 34 km
Příjmení, jméno

Čas [h:mm:ss]

Počet úseků

Bureš Blahoslav

0:33:07

6 x 250 m

Uplavaná
vzdálenost
1500 m

Burešová Jana

0:08:57

1 x 250 m

250 m

Čajová Alena

0:09:49

1 x 250 m

250 m

Čejka Jan

0:58:21

6 x 250 m

1500 m

Hanušová Blanka

0:11:01

1 x 250 m

250 m

Heřmanská Eliška

0:10:23

1 x 250 m

250 m

Heřmanský Miroslav

0:24:06

3 x 250 m

750 m

Hliněná Eva

0:16:18

2 x 250 m

500 m

Hotovcová Jitka

0:09:36

1 x 250 m

250 m

Houdek František

0:37:49

4 x 250 m

1000 m

Hudcová Lenka

0:33:51

4 x 250 m

1000 m

Janeček Martin

0:13:00

2 x 250 m

500 m

Janečková Aneta

0:34:56

5 x 250 m

1250 m

Jedlička Martin

0:22:15

3 x 250 m

750 m

Jedličková Miluše

1:01:37

9 x 250 m

2250 m

Ježek Vladimír

0:33:11

4 x 250 m

1000 m

Karela David

0:45:42

6 x 250 m

1500 m

Karpíšková Eva

0:11:49

1 x 250 m

250 m

Kejklíčková Eva

1:00:33

8 x 250 m

2000 m

Kohout Miloš

0:27:47

4 x 250 m

1000 m

Kopřiva Petr

0:05:53

1 x 250 m

250 m

Kysilko Robert

0:14:42

2 x 250 m

500 m

Kysilko Roman

0:15:34

2 x 250 m

500 m

Loskot Josef

0:50:06

6 x 250 m

1500 m

Loskot Martin

0:26:56

4 x 250 m

1000 m

Matějková Dagmar

0:09:25

1 x 250 m

250 m

Němcová Liběna

0:56:10

7 x 205 m

1750 m

Novotný Karel

0:08:48

1 x 250 m

250 m

Otta Jiří

2:10:36

15 x 250 m

3750 m

Otta Pavel

0:08:25

1 x 250 m

250 m
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Petříčková Mirka

0:20:53

3 x 250 m

750 m

Protiva Marek

1:07:05

13 x 250 m

3250 m

Ptáčková Vlasta

0:10:29

1 x 250 m

250 m

Rypková Petra

0:21:15

3 x 250 m

750 m

Šámalová

0:12:05

1 x 250 m

250 m

Škarka Jan

0:08:30

1 x 250 m

250 m

Škarková Jana

0:06:38

1 x 250 m

250 m

Vondrová Lenka

0:07:49

1 x 250 m

250 m

Celkem

17:25:27

136 x 250 m

34000 m

Počet účastníků – 38. 19 mužů a 19 žen. Účastníků z Velkého Oseku bylo 25.
Jeden úsek uplavalo 15 účastníků. Více jak jeden úsek uplavalo 23 účastníků.
Nejrychlejší muž v jednom kole – Marek Protiva – 0:04:38.
Nejrychlejší žena v jednom kole – Miluše Jedličková – 0:06:31.
Nejvíce uplavali: Jiří Otta – 3,75 km; Marek Protiva – 3,25 km; Miluše Jedličková – 2,25 km;
Eva Kejklíčková – 2 km.
Plavalo se za celkově přijatelných klimatických podmínek na hladině stojatých vod, na přírodním rybníku vytvořeném před
více jak 40 lety. Celá plavba sportovních nadšenců trvala celých 17 hodin 25 minut a 27 vteřin. Úctyhodný výkon. Přitom nejstarší účastnici pí Ptáčkové bylo 68 let. Nejrychleji úsek 250 m uplaval Marek Protiva za 4:38 min., v ženách pak tuto vzdálenost
nejlépe zaplavala Miluše Jedličková za 6:31 min. Nejvíce naplaval Jiří Otta, celkem 3,75 km.
A co bylo na celé akci nejlepší? Pocit, že jsme to dokázali. Dokázali jsme nejen uplavat šíři Lamanšského průlivu, ale zároveň jsme dokázali ukázat směr a přivést řadu lidí k pravidelnému sportování, plavání a otužování. A možná jsme pro ostatní
ustanovili rekord, který je vhodné v příštích letech překonávat.  Sokolové z Velkého Oseka se o to napřesrok rozhodně pokusí.
Závěrem se sluší poděkovat Lucii Fromové za nezištnou pomoc zapůjčením kánoe, Vladimíru Fromovi st. za poskytnutí záchranného kruhu a Petrovi Rypkovi za bójemi vytyčenou trať.
J.O.
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   PRÁZDNINOVÝ
SPORTOVNÍ TÝDEN
Již podesáté jsme připravily prázdninový sportovní týden, kterého se
v letošním roce zúčastnilo 61 dětí ve
věku 6–17 let. Každý den byl naplněn
sportem – děti si zdokonalily své dovednosti v atletice a gymnastice, střílely ze vzduchovky, hrály badminton a
stolní tenis, cvičily dovednosti s míčem,
jezdily na kole a kolečkových bruslích,
hrály nejrůznější známé i méně známé
sportovní hry. Nechyběl výlet do plaveckého bazénu a výlet do kolínské sokolovny, kam se každý těšil na trampolínu
a velkou gymnastickou jámu. Středeční
celodenní výlet byl také plný pohybu.
Děti navštívily Mirakulum v Milovicích
– velké trampolíny, lanové centrum,
obrovské houpačky, podzemní chodby.
Poslední den byl indiánský. Dopoledne
si děti vyráběly indiánské čelenky a oblečení. Každý indiánský kmen si stavěl
své týpí, vyráběly se i tomahavky. Odpoledne kmeny soutěžily v indiánských
disciplínách. Body se sice počítaly, ale
odměnu dostali všichni, kteří sportovali.
Celý týden se velmi vydařil. Poděkování patří všem dospělým, kteří pro děti
zajišťovali pestrý program, kuchařkám
ze školní jídelny, které dětem v letošním roce připravovaly svačiny a obědy.
Děkujeme i zastupitelstvu naší obce za
finanční příspěvek na stravování dětí.
Helena Babáková a Marcela Muniová
za T. J. Sokol Velký Osek

Z HISTORIE SOKOLA
– VÝLET K LABI
V době, kdy píši právě tento příspěvek do Osečanu, panují venku třicetistupňová vedra. Proto dnes na procházce historií sokola zavítáme k Labi.
Nejenom abychom se osvěžili v čisté
labské vodě, ale také abychom zavzpomínali na doby, kdy letní čas na Osečku
kypěl životem.
Málokdo už dnes ví, že koncem
2. světové války, nebo těsně po ní,
si osecká sokolská mládež u Labe postavila chatu, i když tento výraz je pro
onu boudu silně nadnesený. Byla totiž
sestavená ze všeho možného, co bylo
po ruce, z prken přinesených z domova
i z přírodního materiálu z blízkého lesa.
Stála na pravém břehu Labe, těsně za
jeho soutokem s Bačovkou, těsně před

lesem. Tam se osecká mládež scházela
od jara do podzimu,   hlavně v sobotní
odpoledne (sobota tenkrát byla pracovním dnem) a v neděli. Tady mladí lidé
trávili svůj volný čas při různých hrách,

soutěžích, při posezení u táboráku.
Voda v Labi byla velmi čistá, vhodná a
také hojně využívaná ke koupání, k projížďkám na lodičkách i k různým kratochvílím.
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Na přiložených fotografiích můžeme
vidět, jak ona „chata” vypadala, a díky
paní Kahlové na nich můžeme identifikovat i některé její uživatele – Vl. Poklopovou, Zd. Vackovou, J. Pižlovou,
L. Černou, H. Libánskou, Zd. Bulíčka,

Zd. Nedbala, J. Šindeláře, V. Muzikáře, J. Hřebíka, M. Engelice a J. Pecla
s manželkou. Další fotografie ukazuje
Bačovku těsně před soutokem s Labem
i primitivní lávku, která přes ni vedla.
Zmíněná chata byla využívána přibliž-

Sokolská chata u Labe r. 1945 - Zd.
Nedbal, J. Šindelář, Zd. Vacková,
V.  Muzikář, Zd. Bulíček, Vl. Poklopová, H.
Libánská, ostatní dívky jsou kamarádky
z Poděbrad  

H. Libánská, J. Hřebík, Vl. Poklopová  

Chata Sokola u Labe za Bačovkou

Vl. Poklopová, L. Černá, J. Pižlová,
J. Pecl, Zd. Bulíček, M. Engelic r. 1947   
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ně do roku 1952, potom její návštěvníci
začali zakládat rodiny a na nějaké „čundrování“ jim nezbýval čas. Chata byla
rozebrána a zlikvidována.

Lávka přes Bačovku u soutoku s Labe  
r. 1945 - 1950

A když už jsem u Labe, zavzpomínáme, jak to tady na konci 40. a v 50. a
60. letech vypadalo a jak tady v tomto
období bylo živo.
Labe u Osečka i jeho okolí tenkrát
vypadalo úplně jinak než dnes. Bylo
neregulované, nepříliš hluboké, místy
se dalo pohodlně přebrodit, jak dokazuje snímek z konce 40. let, na kterém
sokolové St. Kahle a J. Starý zakotvili
se svou kánoí na písečném ostrově
uprostřed řeky u Přehradí. Nebylo ještě
zbudováno zdymadlo, po řece nemohly
plout větší lodě, hladinu brázdily pouze
pramičky chatařů a kánoe vodáků. Voda
v řece byla čistá, krásně se v ní dalo
koupat a rybařit.

Na Labi u Předhrádí J. Starý a  St. Kahle  r. 1946 - 1947
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Přepravu osob přes řeku, chodců
i cyklistů, zajišťoval převozník pan Veis
se svými pramičkami, pomocí vesel
i lana nataženého přes řeku (později při
projíždění lodí se toto lano dalo spustit
na dno řeky). Pro přepravu velkých nákladů sloužil panu Veisovi velký prám,
který převozník poháněl ručně pomocí
dlouhého bidla. Tak převážel i nákladní
auta zásobující restauraci paní Novákové, i koňské povozy na pole na pravém,
oseckém břehu Labe.
Podobný přívoz, ale podstatně menší pouze pro chodce a cyklisty, provozoval u soutoku Labe s Cidlinou převozník
pan Graubner. Tak bylo možno dojet pohodlně na kole po pravém břehu Labe
z Osečka do Poděbrad. Dnes už tento
přívoz neexistuje.
Lodní doprava, zatím rekreační, na
trase Poděbrady – Cidlina – Oseček –
Přehradí – Kolín, začala koncem 50. let
po regulaci Labe a výstavbě zdymadla.
První lodí, která na této trase jezdila,
byla Cidlina. Nákladní doprava, hlavně
doprava uhlí ze Severočeských dolů do
elektrárny Chvaletice byla na řece provozována později, v 70. a 80. letech.
Bohužel tato idylka netrvala příliš
dlouho. V 70. a 80. letech průmyslové
podniky v Pardubicích a Kolíně znečistily svými odpadními vodami řeku tak,
že se z ní stala zapáchající mrtvá stoka.
Nedalo se v ní koupat ani rybařit, byla

zrušena i rekreační plavba po Cidlině.
Čilý a pestrý život na Osečku začal upadat. Na konci 20. století se tento stav
naštěstí změnil a dnes se v Labi dá
opět koupat i rybařit. I přívoz je v provozu, jenom převozník je už jiný.
Z Velkého Oseka se na Oseček dalo
celkem dobře dojít pěšky nebo dojet na
kole po docela dobré pěšině. Dojet tam
autem nebylo možné, přes primitivní
úzký můstek kryjící odtok vody ze Starého Labe do Bačovky by auto neprojelo. Podél pěšiny bylo v úseku od Máčidla ke Starému Labi instalováno několik
laviček pro odpočinek unavených poutníků. V neděli, za hezkého počasí, putovaly z Oseka rodiny s dětmi pěšky
k Labi, aby tam v přírodě, při posezení
s přáteli v zahradní restauraci paní
Novákové, strávily příjemné odpoledne. Děti se mohly i vykoupat, k tomu
jim dobře posloužila písčitá mělčina
na druhém břehu kousek po proudu.
Osecká mládež jezdila k Labi na kole.
V 80. letech byla pěšina, stejně jako
můstek u St. Labe, rozšířena a upravena pro provoz aut, takže dnes už pěšky
k Labi nikdo nechodí.
Chat u Labe na Osečku tenkrát
nebylo tolik jako dnes. Ty nejstarší
se nacházely v okolí restaurace a také
na pravém břehu směrem k Bačovce.
Už tenkrát také stálo 10–15 chat naproti na levém břehu. A na pravém břehu
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před přívozem stále stojí několik chat
z té doby. K hromadné výstavbě chat
došlo u Labe až koncem 60. a v 70. a
80. letech. Dnes je vlastně celá bývalá
louka za lesem zastavěná.
Na své si u Labe na Osečku přišli
i sportovci. V létě se tady sportovalo
skoro denně, pravidelně o víkendech.
Na hřišti u chaty poděbradských sokolů
se hrál volejbal a nohejbal na přilehlé
loučce fotbal. Volejbal se hrál i na hřišti
u chaty kolínského knihkupce  Melounka Kousek po proudu, kde za účasti
chatařů Koblice, Skalského, Kranka a
Zacharníka, osečanů Skřivánka, Kahleho, Šimůnka, Muzikáře, Vokála, Sýkory, Kličky, Hudce, Tichého, Vilímka a
dalších hráli hlavně o víkendech i hráči ze širokého okolí, z Velimi, Sokolče,
Poděbrad. Hrál se tam opravdu dobrý
volejbal a vyrostly tam další generace
volejbalistů. Toto hřiště už dávno neexistuje, to druhé u restaurace je stále
v provozu, i když méně a méně.
Končím své vzpomínky na prostředí
rušný letní život u Labe na Osečku na
konci 40. a v 50. a 60. letech minulého
století, končí výlet do časů našeho mládí. Příliš se sice historie Sokola netýkal,
ale snad vás, hlavně pamětníky těchto
časů, zaujal. Doufám, že jste se při čtení příliš nenudili a možná i ve vás toto
povídání vyvolalo nějaké vzpomínky.
Václav Židů

VZPOMÍNKA
Letos zasáhly fotbalový klub Viktorie Velký Osek dvě smutné události – její řady navždy opustily dvě významné osobnosti její historie.
V červenci zemřel ve věku 67 let Ladislav Melichar, bývalý hráč a dlouholetý funkcionář Viktorie, který se v krizových 80. letech spolu
s Milanem Váchou zasloužil o to, že klub toto kritické období přežil a fotbal v Oseku zůstal zachován.
Také v červenci zemřel v 80 letech jeden z nejlepších fotbalistů v historii Viktorie Miroslav „ICA“ Vilímek. Všestranný sportovec,
který kromě fotbalu hrál velmi dobře i volejbal, stolní tenis, basketbal, nohejbal. Vzor klubové věrnosti, který i přes nabídky divizních mužstev
zůstal věrný Viktorce a do svých 38 let v ní odehrál 26 sezón.
Oba sportovci zanechali v historii oseckého sportu výraznou stopu a za to jim patří náš dík a vzpomínka.
												
Čest jejich památce!
			
V další vzpomínce si připomeneme výročí člověka, o kterém toho v Osečanu bylo už hodně napsáno. Sokol, křesťan a rybář Miroslav
Kahle by se 2. září dožil 100 let. Hodně znamenal především pro osecký sport. Jeho rukama sokolského cvičitele prošli v polovině minulého
století všichni osečtí sportovci, kteří u něj pro svůj sport získali nutné základy – obratnost, mrštnost, sílu a vytrvalost. Sokolskými a křesťanskými
zásadami se řídil celý život. Takoví lidé v naší společnosti čím dál víc chybí.
											

Václav Židů
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POZVÁNÍ NA LIBICKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2013
Podvanácté uspořádá Divadelní
spolek Vojan Libice nad Cidlinou přehlídku ochotnického divadla. V jeho
průběhu se v libickém kulturním domě
představí se svými zajímavými inscenacemi celá řada vyspělých souborů z
celé České republiky. Hostem festivalu
bude navíc skvělý orchestr Harmonia
1872 Kolín. Přehlídka Libický divadelní podzim startuje v sobotu 28. září v
15 hodin pohádkami O kohoutkovi a
slepičce a Kuře cupity v podání Loutkohereckého souboru Před branou Rakovník. Dospělým divákům bude tentýž
den od 19.30 určena komedie Michaela Frayna s názvem Bez roucha aneb
Ještě jednou zezadu. Hra pojednává o
jednom hereckém kolektivu a mnoha
jeho peripetiích při přípravě premiéry.
Ve středu 9. října v 10.30 uvede Hravé
divadlo Brno pohádku Nosáčkova dobrodružství-Pinokio.
Divadelní inscenace vznikla na motivy známé knihy pro děti. Hlavní postavou příběhu je malý panáček, kterého si
truhlářský mistr zhotoví ze dřeva. Další
představení se potom uskuteční v sobotu 26. října v 15 hodin a bude patřit
především dětem. Domácí ochotníci
sehrají pohádku Václava Berana s písničkami Pavly Zachové Čarovný kámen.
Sobotní program ještě nabídne v 18.30
veselohru amerického autora Joe Di Pietra Potichu to neumím, jsem vášnivej.
Báječná a laskavá komedie pojednává
o radostech, strastech a generačních
střetech jedné americké rodiny italských přistěhovalců v New Jersey. Do
Libice ji přiveze DS Vojan Hrádek nad
Nisou. Potom v sobotu 9. listopadu v
18.30 nabídne divákům Divadelní spolek Jiří Poděbrady brilantní tragikomedii
Sarah Ruhlové Uklizený dům. Diváci se
mohou těšit na dojemnou hru o úklidu
vlastní duše a vlastního svědomí. Jedná
se o alegorii dnešní doby v nádherném
americko-brazilském balení. Uklizený
dům spojuje komedii a tragédii, přibližuje život a smrt a ukazuje, že žádný dům
ani život nebudou tak čisté a jasné, jak
bychom si je přáli mít. Přehlídka potom
pokračuje v sobotu 30. listopadu v 15
hodin.
Loutkoherecký soubor Čmukaři Turnov se představí se svými Pletenými
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pohádkami. Čtyři půvabné příběhy jsou
pleteny-vyprávěny s lehkou nadsázkou
a humorem. Každá pohádka je napsána s fantazií a citem pro poetiku. Událostí festivalu zřejmě bude uvedení hudební komedie podle známého románu
Alexandra Dumase Tři mušketýři. DS
Ty-Já-Tr Praha připravil neuvěřitelnou
parafrázi jednoho z nejslavnějších romantických příběhů světové literatury.
Diváci jsou zváni v sobotu 30. listopadu,
začátek je v 18.30.   O týden později v
sobotu 7. listopadu od 16 hodin zavítá
do kulturního domu orchestr Harmonie
1872 Kolín. Repertoár tělesa zahrnuje
všechny hudební žánry, od operní, operetní, muzikálové a symfonické tvorby
klasiků i současných autorů, jak našich,
tak světových. Skvělý orchestr diriguje libický rodák Petr Stříška. Adventně
laděný koncert začne v 16 hodin. Dvanáctý ročník přehlídky Libický divadelní
podzim skončí v sobotu 14. listopadu.
Domácí soubor nejprve nabídne v 15
hodin premiéru pohádky Jindřišky Netrestové (podle Boženy Němcové) Neohrožený Mikeš. Večer v 18.30 je na
programu další premiéra hry, s titulem
Ale já jsem doktor Johann Faust. Příběh známé postavy z dávné německé
legendy zpracoval Jiří Hlávka.     
Milan Čejka

Zpravodaj obce Velký Osek
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DRAČÍ LODĚ 2013 VE VELKÉM OSEKU
VELKOOSECKÝ DRAK
OPĚT USEDL NA HLADINU
MÍSTNÍHO PÍSÁKU.
Již IV. ročník závodů dračích lodí o
putovní pohár obce Velký Osek hostil rekordní počet jedenácti posádek z
Velkého Oseku a okolí. Krásné počasí
a nádherná atmosféra “velkých“ závodů
umocněná nafukovací vstupní branou,
pro děti pak skákacím hradem a skluzavkou postavenou soutěžící posádkou
MM Realit.
Posádky si závodů užívaly dle svého a snad nejvíce se bavila místní pod
názvem V.OSECKÉ BABY. V dobovém
oblečení a s různými pokrývkami hlav
bavily diváky i soutěžící. Nejvíce si to
užívaly na vodě. Svojí elegantní klidnou jízdou si dojely s přehledem pro
11. místo. Pozadu nezůstala ani hostující posádka ROZMETADLO. Nejprve
si postavila stan a pak ve spolupráci se
starostou Velkého Oseku uvedla svého
kolegu a spoluzakladatele do síně slávy
ROZMETADLA. Posádka MM Reality
se postarala o zábavu dětem a uspořádala ve spolupráci s obcí sbírku na
postižené povodněmi…Velké díky! Prvně se ukázala posádka obce Oseček a
hned umístění na desátém místě, super
a doufáme, že se na příští ročník přidají
další okolní obce.

Kontrol Tech a MM Reality….No
prostě drama až do cíle, musela rozhodovat cílová kamera! Stejný čas a tedy
stejné pořadí! Májovci porazili Rozmetadlo a Sokol Velký Osek Abecedu PC
časem, který by je řadil v hlavním finále
na druhé místo! O překvapení se postarala domácí posádka myslivců pod názvem PĚTIDUBÍ, která porazila favorizovanou posádku z Libice nad Cidlinou
s názvem Namydlený blesk nejrychlejším časem dne. Hasiči Velký Osek tak
opět skončili třetí.
V.OSECKÉ BABY natolik zaujaly,
že v divácké soutěži získaly nejvíce hlasů a tím i pohár HVĚZDNÝ TÝM.

Všem posádkám děkujeme za sportovní nasazení a divákům za účast a
perfektní fandění.
A již nyní srdečně zveme posádky
i diváky na jubilejní V. ročník v roce
2014, který zase tak trochu o něco více
„okořeníme.“

VÝSLEDKY ZÁVODU
Název posádky

finálový čas

1. PĚTIDUBÍ                   51,80
2. Namydlený blesk        53,28
3. Hasiči Velký Osek       53,62
4. Sokol Velký Osek        52,89
5. Abeceda PC             54,22
6. Májovci                 
55,67
7. Rozmetadlo          
56,71
8. Kontrol Tech                57,26
8. MM Reality                 57,26
10. DRACI Z OSEČKA   58,51
11. V.OSECKÉ BABY     1:07,70
Podrobnosti a fotogalerii o závodu
najdete na www.draci-lode.cz

Níže uvedené výsledky závodu jasně ukazují, že se bojovalo, jak se na
dračí klání patří.
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KDO BY NEZNAL KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ
Čouhá z krajiny široko daleko.
Co je na něm zvláštní na první pohled,  
je   jeho střecha. Jakoby byla uříznutá
těsně za chórem. Měla by pokračovat
až mezi věže. Jako střecha katedrály
sv. Víta v Praze.
Jenže nepokračuje. A tak je loď kostela pod tou střechou se svým stropem
o pár metrů níže nežli klenba zvedající
se nad oltářem s věncem kaplí kolem.
To, co rozděluje vnitřní loď kostela od
chóru, se jmenuje vítězný oblouk. Kolínský vítězný oblouk je ten nejzvláštnější vítězný oblouk, co znám…Neboť na
jedné jeho straně je architekturou pravá
a nefalšovaná katedrála, která by mohla
dělat čest jakémukoli městu Evropy – a
na té druhé straně je obyčejným gotickým kostelíkem, kterých je jen v Čechách požehnaně.
Ono se už moc dobře neví, proč byla
v době budování kolínské katedrály za
stavitele Parléře katedrála tak ušmiknuta…Někdo říká, že v tom byly peníze,
které nebyly. Někdo zase říká, že Praha
trochu žárlila, neboť katedrála v Kolíně
mohla být dostavěna skrze tempo, které kolínští drželi o 400 let dříve nežli ta
v Praze. A někdo zase říká, že Kolín by
byl významným katedrálním
městem… Kde je katedrála,
může být třeba i arcibiskupství…a šmitec! Vedli se na to
učené i neučené spory. Dokonce byla doba, kdy se uvažovalo o dostavění katedrály
přesně v tom smyslu, v jakém
uvažoval Petr Parléř. Chtělo
to jen sejmout   klenbu lodě,
zdi z roviny   triforia vyhnat  
o pár metrů výš, podepřít
je zvenčí sítí pilířů vetknutých
skrze zeď do sloupů, ze kterých se zároveň zvedne nová
klenba. Tíha klenby vytváří
na sloupy, které ji zvedly, tlak
a rozevírá je. Vůči tomu tlaku musí zvenčí působit tlak
opačný. Proto vypadá katedrála jako pavouk.
Kdo by se pustil do takové přestavby, musel by rizika
neúspěchu vyvážit jistotou
úspěchu… A tak ten úspěch
spočítali…Šlo by to! Jenže
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kostel v Kolíně je ušmiknutý. Koho by
v Kolíně napadlo, že za to může náš
dráček! To bylo tak. O přestavbě kostela kdysi uvažoval jeden velice šikovný
architekt. Jmenoval se Josef   Mocker.
Také mu vrtalo hlavou, proč byla katedrála ušmiknutá. A jak si tak lámal hlavu,
potkal vysoko na římse kostela kámen.
Nebyl to jen tak obyčejný kámen. Byl to
kvádr pískovce se značkou kameníka,
který dodával na stavbu materiál. Nebylo by na tom nic divného – kdyby ten
kvádr nepocházel z doby, kdy se kostel  
stavěl za vedení Petra Parléře. Pokud
to byl kámen, který byl do architektury
kostela zabudován, musí někde chybět.
A tak milého Pepíčka Mockerů napadlo
se podívat,  kde ten kámen mohl původně být. A našel to místo. Bylo těsně nad
vítězným obloukem. V místě, ze kterého se zvedá zeď, co je tak ušmiknutá.
Podíval se blíž na kámen. A hop! Našel
v kameni otvor – spíš zátku z pískovce kolem dokola zalitou slitinou olova a
cínu, kterou používali umělci, když skládali dohromady sklíčka vitráží. Slitina se
nalije mezi sklíčka, nechá se ztuhnout,
jedna plástev se přidá k druhé, vsadí do
osnovy, ta do oken, a protože ty velké
vitráže o mnoha metrech čtverečních

váží k tuně, mají ještě sítě výztužných
konstrukcí. Vitráž je zázrakem katedrál.
Pískovcový blok byl nejspíš uvnitř dutý.
Našli tam svitky papíru.
A na jednom byl zachycen ptáček
s rozepjatými křídly. Mrkli na to blíž…a
nebyl to ptáček.
Vypadalo to jako letící drak! Nejdřív
si mysleli, že je to studie k formám chrličů, které mnohdy připomínají hlavy
draků či jiných nestvůr. A přesně nad
hlavou chrliče ten blok pískovcového
kamene původně byl! Dali ho tam nazpátek. Druhý den vypadl ze svého lůžka. Dali ho tam nazpátek.
Třetí den vypadl ze svého lůžka. Dali
ho tam nazpátek. A číhali. Celý den se
nic nedělo. Nastal soumrak. Mysleli si,
že je to netopýr. Jenže to bylo o trochu
větší! Práskalo to ocasem a z tlamičky
tomu létaly jasné plamínky. Frr! Přiletělo to rovnou k hlavě dračího chrliče!
Ohýnek ji ošlehnul. V ten moment se ta
kamenná hlava chrliče probudila k životu! Obrátila se vůči dráčkovi. Ten si sedl
na římsu vedle a něco si povídali. Byl
to zvuk, asi jako když pohladíš kočku a
moc se jí to nelíbí. A do toho praskot!

Zpravodaj obce Velký Osek
Kamenný blok nad chrličem se vyloupl ze svého lůžka! Oživlá hlavice chrliče se však nemohla ze svého sevření
vysvobodit, neboť byla jenom hlavou…
chybělo jí tělo. Kolínští udělali kravál a
dráček se vznesl k nebi a zmizel. Hlavice chrliče se proměnila zpět v pískovec.
Jediné, co zůstalo jako stopa připomínající ten neobvyklý příběh noci, byl
vysunutý blok pískovcového kvádru. A
prasklina na zdi! Táhla se až k vítěznému oblouku! Tak proto tenkrát nedostavěli katedrálu! Bortila se jim nad místem
s dračí hlavicí chrliče! A tak je dodnes
nad  tou hlavicí dráčka z pískovce ďuzna ve zdi. Nevěříte?  Když býval v jižní
věži kostela zvon Vužan, občas nad Kolínem zazvonil zčistajasna a znenadání! Přitom ve zvonici nikdo nemohl být!
Hned tam vlítli a kontrolovali, zdali jim
někdo neloupe z Vužana zlato. Vužan
byl netknutý.

Jen drnčel jak pominutý. Koukli
vzhůru do věnce trámů a uviděli ho!
Dráček. Práskal ocáskem do těla zvonu! A že na něj vezmou halapartnu a
propíchnou ho! Dráček už to jednou zažil a dal si bacha.
Když už měl té honičky tak akorát
dost, vznesl se a tradá domů do Oseka. Moc se mu ale nelíbilo, jak ho chtěli
propíchnout jen proto, že cinkal. A tak
lítal do Kolína za Vužanem na truc skoro každou neděli.
Náš dráček totiž nade vše miluje
muziku. A Vužan ji uměl jak z partesu!
Muzicíroval s Vužanem, až se z toho
málem dočista v Kolíně pomátli na jednu hromadu hlava nehlava.
Jednoho dne jim došla trpělivost.
A tak ze svého středu vybrali nejšikovnějšího měšťana a poslali ho
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do Oseka, aby vyhmátl toho dráčka,  
kdyby chtěl zase po Kolíně strašit normální lidi. Měšťan to byl opravdu šikovný
a dráček raději zůstává od 30. března
roku 1591 doma. Ale má na tu famílii
z Kolína pifku dodnes. A tak ucpává
pravidelně Minžu. Nebo dělá jiné vylomeniny. Jarda Kolínských už z toho má
frmol, že neví, kde mu hlava stojí.
Tuhle volal do Kolína na radnici, že
by se chtěl rod Kolínských po 422 letech vrátit domů na Vejfuk.
Protože dráčka v Kolíně už dlouho
nikdo neviděl, pověděli mu, ať se jde
s nějakým dráčkem z Oseka vycpat.
Asi to neměli dělat. Tuhle jsem viděl
Járu Kolínských, jak si s někým povídal
v chroští na Tonici.  Zčistajasna se tam
zablesklo a zasvištělo to, jako když hladíš kočku a nemá na to náladu.
V Kolíně se asi budou dít věci…

Ilustrace „draka“ ze svitku papíru ukrytého v pískovcovém kvádru
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SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA DTEST
NEJČASTĚJŠÍ OMYLY
ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ
Přestože se povědomí českých spotřebitelů o tom, jaká mají práva, zvyšuje, poradci spotřebitelské poradny sdružení dTest se stále setkávají s mnoha
omyly a mýty, které spotřebitelům mohou velmi uškodit, nebo jim přinejmenším zkomplikovat život.
„Velmi často se setkáváme s omyly ohledně toho, jakou formu musí mít
spotřebitelské smlouvy a jaké jsou
možnosti jejich zrušení či odstoupení
od nich,“ vyjmenovává vedoucí právní
poradny dTestu Lukáš Zelený. Přestože
zákon spotřebitelům poskytuje ochranu
jako slabší straně, ani obchodníci nezůstávají zcela nechránění. Pokud se
tedy spotřebitel rozhodne svůj závazek
bezdůvodně nesplnit, může ho čekat
nemilé překvapení, například v podobě
smluvní pokuty.
„Opakovaně se setkáváme s názorem, že pokud není smlouva písemná,
spotřebitel nemá povinnost zaplatit,“
uvádí Lukáš Zelený a objasňuje: „Ne
vždy je však k platnosti smlouvy písemná forma nezbytně nutná. Některé
smlouvy, zejména kupní, jsou uzavřeny
na základě jakéhokoliv projevu, z něhož je jasně patrná vůle obou stran.“
Písemná forma je vyžadována pouze
v případě, že tak stanoví zákon.
S tímto přesvědčením souvisí také
mýtus, který předpokládá, že se smlouva ruší ve chvíli, kdy si zákazník objednané zboží nepřevezme. I zde by taková
situace musela být předem dohodnutá
oběma stranami, jinak má spotřebitel
povinnost zboží převzít. Pokud to neudělá, může ho čekat smluvní pokuta
nebo povinnost nahradit obchodníkovi
marně vynaložené náklady na dopravu.
Ohledně možností odstoupení od
smlouvy panuje ještě více nejasností.
Zatímco mnozí spotřebitelé se domnívají, že odstoupit lze v zásadě od každé smlouvy, pravdou je, že je to možné
pouze v případech, které stanoví zákon
či dohoda účastníků. Výjimku tvoří situace, kdy jeden z účastníků nesplní svoji
povinnost (například dodat zboží či službu včas nebo bez vad) a druhá strana
pak má možnost od smlouvy odstoupit.
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V souvislosti s rozvojem nakupování
na internetu a prostřednictvím telefonu
je častěji na pořadu dne také čtrnáctidenní lhůta k odstoupení od smlouvy
stanovená zákonem, která začíná běžet
okamžikem převzetí zboží zákazníkem.
Ani ta však neplatí univerzálně. „Čtrnáctidenní lhůtu nelze využít v případě, kdy
bylo zboží individuálně upraveno dle
přání zákazníka, dále v případě smluv
na služby, jež jsou se souhlasem spotřebitele poskytovány okamžitě, a také
neplatí pro dodávku novin a časopisů,
nebo audio a video nahrávek a počítačových programů s porušeným originálním obalem. Rovněž nelze takto
odstoupit v případě cestovní smlouvy nebo smlouvy o letecké přepravě,“
doplňuje závěrem Zelený.
Na webové stránce www.dtest.cz/
omyly si spotřebitelé mohou zdarma
stáhnout brožuru „Omyly českých spotřebitelů“.

NÁSTRAHY PŘEDVÁDĚCÍCH
AKCÍ - SERIÁL PŘEDNÁŠEK
NEJEN PRO SENIORY
Sdružení dTest připravuje na období
od října do prosince 2013 seriál přednášek, které nejen seniorům nabídnou
ucelené informace o nástrahách předváděcích akcí a podomního prodeje.
Činí tak další krok k účinné obraně proti
trikům nepoctivých obchodníků.
Na nekalé praktiky těch, kteří využívají důvěřivosti seniorů, dTest dlouhodobě upozorňuje a iniciuje potřebné
kroky ke zvýšení bezpečí všech potenciálních obětí. Vedoucí právní poradny
dTestu Lukáš Zelený, který bude na
přednáškách vystupovat, uvádí: „dTest
se stal odborným garantem kampaně
proti šmejdům a mediálním partnerem
dokumentu Šmejdi, jenž české veřejnosti nabídl ucelený obrázek fungování
těchto často neetických obchodů.“
V souvislosti s Mezinárodním dnem
seniorů, který připadá na 1. října, zahájí dTest seriál dvanácti přednášek, jež
účastníkům pomohou bránit sebe, rodinné úspory i své blízké proti nekalým
a agresivním praktikám užívaným na
těchto akcích. Konání přednášek umož-

nilo spojení dTestu se Zastoupením
Evropské komise v České republice,
jednotlivými centry Europe Direct, Eurocentry a Českou obchodní inspekcí.
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů bude rovněž v televizní premiéře
odvysílán dokumentární film Šmejdi, a
to na ČT 1 od 20:00 hodin a na Slovensku na STV 1 od 20:20 hodin.
Detaily jednotlivých přednášek budou postupně zvěřejňovány v pozvánkách, které budou k dispozici ke stažení
na www.dtest.cz/prednasky.
Seznam přednášek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Most – 15. října
Pardubice – 17. října
Plzeň – 21. října
Liberec – 24. října
Dvůr Králové – 30. října
Hradec Králové – 13. listopadu
Kroměříž – 19. listopadu
Bruntál – 21. listopadu
Brno – 27. listopadu
Olomouc – 3. prosince
Ostrava – 10. prosince
Jihlava – 12. prosince

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

NADĚJE o.p.s. Zdravotní cvičení
Cvičení je určeno pro ženy
všech věkových kategorií
• Cvičení na velkých balonech
Odstraňuje špatné držení těla, posílí, zpevní a protáhne ochablé a zkrácené svaly, vede ke zmírnění až odstranění bolestí pohybového aparátu.
• Cvičení podle L. Mojžíšové
Zpevňování pánevního dna, vhodné při bolestech zad,
bolestí kyčlí a gynekologických problémech.
Cvičení začíná 18. 9. 2013 v 18 hodin
MZŠ Velký Osek- přízemí
Cena cvičení 30 Kč,podložku (nebo deku)+velký balon s sebou.
Cvičí lektorka Alena Vávrová

Starožitnosti Rybáček
Poděbrady
Ing. Zdeněk Rybáček - certifikovaný
starožitník
• Pro podzimní Veletrh 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), drahých kovů (zlato,
stříbro) v obchodě Husova 60, Poděbrady nebo i u Vás doma.
• Odborné poradenství, ohodnocení Vašich předmětů.
• tel. 603 466 788, www.r-antik.cz

KERAMICKÝ KROUŽEK
POUZE PRO DOSPĚLÉ
v MZŠ ve Velkém Oseku

Začínáme 25. září 2013
každou středu odpoledne
od 16.30 do 19.30
• Cena za kroužek je 135,- Kč
na 3 hodiny
• V ceně je zahrnut materiál
- keramická hlína, glazury, příspěvek
na el. energii a nájem

Informace na tel. 776 333 678,
Jindra Štěpařová
Dle dohody je možno na kroužek
docházet na 1 - 2 h.
Cena za 1 hod. 45,- Kč.

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 115,- Kč/osobu/den
Jedna noc 470,- Kč/osobu/den + 110,- Kč za každou další osobu
Ing. Tomáš Kliment, Revoluční 35, Velký Osek

Informace na tel: 602 664 531
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: obecni.urad@velky-osek.cz. Nepřijímáme anonymy. Osečan mohou využít také místní podnikatelské subjekty pro reklamu nebo PR články za účelem podpory místního podnikání, kdy je pro ně určena zdarma
1. čtvrtstrana A4. V případě zájmu firem se sídlem mimo obec Velký Osek podléhá zveřejnění inzerce cenám
dle aktuálního ceníku, který je k dispozici na místním OÚ. Uzávěrka pro příjem příspěvků do příštího čísla je
26. 11. 2013.
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