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Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
poslední Osečan tohoto roku se Vám
dostává do rukou v náročném období,
kdy vrcholí přípravy na jedno z nejslavnostnějších období roku a na blížící
se konec roku. Věřím, že se Vám vše
podaří úspěšně završit, abyste si mohli
o vánočních svátcích vychutnat chvíle
pohody, klidu, setkávání s rodinou a
přáteli.
Během zimního období čeká na
obec opět mnoho práce, zejména zimní
údržba silnic a chodníků od napadaného sněhu a opravy a údržba obecních
nemovitostí. Uzavíráme a vyhodnocujeme projekty, které jsme v tomto roce realizovali a připravujeme projekty nové.
Navzdory katastroﬁckým předpovědím
vztahujícím se k roku 2013 lze hodnotit tento rok pro obec Velký Osek jako
jeden z těch dobrých. I když obec stále
splácí mnoho starých dluhů vzniklých
před rokem 2010, dokázala v tomto
roce provést nebo připravit na rok 2014

investice za více než 20 mil. Kč. Mezi
všemi lze uvést především rekonstrukci ulice Havlíčkova včetně veřejného
osvětlení za cca 3,5 mil. Kč, povrchovou
opravu mnoha obecních silnic za více
než 1,2 mil. Kč, obnovu zahrady v mateřské školce včetně nového dětského
hřiště za 750 tis. Kč, nové oplocené dětské hřiště u Dělnického domu za 250
tis. Kč a na rok 2014 připravené zateplení školy a školky za cca 15,5 mil. Kč
s dotací přes 11,5 mil. Kč. Dosud si
obec nemusela vypůjčit žádné peníze.
Toto vše se daří zejména díky zlepšujícímu se hospodaření na obci a efektivnímu nakládání s ﬁnančními prostředky.
I v příštím roce 2014 nás čekají další projekty, např. obnova parku u Dělnického domu, dětské hřiště na Dolíku
(naproti stavebninám U Máčidla) a především zahájení dostavby kanalizace.
Konkrétní způsob realizace dostavby
kanalizace, jakožto nejnáročnějšího
projektu za cca 100 mil. Kč, bude ještě projednáván v zastupitelstvu obce
v roce 2014. Je zřejmé, že na obci je
stále mnoho úkolů a další přicházejí, např. výstavba obecního vodovodu,
rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů,
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obnova Dělnického domu. Realizaci
těchto úkolů je nutné dobře připravit,
aby realizace byla co nejméně komplikovaná.
Snažili jsme se Vám zpříjemnit život v obci i novou výzdobou vánočních
stromků u obecního úřadu a u minerálního pramene. Věřím, že ve Vás napomohou vyvolat hřejivé pocity naděje
a sounáležitosti. A až budete v závěru
roku bilancovat rok 2013, nechť toto bilancování vyzní pozitivně. A snad Vám
k tomu bude nápomocen i tento Osečan. Neustále budu usilovat ve spolupráci s kolegy v zastupitelstvu obce a
na obecním úřadě o to, aby naše obec
byla příjemným místem pro život pracovní i osobní. Děkuji proto všem lidem,
kteří nás v tomto úsilí podporují a spolupracují se mnou a zastupitelstvem
obce. Díky společnému úsilí se totiž
v obci podařilo v tomto roce zrealizovat
mnoho velmi prospěšných projektů.

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 8. 10. 2013 a 26. 11. 2013 se
konala veřejná zasedání zastupitelstva
obce Velký Osek. Byly na nich řešeny
takové záležitosti jako výběr dodavatele
(stavební ﬁrmy) na zateplení mateřské
školky a základní školy v roce 2014,
prodej některých menších obecních pozemků, nastavení regulace podomního
prodeje a hodnocení realizovaných projektů a výběr nových záměrů.
Termín zasedání včetně návrhu
jeho programu je vždy vyvěšen 7 dní
před konáním zasedání na úřední desce před obecním úřadem, na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz a
na obecních vývěskách po obci. Každé
zasedání zastupitelstva je veřejné, 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.
Poslední zasedání zastupitelstva
obce Velký Osek v roce 2013 se koná
17. 12. 2013, na němž bude projednáván rozpočet na příští rok 2014 (viz
níže), následně by mělo zasedání proběhnout v lednu 2014. Zasedání probíhají na Obecním úřadě obce Velký
Osek. 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. HOSPODAŘENÍ OBCE
V ROCE 2013 A NÁVRH
ROZPOČTU NA ROK 2014
Obec během roku 2013 hospodaří
tak, aby dokázala splácet staré dluhy
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převyšující 20 mil. Kč předané
ř d é na konci roku 2010 bývalým starostou obce
Ing. Ottou, zároveň se snaží krýt nutné
provozní výdaje a provádět investice
do nových projektů a záměrů. Obec
si dosud nevypůjčila žádné peníze a
snaží se snižovat náklady na některé
provozní výdaje, např. při nakládání
s odpady. Obci se podařilo v roce 2013
získat mnoho dotací, zejména na zateplení základní školy a mateřské školky ve výši přes 11,5 mil. Kč (celkové
náklady cca 15,5 mil. Kč, realizace
v roce 2014), na opravu Pomníku padlých u Dělnického domu ve výši 120
tis. Kč (celkové náklady 160 tis. Kč),
na obnovu zahrady a dětského hřiště
v mateřské školce ve výši cca 400 tis.
Kč (celkové náklady 750 tis. Kč). Dále
obec získala dary na ekologii – výsadba zeleně, na oslavu 785 let existence
obce a na monitorování veřejného pořádku - nákup fotopastí. Díky získávání
dotací a úspornému přístupu se hospodaření obce postupně zlepšuje a je
tak možné připravovat další prospěšné
projekty.
Je třeba říci, že pokud by obec neplatila staré dluhy vzniklé před rokem
2010 (např. úvěr 12 mil. Kč od Státního fondu životního prostředí na stavbu
I. etapy kanalizace 2001-2005, půjčka
4,1 mil. Kč od města Kolína na stavbu
kanalizačního přivaděče na ČOV Kolín
2003–2005, úvěr 10,5 mil. Kč od České
spořitelny na stavbu obecního bytového domu č. p. 777, půjčka od Písek –
Beton a.s. na projekt Národního bruslařského stadionu), které dosahovaly
ročního rozpočtu obce (bez dotací), tak
by obec nemohla žádné projekty a záměry v letech 2011–2014 připravovat a
realizovat, protože by na ni mohla být
vyhlášena exekuce.
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Pro rok 2014 a roky následující připravuje obec další záměry k realizaci,
zejména dostavba kanalizace (náklady
cca 100 mil. Kč), výstavba obecního
vodovodu (náklady cca do 60 mil. Kč),
rekonstrukce silnice Dukelských hrdinů
(předpokládané náklady cca 15 mil. Kč),
obnova Dělnického domu, po dostavbě
kanalizace se započne i s opravami
dalších komunikací. Bez vyrovnání se
s minulostí není možné plánovat budoucnost, bez splácení starých dluhů
není možné zajistit vyrovnané hospodaření obce, bez dokončení zahájených projektů není možné začít nové
projekty.
V Osečanu č. 1/2014 bude uveden
schválený rozpočet obce na rok 2014,
včetně dalších důležitých informací pro
porozumění ﬁnanční situaci obce.

2. ÚDRŽBA ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V OBCI
Obec získala v roce 2013 od Úřadu
práce v Kolíně neinvestiční dotaci (tj. na
platy) na zaměstnávání téměř 20 pracovníků údržby veřejných prostranství.
Díky těmto pracovníkům byla zajištěna
údržba veřejné zeleně, veřejných prostranství, obecních nemovitostí (např.
Dělnický dům, obecní úřad, mateřská
školka). Upravený vzhled obce vytváří
dobrý dojem nejen pro její obyvatele,
ale i návštěvníky. Do údržby veřejné
zeleně zejména před svými domy (posekání trávy, ořez stromů, úklid listí,
vytrhání plevele z chodníku) se zapojovalo mnoho občanů, za což jim velmi
děkujeme. Velmi si vážíme pomoci při
odklízení sněhu na chodnících před Vašimi domy, jelikož obec nemůže zajistit
v jeden okamžik odhrnutí napadaného
sněhu na všech místech. Nemůžete-li
sníh před Vaším domem odklidit sami,
obraťte se na obecní úřad (tel. 321 795
523, mail: obecni.urad@velky-osek.cz).

Rekonstruovaný Pomník padlých
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3. PROJEKTY OBCE
V ROCE 2013
OPRAVA POMNÍKU PADLÝCH A
KŘÍŽKU NA REVOLUČNÍ
V listopadu byla dokončena oprava
Pomníku padlých I. a II. světové války
u Dělnického domu a opraven byl rovněž křížek na ulici Revoluční (hlavní silnice) vedle staré hasičárny. Tyto opravy
stály cca 180 tis. Kč, přičemž 120 tis. Kč
bylo kryto dotací z Ministerstva obrany.
Dokončená díla můžete vidět na přiložených obrázcích.

I. fáze obnovy parku před Dělnickým domem

Vizualizace projektu revitalizace parku před Dělnickým domem

NOVÁ ZAHRADA V MATEŘSKÉ
ŠKOLCE A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
U DĚLNICKÉHO DOMU

Opravený křížek na ulici Revoluční
u staré hasičárny

OBNOVA PARKU
PŘED DĚLNICKÝM DOMEM
Před Dělnickým domem byla v říjnu
zahájena realizace parku s promenádou, s posezením a s herními prvky pro
děti. Zatím byly vysázeny stromy a keře,
byl srovnán povrch a na jaře 2014 bude
provedena stavebně technická část
projektu, tj. umístění nových lamp veřejného osvětlení, nových laviček, odpadkových košů, herních prvků a vysázení
trvalek. Obrázek, jak má projekt vypadat po dokončení na jaře 2014, můžete
vidět níže. Celkové náklady projektu ve
výši 800 tis. Kč mají být částečně kryty
z rozpočtu obce a částečně z dotace.
Díky tomuto projektu bude vytvořeno
krásné místo k setkávání lidí různého
věku a odpočinku přímo v centru obce.

Podařilo se v průběhu září 2013
zcela zprovoznit nově vybudované hřiště v mateřské školce za cca 750 tis. Kč,
kde část nákladů kryla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ve výši
cca 400 tis. Kč. Děti si novou zahradu
s dětskými herními prvky užívají,
o čemž svědčí i zpráva z mateřské školy
zde v Osečanu.
Nové, oplocené, avšak veřejně přístupné dětské hřiště za cca 250 tis. Kč
(hrazeno plně z rozpočtu obce) bylo
otevřeno od poloviny října 2013 mezi
Dělnickým domem a mateřskou školkou
(viz přiložený obrázek).

Veřejné dětské hřiště
u Dělnického domu

OPRAVY KOMUNIKACÍ
V OBCI
Obnova povrchu komunikací v celé
obci proběhla do konce listopadu 2013
za cca 1,2 mil. Kč. Tyto opravy je třeba vnímat jako provizorní do doby, než
bude provedena dostavba kanalizace.
Každopádně tím byla zlepšena sjízdnost těchto komunikací. U nádražní budovy bylo upraveno parkoviště pro zlepšení parkování osobních automobilů.
(viz obrázek). Na parkovišti bude ještě
provedeno značení k usměrnění parkování a v roce 2014 bude provedena
u tohoto parkoviště další úprava – budou zde umístěny lavičky, stolky a informační vývěsky.

Upravené parkoviště u nádraží ČD
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VÝSADBA VEŘEJNÉ ZELENĚ
Výbor životního prostředí dlouhodobě sleduje stav veřejné zeleně
v obci, navrhuje nové výsadby stromů
a vyjadřuje se k případným návrhům
na kácení a zásadní ořezy stromů. Pod
vedením výboru bylo vysazeno několik
desítek stromů v obci, zejména kolem
potoka Bačovky od mostku u Dělnického domu k železničnímu přejezdu na
Šanghaj, dále pak podél silnice směrem na Volárnu. Další výsadby jsou
plánovány na příští rok.
Obec rovněž obdržela od soukromých vlastníků nemovitostí několik
podnětů na změnu územního plánu
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.
MODERNIZACE
OBECNÍHO ÚŘADU
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místit venkovní vedení elektřiny v ulici
do země, společnost ČEZ s tím však
zásadně nesouhlasila. Omlouváme se
za potíže způsobené stavebními pracemi na rekonstrukci ulice Havlíčkova
všem obyvatelům obce, zejména však
těm, kteří bydlí v této ulici. Věřím však,
že nová silnice včetně parkovacích stání a nového osvětlení (viz obrázek) výrazně zpříjemní život všem občanům.
Jde totiž o jednu z nejvytíženějších ulic
v obci, jelikož slouží pro většinu obyvatel jako spojnice k nádraží.

4. PROJEKTY OBCE
V ROCE 2014
KANALIZACE A VODOVOD

domy napojeny na kanalizaci. Zahájení stavby se očekává do poloviny roku
2014. Ještě před tím by na počátku
roku 2014 měl být soutěžen dodavatel
a na základě tohoto výběru zastupitelstvo rozhodne o dalších podrobnostech
dostavby kanalizace, včetně stanovení
příspěvku za připojení na kanalizaci.
Projekt na obecní vodovod přivedený od TPCA je téměř dokončen a bude
možné v případě vypsání státní výzvy
podat ze strany obce žádost o dotaci
na ﬁnancování jeho výstavby (celkové
náklady do cca 60 mil. Kč). Projekt spočívá v tom, že má být vystavěn nový vodojem, vodovodní rozvody v obci a vodovodní přivaděč mezi obcí Velký Osek
a TPCA.
ZATEPLENÍ MZŠ A MŠ

Obec očekává, že obdrží v nejbližší
době rozhodnutí o přidělení 70% dotace na dostavbu kanalizace (cca pro
50 % nemovitostí v obci, rozpočet dostavby cca 100 mil. Kč). Vlastní realizace dostavby kanalizace má proběhnout
v obci všude tam, kde nejsou stávající

Obec získala dotaci na zateplení
mateřské školky a základní školy, a to
včetně výměny oken. Původně obec
očekávala zahájení realizace projektu
již na podzim 2013, bohužel výběr dodavatele provedený zastupitelstvem obce

S ohledem na nutnost zabezpečení
odpovídajícího technického a administrativního zázemí dle nových standardů
byla provedena modernizace úřadovny
a jednací místnosti v přízemí budovy
obecního úřadu včetně výměny oken.
Jde o prostory, které jsou hojně využívány veřejností k řešení jejich záležitostí.
REKONSTRUKCE
ULICE HAVLÍČKOVA
Rozhodně nejzásadnější realizovanou akcí roku 2013 byla rekonstrukce ulice Havlíčkova včetně nového
veřejného osvětlení, která probíhala
od počátku října 2013. Obci se podařilo původní rozpočet stavby 5,5 mil.
Kč bez veřejného osvětlení snížit na
3,5 mil. Kč včetně nového veřejného
osvětlení. Největší komplikace v průběhu realizace stavby nastaly s opravou
dešťové kanalizace, která byla naprosto v katastrofálním stavu a bylo třeba
provést nové spádování tak, aby voda
skutečně odtékala a nezůstávala pod
povrchem v ulici. V prosinci 2013 tak
musí být ještě opraven úsek navazující
dešťové kanalizace podél silnice v ulici
Palackého mezi ulicemi Havlíčkova a
Hejdukova, jelikož do toho úseku stéká
voda z nové dešťové kanalizace v ulici
Havlíčkova. Obec rovněž chtěla pře-
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Nová ulice Havlíčkova
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dne 8. 10. 2013 byl potvrzen poskytovatelem dotace Státním fondem životního
prostředí (SFŽP) až počátkem prosince
2013. Do té doby nemohla obec s realizací začít. Realizace bude prováděna
ﬁrmou STARKON Jihlava v období od
března 2014 do konce letních prázdnin
2014. Celkové náklady projektů se blíží
16 mil. Kč, obec na ně získala od SFŽP
dotaci cca 11,5 mil. Kč. Díky zateplení a
výměně oken v mateřské škole a základní škole je odhadována úspora za nákup energií ve výši asi 500 tis. Kč ročně.
ZÁKAZ PODOMNÍHO
PRODEJE
Od počátku roku 2014 má být v obci
Velký Osek zakázán podomní a pochůzkový prodej. Konkrétní podmínky
stanoví zastupitelstvo do konce tohoto
roku. Jde o záměr, který vyvstal především na základě ankety na webových
stránkách obce (www.velky-osek.cz) a
mnoha negativních zkušeností občanů.
Jde o aktivitu v mnoha případech velmi
obtěžující až agresivní a pro řadu obyvatel, zejména seniorů, může být takové jednání velmi nepříjemné.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA DOLÍKU
Na jaře 2014 by mělo být vybudováno dětské hřiště naproti stavebninám
(křižovatka ulic U Máčidla a Přemyslova). Hřiště vybuduje obec společně
s rodiči ze spolku Korálek, při jeho výstavbě má být užito jiných materiálů než
na novém dětském hřišti u Dělnického
domu. Náklad na výstavbu by neměl
převýšit 150 tis. Kč.
SMS BRÁNA S INFORMACEMI
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obec uvažuje o rozesílání SMS
zpráv s důležitými informacemi. Zprávy
budou občanům zasílány zdarma Zavedení této služby je ovšem odvislé od
zájmu občanů. Ti, kteří mají zájem této
služby využívat, nechť prosím do dopisu napíší údaje o své osobě - jméno,
příjmení, doručovací adresu, mailovou
adresu a především číslo mobilního
telefonu, na které mají být SMS zprávy
z obecního úřadu zasílány. Dopis
s údaji vhoďte do schránky na dveřích obecního úřadu, nebo jej doručte osobně na obecní úřad. Přihlášku
k této službě je možné zaslat rovněž
prostřednictvím mailu na mailovou ad-

resu obecni.urad@velky-osek.cz nebo
potřebné údaje sdělit i telefonicky na
čísle 321 795 523. Bude-li dostatečný počet zájemců, pak by tato služba
mohla být zavedena od března 2014.
Rozesílané zprávy budou obsahovat
důležitá upozornění a informace, např.
o výpadcích proudu, o svozu nebezpečných odpadů atd.
MAS ZÁLABÍ
Obec se snaží mapovat a připravovat další záměry, např. obnovu veřejného rozhlasu, opravu Dělnického
domu. Jejich realizace je ovšem závislá na ﬁnančních možnostech obce, jelikož vše se najednou realizovat nedá.
Některé projekty je možné realizovat
ve spolupráci s Místní akční skupinou
Zálabí (MAS Zálabí). Jde o regionální
sdružení měst, obcí, podnikatelů, neziskových a sportovních organizací.
Za účelem zmapování společných projektů MAS Zálabí sestavila dotazník,
který naleznete na Internetu pod odkazem http://www.survio.com/survey/d/
S0A7V4Q5C5E3J6J2C, v písemné podobě je k vyzvednutí na obecním úřadě obce Velký Osek. Díky vyplněným
dotazníkům MAS Zálabí sestaví regionální priority, na jejichž ﬁnancování
může pak v zájmu všech členů MAS
Zálabí, tedy i obce Velký Osek, získat
dotační prostředky od státu nebo od
Evropské unie.
SITUACE KOLEM
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Obec se snaží o navrácení fotbalového hřiště zpět za rozumných podmínek (aby zejména nebyly ohroženy
důležité investiční akce obce), bohužel
kromě obce všichni věřitelé společnosti Velkoosecké sportovní, a. s. (v jejímž
vlastnictví hřiště je) tvrdí, že jen díky prodeji fotbalového hřiště a vedlejšího pole
získají své peníze z půjček zpět. Tento
jejich přístup přetrvává i navzdory tomu,
že v srpnu 2013 proběhla neúspěšná
dražba a již 3 roky žádný investor nezačal na hřišti a v jeho okolí stavět velký
stadion nebo sportovní areál. I nadále
tak přetrvává stav nejistoty zapříčiněný
bývalým starostou Ing. Ottou, co bude
s fotbalovým hřištěm, které obec nevlastní od roku 2007. Činnost Ing. Otty v
souvislosti s projektem Národního bruslařského stadionu je stále prošetřována
státním zástupcem a policií, věc má být
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předložena v brzké době k rozhodnutí
trestnímu soudu. Kromě jiného je Ing.
Jiří Otta jedním z věřitelů, který usiluje
o výše uvedený prodej fotbalového hřiště. Jde o politováníhodnou situaci, kdy
trestně stíhaný Ing, Otta rozhoduje o
tom, komu bude patřit fotbalové hřiště.
Věříme, že se situace vyvine pozitivním
směrem pro obec a spolky v ní tak, aby
mohly i nadále hřiště užívat za přijatelných podmínek.

ZÁVĚREM
Věřím, že Vás zajímá dění v obci, a
proto se Vás snažím dostatečně informovat o činnosti starosty a jiných orgánů obce. Pokud není v Osečanu uvedeno vše, co Vás zajímá, nebo se chcete
dovědět o dění v obci více, pak neváhejte a podívejte se na webové stránky
obce www.velky-osek.cz nebo přijďte
na obecní úřad. Rovněž můžete napsat
na mail starosta@velky-osek.cz nebo
zavolat 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 Oseka. Přeji
Vám za sebe, mé kolegy ze zastupitelstva obce a z obecního úřadu příjemné
prožití svátků vánočních, mnoho krásných zážitků i užitečných dárků a závěr roku nechť proběhne ve slavnostní
atmosféře a ať je nastupující rok 2014
úspěšný pro Vás i Vaše blízké.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

Nová ulice Havlíčkova
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ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(SRPEN – LISTOPAD 2013)

Životní jubilea:
80 let:

Miloslava Teslíková
Marie Váňová
Jindřiška Dittrichová

Libuše Hošková
Ludmila Kovaříková
Eliška Skalová

85 let:

Svatava Ptáková
Jiří Chládek

Hana Veselá

90 let:

Věra Marková
Josefa Řeháčková

Libuše Podolínská

93 let:

Anna Vokounová

97 let:

Miloslav Dvořák

Narození:
Jan Melcer

Lukáš Luťha

Vítání dětí:
Barbora Bendová
Valérie Hájková
Josef Popelka
Michael Jan Tučím

Daniel Marcin
Veronika Čižinská
Vilma Sonntagová

Uzavření manželství:
Petr Macháček - Barbora Najbrtová
Jiří Tuba - Lenka Šatavová
Jaroslav Chaloupka - Vendula Loncká

50 let uzavření manželství:
Jiří a Jiřina Hoffmannovi

Úmrtí:
Miroslav Vilímek
Božena Konyvková
Jarmila Měchýřová

Josef Kubíček
Pavel Prantl

Ivana Adamcová
matrikářka
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TŘETÍ ROK VE FUNKCI
MÍSTOSTAROSTY OBCE
Každým rokem se snažím na tomto místě informovat občany o své práci
zastupitele obce a místostarosty. Ponechávám stranou obecné povinnosti a
odpovědnosti místostarosty, vyplývající
ze zákona o obcích (to málokoho zajímá, je to samozřejmost) a soustřeďuji
se na to, čemu nejvíce rozumím – to je
hospodaření obce, stav ﬁnancí a řízení
investičních projektů obce.
V minulých letech jsem popisoval
stav, ve kterém jsme obec převzali. Pro
člověka, který přišel se zkušenostmi
z fungující a prosperující ﬁrmy, byl deprimující. Dluhy, které jen z provozu narůstaly každoročně o 3 miliony, žalostný
stav obecních nemovitostí a komunikací. Obecní úřad, ve kterém se před lety
zastavil čas. Podivné a nákladné smlouvy na špatně fungující internet a telefon.
Kupy nesplacených dodavatelských
faktur, amatérská evidence mnohdy
nedohledatelného obecního majetku
v hodnotě statisíců korun, obecní účty
vyluxované do záporných hodnot. Dalo
by se dlouho pokračovat.
Zastupitelstvo mě pověřilo prací na
zlepšení ﬁnanční situace obce a na
přípravě a řízení investičních a jiných
projektů. Našim prvním krokem bylo
projednání nových reálných splátkových kalendářů dluhů, vypracování ﬁnančního výhledu obce do roku 2016
a okamžitá stabilizace hospodaření
obce. Omezili jsme provozní náklady
obce, zastupitelstvo schválilo zvýšení
koeﬁcientu daně z nemovitostí, abychom i v tak složité situaci mohli připravit projekty pro budoucnost (dostavba
kanalizace, vodovod, zateplení školy a
školky, rekonstrukce komunikací atp.).
Získali jsme dotace v řádu statisíců korun z TPCA, fondů středočeského kraje
apod., díky kterým jsme mohli realizovat drobnější akce (obecní dvůr, chodník u školy, vybavení knihovny a hasičů,
zpomalovací semafory, dětská hřiště),
více ﬁnanční situace obce neumožnila.
Spoustu práce jsme odvedli na projektech (ten na dostavbu kanalizace musel
být zcela přepracován – žádost z roku
2010 byla odmítnuta pro formální chyby). Projekt na vodovodní přivaděč a
vodovod je před udělením stavebního

povolení, projekty na zateplení školy a
školky za cca 15 mil. Kč byly úspěšné
v žádosti o dotace a budou příští rok realizovány, nové projekty na rekonstrukce komunikací mají stavební povolení.
Zmodernizovali jsme internet a počítače v OÚ, zcela nový je i Osečan a webové stránky obce. Informace o činnosti
zastupitelstva a OÚ jsou poskytovány
v nebývalé míře.Zaplatili jsme statisíce
za neúspěšný projekt na dostavbu kanalizace z roku 2010 (nic jiného nám
nezbylo), zaplatili jsme miliony za půjčku na provoz Velkoosecké sportovní
v minulých letech (mj. za výlety fanoušků a rodinných příslušníků funkcionářů,
na rok 2014 zbývá doplatit asi 300 tis.
Kč), z větší části jsou splaceny dluhy
městu Kolín za kanalizační přivaděč na
ČOV v Kolíně. Do poloviny roku 2014
zaplatíme všechny „mimořádné“ dluhy,
průběžně podle splátkových kalendářů
splácíme pohledávky Státního fondu
životního prostředí a ČS (není to samozřejmost, v minulosti nebyly splátkové kalendáře dodržovány a dluhy byly
„tlačeny před sebou“). Provozní hospodaření obce ve třetím roce naší správy
již vykazuje milionové přebytky, které
využíváme na výše uvedené splácení
dluhů a ﬁnancování projektové přípravy nových investic. Přestože je bankrot
obce, který hrozil v roce 2010, odvrácen
a kredibilita obce je opět na přijatelné
výši, je před námi i v této oblasti stále
dost práce. Zlepšující se ﬁnanční zdraví
obce se v minulosti navenek konkrétně
neprojevovalo, stav majetku obce a komunikací zůstával bezútešný – chyběly
projekty i peníze. V letošním roce jsme
však již mohli investovat prostředky do
větších akcí, nejvýznamnější z nich je
kompletní rekonstrukce ul. Havlíčkova
včetně vybudování nové dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Bohužel
přes naši velkou snahu nebylo možné
se s ČEZem dohodnout na přemístění nadzemního elektrického vedení do
země. Důvodem jsou vnitřní předpisy
ČEZ, které dovolují realizovat jen práce
z pořadníku ČEZ, který je na příští roky
uzavřen …Šířka vozovky, chodníků
i zeleného pásu je limitována normami
a museli jsme je tak, jak jsou navrženy projektem, akceptovat. Je na místě

všem, které stavební práce omezovaly,
poděkovat za porozumění a trpělivost.
Akce je plně hrazena z obecních prostředků (projektované náklady rekonstrukce 5 mil.Kč jsme během výběru
dodavatele snížili na 3 mil. Kč) a jsem
rád, že návrh na realizaci této akce již
v průběhu roku 2013 zastupitelstvo odsouhlasilo.

Čilý ruch v Havlíčkově ulici

Provedli jsme nutné opravy obecních komunikací. Nezpevněné cesty
byly upraveny kamennou drtí, opravují
se kanalizační vpusti a nájezdy na asfaltované cesty. Téměř půl milionu jsme
investovali do opravy dešťové kanalizace Na stráži. Vyasfaltováno bylo parkoviště u nádraží a Nádražní ulice.

U nádraží se dá opět normálně parkovat
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Opravili jsme výmoly a výtluky na
asfaltovaných komunikacích v téměř
celé obci. Byla použita technologie nanášení asfaltové emulze s jejími výhodami i nevýhodami. K výhodám patří
náklady, k nevýhodám to, že vyžaduje
pevný podklad a okraje opravovaného
výtluku. Přestože jsme na opravy použili 13 nákladů emulze, dováženého z výroby speciálním autem, nepovažujeme
opravy za deﬁnitivní. K nim přistoupíme
až po dobudování kanalizace a vodovodu. Některé ulice (Dukelských hrdinů,
Politických vězňů aj.) nemá smysl příliš
„záplatovat“, tam je nutná kompletní rekonstrukce, se kterou počítáme.

Nedaleko pomníku průběžně rekonstruujeme park před Dělnickým domem.
S prostorem si zjevně po odstranění
„děla“ nikdo nevěděl rady. Budujeme
zde postupně na základě profesionálního projektu parčík pro setkávání a
odpočinek seniorů a maminek s dětmi.
Tým pana Kolínského zde vysadil dřeviny a keře, příští rok chceme s využitím
dotace TPCA nebo ČEZ doplnit osvětlení, chodník a lavičky. Tento exponovaný
prostor by měl být opět vyhledávaným
a reprezentativním místem uprostřed
obce.
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komunikací. V jednom ze svých dřívějších příspěvků do Osečanu jsem uvedl,
že nám ruce svazují dluhy, nadělané
předešlým vedením obce. Těšíme se na
to, že v příštím roce se nám již podaří si
ruce z větší části uvolnit a investovat do
majetku obce významnější částky.
Děkuji všem, kteří nám zaslali svoje
přání připojit se v budoucnu k rozšířenému obecnímu vodovodu. Váš zájem
evidujeme a bude využit při plánování
postupu prací na rozšíření vodovodní
sítě v obci.

RNDr. Vladimír Matuš
Místostarosta obce

ZPRÁVY Z OBECNÍ
POLICIE
ZE SLUŽEBNÍ KNIHY
OBECNÍ POLICIE
V noci na 09.07.2013 zřejmě někdo
zkoušel svoji sílu a vysypal několik popelnic s komunálním odpadem a jednu
odhodil do toku říčky Bačovky. Provedeným šetřením se bohužel nepodařilo
siláka zjistit a ke škodě na popelnicích
také nedošlo.
Úprava terénu před DD a výsadba dřevin
„Turbostroj“ na asfaltovou emulzi

Obzvláště mě potěšilo, že jsme s využitím dotace Ministerstva obrany mohli
rekonstruovat Pomník padlým poblíž
Dělnického domu. Dříve chátrající objekt je opět důstojným holdem padlým
hrdinům světových válek, na které by se
nemělo zapomenout.

Práce na rekonstrukci Pomníku padlým
a rekonstruovaný pomník
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Rekonstruovali jsme zanedbaný
pomník - kříž na ulici Revoluční a rádi
bychom s církví spolupracovali na
uskutečnění projektově připravené rekonstrukci kostela, jehož je vlastníkem.
Provedli jsme nezbytné opravy sociálního zařízení a úřadoven Obecního úřadu.
Uplynulý rok považuji pro hospodaření obce za úspěšný. Po dvou letech
šetření, konsolidování ﬁnanční situace a práce na projektech a žádostech
o dotace jsme mohli přistoupit ke konkrétním pracem na zlepšení stavu majetku obce. V příštím roce nás kromě
jiného čekají ﬁnančně i organizačně
náročné akce zateplení školy a školky,
výběr zhotovitele dostavby kanalizace
i žádost o dotaci na dostavbu vodovodu,
bude-li vypsána příslušná výzva. Pokud
to ﬁnanční situace dovolí, chtěli bychom pokračovat i v další rekonstrukci

Dne 9.7.2013 hlídka OP zjistila znečištění pláže písníku u Motelu odpadky.
Provedeným šetřením na místě a zajištěním důkazů se podařilo zjistit jednoho
ze strůjců znečištění, který se dostavil
na výzvu k podání vysvětlení na služebnu OP. Pro tentokrát byla věc vyřešena
domluvou s tím, že ještě týž den bude
pláž uvedena do čistého stavu.
Truhlíky s květinami se zřejmě zalíbili neznámému pobertovi na Husově náměstí v noci z 15. na 16.7.2013
a odnesl je neznámo kam. Vzhledem k
tomu, že se k události nemohli vyjádřit
žádní svědci a šetřením se nepodařilo
zjistit pachatele, byla věc „odložena“.
Dne 19.7.2013 se zastesklo po svobodě cizokrajnému papouškovi a usídlil
se na zahradě domu ve čtvrti Na Stráži.
Bohužel se papouška nepodařilo strážníkům odchytit a ani pátrání po majiteli
nebylo úspěšné. Tak snad jen popřát
hodně štěstí a příjemný let.

Zpravodaj obce Velký Osek
20.7.2013 nahlásila obsluha benzínové čerpací stanice v ul. Revoluční
krádež benzínu v hodnotě 300 Kč. Jelikož existuje kamerový záznam z této
krádeže, hlídka OP neprodleně vyrozuměla PČR a vydala se pátrat po
místních komunikacích, bohužel bez
kladného výsledku. Nicméně událost si
převzala PČR k dalšímu opatření.
13.8.2013 nahlásil pozorný občan
propadlou vozovku v ul. Tyršova, hlídka
OP na místě zjistila, že se oznámení
zakládá na pravdě a provizorně označila místo propadu. Následující den pracovní skupina obce propadlou vozovku
opravila.
Dne 21.8.2013 zjistil majitel stavebnin vloupání do objektu a krádež barevných kovů. Jelikož je zde důvodné
podezření ze spáchání TČ, byla událost
oznámena PČR k dalšímu opatření.
V odpoledních hodinách dne
19.9.2013 neuklidil po svém čtyřnohém
kamarádovi exskrement majitel v ul.
Komenského. Hlídkou OP byl upozorněn na povinnost neznečišťovat veřejná
prostranství, a jelikož to byl první případ
tohoto majitele psa, věc byla vyřešena
domluvou.
Klidný zbytek roku 2013
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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TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU
VE VELKÉM OSEKU

Výsadbu dřevin chceme realizovat na
podzim 2014.

Vážení občané Velkého Oseka

Před výsadbou zeleně povedeme
jednání s komisí pro zeleň při obecním zastupitelstvu obce. Na rekultivační práce a výsadbu zeleně ukládáme na vázaný účet částku 170 000Kč
již od roku 2006. Čerpání peněz
z tohoto účtu je podmíněno souhlasem obce, ministerstva pro životní
prostředí a báňského úřadu.

Dovolte mi podat Vám stručnou
zprávu o činnosti naší společnosti ,,Písek – Beton“a.s. na pískovně,
která leží v katastru Vaší obce.
Příprava nové pískovny začala
v roce 2007 a do roku 2010 byla vybudována potřebná infrastruktura pro
těžební činnost (komunikace, administrativní budova, trafostanice, kabelové rozvody, atd.) Po instalaci těžební
technologie jsme od 1.11.2011 zahájili těžbu a prodej na této pískovně.
Bývalá pískovna Hradišťko II je v současné době po vytěžení upravována
v souladu s plány rekultivace.
Zahájení těžby na nové pískovně
nebylo vůbec lehké, a to vzhledem
k jiné kvalitě těženého písku a omezené produkci těženého kameniva.
K nižším číslům prodeje v roce 2012
a 2013 oproti letům minulým přispěla
také hluboká recese ve stavebnictví.
Výhledy pro rok 2014 nejsou zatím
také lepší.
Z hlediska postupu těžby a objemů
prodeje je předpoklad vytěžení plochy
vedle asfaltové komunikace do konce roku 2014. Následně bude těžena plocha směrem k trati. V letošním
roce jsme již zahájili rekultivaci břehu
přiléhajícího k asfaltové komunikaci.

V létě 2013 jsme provedli kontrolní měření hluku, které prokázalo,
že naše činnost je v souladu s hygienickými požadavky.
Pomáháme obci našimi výrobky
pro její potřeby. Menší ﬁnanční částkou přispíváme tělovýchovné jednotě
Sokol v obci.
Přemístěním sídla společnosti
z Hradišťka do Velkého Oseka přispíváme také částečně dle zákonů
z daní, které platíme obecnímu rozpočtu.
Za dosavadní dobrou spolupráci chceme poděkovat zastupitelstvu
obce.
Zároveň mi dovolte Vám všem popřát v roce 2014 mnoho zdraví a štěstí
ve Vašem životě.
S pozdravem
Ing. Pius Ďurovec,
ředitel společnosti ,,Písek.Beton“,a.s.

Letecký pohled na obec Velký Osek
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ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
PŘESPOLNÍ BĚH A FLORBAL DÍVKY 8. A 9. TŘÍDA

3. místo – družstvo chlapců 5. třída
(Konyvka, Karban, Košata, Váňa, Baloun)
1. místo v jednotlivcích obsadil František
Konyvka

V okrskovém kole ﬂorbalového turnaje dívky z 8. 9. třídy vybojovaly 2. místo
a postoupily do okresní ﬁnálové skupiny. Ve ﬁnále obsadily šesté místo a vybojovaly si postup na Kolínské sportovní hry. Všem dívkám, Markétě Hartmanové, Elišce Kulichové, Anně Babčanové, Kateřině Heresové, Adéle Bohaté,
Janě Roubalové, Štěpánce Šamšové, Marii Macurové a Kateřině Švandové,
gratulujeme.

MINIVOLEJBAL

Mezi dvaceti sedmi týmy kolínského okresu vybojovali Honzík Žilka a
JakubSvoboda stříbrné medaile. Postoupili z prvního místa ze základní
skupiny a ve ﬁnálové skupině utrpěli jen jedinou porážku. Další družstva
v základní skupině ve složení Štěpán Hloucal a Tomáš Bayer vyhrála tři
zápasy a Tomáš Bureš s Martinem Průchou porazili čtyři týmy. Všem chlapcům ze čtvrtého ročníku gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
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ŠKOLNÍ SPORT

ATLETICKÝ TROJBOJ
V pátek 27. 9. 2013 se žáci naší školy zúčastnili v Kolíně Atletického trojboje pro 1. stupeň. Jako vždy se naši malí sportovci
v silné konkurenci ostatních škol neztratili.
Nejlepšího výsledku dosáhla Kristýna Šlehubrová z V. A, časem 8,10s vyhrála sprint na 50 metrů. Ve skoku dalekém zvítězil
Dominik Váňa z V. A skokem dlouhým 382 cm. Výborně si vedla i Veronika Frintová z V. A, která byla v hodu kriketovým míčkem
(29,17 m) pátá. Vynikající byla i štafeta 10x200m ve složení K. Šlehubrová, J. Kraftová, V. Frintová, J. Žilka, J. Svoboda, T. Dašek,
D. Váňa, D. Košata, R. Pelikán a F. Konyvka, která nestačila pouze na štafetu 7. ZŠ a vybojovala krásné druhé místo.
Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji jim spoustu dalších sportovních úspěchů.
Ivana Kampeová

STOLNÍ TENIS
17.10.2013 v Býchorech naše dívčí družstvo ve složení Markéta Hartmanová a Anna Babčanová úspěšně reprezentovalo
naši školu a dívky přivezly bronzové medaile za třetí místo.

VYBÍJENÁ
V sobotu 5. října T. J. Sokol Velký Osek pořádala župní přebor ve vybíjené, kterého se zúčastnila družstva z Kolína, Zásmuk,
Sokolče a Peček.
V kategorii starších žákyň jsme měli zastoupení dvou družstev. Družstvo ve složení Markéta Hartmanová, Lenka Hermanová, Saša Klimentová, Martina Loskotová, Kačka Klimentová a Tereza Holubová obsadilo krásné 2. místo. Děvčata Justýna
Špinková, Kačka Koudelová, Bára Hermanová, Veronika Frintová, Kamila Loskotová a Johanka Kraftová v kategorii starších
žákyň sbírala zkušenosti. Toto družstvo obsadilo 6. místo.
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Kategorii mladších žákyň reprezentovala Kačka Hovorková, Eliška Pancová, Eliška Tázlerová, Kája Kratochvílová, Sabinka
Paroulková, Maruška Špačková, Jana Drdová a Kačka Kubišová. Děvčata si po urputných soubojích odnesla z přeboru diplom,
pohár a dort za 3. místo.
Helena Babáková, T.J. SOKOL Velký Osek

Mladší a starší žákyně

Starší žákyně
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Zpravodaj obce Velký Osek
„VŠICHNI JSME NA JEDNÉ
LODI“
Vy všichni, kteří chodíte okolo naší
mateřinky, jste si jistě všimli velkých
změn na zahradě školky. Proběhla zde
velká rekonstrukce zahrady, hlavně herních prvků pro děti.
Začátkem července získala obec
Velký Osek dotaci od MMR na rekonstrukci zahrady. Během prázdnin začala ﬁrma Tomovy parky instalovat herní
prvky. Nejen za získání této dotace, ale
i za veškeré pomocné práce patří velké
„děkuji“ obci Velký Osek a jejím zaměstnancům.
Nesmíme však zapomenout, že na
tvorbě návrhu zahrady se podílely také
děti, které pomocí pastelek přenesly
své představy na papír. V jejich návrzích se často opakoval motiv dětí hrajících si na lodi, proto bylo naším velkým
přáním, aby se dominantou zahrady
stala právě loď.

„Lodě s sebou nesou určitou symboliku, a to takovou, že jsme tady ve
školce jeden tým. Děti, učitelé, všichni
zaměstnanci školy jsme na jedné lodi.
Vzájemně spolu komunikujeme, respektujeme se a vytváříme nové hodnoty.“
Kam tedy mohou děti ve svých
fantaziích doplout?
Než odplují, neměly by zapomenout podrbat za uchem svého pejska
(kladina jezevčík) a zamknout dveře
domečku na petlici (hrací domek). Výstupem na loď se mohou stát kýmkoliv
si budou přát, třeba i zlověstnými piráty,
kteří právě o vlásek unikli vězení (síťová
průlezka). Na svých cestách se mohou
setkat s lidmi odlišných kultur, od nichž
se toho dá mnohému naučit, třeba košíkovou (basketbalový koš). Také s nimi
mohou prožít různá dobrodružství, jako
například chůzi přes provazový mostek
nad řekou plnou krokodýlů (zavěšený
mostek) nebo se zhoupnout jen tak pro
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radost (houpačka). Podle zakreslené
mapy (malovací tabule Čmáralka) vyrazí směrem k domovu. A když jim bude
po tom úmorném cestování horko, je
možné se zchladit v moři mezi velrybami a kraby (mlhoviště), pak se usušit na
pláži (pískoviště) a popíjet vychlazený
nápoj s lístkem máty (z naší bylinkové
zahrádky).
Naše zahrada se tedy proměnila ve
skládanku míst, kde děti mohou objevovat, rozvíjet svou fantazii, schovávat se,
setkávat se, spolupracovat a inspirovat
se navzájem, radovat se a cítit se pohodově a bezpečně. Už se moc těšíme na
příští rok, až si budeme zahradu užívat
skoro celý den.
A co říci závěrem? Snad už jen:
„Vzhůru na palubu, děti!“ Vždyť se to
všechno dělalo hlavně pro Vás!

Za kolektiv MŠ Libuše Svobodová
a Nela Smutná
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BOBŘÍK ODVAHY
Letošní „Bobřík odvahy“ se uskutečnil 14. listopadu a účast byla opravdu hojná. Svou odvahu přišlo vyzkoušet přes třicet dětí nejrůznějšího věku.
Ti nejmenší se svými rodiči, ti starší
sami. Děti vyrážely od MZŠ a procházely kolem Bačovky pod mateřskou
školkou až k Lidovému domu. Cestou

potkávaly různé pohádkové bytosti – ty
strašidelné, ale i některé hodné – šaška nebo houbu Mochomůrku. Přitom
plnily úkoly, za které dostaly malou odměnu.
Pro některé děti, především pro ty
menší, byla cesta skutečně zkouškou
odvahy, a to hlavně ve chvíli, kdy potkaly vlka z Červené Karkulky, Bílou
paní, nebo čerta. I přesto, že se trochu
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bály, došly všechny děti cestu statečně
až do konce, kde dostaly za svou odvahu diplom a medaili.
Rádi bychom touto cestou poděkovali dětem i rodičům za účast a doufáme, že se jim Bobřík odvahy líbil stejně
jako nám a těšíme se příště na shledanou.
Vaše SLUNÍČKO

VÁNOČNÍ TRH – PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych chtěla poděkovat všem babičkám, maminkám, dětem z MZŠ a dětem z MŠ, které přispěly svými rukodělnými
výrobky na náš tradiční „Vánoční trh“.
Ještě jednou všem děkuji
J. Štěpařová
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
„VÁNOCE MÁM NEJRADŠI,
KDYŽ JSME VŠICHNI SPOLU,
TO SE NIKDO NEMRAČÍ,
ČASU MÁME HORU.“
Ano, jsou opět tady a jako vždy nevycházíme z údivu nad tím, jak ten čas
rychle uběhl. Verše básnířky J. Dolejšové vystihují plně to, co je na Vánocích to jedinečné. Není to jen rozdávání dárků, ale i společné chvíle s našimi
nejbližšími a přáteli. Mezi naše přátele
můžeme považovat i knihy, neboť i s
nimi můžeme prožít řadu příjemných
zážitků. Jistě mnoho z Vás, ať velkých
či malých čtenářů, objeví knihu pod
stromečkem, ale můžete pro ně „vyrazit“ i do knihovny.
Z novinek beletrie to jsou například
romány a povídky určené hlavně čtenářkám: „Jak jsem se zbláznila“ /I.Devátá/dovede s humorem a nadhledem
sobě vlastním popsat své osobní nepříjemné onemocnění. „Druhý život
Marýny G.“ /V. Klimecká/ oceněno
cenou Magnesia Litera – osudy čtyř
žen na pozadí československých dějin, „Past na duši“ /J. Prokšová/ pohled
do dvou ženských osudů v současné
společnosti. Poněkud satiricky a se
zvláštním humorem se líčí v knize „Co
mi dluží dcera“ /B. Howie/, co všechno
musí podstoupit, obětovat a nakoupit
budoucí matka dítěti od počátku těhotenství do doby než vyroste. A trochu
romantiky v milostném historickém
románu „Slané prokletí“ /J. Pronská/
o paní Solnohradu, majitelce solných
pramenů v Uhrách.
Z tvorby sledovaných a oblíbených
autorů nám přibyly například knihy od
M.Viewegha: „Můj život po životě“ první
kniha po jeho onemocnění, výpověď o
srdečním kolapsu, operaci srdce, ztrátě paměti a pozdějším velmi pomalém
návratu do života. Zcela jinak je laděno
vyprávění Z. Svěráka: „Po strništi bos“
částečně vlastní vzpomínky na dětství,
částečně ﬁkce.
K očekávaným bestsellerům patří
jistě i „Inferno“ /D. Brown/ další thriller s hrdinou R. Langdonem, který se
představil v kultovní Šifře mistra Leonarda. Tentokráte luští záhadu za-

šifrovanou v Dantově Božské komedii. V sázce je opět nejen jeho život,
ale osud celého lidstva.
Takto jsme se dostali k dobrodružné literatuře a detektivkám. Z edice Původní česká detektivka to jsou například : „Záskok za pánaboha“ /P. Jansa/
vražda děkana na vysoké škole, „Příliš
hořká čokoláda“ /Z. Rampichová/ vražda během dovolené na chorvatském
ostrůvku v moři a povídky „Masožravé rostliny“ /E. Kačírková/. Na pomezí
mezi detektivním a historickým románem jsou například tituly : „Vraždění
lazebnic“ /V. Přibský/ Praha v době
Rudolfa II., „Dárek pro mistra kata“ /J.
Bauer/ doba Václava IV. nebo nejnovější případ Oldřicha z Chlumu „Msta
písecké panny“ - /V. Vondruška/ Čechy
za vlády krále Přemysla Otakara II.
K historii dávno minulé bychom
nejraději řadili i období totalitních režimů. Z doby ne tak dávné je autentický příběh mladé Češky zavlečené po
roce 1945 do sovětských gulagů, kde
zázrakem přežila a vrátila se po 19 letech domů: „Krvavé jahody“ /J.Kupka/.
Současnou zrůdnou totalitu v Severní
Koreji zachycuje „Útěk z tábora 14“ /B.
Harden/ neuvěřitelné utrpení a velmi
riskantní, avšak podařený útěk mladíka, který se v lágru již narodil a přišel
zde o celou rodinu.
Z naučné literatury bych chtěla upozornit například na : „Dvanáct osudů“
/H. Walterskirchen/ jak žijí evropské
princezny ve 3. tisíciletí, „ Od žaláře k
oltáři“ /J. Seidl/ emancipace homosexuality od 19. století do současnosti,
„Rodokmen a soukromí T.G. Masaryka“
/M. Košťálová/, „Jiřina Bohdalová. Nehasnoucí hvězda“ /R. Rohál/. Do dob
válečných nás zavedou tituly: „Piráti
svobody“ /J. Marek/ čeští námořníci
v letech 1918-1921, „Sklízeli bouři“ N.
/Cawthorne/ 2. světová válka z výpovědí německých a japonských vojáků.
Obdivovatelé komiksů jistě uvítají
rozsáhlou publikaci „Po stopách kreslených seriálů“, která mapuje historii
českých kreslených seriálů od jejich
počátků po dnešek. Nesmíme zapomenout také na naše dětské čtenáře. Pro

ty zcela nejmenší jsou určeny: „Dvanáct hodin s Oskarem“ /E. Maceková
průvodce dnem pětiletého kluka Oskara a jeho kocoura, „Co by se stalo, kdyby...“ /D. Mrázková/ bilderbuch pohled
na svět dětskýma očima pro děti, které
ještě neumějí číst. Další knihy „Ivanka
ráda jí“/K. Janouch/ krásné ilustrace a
říkadla z běžného života malé holčičky, krásné ilustrace H. Zmatlíkové jsou
v knize „Jakub a Jáchym“/J. Clevin/
příběh chlapečka Jakuba a jeho slona
Jáchyma. Dobrou náladu navodí „Básničky o zvířátkách“ /Z. Špůrová/ nebo
„Pes nám spadla“/M. Kratochvíl/.
Pro trochu větší děti a začínající
čtenáře jsou vhodné: „Hup a Hop na
moři“ /J. Kafka/ příběh dvou opiček
a českého námořníka, „O Květušce a
tesaříkovi“ /J. Vítová/ malá holčička
se velmi zmenší a dostává se do říše
hmyzu. „Mrakodrapy“ /M. Míková/ jsou
tři pohádkové příběhy inspirované autorčiným pobytem v USA, „Dědečku,
vyprávěj“ /L. Špaček/ etiketa pro kluky
a holčičky formou vyprávění o holčičce
Viktorce a jejím dědečkovi. O přátelství
dvou dětí ze školky, které mají neobvyklá příjmení vypráví vtipně „Kosprd a
Telecí“ /E. Papoušková/. Velkou oblibu
získaly i klučičí deníkové zápisky v několika dílech „Deník malého poseroutky“ /J. Kinney/ a podobně tak o sobě
vypráví i dívenka Izzie, která prochází
zmatky počínající puberty: „Nejsem
přece malá“ /C. Hopkins/. Milovníky
četby o zvířatech potěší jistě publikace
„Mlynařík Jiřík“ /J. Martinková/ životní
cesta sýkorky mlynaříka od vylíhnutí z vajíčka po samostatný život plný
dobrodružství. „Brokoviny“ /J. Beran/
příběhy o vzájemných vztazích mezi
člověkem a psem, kočkou. Kdo propadl kouzlu fantasy jistě sáhne po knihách : „Trollí vrch“ /K. Langrish/ osiřelý
chlapec se dostane do krutého područí
zákeřných strýčků a trollů. „Inkarceron“
/C. Fisher/ je oceněná kniha na pomezí fantasy a thrilleru – boj hrdiny o
život v obrovském vězení. Tyto byly a
i další knihy jsou již pro starší čtenáře. Dívkám od dvanácti let jsou určeny : „To se může stát každé holce“ /V.
Řeháčková/ nebezpečí násilí číhá na
každém kroku, „Můří deníky“ /R. Klein/
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hororový příběh z internátní školy s podivnou tajemnou spolužačkou.
Z naučné literatury pro mládež stojí za pozornost několik titulů příruček
z oblíbené řady Děsivá věda a Děsivé
dějiny jako jsou „Lidské tělo“ a „Zmatený mozek-experimenty“, „Zločinci“ a
„Čarodějnice“ /T. Deary/.

Předvánoční prodej nových dětských knih
bude pokračovat
ještě dalších čtrnáct dní!

Toto byla pouze ukázka z novinek
v našem knižním fondu. Jistě si každý ze
zájemců vybere to, co je mu nejbližší, co
ho nejvíce zajímá. Knihovna půjčuje nejen knihy, ale i časopisy různých žánrů.

Nezapomeňte! Kdo dříve přijde, lépe si vybere.
Pod vánočním stromkem kniha nesmí
chybět! Těšíme se na Vás!

Co se odehrálo v knihovně ke konci
roku 2013?
V sobotu 30. listopadu proběhla
již počtvrté celostátní akce DEN PRO
DĚTSKOU KNIHU formou prodeje nových dětských knih a registrací nových
dětských čtenářů zdarma.

NADĚJE O. P. S.
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Příjemné a klidné prožití vánočních svátků
a šťastný vstup do nového roku 2014
všem čtenářům naší knihovny i čtenářům Osečanu
přeje J. Dohnalová
23. 12. 2013 – 1. 1. 2014 ZAVŘENO – DOVOLENÁ

Zpravodaj obce Velký Osek
VO DIVADLO
PODZIM 2013
Poslední dny v říjnu byly pro nás
pracovní. Dne 27. října jsme odehráli,
v kulturním domě ve Veltrubech divadelní představení pohádky „Princové
jsou na draka“. Byli jsme překvapení
velkou návštěvností. Nálada účinkujících a diváků byla báječná. Příjemné
bylo i zázemí ve Veltrubech a vstřícnost
pana starosty Kašpara.
Dne 28. října jsme cestovali s divadelním představením pohádky „Princové jsou na draka“ do Úmyslovic. Představení se konalo v místní sokolovně.
O tom, že každé obecenstvo je jiné,
jsme se přesvědčili hned při prvních
písničkách, kdy s námi začali zpívat
malí i velcí diváci. Jejich spontánností
a radostí z pohádky jsme byli až dojati. Následovalo uznání a poděkování ze
stran rodičů. Výtěžek ze vstupného byl
věnován jako dar Útulku pro psy a kočky v Úmyslovicích.
Poslední den v měsíci jsme se s pohádkou „Princové jsou na draka“ rozloučili, jak jinak, než na naší domovské scéně
ve Velkém Oseku.
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Úspěšnou divadelní sezonu roku
2013 jsme zakončili „Mikulášskou pohádkou“. Pohádka o čertech a polepšeném Péťovi potěšila malé i velké diváky. Těší nás, že mají naše divadelní
představení vždy velkou návštěvnost.
Děkujeme Vám, protože bez diváků se
divadlo opravdu hrát nedá.

Myslím, že duch této akce je stále
velmi pozitivní a příjemný pro všechny
zúčastněné prodávající i nakupující.
Stálý zájem o ni určitě těší ty členy, kteří před lety s tímto nápadem organizace
přišli, ale i všechny další, kteří během
doby i nyní na těchto akcích dobrovolně
pracují.

Na shledanou v roce 2014, kdy uvedeme divadelní hru pro dospělé diváky.

Ošacení, látky, lůžkoviny, obuv a
další neprodávané věci jsou dále roztříděny na dětské, kojenecké a dospělé a
poskytnuty na charitativní účely pro Kojenecký ústav v Kolíně, Dětský domov
v Nymburce a Diakonii Broumov. Děkujeme všem za přinesené čisté popřípadě i roztříděné věci v řádném obalu.

Alena Vávrová
Vedoucí VO DIVADLA

BURZY VĚCÍ A ROSTLIN
V ROCE 2013
V letošním roce jak jarní, tak i podzimní burzy, byly koncipovány trochu
jinak, než bylo obvyklé doposud. Proběhly 26. 4 – 28. 4. 2013 a 4. 10. – 6. 10.
2013. Došlo ke změně organizace Burzy dětského ošacení a věcí v přípravě
formulářů k zapsání věcí, které se dají
stáhnout na internetových stránkách
anebo byly k vyzvednutí ve vinotéce
„U Merynky“. Současně se změnilo i vybírání poplatků za předané věci k prodeji.

Pro potěšení mysli jsou na druhé
straně rozmanité rostliny jak pokojové,
tak venkovní. Děkuji všem, kteří přinášejí přebytky svým výpěstků. Děkuji
také zahradnictví Parkon a ADAVO, od
kterým máme vždy darované krásné
květiny.
Přeji všem krásné prožití Adventního i Vánočního času a vše nejlepší
v Novém roce 2014.
Kubíčková Monika
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KORÁLKOVÉ ZPRÁVIČKY
Letí, dráček, letí, za ním kluci, za
ním děti!
A všichni se hrnou ven, křičí jeden
po druhém! ….

vého běhu s drakem nad hlavou celých
7 km přes fotbalové hřiště ve Velkém
Oseku.
I v dlabání dýní se nám objevují
jen těžko překonatelné výtvory. Všechny družstva byla smíšená - dospěláci i děti dohromady - a jejich fantazie
obdivuhodná. Opět si umělci svá dílka

V sobotu 26. 10. 2013 odpoledne
jsme se opět setkali se všemi příznivci pouštění draků, dlabání dýní a podzimního vyrábění. Sluníčko nám krásně
svítilo, ale větru se nám domluvit nepodařilo. Ovšem nadšení dětí bylo tak silné, že dokázaly naběhat stylem štafeto-
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rozdělili a odnesli. Jen ta nejlepší dýně
vyhodnocená naší porotou - dýně Zubejda - putovala jako dar na obecní
úřad. I rámečky z luštěnin, těstovin a
dekoračních látek se všem moc vydařily a nikoho neminula odměna. Příjemné
posezení nám zpříjemnilo i občerstvení
z fotbalové hospůdky a dobrá nálada
všech účastníků. Moc se těšíme na další setkávání v příštím roce.

Děkujeme všem za podporu a přejeme, aby nový rok 2014 přinesl všem
pevné zdraví, jen to dobré v životě a každý si užíval pohody a klidu jak jen to jde!
Za KORÁLEK Velký Osek
Kateřina Hovorková, Ilona Kalašová
a Andrea Soboslaiová

Zpravodaj obce Velký Osek
VICEMISTR SVĚTA 2012
V SÓLOVÉM VYSTOUPENÍ
LUKÁŠ HÜBST
V minulém čísle jsem psala o mladíkovi Lukáši Hübstovi, který je žákem
základní školy ve Velkém Oseku. Od
té doby uplynuly dva měsíce a Lukáš
musel hodně trénovat, aby mohl reprezentovat Českou republiku na Word
Cup Latino Show-Latin Dance Days
v Rakousku ve městečku Graz-Austria.
I díky ﬁnanční podpoře pana starosty
Drahovzala se Lukáš mohl této soutěže zúčastnit. Lukáš si odtud přivezl nejen spoustu zážitků, ale hlavně zlatou
medaili za 1.místo, a to za tanec s názvem Harry Potter, a také zažil úžasný pocit, když v zahraniční konkurenci
hrála česká hymna. Nebyli pozadu ani
se svou partnerkou Valérií Matějkovou,
která je žačkou 5. třídy IV. ZŠ v Kolíně.
V latino show duo pod názvem Titanic si vytančili 3. místo a domů přivezli
bronzovou medaili. Zanedlouho na tento pár čekal další výjezd, a to do italského města Turín na Mistroství světa
Federazione Italiana Danza Sportiva.
Tam přes italskou barikádu bylo velice
těžké se probojovat do ﬁnálového kola,
a tak se latino show duo Titanic potopilo na 13. místo. V sólovém vystoupení měl Lukáš štěstí. Italům se líbil, bylo
to krásné 3. místo a bronzová medaile.
Lukáš poctivě trénoval každý čtvrtek
v naší Masarykově základní škole s Ondrou Scholze, který se Lukášovi věnuje
se svou partnerkou Janičkou Královou,
která také občas Lukášovi i Valče dává
do těla. Jsou to dva super lidičky se srdcem na správném místě.Tanec nedělají
pro peníze, ale pro radost, a tak to má
být. Doufám, že spolupráce s Ondrou a
Janičkou bude i v příštím roce pokračovat a podaří se nám roztančit děti, které
chodí každé úterý trénovat tanec do ZŠ.
Díky svolení p. Kobery Lukáš trénuje
v gymnastickém sále ZŠ, což je pro něj
i trenéry velice dobré. V tomto maratonu
soutěží ale ještě nebyl konec. Poslední
soutěž, která na Lukáše čekala, se konala u nás v Liberci. Byl to World dance
Championship Babylon-Latinofestival
& Urban Streeta f. Ač pro Lukáše byli
cennější medaile získané v cizích zemích, tak na Liberec se těšil a odjížděli
jsme s tím, že tato soutěž je poslední
v tomto roce a že si jí užije. Byly to další
z mnoha dnů, kdy Lukáš chyběl ve ško-
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le a spoustu toho zameškal. A já mohu
jen děkovat naší milé a opravdu super
třídní učitelce p. Muniové, která tohoto
puberťáka nejenže uvolnila na všechny
tyto výjezdy, ale také mu držela palce.
Lukášovi se v Liberci dařilo i s partnerkou Valčou. Na této soutěži měl Lukáš
hned dvě slečny, tou druhou byla Adélka Bukačová, také z Kolína. S Valčou
se tentokrát Titanic nepotopil a vytančili si třetí místo. A to není vše, tanec
Bachata byl pro tento pár také úspěšný, získali 1. místo a zlato bylo doma.
S Adélkou ale nebyl pozadu a dokázal,
že dvě partnerky pro něj nejsou žádný
problém. V tanci jive si vytančil Lukáš
s Adélkou úžasné 3. místo. Další z tanců, co na Lukáše čekaly, byla merengue, kde s Valčou byli druzí. Salsa také
pro ně nebyla těžká, tam si vytančili
3. místo a ještě nakonec, Harry Potter,
sólové vystoupení a druhé místo. Tím
Lukáš ukončil soutěž v Liberci celkem
se šesti medailemi. Byl to náročný rok,
ale úspěšný, a všem, kteří nám jakkoli
pomohli, velice děkujeme.

Lukáš s Valérií

Irena Hübstová

Naši super trenéři Janička s Ondrou

Harry Potter

Míša Gatěková, Jakub Mazuch - nejlepší český taneční pár
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TJ SOKOL VELKÝ OSEK
SOKOLSKÁ PLAVBA
PO VLTAVĚ
V tomto roce dostala naše TJ Sokol Velký Osek možnost zúčastnit se tradiční akce Sokolská plavba po Vltavě.
Za vzornou reprezentaci oddílu sokolské všestrannosti na
akcích župy Tyršovy byli vybráni 2 chlapci a 2 děvčata (Tomáš Bureš, Tomáš Rojčík, Eliška Tázlerová a Kačka Hovorková). Ti odjeli v sobotu 21. září do Prahy, kde se v prostorách Tyršova domu sešli s dalšími vybranými účastníky
ze sokolských žup celé republiky. Na děti čekaly soutěže
(rodeo, souboj, dojdi co nejdál, skoky na trampolínkách)
a ekovláček, který děti provezl po památkách Starého Města. Odpoledne se děti vydaly k Vltavě, kde již čekal parník.
Dvouhodinová plavba po Vltavě s výkladem o pražských
památkách byla pro děti velkým zážitkem. Večer byl zakončen procházkou po Karlově mostě a večeří v prostorách
restaurace Kampa. Tento perfektně připravený den byl dětem nádhernou odměnou za jejich celoroční sportovní úsilí.

Sokolská plavba po Vltavě - dojdi
co nejdál

Sokolská plavba po Vltavě
- skoky na trampolíně

Sokolská plavba po Vltavě - souboj

Sokolská plavba po Vltavě
- rodeo

Helena Babáková, T.J. SOKOL Velký Osek

Sokolská plavba po Vltavě

MALÝ TEAMGYM
V sobotu 9. listopadu se naše děvčata zúčastnila oblastního kola
soutěže Malý TeamGym, kde předvedla gymnastické řady na akrobatickém pásu a na trampolíně. Konkurence byla velká. Soutěže se
zúčastnila velmi silná gymnastická družstva z Jaroměře, Trutnova,
z pražského gymnastického klubu Reda, z Hořátve i z Kolína. Již
při rozcvičení byla naše děvčata překvapena výborně zacvičenými
a přitom dost obtížnými prvky těchto družstev. O to víc se naše děvčata snažila zacvičit co nejlépe. Mladším žákyním se to podařilo.
Družstvo ve složení Natálka Reisichová, Eliška Tázlerová, Eliška
Pancová, Kačka Hovorková, Sabinka Paroulková, Monika Vrabcová, Kamilka Loskotová a Verunka Frintová předvedlo velmi pěkné
řady na akrobatickém pásu i trampolíně a svým výkonem si vybojovalo 5. místo, když porazilo družstvo Kolína a Peček. Družstvu starších žákyň ve složení Lenka Hermanová, Bára Filipová, Markéta
Hartmanová, Eliška Hošková, Kačka Klimentová, Saša Klimentová
a Martina Loskotová se tolik nedařilo. Na trampolíně děvčata několik skoků neustála a jejich provedení akrobatických prvků nebylo
příliš čisté. Děvčata neobhájila loňské 3. místo a domů odjížděla
tentokrát bez poháru.
Helena Babáková, T.J. SOKOL Velký Osek
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Družstvo mladší žákyně

Družstvo starší žákyně

Zpravodaj obce Velký Osek
Z HISTORIE
OSECKÉHO FOTBALU
Ti, kdo jsou vlastníky publikace Historie velkooseckého sportu, nebo se s
ní mohli seznámit, vědí, že končí rokem 1993. Od té doby uplynulo už 20
let, a já jsem si uvědomil, že těchto 20
let nebude nikde zachyceno. Že budou
zapomenuta jména hráčů a funkcionářů Viktorky, soutěže, které hráli i jména
jejich soupeřů. Protože neexistují žádné
písemné památky z těchto let a nedělají se žádné zápisy ze schůzí, byl jsem
při tvorbě tohoto doplňku odkázán na
vzpomínky přímých účastníků tohoto
období. Pomohli mi Jaromír Kolínský,
Zdeděk Novák III a Tomáš Belza. Od
Karla Uhra jsem získal některé popisy
z mistrovských zápasů Viktorky z let
2002 – 2009, které mi poskytly další
jména hráčů. Další jména jsem získal z
několika málo fotograﬁí, pořízených při
oslavách předcházejících kulatých výročí Viktorie. Závěrečné tabulky okresních
mistrovských soutěží mi poslala p. Hrabalová z OVČFS. Takto jsem mohl dát
dohromady alespoň stručný přehled o
tom, co se v oseckém fotbale odehrálo v
období od r. 1993 do r. 2013. Tento doplněk byl přiložen k ostatním materiálům,
které byly podkladem k tvorbě zmíněné
publikace Historie velkooseckého sportu a jsou uloženy na obecním úřadě.
Tento doplněk historie oseckého fotbalu končí stylově, oslavami 90. výročí
založení FK Viktorie Velký Osek. O nich
se chci zmínit trochu podrobněji.
Těchto oslav, které se uskutečnily
v sobotu 8. června 2013, jsem se zúčastnil a musím říci, že jsem byl zklamán. A nejen já. Nejednalo se totiž
o oslavu, ale pouze o sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti. Organizátoři
si totiž neuvědomili, že oslava takového výročí je událost hlavně společenská, sportovní je až na druhém místě.
Hlavním účelem takové akce je setkání a vzpomínání pamětníků, bývalých
hráčů, funkcionářů a příznivců. A to na
těchto oslavách chybělo.
Jako nešťastný se ukázal už způsob
zvaní na oslavy. Pořadatelé vsadili na
vylepení plakátů, uveřejnění pozvánky na internetu a oznámení v obecním
rozhlase. Podcenili význam tištěných
pozvánek a jejich osobního předání,
tak jak to dělali pořadatelé všech pře-

cházejících oslav výročí Viktorie. Tomu
odpovídala i účast pamětníků na oslavách. Chyběli především organizátoři legendárních oslav 50. výročí Stan. Teslík
a Jar. Zach, hráčský rekordman ing. V.
Špinka, dále např. Frant. Adamec, Jindra Vácha, J. Paroubek, J. Antal, Ot. Nigrin, Jar. Dušek, Frant. a Lad. Hoškové,
Jiří From, Jos. Veverka, J. Obora, Jos.
Švanda, Pavel Kratochvíl, dr. P. Šindelář,
Jin. Procházka, Jan Žilka, Rom. a Rob.
Kysilkkové, K. Uher, Bř. Štika a další.
Bohužel z důvodů hospitalizace chyběli
Mir. Vilímek st. A Lad. Melichar, hráčská
a funkcionářská legenda Viktorie.
Tím, že organizátoři pominuli část
společenskou, stala se část sportovní,
která se odehrála na fotbalovém hřišti
hlavním programem odpoledne. Nejvýznamnějším hostem tady byl nejstarší žijící osecký fotbalista a pamětník
slavných časů Viktorky Jiří Matějíček,
přítomni byli také o trochu mladší bývalí hráči M.Václav, Jar. Kratochvíl, M.
Steklý, Jos. Žilka, Jar. Krejča, V. Koška a
V Židů. Ještě mladší generaci bývalých
fotbalistů zastupovali Jos. Nigrin, J.Židů, P. Melichar, L. Černý, Zd. Novák II a
ing. J. Otta. A to je opravdu málo! Zato
fotbalu bylo až přespříliš. Stačily by dva,
max. tři zápasy. Své fotbalové umění předváděli ml. a st. žáci, dorostenci
„stará garda“ a v mistrovském utkání i
A mužstvo.
Velkým nedostatkem oslav také bylo
to, že na nich nebyly pořizovány žádné
fotograﬁe. Navždy tak budou chybět
jména a tváře hráčů všech mužstev Viktorie, která se sportovního odpoledne
zúčastnila. Také rozhlas na hřišti mohl
být využit daleko více. Diváci mohli být
v krátkosti seznámeni s historií klubu, s
jeho úspěchy i jmény význačných hráčů. Vhodné by také bylo představení
hostů, bývalých hráčů a funkcionářů.
Vím, jak velkou práci dá takové oslavy
uspořádat. To by mohli potvrdit i organizátoři legendárních oslav 50. výročí
Viktorie Standa Teslík, Jarda Zach a Milan Vácha. Jsem však přesvědčen, že
v Oseku je řada lidí, kteří jsou schopni
takový úkol úspěšně splnit, a to nejen
při organizaci oslav, ale i při každodenní
práci pro klub. Teď jde jen o to, aby byli
také ochotni obětovat trochu volného
času a svého pohodlí pro dobrou věc.
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to nejen na hřišti, ale i mimo něj ve vedení klubu. Poctivost, vzájemná důvěra
a spolupráce. Nemusíme hrát žádnou
vysokou soutěž, důležitější je vědomí,
že jsem pro úspěch klubu udělal vše, co
bylo v našich silách a schopnostech.
Přes veškerou snahu pořadatelů
oslavy 90. výročí Viktorie zanechaly
rozpačitý dojem. Určitě se daly udělat
lépe. Proto budu rád, když tento článek všichni, kterých se týká, nevezmou
pouze jako kritiku, ale především jako
dobře míněnou radu. Rád bych se dožil
oslav 100. výročí Viktorie a mohl konstatovat, že napsání tohoto článku mělo
smysl.

Václav Židů

Z HISTORIE SOKOLA
V minulém čísle Osečanu jsme společně podnikli výlet k Labi na Oseček
40. a 50. let minulého století. Dnes se
vypravíme o něco dále a výše, do zimních Krkonoš. Mnozí z vás, oseckých
občanů, ví, že velkoosecká škola má
v Rokytnici n. Jiz. horskou chatu, která
již od poloviny minulého století slouží
oseckým sportovcům. Málokdo však
ví, že v Rokytnici měl svou chatu rovněž osecký Sokol. Ta se nachází asi o
200m výše nad školní chatou směrem
k Rokytnici a sloužila Sokolům zhruba
do konce 50. let. Potom už sokol neměl
dostatek ﬁnančních prostředků na její
údržbu, a proto ji prodal podniku Ingstav. Ten ji opravil, vybavil potřebným
zařízením a užíval ji k rekreaci svých
zaměstnanců. Po roce 1989, když zaniklo ROH a podniky neměly dostatek
prostředků na údržbu a provoz rekreačních zařízení, chatu koupilo několik
zaměstnanců Vodních staveb, kteří ji
užívají dodnes.

V kolektivních sportech je nejdůležitějším faktorem úspěchu dobrá parta. A
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O tom, že byla sokolská chata hojně
využívaná svědčí fotograﬁe z přelomu
let 1945-46, kdy se tady sešla parta
mladých Sokolů. Na fotce byli poznáni:
dívky Zd. Váchová, E. Hercogová a Vosecká, chlapci Jan Šípek, Vl. Havelka,
Jar. Vosecký, L. Matoušek, J. Mádle, Zd.
Nedbal, bratři Králové, Vycpávek, Janonech, Sommer, Rubín, Klička, Vl. Vokál,
o trochu starší ,,chlapec“ Sl. Kahle, a
manželé Antošové z Kolína.
Další dva snímky byly pořízeny v
roce 1946 a zachycují lyžařský výlet
oseckých Sokolů do Rokytnice. Jsou na
nich Sl. Kahle, K. Pecl, Zd. Bulíček, Jar.
Vosecký, V. Král a další účetní ze Šroubárny p. Jerie.

DS VOJAN LIBICE N/C.
SLAVÍ SVÉ
45. NAROZENINY
Spolek zakládalo 18 členů, z nichž
pouze tři mu zůstali věrni až doposud.
Jsou to: Jaroslav Vondruška, Helena Vondrušková a Miloslava Brtková.
Předsedou byl tehdy zvolen Jaroslav
Vondruška, který tuto funkci vykonává
téměř nepřetržitě celých 45 let. Pod
jeho vedením se spolek vypracoval
tak, že je známý nejen na 149 místech
v České republice, ale i v Belgii, Rakousku a především v Chorvatsku. Na
kontě má 41 premiér, z toho 17 pohádek, 20 inscenací pro dospělé a 4 komponované pořady. V záznamech najdeme 627 odehraných představení. Mezi
nejúspěšnější inscenace řadí Blázinec
v prvním poschodí, Dva muže v šachu,
Oskara, Prázdniny snů a pohádky Jak
rozesmát princeznu a Měla babka čtyři
jabka.
V současné době má Vojan 52 členů a 10 mladých ochotníků ve Vojanu
- Junior.
První inscenací byla pohádka Šípková Růženka, která se začala zkoušet
na podzim 1968, aby mohla být premiéra 10. dubna 1969. Ustavující schůze
Vojanu byla 20. února 1969.
K 45. výročí nepřetržité činnosti
uspořádá DS Vojan přehlídku inscenací, které má na repertoáru a na kterou
vás srdečně zve do kulturního domu
v Libici n/C. Program:
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Poslední dva snímky zachycují právě onu Sokolskou boudu v roce 1948,
před kterou se opalují Jos. Vokál a Sl.
Kahle. Společnost jim dělá Hana Libánská, o rok později již paní Kahleová.
Václav Židů
SOBOTA 11. 1. 2014
od 15,00 h.
pohádka – „Neohrožený Mikeš“
od 18,00 h.
monodrama - komedie „Bláznovy
zápisky“
SOBOTA 25. 1. 2014
od 18,00 h.
hra – „Ale já jsem dr. Johann Faust“

divadelní podzim“ (dříve Divadelní babí
léto).Letošní 12. ročník tvoří program
osm divadelních spolků a také orchestr
Harmonie 1872 Kolín. Celý program lze
najít na www.vojanlibice.cz. Všechny
inscenace zaznamenaly velký divácký
ohlas.
Přehlídku uzavře adventní koncert
a dvě premiéry DS Vojan. Srdečně Vás
zveme!
SOBOTA 7. 12. 2013

SOBOTA 1. 2. 2014
od 15,00 h.
pohádka – „Čarovný kámen“
od 18,00 h.
komedie – „Půldruhé hodiny zpoždění“
SOBOTA 15. 2. 2014
od 18,00 h.
hra – „Poslední Vojtěchova mise“
– derniéra
SOBOTA 22. 3. 2014
od 15,00 h.
pohádka – „Měla babka čtyři jabka“
od 19,00 h.
komedie – „Prázdniny snů“ – derniéra
Téměř od začátku se Vojan aktivně
účastní soutěžních přehlídek (oblastních i národních). V minulosti byl organizátorem přehlídek nejen okresních a
krajských, ale také 14 let spolupořadatelem národní přehlídky FEMAD. V současné době zve do Libice n.C. divadelní
spolky na nesoutěžní přehlídku „Libický

od 16,00 h.
adventní koncert orchestru „Harmonie 1872 Kolín“ – dirigentem je libický
rodák Petr Stříška
SOBOTA 14. 12. 2013
od 15,00 h.
pohádka „Neohrožený Mikeš“
– premiéra
DS Vojan Libice n.C.
od 18,30 h.
hra „Ale já jsem doktor Johan Faust“
– premiéra
DS Vojan Libice n.C.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kteří pomáhali a pomáhají žít DS
Vojan.
Helena Vondrušková
P.S. Milovníky tance a dobré zábavy
zveme na ochotnický ples, který bude
8. 2. 2014 od 20,00 hodin v libickém
kulturním domě.
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FANKLUB MARTINY
SÁBLÍKOVÉ VE VELKÉM
OSEKU KONČÍ SVOJI
ČINNOST
Od 1.1.2014 vstoupí v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění. K tomuto datu končí
se svojí činností i všechna občanská
sdružení (nový občanský zákoník tento pojem nezná). Většina občanských
sdružení postoupí transformaci na spolek – ve Velkém Oseku to bude například Tělocvičná jednota Sokol.

Pro opravdové fanoušky uvádíme potřebné kontakty:
Další kariéru Martiny Sáblíkové, Karolíny Erbanové a dalších členů NowiS
Teamu můžete sledovat na www.martinasablikova.cz
Přímé přenosy a záznamy ze závodů
pak můžete vyhledat na www.isu.org
kde se nachází ISU Skating Channel.
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Statistiky z rychlobruslařských závodů máte k dispozici na www.speedskatingnews.info, (a to od roku 1763!)
Zlatou dobu naší obce si fandové
mohou připomenout již jen na youtube.
com – Martina Sáblíková a Petr Novám
– přivítání doma ve Velkém Oseku.
Jiří Otta

Oﬁciální Fanklub Martiny Sáblíkové a NowiS Teamu, o.s., mající sídlo ve
Velkém Oseku, však ve Velkém Oseku
svoji činnost ukončí. Vedení Fanklubu
se tak rozhodlo s ohledem na absolutní
ignoranci (česky úmyslné nevšímání a
přehlížení) ze strany současného vedení obce, a to nejen ve vztahu k Fanklubu, ale i k Martině Sáblíkové, která
v letech 2009 - 2012 v naší obci žila.
Tuto výjimečnou sportovkyni, olympijskou vítězku, mistryni světa a Evropy,
mnohonásobnou vítězku světového poháru, trojnásobnou nejlepší sportovkyni
naší země v obci již nepotkáváme. Odstěhovala se do míst, kde si její skromnosti a pracovitosti váží. A s ní odchází
i její Fanklub, který s Velkým Osekem
nebude mít již nic společného.

Letecký pohled na obec Velký Osek
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HC VELKÝ OSEK
NHL
V obecním časopisu „OSECAN“‚
č. 1/2013 jsem svoji zprávu ukončil úvahou o možném ukončení naší učasti
v soutěži AKHL roč.2013/14. Na konci
měsíce srpna jsem došel k rozhodnutí,
že za stávajících okolností (zhoršující
se můj zdravotní stav) nemohu plnit pro
mne náročné úkoly při zajišťování dobré
činnosti družstva. Na toto mé rozhodnutí navázala další skutečnost, že na základě daných skutečností přešel nejlepší hráč našeho družstva Radek Novotný
po delší vlastní úvaze do družstva Pirátů z Volárny. Po následujících jednáních, hlavně s mimooseckými spoluhrá-

či, kteří tvořili hlavní kádr družstva HC
Velký Osek, jež chtěli dál pokračovat v
soutěži AKHL, jsem přistoupil k tomuto řešení: Za 1.umožnit hlavnímu kádru
družstva HC pokračovat ve sportovní
činnosti a za 2. aby byla po vzájemné
dohodě uzavřena písemná smlouva o
dočasném propůjčení dresů se znaky
HC Velký Osek, se kterými budou v soutěži AKHL roč.2013/2014 pokračovat na
vlastní náklady do konce soutěže, t.j.dokonce dubna 2014,kdy jmenované dresy v pořádku vrátí. Dresy (13 ks) spolu
s pověřením vést družstvo HC V. Osek
převzal se souhlasem starosty OÚ pan
Jiří Hladík z Týnce - Záboří, dosavadní
kapitán družstva a můj spolupracovník.

Družstvo HC si po doplnění novými
hráči vede velmi dobře. Po skončení
1. poloviny soutěže vyhráli všechny zápasy 1. poloviny s plným ziskem bodů!
Viz tabulka po 8. kole!!! Pro ty z vás,
kteří budou mít zájem, se pokusím po
dohodě s OÚ umístit jednotlivé výsledky zápasů všech 8 kol do oznamovací
skříňky OÚ. Tyto informace jsem se rozhodl sdělit, neboť to považuji ze svého pohledu nejen za nutnost, ale i za
slušnost. Děkuji vám za vaši dosavadní
pozornost a těm z vás, kteří mě v mé
dosavadní činnosti podporovali, upřímně děkuji!
Bohumil Kaipr

TABULKA PO 8. KOLE
Tým

Zápas

V

R

P

VB

IB

Body

1.

VELKÝ OSEK

8

8

0

0

71

23

24

2.

SVATBÍN

8

5

1

2

50

23

16

3.

KŘEČHOŘ

8

4

0

4

47

35

12

4.

PIRÁTI VOLÁRNA

8

4

0

4

37

30

12

5.

LUPIČI PUKU

8

4

0

4

37

47

12

6.

KAŇK

8

3

2

3

40

56

11

7.

VIKINGOVÉ

8

2

0

6

34

81

6

8.

NOSOROŽCI

8

0

1

7

30

51

1

POHÁDKA O ŠANGHAJI
Když to vezme člověk kolem Bačovky a odváží se přejít koleje za Desítkou,
dostane se na Šanghaj.
Byly časy, že se to neobešlo bez svištící hliněnky vystřelené z praku: „Co sem
strkáš rypák, ty vobludo…dej si papa
nebo ti jí štrejchnu…“ Nikde nikdo. Jen
křoví a kopřivy vedle betonky, co vede
kolem věčně lomozící tratě. Máš prak.
Letecká guma čtyřhranka a cíněnky!
Dá to dohromady šlupu, že to vohne
kandelábr. Flákneš jednu naslepo za
zvukem. Nic. „Hehe…ty bys netreﬁl ani
Danešovic stodolu…tumáš!“ Hliněnka
zasviští těsně vedle a rozprskne se o
zeď přihlížejícího baráku. Z chroští se
ozývá smích a bujné veselí Šanghajáků. I když je taktika zcela jasná, máš
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trochu strach, aby z toho křoví nevylítli.
Zdrhat sice umíš, to jo…ale ne hnedka!
Naučeným pohybem láduješ kůžičku.
Používá se ta z řemínku na hodinky.
Je k tomuto účelu naprosto dokonalá.
Guma šlehne o vidlinky praku: „Stodolu
treﬁm, klíďo píďo, i tady vocať, ty šáhlá
kobliho…“ Hliněnka jen tak prosviští lupením. „Hehe…těsně vedle…chytej, ty
mrmlo!“ Cíněnka! Zaleskla se v zapadajícím sluníčku. Když nevíš, kam letí,
zvedneš štít – poklici z hrnce na pleny
cos čmajznul mámě z kredence – a nastavíš ji před hlavu. Byla to dobrá trefa.
Štěkla o plech, až to zadrnčelo. Asi je
v tom křovíčku Kompot, ten má jedovatou trefu a spletený gumy. Byl asi zjara
na Matějský a vystřílel si míčky. Míček
byla z pilin ubalená koulička jako pěst

a na ní metrová guma. Když jsi piliňák
roztočil kolem hlavy, svištěl jako proutek. Dávalo to hrozný pecky. Kompot
bez praku neudělal ani krok. S tou cíněnkou mě vytočili: „Tak takhle na mě,
vy Šanghajáci čvachtlý…tady máte rekomando od Švanďáka!“ Kulka šlehla o
nějaký plech. Z chroští se ozval smích…
Smeták, Čudla a Prejt od nádra…je tam
naládovaná celá banda. Když ten smích
nabíral, stalo se něco, s čím ta tupá tlupa vůbec nepočítala. Od tratě se totiž
ke hranicím Šanghaje nenápadně proplížila celá armáda Strážáků doplněná
o dva kousky naverbované z Kostek.
Obklíčili křovíčko. Naprosto stejně jak
to udělali Rusáci s Berlínem o dějepisu.
Celkem patnáct borců vyzbrojených
šavlema a jednou lopatkou na smetí
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obtočenou izolačkou. Kačenka to moc
se šavlí neumí. Zato má svoji lopatku.
S lopatkou se dá hrát tenis, je to skvělej
štít, a když se trefí bekhendem nějaký
existenci mezi tykadla, dotyčný týden
nenavazuje ve škole na látku. Byl to její
nápad. Zastavila se, zvedla lopatku a
ukázala jí na chroští jako maršál Koněv
na Berlín: „Nabýt střelivo, PAL!“ Byla
to děsná salva. Chvilku se nic nedělo.
Pak se ozval rachot jako když vlítne
kombajn do kovošrotu, neboť Šanghajáci měli z popelnic, co zorganizovali,
po vsi umně sestavenou hradbu. V tu
chvíli ale stáli na opačný straně. Schytali to zahorka, až se jim prášilo od gatí.
Rozprchli se jak hejno slepic. Letí kolem
mě…ani nekejhnou na pozdrav. Nemá
smysl je honit. Furt dostávaj do těla a
zdrhaj z každý bitvy. Jsou vytrénovaný
jak plechový opice. Předběhnou i rychlík na Poděbrady. Jen Kateřina je jako
v transu. A žene se za ustupující šanghajskou armádou. Prásk! Lopatka přistává poslednímu na hřbet. Lejzr. Klopýtne a ﬂákne sebou o zem. Kačenka
si ho nevšímá. Běží dál. Mizí za rohem
k Izolu. Z dálky to zazvučí jako gong
o divadle… vzala ho natvrdo přímo plechem. Muselo to sednout, páč dotyčný
měl na nohou křusky cvakačky a najednou bylo ticho. Mydlila je chudáky jednoho po druhém. Slezli se až hluboko
k večeru na Medvědinách. Tu strašnou
lopatku musí Káče zorganizovat stůj co
stůj. A zmáčknout jí tipec. Ale zase ne
moc, aby napovídala při chemii. Druhý
den ve škole je ale Kačenka jako vyměněná. S nikým nemluví. Nemá na sobě
oblíbené tepláky. Nýbrž bílé heboučké
šatičky s modrými puntíky a černočerné
vlasy rozpuštěné jen tak cik cak. Když
si to s ní jeden Šanghaják chtěl na školní chodbě o velké přestávce vyříkat
(protože měl bouli jak tenisák), čapl ji za
ty černočerný vlasy! Dívala se na něj.
Díval se na ni. Uviděl něco, co potkával
každým dnem, ale netušil, že to vidí. Až
když se Toho dotkl. Pustil ji. Rozbušilo
se mu srdce a svět se zastavil. Školou
zazvonilo na další hodinu.

cích se polích… Jenom Kateřina věděla, kdo za ní v třešňových alejích vlaje.
Čí to jsou křídla, co zvedají chmýří ulic.
To bylo tak. Zjevil se jí zčistajasna právě ve chvíli, kdy břinkla svojí lopatkou
o lebku Prejta. Musel to být tuze krásný zvuk, neboť přilákal dráčka. Sedl si
na lopatku a čumáčkem ňuchal, cože
je to za tak kouzelný nástroj, že vydává
zvuky jako gong u samotného čínského císaře! Kačence se to ale vůbec nelíbilo: „Hej, ty jsi Prejtovo anděl strážnej
nebo co!?“ Dráček se trochu začertil a
plivl ohýnkem: „Jakej Prejt! Já jsem dráček Siu-lan! Přiletěl jsem až z Šanghaje, co je v Číně! Za dráčkem Miláčkem
z Oseka! Kateřina se trochu zarazila…
aha…tak proto se to tady jmenuje na
Šanghaji…Ale dráčka Miláčka vůbec
neznala: „Snad nemyslíš toho dráčka,
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co má Osek ve znaku!“ „Jojo – přesně
tak – dráček Miláček z Oseka…sice
není zdaleka tak červenej, jak je vymalovanej, ale zato je to ten nejmuzikokotelnější dráček, co kdy létal vesmírem
z jednoho koutu na druhý! Slétají se
sem všichni dráčkové, co kdy byli a budou na světě! Zvlášť když kvetou třešně.
Nikdo netuší, jak umí takový třešňový
kvítek zpívat! Kačenka odtušila: „Třešně
nezpívaj. Třešně se papaj ham do pusinky, páč jsou sladký! Máte vy vůbec
v Číně třešně?“ „Jasně…ale nemáme
tam dráčka Miláčka, a tak hezký slečny jako kvetou v Polabí.“ „Hele, dráčku
Siulánku, nech si ty vykvetlý pindy nebo
ti jí majznu, že tě neslepí ani Kulhánek!
A jak je to vůbec s těma kvítkama od
třešní!“ Dráček Siu-šan z Šanghaje se
zasnil: „Jak je to s kvítečkama…No…

Byl konec května a sluníčko kouzlilo ve kvetoucích třešních. Celé ulice se
topily nadýchané jako špejle s cukrovou
vatou o pouti v Manětíně. Když šla Osekem Kateřina, šuměl za ní podivný vítr.
A zvedal kvítečky třešní vysoko k modrému nebi v závratných vírech. Sněžily
pak předlouho v dalekých, nadechují-
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stačí je zvednout do větru a rozezní se.
Každý kvítek zurčí jinou melodií…a když
přistane v dívčích vlasech, co jsou jen
tak cik cak…to je teprve muzika! Jestli
chceš, ukážu ti to!“ Nevěřila. Prošla se
kvetoucí alejí. Zvedl se nad ní netušený
vítr! A uslyšela tak kouzelnou a čistou
hudbu, že z toho málem omdlela rozkoší. Nejdřív to znělo jako ﬁalka, co se
probudí jitrem, když vyleze sluníčko…a
pak ﬂamengem nad Toledem ze srdce
Španělska! Co vám budu povídat! Během chvilky to věděly všechny slečny
z Oseka! A toulaly se kvetoucími ulicemi. Zvedal se kolem nich kouzelný vítr a

šuměl jarem až vysoko k modrému nebi
křídly draků. Tu melodii však žádnej
chlápek nikdy neuslyší, i kdyby se tou
rozkvetlou třešňovou alejí uchodil. Jenže v Oseku je stejně na jaře ticho. Po
zdejších alejích třešní není ani stopy…
jen sem tam zavoní jarem pár opuštěných stromků… Ale slyšel jsem zcela
zaručenou šeptandu od jedné tuze kouzelné slečny, co má vlasy cik cak a ve
skříni schovaný šaty s modrými puntíky
po mamince, že až v Oseku zavoní ulice Le Temps des Cerises, zavane jarem
ona dávná, jako samotný svět prastará,
melodie Času dívek.
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Chlapům vůbec nemá smysl tuhle
pohádku vyprávět, páč ti starší v ní pochopí nanejvejš to, že guma čtverhranka
je opravdu skvělá a že si musí dát bacha, než se vystrčí ze svý ulice, a mladý
nemají o starých dobrých oseckých časech ani páru. A ženský…ty už nenosí
jarem šatičky s puntíkama. Svět někam
zdrhá do zapomenutí…
Tak nevím komu je tahle pohádka
vůbec dobrá!
Napsal: Luboš Szmatana
Ilustroval: Jiří Vaněk

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
TÉMA: PŮSOBENÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ NA VČELY
Včelařství je jedním z oborů lidské
činnosti, která patří k nejstarším vůbec.
Člověk nejdříve začal využívat včelí
produkty – med, vosk, později nabytím
zkušeností mateří kašičku, pyl, včelí jed
a v neposlední řadě propolis.
S intenzivním využíváním půdy k zemědělským účelům nabývalo včelařství
širšího významu hmyzosnubných rostlin.
Odhaduje se, že včela medonosná
se podílí na zajištění cizosprašného
opálení rostlin z 95%, a zbývajících 5%
připadá na ostatní hmyz. Při dobrém
opálení včelami se zvyšují výnosy kulturních plodin o 30% až 50%.
Včely se podílejí i na udržení rovnováhy v přírodě a tím i na ochraně
životního prostředí.Špatným opálením
divoce rostoucí hmyzosnubné zeleně dochází k jednostrannému posunu
struktury druhového složení rostlin ve
prospěch větrosnubných rostlin zejména trav, to případně vede až k vymizení
rostlinného druhu v daném území.
V ČR se chovem včel zabývá téměř 53 000 občanů, kteří ošetřují cca
518 000 včelstev, 97% včelařů je organizováno v Českém svazu včelařů.
Včela medonosná je v ČR zařazena
mezi hospodářská zvířata a na její chov
se vztahují příslušné obecně závazné
právní předpisy.
MvDR. Miloslav Peroutka Csc Včelařství - Vladimír Veselý a kol. Nakladatelství Brázda
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Již v roce 1792 napsal K. Sprengel
ve své knize „Odhalení tajemství přírody k tvorbě a opálení květin‘‘, že cizí
opálení je záměr přírody, z čehož vyvozoval: „Stát musí být vděčný a rád,
že jsou včelaři, jinak by se mohlo stát,
že by se muselo chovat stávající množství včelstev na státní náklady.‘‘
Cenná opylovací činnost včel
má za následek:
• více a lepší plody,
• mnohostrannost a pestrost vegetace
• včelí produkty jako bioindikátory, které
informují o kvalitě životního prostředí.
Z předchozího je tedy patrné, že se
bez včely medonosné jako součásti přírody neobejdeme, a že je třeba ji chránit
před dopady lidské činnosti, vyplývající
z rozvoje civilizace a jejích potřeb.
V několika posledních letech se setkáváme s tzv. kolapsem včelstev, CCD
(COLONY COLLAPSE DISORDER).
Projevuje se oslabením včelstev na podzim a odletem včel. Netknuté zůstávají
medové zásoby, s neživotu schopným
množstvím včel a matkou, které jsou
odsouzeny k úhynu.
Ve velkém množství se CCD objevilo
v USA, ale i v řadě evropských zemí, případy CCD byly popsány u nás v ČR.
Příčinou se zabývají vědci mnoha zemí, jednoznačná odpověď však
zatím není známa. Jev je spojován
s mnoha faktory. Jasné však je, že tyto
faktory souvisí s nepříznivým životním
prostředím.

Výskyt kolapsu (CCD) má souvislost s intenzivním používáním pesticidů, herbicidů, fungicidů a insekticidů
v zemědělské výrobě a nejen tam.
Používáním těchto přípravků se oslabuje imunitní systém včel, jedy se hromadí v bílkovinách pylu, a tak se dostávají do včelího organizmu. Kromě toho
dochází k znečištění životního prostředí
těžkými kovy, které způsobují mutagenní účinky (zinek, měď, arsen, kadmium,
olovo).
Včelám ubližují i veterinární přípravky na léčení varroázy i jiných nemocí.
Předpokládá se, že jednou z příčin
CCD jsou i genetické poruchy. Byla
vyslovena hypotéza, že by se mohly
hledat souvislosti s pěstováním GMO
rostlin (geneticky upravené rostliny), a
jako možná příčina elektromagnetická
zařízení a elektromagnetický smog.
V. P. Nikolajenko 2010 Pšelovodstvo,
W. Šwiecicki Pszceluz Polski 2009
Základem ochrany přírody je ochrana organizmů. V oblasti ochrany přírody
v ČR tvoří ustanovení zákon č. 114/1992
Sb. O ochraně přírody a krajiny a pozdějších doplňků a úprav, zejména tzv.
Euronovely č. 218/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky.
Cílem je zachovat krajinu tak,
aby plnila funkce:
• půdoochranné
• vodohospodářské
• mikroklimatické
• uchování druhového bohatství
• rekreační
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Od r. 2004 je novým rokem v systému ochrany přírody v rámci vstupu
do EU projekt NATURA 2000, který se
zaměřuje na vytvoření soustavy chráněných území evropského významu.
Ochranné chemické prostředky užívané v zemědělství
Pesticidy - Ovlivňují základní procesy
v živých organismech, ničí nebo redukují „škodlivé organismy“. Tím, že unikají do vody, vzduchu a půdy představují riziko pro necílové rostliny, volně
žijící živočichy, pro kvalitu vody.
EU omezuje jejich používání. Agresivní
výrobky zakazuje používat. /např. v roce
2002 zakázala 320 pesticidů. Včelařství
12/2002/
Cílem je snížení jejich rizik. Naprostý zákaz platí pro genotoxické, karcinogenní,
a pro reprodukci škodlivé látky. Ekolist
č. 2/2009 – Včelařství
Evropská komise přiznala, že dosud
není k dispozici vědecká metoda, která by mohla uspokojivě posoudit účinky
směsí chemikálií a není proto možné
vyhodnotit celkový vliv na lidské zdraví
a na životní prostředí.
Insekticidy – používají se k moření semen kulturních rostlin před setbou.
Mají vliv na pohybové a chuťové schopnosti včel paměti vůní a schopnost orientace v prostoru.
Znepokojující je dlouhá doba rozpadu
těchto látek v zemi, 148 až 6932 dní.
Spojením pesticidů, insekticidů a léků
proti varroáze, může dojít ke zvýšenécitlivosti včel na nemoci způsobené viry,
bakteriemi či houbami.
Zvýšený úhyn včel může způsobit i tzv.
gutace, na které se zatím nepomýšlelo.
V časných ranních hodinách, po horkých nocích, se vytvářejí na mladých
rostlinách kapičky, které rostliny vylučují. Často splývají s rosou.
Pokusy s mořenými rostlinami kukuřice
na univerzitě v Hohenheimu a v Padově
prokázaly, že tato voda obsahuje látky
z mořidel. Včely, které dostaly v laboratoři oslazenou gutační kapku, rychle
hynuly. Dr. Klaus Wallner Deutsches Bienen-journal 2009
V ČR zemědělci, kteří aplikují ochranné prostředky k ošetřování rostlin, musí

být proškoleni s jejich zacházením a
mají povinnost dodržovat způsob jejich
použití.
Elektromagnetické zařízení a elektromagnetický smog
Jako možná příčina úhynu včel se v
odborném tisku uvádí elektromagnetické záření a elektromagnetický smog.
Důkazy jsou však slabé. Vliv ozáření z
bezdrátových telefonů byl zaznamenán,
není ale statisticky významný.
Výzkumem se zabýval dr. Kuhna z univerzity v Koblenzu – Landau.
Dosavadní pokusy týkající se působení elektrosmogu na včely potvrzují jeho
vliv na chování včel (poruchy orientace)
a naznačují potřebu dalšího výzkumu.
Němečtí vědci dokazují, že se chování
včel mění v blízkosti elektrického vedení. Včely se odmítají vrátit do úlu v jeho
blízkosti. Stejný jev se vyskytuje, je-li v
blízkosti úlu umístěn mobilní telefon.
S problémem magnetického působení
na včely pravděpodobně souvisí i zkušenosti včelařů,kteří zaznamenávají
opakované úhyny matek a následné
oslabení včel v úlu.
Při rozšíření včelstev je potřeba najít
nové stanoviště pro včely. Po dohodě s
Povodím Labe byly úly umístěny na pravém břehu řeky Labe v katastru obce
Velký Osek.
Pro pozorování, evidenci a záznamy
jsou úly označeny čísly, v prvním roce na
novém stanovišti si včelař všiml, že v úle
č. 5 došlo k opakovanému úhynu matky.
Protože včelstvo bylo slabé, nepřežilo
zimu. V příštím roce, se situace opakovala, zjevně nedošlo k onemocnění včel.
Po poradě s ostatními včelaři byl povolán senzibil, který pomocí virgule zjistil,
že místem, kde byl úl č. 5 umístěn prochází patogenní zóna široká asi 40cm,
která se po několika metrech ztrácí.
Protože dotyčný včelař nemá sensibilní
schopnosti, bylo mu doporučeno, aby
jev zkontroloval pomoci radiopřijímače.
V místě údajné patogenní zóny došlo
k reakci na frekvenci krátkých vln, a to
tak, že se snižovala slyšitelnost radiopřijímače. Včelař přemístil úl z prostoru
zony a situace se již neopakovala. V důsledku těchto zkušeností používá radiopřijímače v případě výběru stanoviště
úlů při kočování.
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Další zkušenost, získaná na základě
pozorování při práci v úle, je taková, že
včely začnou být neklidné a jinak hučí
před zazvoněním mobilního telefonu, a
to jak při telefonním hovoru, tak i při příjmu SMS zprávy.
GMO (geneticky upravené rostliny)
a úhyn včel.
Úřad pro bezpečnost potravin při EU se
v únoru 2008 zabýval, na příkaz Evropské komise, úhynem včel. Vliv pěstování GMO na včely je nečitelný, neboť
neexistuje soustavný monitoring.
Testy eventuální škodlivosti GMO zahrnují jen chemickou, ne však genetickou
analýzu. V roce 2008 byl v Rakousku
ve výzkumech na vídeňské univerzitě
objeven vliv GMO kukuřice na plodnost
myší. Výsledky ukazují, že všechny výzkumy bezpečnosti GMO pro zvířata
(tedy i včely) a člověka měly shrnovat
i studie jejich vlivu na schopnost reprodukce. Testy bezpečnosti navíc dosud
provádějí biotechnologické laboratoře
ﬁrem a ne laboratoře nezávislé. GMO
rostliny jsou odolné proti herbicidům,
a proto nutí zvyšovat jejich dávky. Do
životního prostředí se nekontrolovaně
šíří geneticky modiﬁkovaný plyn, který
může způsobovat alergie a zvýšenou
úmrtnost včel. Waclav Swiecicky Pszceluz Polski 2009
Závěrem lze říci, že jsem se jen letmo
dotkl některých problémů, které ohrožují ekologickou rovnováhu spojenou
s životem včely medonosné.
Výzkumy jsou v tomto ohledu nesystematické a nahodilé. Jistě naráží i na
ekonomickou stránku věci. V životním
prostředí je určitě celá řada problémů,
které je třeba řešit, a těžko říci, které
by měly dostat prioritu. Řada z nich se
však prolíná, to, co oslabuje naši ﬂoru
a faunu, oslabuje včelu medonosnou a
zároveň i člověka.
Připomenout si můžeme výrok Alberta
Einsteina z roku 1921: „Pokud by na
Zemi zmizely včely, zůstaly by lidem je
4 roky života.“Co by asi řekl tento slavný génius dnes?
Mějme tato slova na paměti a uctívejme
tohoto malého tvorečka, který tak značnou měrou ovlivňuje to, co je pro nás
nejcennější, přírodní prostředí a naše
zdraví.
Jakub Mokráček ml.
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TIP NA VÝLET: DIVOKÝM ÚDOLÍM KAMENICE A JIZERY
TRASA:

– Plavy –
– Navarov - Bohuňovsko –
– Spálov –
– Semily –
(dohromady 22 km)

DOPRAVA:
VLAKEM:
• 2,5 h do zastávky Plavy přes Mladou Boleslav, zpět ze Semil 1h 50 minut
přes Starou Paku

NAVAROV

AUTEM:
•

a údolí Kamenice. Cesta najednou začíná prudce klesat až ke Kamenici a
v jejím ohybu se potkáváme se spoustou skal, skalních věží, drobných výklenků a převisů. Řeka zde teče zprudka přes obrovské balvany a občas lze
najít písčinu, kde se dá vykoupat. Voda
je i v létě hodně studená. Potkáváme
motoráček, jak se šplhá vzhůru údolím na protějším břehu řeky. Občas se
osvěžíme u drobných přítoků a potoků
s kaskádami a vodopády. Turistů je zde
velmi málo a vlastně pořád se jen potkáváme s těmi samými. Po dvou krásných
kilometrech podle řeky přicházíme na
pěknou písčitou pláž ideální k osvěžení.
Pak už následuje potok Zlatník, kde se
dříve opravdu těžilo zlato, a stoupání na
zříceninu Návarov.

do Semil 80 km

Dnešní výlet začíná na zastávce
v Plavech u Tanvaldu, odkud vede kilometrová spojka do údolí říčky Kamenice. U vesnice Haratice se napojujeme
na modrou značku, která je zde místo
původní červené a na mnohých mapách to stále ještě červená je. Cesta
údolím Kamenice byla vyznačena Klubem československých turistů na počátku 20. století a pojmenována je po
Františku Palackém. Oproti očekávání
nás cesta vede stále nahoru až na vyhlídku s lavičkou. Pod námi se rozprostírá již nefunkční textilní továrna Seba

Zřícenina hradu nad soutokem
Kamenice a potoka Zlatník. Ve 14.
století byl vybudován z původní tvrze hrad. V roce 1643 za třicetileté
války dobyla hrad švédská vojska,
která si z něj udělala základnu
svých loupeživých výprav. Proto
byl hrad po jejich odchodu v roce
1644 pobořen. Stavební kámen
z hradu byl pak využit o dvacet let
později k výstavbě zámku Návarov.
Zámek je momentálně veřejnosti
běžně nepřístupný a je využíván
jako penzion.

Přírodní lávka přes Kamenici
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Ze zříceniny se lze podívat na nepřístupný zámek Návarov, a pak sejít po silnici až k Cimrmanovu mostu.
Z původního kamenného mostu zbyly
jen pilíře a dnes je zde montovaný most.
V Návarově u mostu byla dříve hospoda pro pocestné, následně i penzion,
nyní je však na prodej penzion i druhý
dům naproti. Hezké místo, ale vysloveně na samotě u lesa. Pokračujeme dále
údolím směr Bohuňovsko. Řeka občas
nečekaně zrychlí svůj tok, pak se ocitneme nad peřejemi a za chvíli si zase
líně teče. Je nutné přelézt několik zcela
vyvrácených stromů, z nichž jeden velikán je dokonce napříč spadlý celým
údolím, a to je dobrých padesát metrů.
Mosty zde chybí, takže kdo se nerad
brodí, může přejít řeku suchou nohou
přes napadané stromy. V Bohuňovsku
chybí jakákoliv služba pro turisty kromě
železničního nádraží (stanice Jesenný), kde staví rychlíky z Prahy, takže už
je opravdu nutné vybalit svačiny. Další
možné občerstvení je ve vesnicích na
kopci nebo až na soutoku s Jizerou. Pro
milovníky jeskyní a krasových oblastí je
zde možné odbočit na kilometr vzdá-

SEMILY
Zhruba devítitisícové Semily byly
ve dvacátém století okresním městem, přestože jsou téměř 2x menší
než blízký Turnov. Období průmyslové revoluce bylo velkým impulsem
k rozvoji města, kdy došlo k významnému růstu obyvatel. Město
je stísněno mezi Kozákovem a podhůřím Krkonoš, proto se veškeré
služby i průmysl soustředily k řece
Jizeře. Za zhlédnutí stojí zámek,
místní kostely a kaple. Zajímavostí
je muzeum pilníkářství a také rekonstruovaná komunistická mozaika
s rudou hvězdou, jež obsahuje poučný citát.“ Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“ Ze
Semil pochází nebo zde žila celá
řada slavných osobností např. František Ladislav Rieger, Ivan Olbracht,
Antal Stašek. Nyní je poměrně známou osobností starosta města a poslanec Jan Farský.
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lené Bozkovské jeskyně, které jsou na
pořádném kopci, a vrátit se zpět k řece
o kousek dále.
Cesta jde nahoru a dolů, a pak ještě
více nahoru a zase dolů. Naštěstí je tu
už spásná silnice do Železného Brodu
a soutok potoka Vošmendy s Kamenicí.
Cesta po asfaltu je teď opravdu příjemná. Navíc se po kilometru dostáváme
do dlouho očekávané Restaurace pod
Spálovem, kde si dáváme zasloužený
oběd. Restaurace se stává z původního mlýna, jehož jedna část je nyní
malou vodní elektrárnou. Soutok Jizery
s Kamenicí je 50 metrů od restaurace.
U soutoku je železniční zastávka, ze

které je možné odjet směrem na Železný Brod.
Po vydatném obědě se vydáváme
po tzv. Riegrově stezce směrem na
Semily. Údolí Jizery je zde chráněné
jako přírodní rezervace, která patří do
sítě chráněných území tzv. Geoparku
UNESCO. Údolí řeky se výrazně zužuje
a dostáváme se do skalnaté rokle, kde
je cesta vedena po visuté lávce přímo
nad řekou nebo je vedena tunely vytesanými do skály. Výhled je to opravdu
jedinečný. Trochu překvapením je výstup na Böhmovu vyhlídku a následný
prudký sestup. Následuje tunel ve skále
a už se dostáváme na okraj Semil.
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Proplétáme se okolo paneláků do
centra města. Zasloužíme si už odpočinek a ten je příjemné strávit na náměstí
u vodotrysku. Výborně funguje i informační centrum, které je dokonce otevřené celý víkend, což je u nás spíše
vzácnost. Město samotné je směsí historické výstavby se stavebními zásahy
z druhé poloviny 20. století. Nádraží se
nachází nedaleko centra, odkud odjíždíme domů.
RNDr. Jakub Munzar

Zřícenina hradu Navarov

Řeka Kamenice

Kaskáda a vodopády
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SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA DTEST
O SLUŽBU
VAŠESTÍŽNOSTI.CZ
JE VELKÝ ZÁJEM
Službu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů VašeStížnosti.cz využilo za první
měsíc 450 spotřebitelů.

Spotřebitelé mají od října 2013 novou možnost, jak řešit své spotřebitelské problémy. Aby se případně nemuseli obrátit na soud, mohou využít
službu VašeStížnosti.cz..
Zřídil ji a provozuje dTest, největší
spotřebitelská organizace v České republice, a to s podporou Ministerstva
průmyslu a obchodu. Za první měsíc
provozu této služby spotřebitelé podali 450 stížností na stovky různých obchodníků. Více jak desítku stížností se
již podařilo vyřešit ke spokojenosti spotřebitelů.
Proces řešení stížností je pro spotřebitele jednoduchý: vloží na webové
stránce www.vasestiznosti.cz stížnost,
kde identiﬁkují obchodníka a popíší
svůj případ. Poradci dTestu pak vypracují ke stížnosti stanovisko a kontaktují
obchodníka s výzvou, aby případ řešil.
Přesný popis fungování služby a postupu řešení případů je na webové stránce
www.vasestiznosti.cz.
„Jsme rádi, že obchodníci se ke stížnostem spotřebitelů většinou staví čelem,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právní
poradny dTestu. „Uvědomují si, že to je
pro ně lepší než případný soudní spor.
Díky vstřícnému vyřešení problému
mohou zákazníka získat zpět. Špatné
zkušenosti se navíc rychle šíří i v okolí
dotčeného spotřebitele.“
Služba VašeStížnosti.cz slouží vedle bezprostředního řešení konkrétních
stížností také jako zdroj informací o přístupu obchodníků k zákazníkům. Ti totiž na závěr každého případu ohodnotí
přístup obchodníka – a z těchto hodnocení se skládá tzv. skóre vstřícnosti. To
je pak, spolu s detaily jednotlivých případů, na stránce www.vasestiznosti.cz
veřejně dostupné.
Nejvíc stížností přišlo za první měsíc provozu služby VašeStížnosti.cz na
společnosti Nebeslev (14 stížností),
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Alza.cz (12 stížností) a Telefónica ČR
(9 stížností).
„Právě Alza nebo Telefónica, a také
řada dalších společností, s námi na řešení případů spolupracují a snaží se vycházet zákazníkům vstříc,“ konstatuje
Lukáš Zelený.
„Problémy se zbožím a službami
mohou potkat každého zákazníka. Je
proto důležité nakupovat u prodejců
a dodavatelů, jimž problémy jejich zákazníků nejsou lhostejné,“ doporučuje
Lukáš Zelený. „A pokud přes všechnu
ostražitost spotřebitel narazí, může využít službu VašeStížnosti.cz nebo bezplatnou poradenskou linku dTestu na
čísle 299 149 009, případně lze využít
i jiných forem poradenství, ať už elektronická či osobní.“ dTest v tomto roce
vyřídil již více než 23 tisíc spotřebitelských stížností a dotazů.

PO NOVÉM ROCE
SE SPOTŘEBITELŮM
DLUHY PRODRAŽÍ
Nový občanský zákoník upravuje sankce za porušení povinností, které samozřejmě postihnou i spotřebitele. Průlomem je
úročení úroků, které doposud nebylo u spotřebitelských smluv přípustné.

Nový občanský zákoník určuje,
že splátky dluhu jdou nejdříve na náklady spojené s vymáháním dluhu,
pak na úroky z prodlení, následně na
úroky dohodnuté smlouvou, a teprve
v poslední řadě na jistinu, tedy původní
dluh. Pokud dlužník nebude hradit podle tohoto pořadí, začne se úročit i příslušenství dluhu, tedy i samotné úroky, čímž se splácení výrazně prodraží.
„Tato novinka je skutečně revoluční,
v obchodním styku úroky z úroků již
existují, ale ve spotřebitelských smlouvách je to velká změna v neprospěch
spotřebitele,“ upozorňuje Miloš Borovička z dTestu. „Rozhodně se nedá
říci, že taková úprava bude pro občany
pozitivní, nahraje hlavně lichvářům.“
Smluvní pokuty již nebude nutné
sjednat písemně. Pokud podnikatel
pokutu šikovně zmíní při nahrávaném
telefonním rozhovoru nebo odkáže na
podmínky, ve kterých je popsána, není

třeba nic podepisovat a pokuta je závazná. Jistou naději sice v minulých
týdnech přinesl Ústavní soud ČR, který
pokuty v obchodních podmínkách zakázal, ale nakolik bude tento nález respektován, je zatím otázkou.
„U smluvních pokut došlo ještě k jedné důležité změně – doposud platilo, že
když obchodníci „přestřelili“ a stanovili
ve smlouvě pokuty příliš vysoké, soud
prohlásil celou pokutu za neplatnou pro
rozpor s dobrými mravy. Dlužník pak
zaplatil jen dlužnou částku a případné
úroky z prodlení. Nyní může soud takovou pokutu pouze snížit, a dlužník tedy
vždy alespoň část pokuty zaplatí,“ vysvětluje dále Miloš Borovička.
Podrobný článek o změnách v oblasti pokut, úroků či uznání dluhu najdete na www.dtest.cz/sankce

Poradenská linka časopisu dTest na čísle
299 149 009 je v provozu každý pracovní
den od 9 do 17 hodin. Spotřebitelé zde za
cenu běžného tarifu volání mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, se kterými
se na českém trhu setkávají. Od spuštění
provozu v roce 2010 využily této možnosti
již desetitisíce spotřebitelů - poradenská linka časopisu dTest je tak nejvyhledávanější
cestou k řešení spotřebitelských potíží v ČR.
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, které
bylo založeno v roce 1992, je vydavatelem
spotřebitelského časopisu dTest. Na stránkách časopisu jsou publikovány výsledky
nezávislých a objektivních testů produktů,
varování před nebezpečnými a zdravotně
závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně
uplatňovat. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer
Research and Testing (ICRT) a evropské
spotřebitelské organizace BEUC.
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PŘEJEME SVÝM KLIENTŮM
KLIDNÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH,
HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ
DO ROKU 2013
SLUNEČNICE
Jiří a Alena Vávrovi

MASÁŽE
HARMONIE
Vendy Mazačová
www.masazeharmonie.cz
Jiráskova 211, Velký Osek

• KLASICKÁ RELAXAČNÍ MASÁŽ
• LIFTING OBLIČEJE
• LÁVOVÉ KAMENY
• BAŇKOVÁ MASÁŽ a další
DÁRKOVÉ POUKAZY
PRO VAŠE BLÍZKÉ
Objednat můžete na:
tel.: 602 960 448
e-mail: vendy.em@seznam.cz
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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
28. 2. 2014.
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