O s eč a n
Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
každý červen je spojen s mnoha očekáváními. Blíží se konec školního roku, děti,
a rodiče rovněž, přemýšlí, co bude na
vysvědčení za známky, připravují se na

dovolené a výlety o letních prázdninách,
plánují se také opravy a údržby domů
a zahrad.
Obec bude také v červenci a srpnu
vyvíjet mnoho aktivity, ať již s pomocí
svých zaměstnanců nebo ve spolupráci
s dodavateli. Díky dotaci od Úřadu práce v Kolíně přes 1,5 mil. Kč v roce 2014
na zaměstnávání téměř dvou desítek
pracovníků veřejně prospěšných prací
je a bude v obci zajištěna dobrá údržba  
veřejné zeleně a prostranství.
Do konce letních prázdnin budou dokončeny práce na projektech zateplení
základní a mateřské školy, které byly
podpořeny dotací od Státního fondu
životního prostředí ČR cca 12 mil. Kč.
Obě budovy tak dostanou „nový kabát“,
který bude užitečný nejen v zimě. Dle
odborných výpočtů má úspora energií na vytápění v MŠ a ZŠ přinést nižší platby za odběr plynu cca o 0,5 mil.
Kč ročně. Barevné odstíny fasády jsou
pozitivní a byly vybrány s ohledem na
okolní zástavbu a účel obou budov.
V průběhu letních prázdnin se má
zrealizovat II. etapa parku u Dělnického
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domu. Na toto obec získala další dotaci
od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
cca 320 tis. Kč. Do parku mají být umístěny dětské herní prvky, mobiliář – lavičky a odpadkové koše, má být postaven
nový chodník a veřejné osvětlení, dosázena další zeleň. V tomto parku tak budete mít příležitost strávit pěkné chvíle
odpočinku a pohody.
V dubnu 2014 jsem obdržel informaci, že obec byla úspěšná s žádostí
o dotaci na dostavbu kanalizace v obci.
Z více než 81 mil. Kč rozpočtovaných
nákladů byla přislíbena dotace ve výši
cca 51 mil. Kč, přičemž s akcí se má započít v září 2014; více se dočtete uvnitř
Osečanu. Věřím, že tato zpráva potěší
mnoho majitelů nemovitostí.
Milí čtenáři, přeji Vám, ať si o letních
prázdninách odpočinete a ať se Vám
vydaří všechny naplánované aktivity.
Mnoho krásných zážitků Vám přeje
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek

Zpravodaj obce Velký Osek
Z OBSAHU:
Zprávy z radnice
Zprávy z obecní matriky
Zprávy z obecní policie
Slovo zastupitelů
Ze společnosti
Mateřská škola
Zprávy z Masarykovy základní školy

Přehled místních firem a podnikatelů stavba a rekonstrukce
Obecní knihovna V. Osek informuje
OSECKÁ NADĚJE
VOJAN
TJ Sokol Velký Osek
AKHL Velký Osek
Pohádka pro dospělé
Tip na výlet

ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V březnu, dubnu a květnu 2014
proběhla veřejná zasedání zastupitelstva obce Velký Osek. Na nich se
rozhodovalo mj. o bezúplatném nabytí vlastnictví pozemků a infrastruktury
od developera bytové výstavby v lokalitě Za Lávkami (naproti fotbalovému
hřišti), o podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci ulice Dukelských hrdinů na Regionální operační program
Střední Čechy (ROP StČ), o uzavření
dohod o splátkách faktur se společnostmi NYKOS a VODOS, o zadávacích podmínkách na výběr dodavatele stavby II. etapy kanalizace v obci,
o přijetí úvěru na spolufinancování
projektů zateplení MŠ a ZŠ, o podání
žádosti o dotaci na zateplení budovy
obecního úřadu a o vypsání konkurzu
na pozici ředitele ZŠ z důvodu rezignace stávajícího.
Termín zasedání zastupitelstva 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.
Zasedání zastupitelstva obce Velký Osek v roce 2014 jsou plánována
na 24. 6. 2014 a 16. 9. 2014. Zasedání probíhají na Obecním úřadě obce
Velký Osek. Není-li níže podrobně
popsáno dění na zastupitelstvu obce,
je možné se seznámit se zápisy z jeho
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zasedání na webových stránkách obce
nebo na Obecním úřadě obce Velký
Osek.

1. OPRAVA V ROZPOČTU
OBCE NA ROK 2014
Tímto se omlouvám všem čtenářům,
kteří se dočetli v Osečanu I/2014 na
straně 3, že rozpočet obce činí na rok
2014 příjmy ve výši 40 mil. Kč a výdaje
ve stejné výši, ačkoliv součet všech příjmových položek v tabulce byl mnohem
nižší. Chyba vznikla na řádku s názvem
„Daňové příjmy a transfery (daň. příjmy,
dotace od státu a EU např. na zateplení
MŠ a ZŠ)“. Správná výše této položky je
38 100 000 Kč.

2. HOSPODAŘENÍ OBCE
V LETECH 2011 –  2014
Jak bylo na stránkách Osečanu
již několikrát uvedeno, na počátku
roku 2011 nebyla obec v úplně  dobré
finanční kondici. Během posledních
3 let jsme se usilovně snažili, abychom
veškeré závazky a dluhy, které jsme
převzali po předchozím vedení obce,
postupně hradili. Nasměrovali jsme
obec k tomu, aby efektivně hospodařila
se získanými příjmy a používala je na
rozumné výdaje. Především díky tomu
může být obec vnímána jako solidní
partner pro státní instituce a získávat
od nich dotační prostředky.
A to se daří! Obec je   při získávání dotací velmi úspěšná! Vezmeme-li
v potaz i nedávno přislíbenou dotaci na
II. etapu kanalizace, pak jsme pro obec
za roky 2011 – 2014 získali cca 70 mil.
Kč na dotacích nejrůznějšího typu –
zejména dotace na zateplení základní a mateřské školy (cca 12 mil. Kč),
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obnova zahrady MŠ (cca 350 tis. Kč),
dotace Úřadu práce na pracovníky
údržby veřejné zeleně a prostranství
(cca 3 mil. Kč), II. etapa kanalizace
(cca 51 mil. Kč), oprava Pomníku padlých (cca 120 tis. Kč), II. etapa parku
u Dělnického domu (cca 320 tis. Kč),
granty TPCA na zpomalovací semafory a obecní dvůr k nakládání s odpady
(700 tis. Kč).
Z celkového závazku (dluhu) obce
na počátku roku 2011, který činil cca
24 mil. Kč, se nám podařilo situaci vylepšit na necelých 12 mil. Kč v roce
2014. Bylo to především díky tomu,
že každý rok v letech 2011-2013 končil rozpočet obce v provozním přebytku, ze kterého se tyto závazky hradily.
Splácení některých závazků jsme však
museli upřednostnit (např. úvěr SFŽP,
úvěr ČS, půjčka Písek - Beton, půjčka
města Kolín, některé dodavatelské faktury z let 2009 – 2010), u jiných jsme
po dohodě s věřiteli splácení prodloužili, např. s firmami VODOS a NYKOS.
Hradit všechny dluhy najednou nebylo
vůbec možné, jelikož by pak obec nemohla financovat ze svého standardního ročního rozpočtu cca 25 mil. Kč
běžný provoz, který činí kolem 19 mil.
Kč ročně. Vedle splácení jsme museli
provádět ještě přípravu a realizaci investičních akcí, zejména v souvislosti
se získanými dotacemi. Téměř každá
dotace totiž vyžaduje, aby úspěšný žadatel dofinancoval určitou část akce ze
svých prostředků. V letech 2011 – 2014
se podařilo realizovat investice za cca
20 mil. Kč (počítáno bez kanalizace).
Teprve až v dubnu 2014 schválilo
zastupitelstvo obce poprvé ve volebním
období 2010 – 2014 přijetí účelového
investičního úvěru ve výši 4 mil. Kč na

Mateřská škola ve Velkém Oseku –
výměna oken a instalace zateplení.
(Foto: P. Drahovzal)
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dofinancování akce zateplení mateřské
a základní školy. U tohoto nízkoúročeného úvěru ( měsíční úrok PRIBOR
činí 1,12 %) se vychází z toho, že bude
v letech 2015 – 2021 splácen z větší
části z uspořených prostředků za nižší
odběr plynu na vytápění v obou budovách (cca 0,5 mil. Kč/ročně). Obdrží-li
obec z daňových příjmů v následujících
letech více peněz, může být úvěr splácen i předčasně, bez sankce.
Jednoduše shrnuto, celkové finanční
zatížení (dluh) obce v letech 2011 –
2014 kleslo o cca 50 %, investiční úvěr
za toto období si vzala obec jen 1,
a to na zateplení MŠ a ZŠ. Jeho splácení je však zajištěno především díky
uspořeným penězům za menší spotřebu energie. Pokud došlo k navýšení
některých závazků vůči některým
dodavatelům, tj. NYKOS a VODOS,
pak to bylo s jejich vědomím a s ohledem na fakt, že jiné dluhy musely být
spláceny přednostně a všechny dluhy
se nedaly platit najednou. Dodávky služeb od firem NYKOS (sběr a svoz odpadů) a VODOS (dodávka pitné vody a
odvod splaškových vod) jsou zajištěny
i nadále a nemá dojít k jejich výpadku.

3. KANALIZACE
Počátkem dubna 2014 se obec
dověděla, že jí byla přislíbena dotace ve výši cca 51 mil. Kč na dostavbu
(II. etapu) kanalizace v obci pro cca
400 nemovitostí. Celkově by měla akce
stát kolem 81 mil. Kč, záleží však na vysoutěžené ceně. Ta by měla být známa
na konci léta 2014.
Zbývající část 30 mil. Kč musí zajistit žadatel – obec. Obec má obdržet
nízkoúročený (1 %) úvěr cca 6 mil. Kč
od Státního fondu životního prostředí
(SFŽP). Dalších 24 mil. Kč bude muset obec „naspořit“ ze svého rozpočtu, získat část prostředků od majitelů
napojovaných nemovitostí nebo využít
investičního úvěru. Zatím se předpokládá kombinace všech 3 možností.
Příspěvek za napojení na kanalizaci
se zatím předpokládá min. 20 tis. Kč/
rodinný dům, přičemž napojovaných
nemovitostí má být 400. Konečnou výši
příspěvku však stanoví zastupitelstvo
po vysoutěžení dodavatele (zřejmě září
2014) včetně termínu a způsobu jeho
úhrady. Investiční úvěr se předpokládá
ve výši kolem 13 mil. Kč a zbývající část

by obec dala ze svého rozpočtu, např.
z prodeje pozemků v Národní přírodní
rezervaci Libický luh státu (očekávaný
příjem cca 5 mil. Kč).
Realizace akce by měla probíhat od
září 2014 do konce září 2015. Dle předpokladu projektantů je tento harmonogram zvládnutelný, ovšem záležet
bude nejen na dodavateli, ale i na počasí. Po vysoutěžení dodavatele budou
stanoveny rovněž konkrétní termíny
pro konkrétní lokality, ve kterých bude
kanalizace budována. Pak by uživatelé
a majitelé nemovitostí měli vědět, kdy
a jak se jich dostavba dotkne. Zadávací
podmínky na výběr dodavatele kanalizace byly schváleny zastupitelstvem
dne 29. 4. 2014 a jsou uveřejněny na
webových stránkách obce. Oficiální
výběrové řízení má proběhnout v měsících červen až srpen 2014, jeho podmínky však musí schválit ještě poskytovatel dotace SFŽP.

4. ŽÁDOSTI O DOTACE
Následující žádosti o dotaci na Středočeské fondy podané v prosinci 2013
nebyly vybrány k podpoře; II. etapa (dokončení) obnovy parku u Dělnického
domu ve výši 530 tis. Kč + 100 tis. Kč
spoluúčast obce, obnova hasičské
výstroje (svítilny, hadice, obleky) za
120 tis. Kč (požadovaná dotace ve
výši 90 tis. Kč) a vybudování veřejného
osvětlení v ulicích v centru obce (Komenského, Vrchlického, Masarykova
a Sluneční) za cca 2 mil. Kč (dotace
1,5 mil. Kč) nebyly vybrány k podpoře.
Pokusíme se tedy na tyto akce získat
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prostředky v budoucnu z jiných zdrojů.
V některých případech se to již podařilo, např. na II. etapu parku u Dělnického domu jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši cca
320 tis. Kč.
V dubnu bylo podáno několik žádostí o dotace. Nejvýznamnějí byla podána k ROP StČ na rekonstrukci ulice
Dukelských hrdinů, kde je celkový náklad je rozpočtován na cca 15 mil. Kč,
přičemž dotace by měla činit cca 70 %.
Dále zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti k SFŽP na zateplení budovy obecního úřadu, přičemž dotace by
měla být kolem 2 mil. Kč z 2,8 mil. Kč
celkových nákladů. Vyhodnocení obou
žádostí se očekává do konce léta 2014.
Věříme, že budeme úspěšní.

ZÁVĚREM
Věřím, že Vás zajímá dění v obci,
a proto se snažím Vás o něm informovat. 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 krásné letní dny, mnoho krásných
zážitků a veselou mysl.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce

Základní škola ve Velkém Oseku – zateplení a nová fasáda. (Foto: P. Drahovzal)
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ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(ÚNOR – KVĚTEN 2014)

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
80 let: Miloslava Paroulková, Miroslav Řebíček, Růžena Herčíková, Stanislav Šanda
85 let: Markéta Havránková, Marie Košvancová, Jarmila Štěpánová, Jarmila Krupičková,
		
Jiří Matějíček
90 let: Ludmila Křivánková
91 let: Vlasta Legrová, Květuše Dobřichovská
92 let: Miluše Pšererová, Miloslava Lejnarová
93 let: Marta Melicharová

NAROZENÍ:
Nela Hofmanová, Lilian Králová, Jakub Cigánik, Eliška Macková, Ema Paroulková, Anna Kolarovská

VÍTÁNÍ DĚTÍ:
Lukáš Luťha, Kateřina Drahovzalová, David Kysilko, Marie Drahovzalová, Klaudie Jančová,
Patrik Popovič, Vojtěch Černý, Beáta Zoubková

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:
Zdeněk Čáp - Renáta Vaníčková

50 LET UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:
Josef a Bohumila Orságovi

ÚMRTÍ:
Milan Vácha, Libuše Hošková, Ludmila Hadová, Vlasta Mukařovská, Miroslava Holečková,
Marie Hančarová, Antonín Novák
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Ivana Adamcová,
matrikářka
Obecního úřadu
Velký Osek
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ZPRÁVY Z OBECNÍ
POLICIE
ZE SLUŽEBNÍ KNIHY
OBECNÍ POLICIE
Dne 04. 04. 2014 byla zjištěna na
okraji lesa mezi čtvrtí Na Stráži a fotbalovým hřištěm černá skládka. Jednalo
se o 1x matraci a 2x čalouněný nábytek, zřejmě postele. Obhlídkou místa se
nepodařilo zjistit, komu tento materiál
patří, proto tentokrát zakladatel černé
skládky vyvázl bez finančního postihu
za znečišťování veřejného prostranství.
Technické služby obce uvedly prostor
do původního stavu.
Dne 08. 04. 2014 bylo v ulici Dukelských hrdinů zjištěno užitkové mot. vo-
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zidlo tov. zn. Ford Transit. Jeho osádka
nabízela po domech výkup druhotných
surovin. Jelikož zastupitelstvo obce zakázalo obecní vyhláškou podomní prodej a nabízení služeb bez předchozího
souhlasu v obci, strážníci osádce další činnost zakázali a uložili dotyčným
sankce.       

a jelikož řidič jevil známky opilosti, byla
na místo okamžitě přivolána hlídka PČR,
která provedla dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem 2,76 promile. Řidiči
dále přitížilo, že má již vysloven zákaz
řízení, a proto si ho hlídka PČR okamžitě převzala pro podezření ze spáchání
trestného činu.

Dne 12.04.2014 byl při kontrole požární nádrže zjištěn rybář chytající ryby,
který však zapomněl, že k této činnost
je potřeba rybářského lístku a povolenky. Strážníci mu rybářský prut odebrali
a s úředním záznamem předali MěÚ
Kolín k projednání před přestupkovou
komisí.

Ve druhém čtvrtletí strážníci odchytili tři zaběhnuté psy. Jednoho si osobně
přijela převzít majitelka z nedalekých
Veltrub, dva bohužel skončili v kolínském Útulku pro opuštěná zvířata.

Dne 14.05.2014 v odpoledních hodinách na sebe řidič se třemi spolujezdci upozornil strážníky OP špatným
stavem vozidla, hlasitou hudbou a celkovým chováním. Ti vozidlo zastavili,

Strážníci
Obecní policie Velký Osek
Milan Kučera a Aleš Synek
kontakt - tel.: 321 795 322
                  723 699 857
                  606 821 182

SLOVO
ZASTUPITELŮ
ZAMYŠLENÍ A OHLÉDNUTÍ SE
Dovolte mi, abych se ohlédl za posledními lety ve dvou výborech zřízených obcí ku prospěchu Vás, občanů
naší krásné, a snad dnes ještě krásnější obce. Každý, kdo se chce účastnit
veřejného života, ať je to v malé obci,
městě, nebo obci, jako je ta naše, musí
mít nějaký silný důvod jít se svými názory a kůží na trh. Můj osobní stimul byl
zastavit rozjetý vlak neřízeného Národního bruslařského stadionu a do nebe
volající aroganci a ignoranci jednotlivce
v čele obce.
V minulých letech jsem se setkal
s mnoha názory, lidmi a myšlenkami.
V tomto krátkém článku bych chtěl poděkovat členům výboru životního prostředí a finančního výboru. Snažili se
vždy jít konstruktivní cestou, a hlavně
cestou, která přinese maximální užitek
nás všech, občanů této krásné obce.
Náplní výboru životního prostředí
bylo, zejména v prvních měsících, začít
koncepčně řešit nové výsadby velmi zanedbané obecní zeleně a dále uváženě
posuzovat žádosti občanů o odstraňování vzrostlých a mnohdy nebezpečných stromů ze soukromých pozemků.

Výbor také intenzivně pracoval na
zlepšení dozoru a těžeb v obecních
lesích tak, aby byl dodržen lesní hospodářský plán a následná péče a zajištění lesních kultur.
V dalších etapách se podařilo spolu
s vedením obce připravovat a podílet se
na tvorbě projektů, které měly za úkol
nám všem zvelebit životní prostředí.
Ve spolupráci s mnohými spolky se
podařilo několikrát vyčistit různé části
Bačovky tak, aby byla zvýšena průtočnost toku a tak se následně snížilo riziko záplav a škod na majetku. Dále se
podařilo vytvořit povodňový plán, který
by v případě postižení obce záplavami
pomohl svou metodikou minimalizovat
škody na majetku.

Jsem rád, že se tím nám všem podařilo zachovat částku vybíranou za
odpady na přijatelných 500 Kč za jednoho občana.
Jmenovitě děkuji paní Tučímové za
její nezištnou práci právě na poli odpadového hospodaření,
Dále panu Polákovi za jeho zkušenost, klid a odborné zkušenosti ohledně lesního hospodářství. Panu Kalašovi za velmi příznivé ceny dodávaných
dřevin, dále za jeho odborné zkušenosti a ochotu dojít vždy k rozumnému
kompromisu. V neposlední řadě děkuji
panu Čechovi za jeho zkušenost v oblasti státní správy a zdravý zápal pro
obecní zeleň a projekty.

Ve spolupráci s dárcem TPCA se
podařilo opravit a uvést v život projekt obecního dvora pro sběr odpadů,
s kterými se obyvatelé v minulém období velmi potýkali.

Mohl bych asi napsat ještě mnoho
řádků o tom, co se podařilo, a jistě se najdou i věci, které bychom ještě rádi udělali. Nechám na Vás čtenářích – občanech, zda jsme odvedli kus dobré práce,
a všem, kteří nám v tom pomohli, děkuji.

Velmi kladně bych zhodnotil i posun v kvalitě třídění odpadů. Zde si
obec vydobyla místo na předních pozicích kraje a tomu odpovídá i obdržená
odměna od společnosti Ekocom.

Dalším výborem, který vedu, je výbor finanční. Měl jsem čest spolupracovat s lidmi, kteří jsou dle mého názoru
nejen odborníky, ale i lidmi s citem pro
jednání a tvorbu možných kompromisů.
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Je pravda, že práce finančního výboru není tak dobře vidět jako vysazené stromy nebo čistá Bačovka.
Tento výbor se zabýval zejména kontrolní činností ve škole, školce, obecním
úřadu a osecké Naději o.p.s. tak, aby
prostředky nás všech byly co nejhospodárněji vynaloženy. Dále spolupracuje
s vedením obce na tvorbě každoročního
rozpočtu. V kooperaci s vedením obce se
výbor podílel na hledání cesty k nejrozumnějšímu a nejrychlejšímu splacení všech
starých závazků. Dále prováděl kontrolní činnost nakládání s příspěvkem OU
u spolků, které dotace obdržely.

Velmi si cením přístupu všech členů, paní Munzarová a Bílková vždy
pomohly svým odborným pohledem
z praxe. Pánové Eger a Váňa svou poctivou prací a nadhledem přispěli ke
konstruktivnímu řešení problémů.
Základním a nejdůležitějším úkolem
bylo stabilizovat obecní rozpočty tak, aby
se obec mohla pustit do projektů, které
jsou nezbytné pro život ve 21. století.
Kanalizace, komunikace, vodovod a další, to nás čeká. Podmínky pro realizaci
všech projektů nejsou stále ještě dokonalé. Díky týmové práci se však situace
obce výrazně zlepšila.
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Děkuji panu starostovi, místostarostovi, všem aktivním a rozumným
členům zastupitelstva.
Závěr by měl být a bude optimistický. Každý, kdo mne zná, ví, že nejsem negativista. Vždy se sažím najít
schůdnou cestu pro všechny. Děkuji,
že jsem mohl pracovat se skvělými lidmi na projektu, který je mi tak blízký.
Tím projektem je má rodná obec.
Jan Fagoš

ČINNOSTI VÝBORU MAJETKOVÉHO, INVESTIČNÍHO
A ÚZEMNÍHO ROZVOJE V LETECH 2010 - 2014
ČLENOVÉ VÝBORU:
RNDr. Jakub Munzar
(předseda), RNDr. VladImír
Matuš, Filip Dašek, Jan Tučím,
Jiří Veselý
Výbor se zabýval celou řadou oblastí, kde bylo nutné předložit zastupitelstvu návrh řešení. Přestože stanoviska
výboru nejsou pro zastupitelstvo závazná, ve většině případů byla doporučení
výboru zastupitelstvem akceptována.
Níže bych chtěl uvést příklady hlavních tematických oblastí, kterými se výbor zabýval:

KANALIZACE A VODOVOD:
Tyto dva projekty klíčové pro budoucnost obce byly hlavním tématem
výboru v celém období. Členové výboru
hledali a podpořili vhodná řešení. Ukázalo se, že cesta k cíli je velmi trnitá
a od přípravy k realizaci uplyne mnoho let. V této oblasti byl platný zejména
člen výboru pan Tučím.
• Kanalizace, II. etapa - Projekt řeší
odkanalizování všech nemovitostí nenapojených na kanalizaci a umožňuje
i napojení budoucích rozvojových zón
k bydlení. Po peripetiích s úřady poskytujícími dotaci jsme v roce 2014 dotaci
skutečně obdrželi. Možná si to málokdo uvědomuje, ale jedná se o největší
investiční akci v historii obce.
• Vodovod – Současná situace je
nevyhovující, zdrojové vrty jsou nestabilní, vodárenská koule je ve špatném
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stavu a bylo třeba do ní v tomto období
investovat nemalé částky. Bude nutné
zajistit dotační zdroje z EU -  projektovaná cena je 60 mil. Kč. Nový vodovodní přivaděč z průmyslové zóny Ovčáry
a vodojem u „Hradeckého oblouku“
zajistí stabilitu dodávek vody a kapacitně umožní napojení všech domů v obci.
Bude však nutné nejprve zjistit zájem
obyvatel o napojení na vodovod a poté
vše vyhodnotit.

NÁKUP, PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ, DANĚ
A POPLATKY
Výbor podpořil prodej nepotřebného
majetku, který nemá v budoucnu žádné
využití, ale zamítl prodej pozemků potřebných pro další rozvoj obce.
Zajištěním nových smluv s nájemci
obecních prostor došlo ke zvýšení příjmu z nájmu. Vybráním nových dodavatelů, tvrdým vyjednáváním s těmi stávajícími a úspornými opatřeními na straně
obce, se podařilo například zachovat
výši poplatku za odpady a minimalizovat navyšování celkových nákladů na
vodné, stočné a provoz obce. Zde je
potřeba zmínit zejména práci starosty a
místostarosty.  

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Dotačních možností je celá řada, ale
jen některé jsou potřebné pro obec. Některé větší investiční projekty ani nelze
bez získání dotace realizovat. Ukazuje

se také, že někdy při získání dotace
rozhoduje stranická příslušnost starosty
více než kvalita projektu. Proto jsme se
zaměřili na podporu dotačních projektů,
které jsme nutně potřebovali zrealizovat
nebo na ty, kde byla šance na úspěšné
získání dotace největší. Je třeba zmínit,
že 5–30 % nákladů bylo nutné spolufinancovat z vlastních zdrojů, a to je pro
obec limitující.
Za největší zdroj dotací lze určitě
považovat evropské fondy, z nichž se
nám podařilo získat dotaci na kanalizaci, zateplení a výměnu oken ve škole a školce. Z národních či krajských
zdrojů se podařilo vybudovat dětská
hřiště, opravit pomník padlým ve světových válkách, dovybavit knihovnu či
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dobrovolné hasiče, vybudovat chodník
u školy a pokrýt další drobné investice.
Významně přispělo TPCA dotacemi
z programu Partnerství pro Kolínsko.
Připravujeme další projekty, protože
štěstí přeje připraveným. Členové výboru se podíleli na výběru vhodných projektů a jejich bližší specifikaci.

MAJETEK OBCE
Majetek obce byl v roce 2010 doslova v dezolátním stavu. Nápravu tohoto
stavu na úroveň běžnou v jiných obcích
odhaduji na 15–20 let a čtenáři je asi
jasné, že při takovém zadlužení obce
toho za 4 roky mnoho udělat nelze. V
prvé řadě bylo nutné konsolidovat finanční prostředky a realizovat zejména
projekty podpořené z dotací. Kromě již
zmiňovaných dotačních projektů došlo
z vlastních zdrojů ke kompletní rekonstrukci ulice Havlíčkova, opravě zpevněných i nezpevněných komunikací,
rekonstrukci interiéru přízemí obecního úřadu, instalaci nového dopravního
značení, efektivní péči o veřejné osvětlení vlastními silami a péči o veřejné
prostory a zeleň.
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Inventarizací majetku za rok 2010
se nedohledalo cca 175 kusů obecního
majetku ve výši cca 1,2 mil. Kč. Viníka
již nebylo možné dohledat a postihnout,
ale nejpravděpodobnějším důvodem
bude prostý šlendrián a chaos v evidenci. V letech následujících se podařilo
seznamy majetku očistit, vyřadit nepotřebný majetek a zavést nový software
evidence majetku.

že naše snaha bude mít pozitivní vliv
na vzhled a fungování obce.
RNDr. Jakub Munzar

Tímto bych chtěl členům výboru,
starostovi i dalším aktivním občanům
poděkovat za spolupráci a doufám,

Nové sběrné místo tříděného odpadu a opravený křížek
v ulici Revoluční. (Foto: J. Munzar)

BYLO, NEBYLO?! PŘED 20 LETY ANEB JAK TO VE VELKÉM OSEKU
VYPADALO V ROCE 1994
Ať si každý myslí, co chce, já si jako
rodák troufám tvrdit, že Velký Osek se
za posledních 20 let změnil, a to velmi
výrazně. Řada současných spoluobčanů a lidí z radnice však ani netuší, jak
to ve Velkém Oseku před 20 lety vypadalo. Je to buď proto, že byli malí, anebo v naší obci vůbec nežili. Právě pro
tyto dvě kategorie je určen tento článek.
Ostatní si mohou zavzpomínat a sami
zhodnotit, kam se obec za těch posledních 20 let posunula.

CO BYLO?
Obec platila každý rok 400 tis. Kč
pokutu za vypouštění odpadních vod do
vod povrchových (pokuta byla vyměřena za přepad septiku ze základní školy
do Bačovky).

který obývalo načerno více jak 70 osob.
Dům vlastnili manželé Krátkých, kteří
ho zatížili úvěrem a žili neznámo kde.
Dům neměl okna (spálena), studna
byla kontaminována zvířecí zdechlinou,
elektrická energie byla většinou odebírána načerno.
Odpady se svážely bez třídění za
obec na nepovolenou skládku do
míst, kde dnes naleznete hejno pávů a
pasoucí se stádo ovcí a koz.  
Masarykovu základní školu navštěvovalo 350 žáků, třídy byly přeplněné,
chyběly speciální třídy, topilo se uhlím,
školní hřiště bylo škvárové.
Mateřská škola se vytápěla elektrickým akumulačním vytápěním a navštěvovalo ji 70 dětí.
Obecní úřad měl placeného tajemníka.

Obec platila každý rok 300 tis. Kč
za zajištění dopravní dostupnosti (příspěvek na okresní autobusovou dopravu).

Obecní bytovka (čp. 723, 724) měla
plochou střechu a zatékalo do ní.

Uprostřed obce v Palackého ulici
stál čtyřpodlažní „Dům hrůzy“ (čp. 77),

Ulice Revoluční (hlavní přes obec)
měla z větší části kamenný povrch

z „kočičích hlav“, na mnoha místech
byla propadlá.
Na místě dnešního Motelu U Jezera
stál polorozpadlý kravín a dvě silážní
jámy ani ve snu nepřipomínaly Sport
bar Jáma.
Vrt minerálního pramenu byl sice
po rekonstrukci, ale minerálka vyvěrala
těsně nad zemí vedle zdevastovaného
altánu.
Nebyl schválen územní plán obce.
Výstavba čističky odpadních vod se
plánovala v místě malého Máčidla při
vjezdu do Národní přírodní rezervace
Libický Luh.

CO NEBYLO?
Obec nebyla plynofikována. Nejbližší vysokotlaký plynovod se nacházel
za obcí Veltruby. Středočeská plynárenská s plynofikací obce nepočítala ještě
ani v roce 1998.
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Obec neměla splaškovou kanalizaci.
Část obce byla vyvážena obecním fekálem, část občanů měla přepady svedeny
do dešťové kanalizace, část měla udělány
trativody a část domácností čerpala splašky do zahrad nebo na sousední pozemky.
Obec neměla obecní policii, o pořádek se starala nájemní bezpečnostní
agentura.
Přes obec nevedla cyklostezka,
cyklostezka směrem na Veltruby a Libici/nad Cidlinou také neexistovala.
K místnímu hřbitovu nevedla samostatná přístupová cesta.
V obci nebyla digitální telefonní
ústředna, nebyly položeny optické kabely.
V obci se nenacházely žádné vysílače mobilních operátorů, nebylo připojení
k internetu ani kabelem, ani vzduchem.
Na katastru obce se netěžil písek.
Po železnici nejezdily v taktech klimatizované jednotky 471 CityElefant.
Lékárna v ulici Palackého byla ve
výpovědi.
V obci nebyl zubní specialista.
V obci nebyl bankomat ani automat
na výdej kojenecké vody.
Obec neměla svoje symboly – znak
a prapor.

CO SE DÍKY OBECNÍMU ZASTUPITELSTVU V LETECH
1994 – 2010 PODAŘILO?
• Přestala se platit každý rok pokuta
400 tis. Kč za vypouštění odpadních
vod do vod povrchových.

• Přestal se platit příspěvek na autobusovou dopravu.
• Provedla se demolice „Domu hrůzy“
a na jeho místě se postavil bytový dům
pro mladé se 17-ti tzv. startovacími byty.
• Bylo zrekonstruováno Husovo náměstí včetně altánu s minerální vodou.
• Bylo vybudováno nové osvětlení a
veřejný rozhlas ve čtvrti Na Stráži a ve
čtvrti Šanghaj.
• Půdní vestavbou získala Masarykova základní škola 4 nové třídy.
• V celé obci byl vybudován středotlaký plynovod.
•

Rekonstrukcí prošla obecní knihovna.

• V obci byl zaveden svoz komunálního odpadu včetně třídění na papír, sklo,
plast, bio odpad, nebezpečné látky a
velkorozměrový odpad.
• Nástavbou obecní bytovky obec získala 4 nové byty.
•

Bylo odbahněno Máčidlo.

• V obci byla zprovozněna splašková
kanalizace s podtlakovou a přetlakovou
stanicí.
• Rekultivace se dočkala nepovolená
letitá skládka odpadu.
• V Mateřské škole byla provedena
rekonstrukce sociálních zařízení, kuchyně, elektrické vytápění bylo nahrazeno plynovým.
• Vybudovala se nová komunikace k
místnímu hřbitovu.
•
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byl zhotoven již v roce 1975.
• Nový kabát v celé uliční čáře dostal
průtah Velkým Osekem, cyklostezkami,
novým mostem, osvětlením, rozhlasem, chodníky a protihlukovým opatřením (nová okna přilehlých nemovitostí).
• Výměnou oken bylo zahájeno zateplení Masarykovy základní školy.
• Částečné rekonstrukce se dočkal i
Dělnický dům (kuchyně, výčep, podlahy
přísálí).
• Na samostatná stavební povolení
byly provedeny plynofikace obecní bytovky. čp.723,724, Masarykovy základní školy, Mateřské školy, Dělnického
domu, Pečovatelského domu.
•

V obci byl instalován bankomat.

• Nově byl zprovozněn automat na výdej kojenecké vody.
• Posílen byl rozvod elektrické energie novými trafostanicemi, položeny kilometry kabeláže.
• V celé obci byly zhotoveny rozvody
telefonních kabelů.
Suma sumárum - Obec Velký Osek
získala do svého majetku hodnoty v řádech stovek milionů korun českých.
Díky těmto investicím se zvýšily
ceny všech nemovitostí v obci a z jejich majitelů, občanů Velkého Oseku, se
stali multimilionáři.
Jiří Otta

Podařilo se vybudovat školní hřiště

(s tartanovým povrchem), jehož plán

ZE SPOLEČNOSTI
PODĚKOVÁNÍ
Práce v obci se dá dělat různě.
Můžete vysypat fůru sutě za garáže,
pak naházet nějaký ten plast do Bačovky a ve finále rozházíte po lese pneumatiky a nábytek. Pak nastoupí parta
nadšenců, která má celé dopoledne
o zábavu postaráno. A večer pak ti,
co se nezúčastnili, kroutí nad pivem
hlavou, co ty blázny žene do bláta a co
mají za to, že chtějí obec krásnější.
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Dobří lidé se sešli dne 5. 4. 2014.
Svoláni polnicí výboru životního prostředí se zúčastnili zastupitelé, občané
i spolky. Všichni vyrazili do přidělených
lokalit, kde činili zdarma dobro ku prospěchu nás všech.
Májovci se vrhli na Libický luh a
svinčík za garážemi, dále pak pokračovali podél silnice a nevycházeli z údivu,
co za spoluobčany tu máme. Gumy, nábytek a plasty lze úspěšně vyhodit na
sběrném dvoře. Pro mnohé je však 400

m vzdálený dvůr příliš daleko. Rybáři
a Sokol, oddíl ping–pongu, se jali zvelebovat tok Bačovky od mostu u samoobsluhy až k odbočce do průmyslové
zóny Za drahou. A pak tuto komunikaci
vyčistili od akátových výmladků. Bzukot
křovinořezů se rozléhal do sobotního
dopoledne a pot skrápěl límce. Myslivci
a včelaři se pustili do nerovného boje
s nálety a křovinami v sadu za Geoindustrií. Desítku let zanedbaná plocha
již volala po zásadním řešení. Zastupitelé a občané se rozprostřeli v prostoru
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pásu zeleně na hranici s novým písákem a zde se jim podařilo najít ušlechtilé dřeviny a keře ve staré trávě. Pokud
občany rušil zvuk křovinořezů, velmi se
omlouváme. Spolku postižených civilizačními chorobami se podařilo natřít
mnoho desítek metrů zábradlí podél
Bačovky. Fotbalisté zmobilizovali zbytky
sil v náročné sezóně a zasadili darované stromky na hřišti zatím sloužícím pro
účely fotbalu.
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jít a udělat něco pro obec. Děkuji jmenovitě panu Soboslayovi, Kučírkovi,
Drahovzalovi, Burešovi, Richterovi,
Červenému, Munzarovi, Čechovi, dámám Tučímové a Fagošové. Dále děkujeme spolkům: Sokol ping-pong, včelařům, myslivcům, Viktorii Velký Osek,
Májovcům, rybářům a SPCCH.

Všem, kteří se zúčastnili, se také
omlouvám, že se mohli stát v očích spoluobčanů podezřelými a mohlo by být
i pochybováno o jejich duševním zdraví.
Jen na okraj, někdy je fajn být bláznem.
Jan Fagoš

Ano, mohli jsme sekat své zahrádky,
usrkávat kávu nebo jen tak se sousedem nadávat, kam to všechno spěje.
Ale padesát lidí našlo společnou chuť
Úklid obce. (Foto: I.Tučímová)

DEN DŘÍVE NAROZENÝCH
Druhý májový den se v sále Dělnického domu uskutečnil tradiční Den dříve narozených. Více než padesátce posluchačů
se představil Malý dechový orchestr Městské hudby Františka Kmocha Kolín pod vedením Miloslava Bulína. Patnáct muzikantů a dva zpěváci zahráli a zazpívali známé Kmochovy písně, lidovky, ale i dechové aranže několika současných písní.
V polovině koncertu se slunečný den změnil v bouři, kterou provázela silná průtrž mračen. Ale to přítomným nevadilo. Paní
Jitka Kříčková s pomocí projektoru představila historii i současnost orchestru, který byl založen v roce 1871. Připomněla,
že letos uplynulo 102 let od úmrtí prvního kapelníka Františka Kmocha a promítla krátké ukázky z akcí, kde orchestr
hrál. Ve druhé části si   známé písničky
zanotovali snad všichni. Pochod Kolíne,
Kolíne za zpěvu a tleskání účastníků
byl hezkou tečkou za krásným odpolednem. Organizátorka setkání dříve
narozených Ing. Šárka Kurková popřála všem krásný máj a vyjádřila naději,
že se Osečtí nesetkávají s „Kmocháky“
naposledy. Na shledanou příště...
Foto: H. Erbenová - V dělnickém domě vystoupil Malý dechový orchestr
Městské hudby Františka Kmocha Kolín pod vedením Miloslava Bulína.
Helena Erbenová

STAROČESKÉ MÁJE VE VELKÉM OSEKU
Dne 17.5. 2014 se pod záštitou obce Velký Osek konaly již tradiční Staročeské máje.
Bylo sychravo a foukal vítr, ale nám v tento den nemohlo nic zkazit náladu. Navíc jsme na to byli velice dobře připraveni:
na vůz s kapelou p. Kysilky jsme připevnili altánek, který ji chránil proti větru a dešti, a mnozí z nás si pod tradiční české kroje oblékli netradiční funkční prádlo.
Optimisticky jsme vykročili a
celý den si užívali dlouho očekávanou slavnost. U každého
domu, u kterého stála ozdobená májka, jsme se zastavili, kapela tažená traktorem, který řídil p. Blažíček, nám zahrála do
kroku a my tančili, dokud jsme
se alespoň trochu nezahřáli. Po
polce či valčíku jsme byli pozváni
na občerstvení a panáčky.
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Počasí se ale neumoudřilo ani odpoledne. Začala opravdová průtrž mračen. Lidé se začali vytrácet a nakonec zůstala
jen hrstka účastníků, kteří ale tančili a radovali se, jakoby vůbec nebylo „psí počasí“.
Večer, na besedu v šest hodin, jsme
se ale sešli všichni. besedu jsme byli
nuceni přesunout do Dělnického domu.
To ale neubralo na dobré náladě – skvěle se nám totiž vydařila. K Besedě byl
připojen krátký výstup, ve kterém byla
králi máje setnuta hlava.
V osm hodin večer začala pomájová zábava. K tanci nám hrála kapela
Eso pod vedením p. Hartmana. Přišla
snad celá obec. Součástí zábavy byla
i bohatá tombola – po půlnoci si svou
cenu odnášel téměř každý.
Děkujeme všem sponzorům, kteří
věnovali věcné či peněžní dary. Dále
děkuji SOM za stavění krále a p. Švandovi za rozvoz májek. Velký dík všem,
kteří se na letošních májích podíleli.
Máje se letos opět vydařily a doufám, že tomu v příštích letech bude
nejinak.
Letošní máje se vydařily, přestože nám počasí nepřálo. (Foto: Májovci)

DALŠÍ TANEČNÍ ÚSPĚCHY
LUKÁŠE
Lukáš Hübst, žák 7. třídy Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku,
je juniorský reprezentant v latinskoamerických tancích. V březnu 2014,
i díky sponzorům, spolu s ostatními členy klubu CrossDance z Kolína bojoval
o medaile na tanečním Championship
v Moskvě. Ruská konkurence byla
opravdu hodně silná. Ještě mnoho dřiny čeká na Lukáše i ostatní, pokud se
chtějí této taneční špičce vyrovnat. O to
více si ceníme medailí za 3. místo za

sólový tanec a 6. místo za párový tanec
cha-cha. Mezinárodní zkušenosti jsou
pro mladé závodníky nenahraditelné a
do jisté míry jsou i motivací pro další
tréninkový plán.
Chtěla bych tímto moc poděkovat za
finanční podporu panu starostovi Dra-

Za Májovce, Anna Fromová

hovzalovi. Také velmi děkuji panu Kalašovi a panu Koškovi, kteří svou finanční
podporou také umožnili Lukášovi získat
nové, velmi cenné taneční zkušenosti.
Nyní se Lukáš připravuje na Mistrovství
Čech v České Lípě, které se koná 14.
června. Jezdí po celý rok po soutěžích
v latinskoamerických tancích a pomaloučku, bodík po bodíku, si vytancovává
s partnerkou Adélkou Bukačovou vyšší
třídu B. Lukáš i jeho partnerka Adélka
chtějí v tanci ještě mnohé dokázat, a
proto jim budeme držet palce i nadále.
Irena Hübstová

Lukáš Hübst úspěšně bojoval o medaile na tanečním Championship
v Moskvě. (Foto I. Hübstová)
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MILOVNÍCI STARÉ
TECHNIKY – OZVĚTE SE!
Léta se pohybuji v prostředí starých
(i když z pohledu ortodoxních veteránistů mladých, či lépe řečeno „málo starých“) aut a jiných samohybů. Většina
akcí, které jsem, jakožto majitel a uživatel auta ze sedmdesátých let, navštívil,
byla tak trochu monotématická. Asi to
bude tím, že šlo většinou o srazy milovníků staré vojenské techniky.
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O to více mě svou rozmanitostí oslovila
akcička, na kterou jsme zajeli na začátku května. Jednalo se o sraz historické
techniky v maličké obci Pucheř blízko
Čáslavi. A zde byla vidět opravdu různorodá sestava vystavených strojů. Od
stabilních motorů, parních strojů, zemědělských strojů, traktorů přes jízdní
kola, motocykly, velorexy až po osobní
i nákladní auta!
Když jsme pak rekapitulovali zážitky, shodli jsme se v obdivu k pohodě a příjemné atmosféře akce. Nejvíce mě ale zaujala asi různorodost.
No a tady se zrodil nápad – kolik lidí
v naší obci má asi jako svou zálibu
záchranu, restaurování a užívání dopravních prostředků a dalších strojů?!
O některých víme, ale nestálo by za
to oslovit i další s iniciativou vytvoření jakéhosi sdružení, které jsme
si pracovně nazvali „Spolek přátel staré techniky“?
A tak to tedy činím:
• Máte rádi staré stroje, dopravní
prostředky či další technické
zajímavosti?
• Máte doma něco technicky
zajímavého?
•

Měli byste chuť se zapojit?

Lidé stejného „postižení“, což tahle
láska ke starým strojům rozhodně je, si
mají vždy o čem povídat! Pojďme tedy
vytvořit spolek, ve kterém bude možno
vyměňovat si zkušenosti či tipy na pořízení součástek a příslušenství k tomu,
co zrovna opravujete, či jen tak poklábosit na společné téma…
Třeba bychom pak byli jednou za
rok schopni dát dohromady akci, při
které bychom se svými historickými
drahoušky mohli pochlubit veřejnosti
a pozvat i majitele staré techniky
z okolí!
Pokud se budete chtít zapojit či jen
zjistit podrobnosti o této iniciativě, pište,
volejte či se zastavte a probereme vše
osobně.
Miroslav Lízner
Sraz historické techniky v obci
Pucheř. (Foto: Miroslav Lízner)

e-mail: aro-m461@foto-sam.cz,
tel: 603 262 798

Vzpomínka z Brd
Na svazích brdských lesů,
tiše se táhne podvečer,
májový deštík stéká z keřů,
hmyz schovává se do svých děr.
Slunko se sklání na obzor,
větřík si s lístky pohrává,
krásná je zeleň lesních hor,
když deštík slabě ustává.
Příroda tone v lehké mlze,
deštivé kapky třpytí se,
všechnu tu krásu vidět nelze,
jednou jí malířův štětec ponese.
Nad lesem, když se sešeří,
oživne travnatá stráň,
zašustí něco pod keři,
z houštiny vychází laň.
Za ní jsou další a další,
paseka nízká ožívá životem,
vesele skotačí mladší
a staré spásají, co jim dá zem.
Občas svou hlavu pozvednou,
vztyčí své dlouhé slechy,
jakoby všichni najednou,
slyšeli v dáli kroky.
Není to cizinec, který je vyrušil,
z večerní pastvy na stráni.
Nikdo z nich jistě netušil,
že stojí tiše v ústraní.
Je to však stádo muflonů,
s krásnými velkými rohy,
kteří se ženou k potoku,
jen se jim kmitají nohy.
Večerem tiše mizí stín,
už nespatříš víc laň.
Vše propadá se do hlubin,
tma halí příkrou stráň.
Ptáci jen občas cvrlikají,
jen ten, co je probuzen,
hnízda je zvolna kolébají,
vše prožívá svůj krásný sen.
Příroda celá je ve spánku,
měsíc vyhoupl se nad lesem,
jakoby objímal milenku,
tu naši rodnou zem.

Vzpomínku z Brd napsal pan Jiří
Matějíček v květnu 1952. S námi se o
ni podělil proto, aby nás naladil na nadcházející prázdniny, čas výletů a dovolených. Pan Matějíček nedávno oslavil
85. narozeniny a my mu přejeme hodně
zdraví, spokojenosti a tvůrčí inspirace.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
SPORTOVÁNÍ
NEJEN PRO RADOST
V sobotu 24. 5. se děti z naší MŠ
zúčastnily již 2. ročníku Olympiády mateřských škol v Jestřabí Lhotě.
V tomto roce se olympiády zúčastnilo 13 mateřských škol ze širokého okolí.
Počasí nám letos přálo, a tak jsme
po slavnostním nástupu a věšení olympijské vlajky, mohli suchou nohou vykročit k plnění soutěžních disciplín,
které si připravily MŠ. Naše MŠ si přijela zasportovat s velikým počtem dětí
různého věku. Dobrá nálada nás provázela celým sportovním dopolednem.
S úsměvem jsme zvládli skoky v pytlích,
hod na cíl, střelbu na branku, běh na
20 metrů  apod.
Na předškoláky čekaly ještě závody
v běhu na 40 m, hod do dálky a nově
i štafeta 4krát 40 m. V běhu na 40 m nás
reprezentovali Jakub Fisch a Dominika
Svinčáková, ale ve vysoké konkurenci

Kačenka Legrová získala
v hodu do dálky 1. místo.
(Foto: I. Hübstová)

ostatních školek se na medailová místa
neprobojovali. Vůbec to nevadilo, jelikož
vzápětí jsme na stupně vítězů přeci jen
vystoupali. Ve štafetě si ve složení Matěj Pospíšil, Jakub Melichar, Dominika
Svinčáková a Jakub Fisch doběhli pro
vysněné 1. místo. V hodu do dálky se
Štěpán Mentel proházel ke skvělému
3. místu a Kačenka Legrová si svým jedinečným stylem zajistila s přehledem
1. místo.

V neposlední řadě bychom chtěli
také poděkovat organizátorům akce za
nádherné sobotní dopoledne plné nejen sportovních zážitků.
Za kolektiv MŠ Velký Osek,
Eva Žilková

Stejně jako loni dětem na stupních
vítězů přála vše nej olympijská medailistka Kateřina Šafránková.
Radost z vyhraných cen nebrala konce a jistě ji znásobilo i vědomí,
že medaile, které děti vybojovaly, si
vlastnoručně vyrobily. Na medailích pro
letošní olympiádu se totiž podílely děti
z keramického kroužku naší MŠ.
Na příjemné atmosféře se velikou
měrou podíleli také rodiče všech dětí.
Patří jim upřímný dík za nadšené povzbuzování svých ratolestí.

V hodu do dálky se Štěpán Mentel
proházel ke skvělému 3. místu.
(Foto: I. Hübstová)

Ve štafetě si Matěj Pospíšil, Jakub
Melichar, Dominika Svinčáková
a Jakub Fisch doběhli pro vysněné
1. místo. (Foto: I. Hübstová)

A tady jsou všichni, kteří se
zúčastnili. (Foto: I. Hübstová)

ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
DEN ZEMĚ V NAŠÍ ŠKOLE
V úterý 22. dubna jsme si na celé
škole připomněli Den Země formou besed a úklidem naší obce Velký Osek.
Všechny třídy 1. stupně se zúčastnily besedy Míši Jílkové, studentky přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, která si pro děti připravila
besedu Lužní les. Děti si zopakovaly
názvy lesních rostlin a   některé údaje
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o způsobu života rostlin, které v našem
lužním lese mohou spatřit. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o živočiších,
kteří se v lužním lese vyskytují a o kterých někteří ještě vůbec nikdy neslyšeli.
Všichni si prohlédli exponáty některých
rostlin i živočichů.
Další beseda Smysly živočichů byla
neméně zajímavá a tentokrát byla určena všem žákům naší školy. Pan Michal

Procházka ze sokolnické společnosti
TEIR   děti seznámil s dokonale vyvinutými smysly zvířat. Neuvěřitelnou
dokonalost smyslů zvířat jim ukázal na
příkladech ze všech živočišných tříd.
Názorně si děti na sobě a hejnu špačků
porovnaly výkonnost zraku a rychlost
reakce na podnět mezi lidmi a ptáky.
Dozvěděli se, že krtek hvězdonosý má
na nose tisíc hmatových senzorů, které
jsou viditelné pouze pod mikroskopem.

Zpravodaj obce Velký Osek
Díky těmto senzorům vnímá své okolí
místo očí hmatem. U tématu mimikry
si děti prohlédly živou strašilku lupenitku, která vypadá jako list. Dozvěděly
se, že se motýli při vyhledávání partnerky řídí čichem a mohou ucítit samičku až na vzdálenost 11 kilometrů. Děti
si také prohlédly exponát můry martináče. Martináč se vyznačuje pestře zbarvenými skvrnami na křídlech,
které napodobují oči velkého zvířete.
Tato kresba je dobrou ochranou bezbranného martináče před nepřáteli.
Žáci viděli také živého sklípkana, který
se orientuje svým hmatem.   Odvážně
si pohladili i hroznýše, který má v kůži
na hlavě nervová zakončení, kterými
vnímá teplo vyzařované tělem kořisti,
a to mu při lovu kromě zraku a čichu
velmi pomáhá. Celý program byl plný
unikátních záběrů ze života zvířat,
dětem rychle utekl a přinesl spoustu
nových poznatků.
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vytvářeli letáky a plakáty o recyklaci
mobilů a drobného elektrozařízení a věnovali se historii a vývoji komunikačních
prostředků. Za splněné úkoly nám na
naše školní konto přibydou body, které
koncem školního roku opět vyměníme
za odměny z katalogu.
Další část Dne Země všichni žáci
naší školy se svými učiteli strávili úklidem Velkého Oseka. Menší děti uklízely v okolí školy, větší děti v blízkém
okolí Velkého Oseka. Pytle se rychle
zaplňovaly papíry, plastovým odpadem,
sklem, našly se i pneumatiky, dráty
a další nepořádek. Všichni ale byli mile

Zbytek dopoledne strávili žáci druhého stupně plněním úkolů do školního
recyklačního programu Recyklohraní.
Zabývali se recyklací papíru a plastů,

překvapeni - oproti minulým letům nepořádku ubylo, naplněných pytlů bylo
méně. Doufejme jen, že i v dalších letech se vztah k prostředí kolem nás
bude zlepšovat a lidé si pořádku nejen
ve své obci budou vážit.
Velké poděkování patří všem, kteří
se na zdárném průběhu Dne Země podíleli - panu Fagošovi a panu Kolínskému za zajištění rukavic, pytlů a odvozu
nasbíraných odpadků, přednášejícím
za zajímavé a hezky připravené besedy,
dětem a paním učitelkám za úklid obce.
Alena Jílková, Helena Babáková

Děti se při besedách dozvěděly mnoho nových
informací o přírodě. (Foto: H. Babáková)

VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ
1. STUPNĚ V SOUTĚŽI
MATEMATICKÝ KLOKAN
V pátek 21. března se žáci 2. - 5. tříd   zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan.  Ve škole
v průběhu vyučování řešili žáci 2. - 3. třídy 18 úloh kategorie
Cvrček, žáci 4. - 5. tříd 24 úloh kategorie Klokánek. V dalším
týdnu proběhlo vyhlášení nejlepších řešitelů školního kola.

nek zúčastnilo 12 734 žáků, jejichž průměrný zisk byl 54,06
bodu. Průměrný zisk našich čtvrťáků a páťáků byl 67,83 bodu.
V okresním kole (účast 17 škol) se naši čtvrťáci a páťáci se
svým průměrným výsledkem stali nejúspěšnější školou v této
kategorii (průměr okresu 52,55 bodu).
Všem žákům gratulujeme a přejeme jim spoustu zábavy
při řešení obtížnějších matematických úloh.
Helena Babáková

KATEGORIE CVRČEK:

Max Gruncl, Amálie
Kraftová a Markéta
Palánová se zúčastnili
soutěže Matematický
klokan. (Foto: H. Babáková)

1. místo - Max Gruncl - 3. tř. - 90 bodů
2. - 3. místo - Amálie Kraftová - 2. tř. - 63 bodů
Markéta Palánová - 3. tř. - 63 bodů
KATEGORIE KLOKÁNEK:
1. místo - Martin Průcha - 4. tř. - 110 bodů
2. místo - Tereza Chvojková - 5. A - 103 bodů
3. místo - Dominik Váňa - 5.A - 99 bodů
Na začátku měsíce května jsme obdrželi výsledky okresního a krajského kola této soutěže. Nejlepší ocenění získal
Max Gruncl, který v kategorii Cvrček získal nejvyšší možný
počet bodů a v okresním i krajském kole se umístil na 1. místě! Krajského kola se v této kategorii zúčastnilo 12 941 žáků a
Max spolu s 19 dalšími dětmi získal plný počet bodů.
K tomuto krásnému výsledku patří i vyrovnané výkony našich čtvrťáků a páťáků. Krajského kola se v kategorii Kloká-

V kategorii Klokánek
se umístili Martin
Průcha, Dominik Váňa
a Tereza Chvojková.
(Foto: H. Babáková)
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ÚSPĚCHY BRATRŮ
GRUNCLOVÝCH V (NEJEN)
MATEMATICKÝCH
SOUTĚŽÍCH
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Damir Gruncl, který navštěvuje
8. ročník, zvítězil v okresním kole soutěže Matematika Z8. S naprostou převahou obsadil první místo mezi 28 soutěžícími. Úspěch slavil i druhým místem
v okresním kole soutěže Fyzika – kategorie F. V okresním kole soutěže Dějepis ZŠ se umístil na 3. místě.

za Mokráčková z 6. třídy. Ve starší kategorii soutěžili Damir a Daniel Grunclovi
(8. a 9. třída) a ostřílený zahrádkář Marek Kučírek (9. třída). Všechny soutěžící
čekal vědomostní test, poznávání rostlin a semínek. Markovi se opět podařilo
obhájit svá prvenství z předchozích let
a zajistit si tak postup do národního kola
soutěže, které se letos koná 13. – 15.6.
v Rakovníku. Také mladší zahrádkáři, kteří se letos účastnili této soutěže
poprvé a jeli hlavně sbírat zkušenosti,
potěšili svými výsledky. Eliška Tázlerová
získala „bramborovou“ medaili a obsadila 4. místo, hned za ní, na místě pátém, skončil Martin Průcha. Vzhledem
k tomu, že patřili k nejmladším soutěžícím, jsou jejich výsledky opravdu výborné.

Úspěchu dosáhl i nejmladší z bratří,
Max Gruncl ze třetí třídy. O jeho výsledcích se dočtete v předchozím příspěvku
naší školy.

Všem soutěžícím děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a Markovi
přejeme hodně úspěchů v celostátním
kole soutěže.

Žák deváté třídy Daniel Gruncl postoupil s výborným výsledkem okresního kola Matematické olympiády do
krajského kola v Praze. Zde v silné konkurenci obsadil 31. - 33. místo.

Chlapcům k velkému úspěchu blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci
a držíme palce   dalšímu rozvoji jejich
nadání.
Václav Kobera

MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
Naši žáci se každoročně účastní
soutěže Mladých zahrádkářů v Kolíně.
I letos se tam vydalo ověřit si své znalosti 6 soutěžících, v mladší kategorii
reprezentovali naši školu Eliška Tázlerová a Martin Průcha ze 4. třídy a Tere-

Žáci naší školy se zúčastnili
soutěže Mladých zahrádkářů
v Kolíně. Marek Kučírek (uprostřed)
postoupil do celostátního kola.
(Foto: A. Jílková)
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Alena Jílková

do celostátního kola soutěže, které se
bude konat 11. 7.  2014 v Lysé nad Labem na výstavě Květy 2014.
Markovi blahopřejeme, děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a budeme
držet palce v celostátním kole. Velké poděkování patří také paní Haně Nesvadbové, za ochotu, pomoc, sponzorské
dary a za Markovu přípravu na soutěže.
Alena Jílková

Na fotografii je Markova vítězná
práce z okresního kola soutěže.
(Foto: A. Jílková)

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ
Ve středu 30. 4. 2014 se v naší škole sešlo 6 soutěžících, aby změřili své
schopnosti v okresním kole soutěže
„Staň se hvězdou floristiky“, kterou již
třetím rokem vyhlásil Český zahrádkářský svaz. Naši školu zastupovali žáci
9. A   Míša Šípková a Marek Kučírek.
Soutěžním úkolem bylo vytvořit vypichovanou misku na stůl. Také v letošním roce poskytla rostliny na soutěž
paní Nesvadbová, která hotové práce
zhodnotila po odborné stránce a všem
soutěžícím poradila, jakých chyb by se
příště měli vyvarovat, a zároveň poukázala na přednosti každého aranžmá.
Výběr nejlepší práce byl velmi těžký,
konečný verdikt poroty byl ale pro nás
velmi příjemný – Míša Šípková obsadila
3. místo a vítězem soutěže se stal Marek Kučírek, který tím postoupil do regionálního kola soutěže. Domů si všichni
odnášeli nejen své práce, ale i odměny,
které věnovala paní Nesvadbová a ÚS
ČZS Kolín.
Regionální kolo soutěže proběhlo
v pátek 23. 5. 2014 v Praze. Tady už
Marek musel předvést i další dovednosti, soutěžním úkolem byla vypichovaná
miska a kytice. Ani zde se ale v konkurenci ostatních soutěžících neztratil
a vybojoval krásné 2. místo a postup

ÚSPĚCH ZDRAVOTNÍCH
HLÍDEK
Opět po roce jsme se zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků.
Naši žáci Masarykovy ZŠ ve Velkém
Oseku se této soutěže zúčastňují každý
rok. V letošním roce se nám ovšem dařilo. Ale nebudeme předbíhat. Nejprve,
o čem tato soutěž vlastně je a co tam
naše zdravotníky všechno čeká. Je to
soutěž pětičlenných skupin, které musí
projít pěti stanovišti. Na prvních třech se
nachází zranění figuranti (2 - 3 studenti
střední školy) s věrohodným napodobením krvavých zranění i s perfektním
hereckým výstupem náležícím určitému
zranění. Další stanoviště zkouší družstva ze znalostí a umu obvazové techniky. A v závěru mohou hlídky prokázat
i vědomosti o naší policii, silničních
předpisech, léčivých bylinách a historii
Červeného kříže.
Tento rok pro nás Červený kříž
připravil (za pomoci studentů, první
záchranné pomoci, místních členů hasičského sboru a městské policie z Kolína) okresní soutěž na den 23. 4. 2014.
V ranních hodinách se sešly naše hlídky před Obchodním střediskem ve Vel-
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kém Oseku, aby se autobusem přemístily do Kolína na pozemek  Hasičského
záchranného sboru, kde se soutěž i za
asistence policistů i zdejších hasičů
odehrávala.
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Za II. stupeň:

Seznamte se s našimi úspěšnými
hlídkami:
Toto foto mluví za vše. Veliká radost a
krásný pocit. (Foto: J. Formánková)

Za I. stupeň:

Dne 30. 5. 2014 naše vítězné hlídky
z okresního kola v Kolíně budou cestovat na další soutěž do Mladé Boleslavi
na krajské kolo Hlídek mladých zdravotníků.

Hlídka č. 1: velitel hlídky - Bára
Mokráčková, členové hlídky - Kateřina
Kubišová, Diana Fagošová
a Dominik Mach (3. ročník)
(Foto: J. Formánková)

Hlídka č. 2: velitel hlídky - Eliška
Tázlerová, členové hlídky - Tomáš
Bureš, Kateřina Hovorková, Radek
Krištof a Michael Tristan Szmatana
(4. ročník) (Foto: J. Formánková)

Hlídka č. 4: velitel hlídky - Kateřina
Švandová, členové hlídky - Lenka
Hermanová, Michaela Šípková,
Magdaléna Hrušková (9. ročník),
Jana Roubalová (8. ročník)
(Foto: J. Formánková)
V tomto roce si pro děti vedoucí Českého červeného kříže v Kolíně
paní Z. Lebedová se svým týmem vymyslela opět velmi zapeklitá zranění.
Všechny 4 naše týmy ovšem perfektně
obstály a zraněné dobře ošetřily. Chtěla bych proto všem svým svěřencům
touto cestou poděkovat za jejich píli
a chuť stále se zdokonalovat a učit se
novým poznatkům o zraněních, která
nevypadají zrovna nejlépe. Myslím si,
že tyto znalosti jsou velikým plusem
do jejich budoucího života, protože
stále slyším o bývalých zdravotnících
zprávy, jak umí v problémových situacích velice rychle zareagovat a pomoci
lidem při zdravotních potížích i ve své
rodině svým blízkým.

Kromě soutěže si mohly děti vyzkoušet i něco ze života policie či hasičského sboru. (Foto: J. Formánková)
Popřejme jim spoustu štěstí, odvahy i týmové spolupráce, která nesmí
chybět a též se velice, kromě rychlosti
a odbornosti ošetření, bodově počítá.

Podle předešlých obrázků Vám již
musí být jasné, jak naše hlídky v této
soutěži obstály.
K našemu velikému překvapení
i překvapení ostatních soutěžících se
všechny umístily na stupních vítězů.  

Hlídka č. 3: velitel hlídky - Kamila
Loskotová, členové hlídky - Natálie
Váňová, Renata Šámalová, Nikola
Morávková, Anita Masáková
(5. ročník) (Foto: J. Formánková)

I. stupeň:
1. místo hlídka č. 1. – 3. ročník
2. místo hlídka č. 3. – 5. ročník
3. místo hlídka č. 2. – 4. ročník
II. stupeň:
1. místo hlídka č. 4. - 8. a 9. ročník

Ukázka zranění (figurant).
(Foto: J. Formánková)
Na závěr bych ještě jednou chtěla
poděkovat všem jmenovaným dětem
i jejich rodičům a zároveň i vedení naší
školy za vstřícnost při přípravě hlídek
a pochopení.
Jana Formánková
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Elektroinstalace
Chaloupka

Truhlářství

Stavební práce

606 473 045

604 144 051,
733 542 767

Náměstí
Petra Bezruče 542

Kapitána Jaroše 230

Úzká 139,
Libice nad Cidlinou
Číněves

Za Dráhou 776

Havlíčkova 147

Dukelských
hrdinů 544

Zednické a obkladačské práce včetně zámkové
dlažby, rekonstrukce bytů, domů a podkroví
včetně zateplení i montáže sádrokartonů.
Zateplení a realizace fasád

Zednické práce, obklady a dlažby, sádrokarton,
zateplení budov, plovoucí podlahy, zámková dlažba.
Ve spolupráci  s námi ověřenými firmami zajišťujeme
kompletní zhotovení např. rodinného domu,
různé rekonstrukce a přístavby.

Montáž suchých staveb - sádrokartony.

Montáž sádronových konstrukcí.
Čištění komínů a vložkování.

Zakázková výroba standardních i nestandardních
dveří určené pro vnitřní (interiérové) použití.

Zakázková výroba interieru.

zakázková výroba nábytku, schodů a dveří
(vnitřní i vchodové), atypická okna, kuchyňské linky
včetně spotřebičů a 3D návrhů, vestavěné skříně,
koupelnový nábytek, montáž vlastních výrobků,
pokládání podlah, pergoly.

Ladislav Štěpař

Zednictví - Kolarovský

Martin Vytlačil

Josef Strejček

Truhlářství Bahník

Truhlářství
Luděk Karban

Truhlářství
Petr Hotovec

603 456 346

602 138 798

721 847 740

606 430 789

777 227 094

723 555 611

Nerudova 426

Klempířské práce, pokrývačské práce,
montáž střešních oken, hydroizolační práce.

Klempířství Rezler

607 825 205

Motel u Jezera č. p. 767

775 464 728

604 929 170

TELEFON

Výstavba inženýrských sítí.

Klempířství

Provádění veškerých elektroinstalačních prací
pro domácnosti i průmysl.

Elektro Hladík

TELSIG-servis, s. r. o.

Revoluční 89

Veškeré elektromontážní a elektroinstalační práce.
Silnoproudé a slaboproudé rozvody, hromosvody
včetně uzemnění. Zajišťujeme revize a projektové
dokumentace. Možnost předběžného rozpočtu.
Komenského 631

ADRESA

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

NÁZEV

Inženýrské sítě

Elektroinstalace

ZAČLENĚNÍ

hotovec.petr@seznam.cz

lukarban@volny.cz

bahnik@seznam.cz

strejcek22@seznam.cz

martin.vytlacil@email.cz

s.kolarovsky@seznam.cz

steparl@seznam.cz

Klemp.rezler@seznam.cz

telsig@telsig.eu

chaloupka.energo@centrum.cz

hladik70@seznam.cz

E-MAIL

www.trukarban.cz

www.dvere-bahnik.cz

http://zednictvi--kolarovsky.
webnode.cz/

www.telsig.eu

WWW

Léto je čas stavění a rekonstrukcí.
Zmapovali jsme pro Vás místní firmy a podnikatele, kteří Vám s tím mohou pomoci. Uvedené informace jsou aktuální a prověřené.
Pro podzimní číslo Osečanu chceme připravit přehled firem a podnikatelů v následujících oblastech: květiny a zahrada, dárkové zboží, textil, auto a pneu.
Zájemci o uveřejnění se mohou obrátit v příštím přehledu na redakci zpravodaje na e-mailu: osecan@velky-osek.cz. (red)
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Odpady

Stavební
materiál

Zámečnická
výroba

Okna, dveře

Voda-plyn-topení

České dřevařské
závody

321 795 523

Otevírací doba v létě (1. 4.-30. 9):
Po a St: 1300 - 1700 hod, Ne: 900 -1130 hod.
Otevírací doba v zimě (1. 10.-31. 3.):
Po a St: 1300 - 1700 hod,
vždy první Ne v měsíci 900 -1130 hod.

Obecní dvůr
Velký Osek

Revoluční 36

602 251 908

Těžba a prodej štěrkopísku frakce 0,4 a písek
mimo normu. Otevírací doba: Po - Pá: 600 - 1500 hod.

603 498 434,
321 795 955

ZOD Zálabí
- pískovna Veltruby

U Máčidla 717

602 685 078

606 873 227

321 795 609,
736 622 811

321 795 601

Stavebniny a kovošrot

Nádražní 768

Jiráskova 211

Revoluční 353

Na stráži č. p. 126

774 609 949

603 302 853

603 422 679,
774 549 036,
731 108 707

602 334 458

Prodej - široký sortiment stavebních materiálů,
zateplovací systémy, sádrokartony včetně doplňků,
zámkové dlažby, ploty, kanalizační a odpadové
systémy. Výkup - kovového odpadu, barevných kovů.
Otevírací doba: Út - Pá: 700 - 1700, So 800 - 1500 hod.

SOM Velký Osek, s.r.o. Zámečnická výroba.

Soustružení kovů, plasti či dřeva.

Objednávání interiérových dveří - výprodej skladu.

Topenářství
- instalatérství Král

Miloslav Mazač

Rekonstrukce koupelen a topení.

Petr Freitag

Výroba plastových oken a dveří,
výroba garážových vrat, zámečnická výroba

Jiráskova 495

Instalatérské, plynařské, topenářské
a svářečské práce včetně dodávky materiálu.

MaGas

Konyvka Velký Osek

Sluneční 739

Voda, plyn, topení, revize, školení, elektroinstalace,
úpravny vody, solární systémy, centrální vysavače,
teplená čerpadla, servis kotlů, hromosvody,
kominické práce a prohlídky.

Josef Dohnal

Žižkova 246

Komenského 394

Dodávka a montáž vody, topení, kanalizace,
úpraven vod. Plynařské a potrubářské práce,
instalace solárních kolektorů pro ohřev vody
a drobné zednické práce.

obecni.urad@velky-osek.cz

pisek.veltruby@seznam.cz

martin.koska@som-vo.cz

zahadny.em@seznam.cz

konyvka@konyvka.cz

osek@cdz.cz

p.pavla@centrum.cz

petr.freitag@seznam.cz

magas@seznam.cz

instdohnal@seznam.cz

www.velky-osek.cz

www.pisekveltruby.cz

www.som-vo.cz

www.konyvka.cz

www.cdz.cz

www.magas.w1.cz
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ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE VE
SPORTOVNÍ GYMNASTICE
A VE ŠPLHU
V měsíci březnu a dubnu se v rámci
kroužku sportovní gymnastiky uskutečnila na naší škole soutěž ve sportovní
gymnastice a ve šplhu. Soutěž proběhla ve čtyřech termínech v šesti věkových kategoriích. V gymnastice se hodnotily čtyři disciplíny - přeskok, hrazda,
prostná a lavička (u starších kategorií
kladina) a šplhalo se na čas. Všechny
děti předvedly, co se v uplynulých měsících v kroužku naučily. A kdo stál na
stupních vítězů?

4. místo. Chlapcům Sodomovi, Rosendorfovi, Šmiřákovi, Bezuchovi, Jakubálovi, Maškovi, Niklesovi, Karbanovi,
Bendíkovi a Fromovi patří poděkování
za reprezentaci naší školy.

I. kategorie (Foto: H. Babáková)
III. kategorie
1. místo - Kristýna Bendíková
2. místo - Johana Kraftová
3. místo - Alexandra Klimentová

Úspěšná reprezentace našich
fotbalistů. (Foto: M. Muniová)

I. kategorie - 1. třída

MC DONALD‘S CUP 2014

1. místo - Hana Klimentová
2. místo - Lucie Dohaničová,
Ester Kalašová, Klára Tázlerová
3. místo - Kateřina Havlová,
Lucie Kolarovská

Pod vedením pana trenéra Z. Nováka, kterému patří velké poděkování,  
obsadili žáci  1. – 3. třídy  mezi třinácti
školami sedmé místo a vybojovali postup na Kolínské sportovní hry /KSH/.
Bezkonkurenčně nejlepším týmem
na Mc Donald turnaji žáků 4.-5.tříd /Žilka, Průcha, Holý, Svoboda, Konyvka,
Bayer, Pelikán, Baloun, Novák a Krejčí/
bylo družstvo našich chlapců. Do školy
přivezli pohár za první místo, postup do
krajského kola v Mladé Boleslavi a postup na KSH.

1. třída (Foto: H. Babáková)
I. kategorie
1. místo - Simona Bursová
2. místo - Anna Vacková
3. místo - Marcela Šulcová

III. kategorie (Foto: H. Babáková)
IV. kategorie
1. místo - Markéta Hartmanová
dorostenky:
1. místo - Lenka Hermanová
Helena Babáková,
Marcela Muniová

MINIKOPANÁ
- úspěšná reprezentace našich fotbalistů, chlapců devátých tříd.
I. kategorie (Foto: H. Babáková)
II. kategorie

V okresním kole, bez jediné porážky získali pohár a zlaté medaile.  Z prvního místa postoupili do krajského kola.  

1. místo - Kateřina Hovorková
2. místo - Viola Vokřálová
3. místo - Eliška Pancová,
Natálie Reisichová

Za hranici okresu, do Příbrami, vyrazili žáci naší školy bojovat na krajské
finále v minikopané.  Ukázali, že se ve
Velkém Oseku fotbal hrát umí a obsadili  
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Náš tým přivezl pohár za první místo
a zajistil si tak postup do krajského
kola. (Foto: M. Muniová)

POHYBOVÉ SKLADBY
Dne 28. 3. 2014 se dívky naší školy
účastnily soutěže Pohybových skladeb
v Kolíně. Předvedly dvě skladby, které
nacvičily v kroužku pohybových skladeb. Malí námořníci v mladší kategorii i starší dívky se skladbou Barevná
variace si vyzkoušeli soutěž okresního

Zpravodaj obce Velký Osek
formátu, překonali trému a viděli další
konkurenční cvičení jiných škol a sportovních oddílů.
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DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH
ŽÁKŮ 5. TŘÍD!
V pátek 11. 4. 2014 se žáci naší
školy zúčastnili ve Chvaleticích turnaje
ve vybíjené Preventan Cup. Jako vždy
se naši mladí sportovci v silné konkurenci ostatních škol neztratili. Družstvo
chlapců ve složení Š. Čáp, T. Dašek,
J. Havel, F. Konyvka, L. Kubík, Z. Novák, D. Váňa, A. Ziegelbauer, V. Baloun,
A. Čarnogurský, R. Pelikán a D. Košata
vybojovalo v konkurenci 15 družstev
výborné 2. místo.
Družstvo dívek V. Frintová, J. Kraftová, K. Loskotová, V. Macurová, R. Šámalová, K. Šlehubrová, K. Pavljuková,
N. Mikšovská doplněné M. Hnídkovou
a E. Tázlerovou ze 4. třídy se také neztratilo a v konkurenci šesti družstev
skončilo těsně čtvrté.
Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji jim spoustu dalších sportovních úspěchů.   
Ivana Kampeová

Dívčí tým ve složení Hartmanová
Markéta, Babčanová Anna, Čandová
Kristýna, Kulichová Eliška a   Bohatá
Adéla se umístil na pátém místě.

Na snímku můžeme rozeznat tyto
žáky: Sodoma Ondřej, Šmiřák Šimon,
Rosendorf Stanisav, Melezinek Martin
a Daniel Bezucha. (Foto: M. Muniová)

POHÁR ROZHLASU,
STARŠÍ A MLADŠÍ ŽACTVO
Tým složený z chlapců 8. - 9. tříd
přivezl bronzové medaile za vybojované 3. místo. Dívčí družstvo se umístilo
na 4. místě.
Na závodech družstev 6. - 7.tříd
chlapci i dívky sbírali cenné zkušenosti.
Některým se i v nepříznivém chladném
počasí podařilo utvořit osobní rekordy.
Celkově chlapci obsadili 8. místo a dívky 11. místo ze sedmnácti družstev.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a vynikající výkony.
Marcela Muniová

Děvčata z kroužku pohybových
skladeb. (Foto: M. Muniová)

OSECKÁ LAŤKA
Osecká laťka - medailové úspěchy
našich žáků ve skoku vysokém

Družstvo chlapců vybojovalo v konkurenci 15 družstev výborné 2. místo.
(Foto: I. Kampeová)

1. místa: Král Dominik (6. r.) 140 cm,
Bezucha Daniel (8. r.) 155 cm

SKVĚLÉ VÝKONY ATLETŮ
NAŠÍ ŠKOLY

2. místo: Bohatá Adéla (8. r.) 140 cm

Atletický čtyřboj

3. místo: Sodoma Ondřej (9. r.) 160 cm
Marcela Muniová

Daniel Bezucha (Foto: M. Muniová)

Pětičlenné družstvo chlapců, Sodoma Ondřej, Šmiřák Šimon, Rosendorf
Stanisav, Melezinek Martin a Daniel
Bezucha svými vyrovnanými výkony
nasbíralo 6814 bodů a obsadilo 2. místo mezi dvanácti školami.

Předávání štafety - Nikola Bartošová
a Nikola Slavíková. (Foto: M. Muniová)

Naši žáci úspěšně reprezentovali
oseckou školu na Poháru rozhlasu.
Na snímku nahoře je Matěj Škarka.
(Foto: M. Muniová)
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
Uběhly tři měsíce od posledního
čísla Osečana, z jara se stalo léto a
prázdniny i dovolené jsou před námi.
V době zaslouženého volna a odpočinku jistě mnozí velcí i malí sáhnou po zajímavé knize. Zde jsou některé z nových
přírůstků naší osecké knihovny.
Tradičně začněme literaturou zábavnou: romány, detektivkami, povídkami aj. Převážně čtenářkám jsou určeny
tituly jako například „Peří v průvanu“
/Pospíšilová/- příběh úspěšné čtyřicátnice, která kariéru dotáhla daleko, ale
chybí jí rodina; „Já a tropy“ /Vítovcová/-nové vydání úspěšné a vtipné knihy autorky, která s manželem a dvěma
malými dcerkami prožila - služebně tři
roky v Africe v Somálsku. „Z lodiček do
traktoru“ /Dummond/- mladá právnička
z velkoměsta potká osudovou lásku
a vymění pohodlí civilizace za život
s kovbojem na farmě v Oklahomě. Romantičkám jsou známa jména následujících autorek   příběhů unášejících
čtenáře do dob minulých,   kdy láska
vítězila: „Kadin, sultánova žena“ /Small/;
„Síla lásky“ /Cartland/; „Nejistá koruna“/
Plaidy/.
Mezi knihy plné napětí a dobrodružství
patří detektivky a publikace s prvky tajemna až hororu. Z edice Původní česká detektivka, oblíbené nejen obsahem,
ale i formátem a zelenou barvou- to jsou
například: „Smrt zpívající ryby“ /Kuťák/
- vyšetřování vraždy české herečky ve
švýcarských Alpách dvojicí českých detektivů; „Falešná kočička“ /Horáková/ tři příběhy, které spojuje nevěra, mladé
dívky a movití pánové. Zcela jiného ražení jsou „Případy detektiva Murdocha“
/Jennings/ - vražda v zapadlé uličce
v Torontu l895; „Dinosauří peří“/Gazan/
- dánská severská detektivka prostředí
vysoké školy. Chcete se bát a poznávat
tajemno? „Brány pekel“ /Tallis/- evropský lékař pracující v misijní nemocnici
se ocitá v kraji plném magie a čarodějnictví; v českých poměrech se odehrává
„Návrat Strážce duší“ /Vašíček/ - beletristické zpracování čtyř dílůtelevizního
seriálu - mysticismus, záhady, vraždy.
K nástupci Dana Browna a jeho Šifry mistra Leonarda je přirovnáváno
„Tajemství Chrámové hory“ /Byrnes/ -  
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z utajované hrobky v Jeruzalémě je
odcizen starověký artefakt, skrývá nález ostatky Krista ? K bestsellerům loňského roku patřilo zcela jistě „Prázdné
místo“ /Rowlingová/ -   první kniha pro
dospělé čtenáře od autorky známého Harryho Pottera. Na první pohled
poklidné městečko zůstane v šoku po
náhlé smrti člena městské rady. Prázdné místo v radě se stane středobodem války a napětí, které město dosud
nezažilo.
Z naučné literatury stojí za povšimnutí publikace, které se přímo či
nepřímo dotýkají jednoho letošního
významného výročí, a to je sté výročí od atentátu v Sarajevě a vypuknutí
1. světové války. „Válečné lekce“/Van
der Kloot/ -   zážitky sedmi budoucích
státníků za 1. svět. války (např. Hitler,
Mussolini aj.); „Byli jsme a budem aneb
česká každodennost 1914 - 1918“ /
Michlová/ -  obraz české společnosti od
obyčejných lidí po vojáky, každodenní
život v této těžké době.
Naši knihovnu navštěvuje také mnoho mladých čtenářů velkého věkového
rozpětí. Pro ty úplně nejmenší, v doprovodu maminek, jsou vhodné např. knihy: „Medvídek Pú jde k lékaři“ /Disney/,
„O mašince Tomášovi 9“ /Awdry / - další z velice populární řady o vláčcích,
„Ovečka Kudrlinka“ /Bešťáková/ - roztomilé ilustrace a jednoduchý text psaný
genetickou metodou vhodný pro začínající čtenáře. „Deník malého poseroutky 8“ /Kinney/- další z velmi oblíbeného
cyklu humorných příběhů, které čtou
kluci i děvčata. Spíše pro kluky je „Kostík Billy“ /Lincoln/ -   příběh kostlivčího
kluka, bydlícího v tajné komoře panského sídla a kamarádícího s neteří hradního pána. „Bella a Sebastián“ /Vanier/
-  pro čtenáře bez rozdílu věku - podle
scénáře nového filmu na motivy francouzského televizního seriálu podle  
Aubryové o dojemném přátelství chlapce a psa v době 2. svět. války ve francouzských Alpách.
Pro starší dětské čtenáře, kteří dávají přednost  sci-fi a fantasy žánru máme:
„Kočičí holka 2. Nový začátek“ /Brezina/
-   další příhody dívky s kočičími geny,

Otevírací doba:

PO + ČT

09.00 - 11.00
12.00 - 15:00

ST - není výpůjční den
ÚT + PÁ

12.00 - 17.30

Kontakt:
Obecní knihovna Velký Osek
Žižkova 398, 281 51 Velký Osek
Tel.: 321 795 544
e-mail: velosek.knihovna@worldonline.cz

www.knihovnavelkyosek.cz

„Eon. Znovuzrození dračího oka. Eona;
Poslední dračí oko“ /Goodman/ - hrdina
Eon-Eona podstupuje náročná studia
šermu a dračí magie; „Kiki Strike ve Stínovém městě“ /Müller/ -   hrdinka, dvanáctiletá Anaka, objeví, že se v parku
u jejich domu propadla zem, kde je
vchod do podzemního Stínového města, které je v tunelech pod Manhattanem, seznámí se s tajemnou Kiki Strike a její partou výjimečných děvčat
a pouštějí se do objevování podzemí
Stínového města.
To bylo pár tipů na ukázku z nových
knih osecké knihovny. Půjčujeme však
nejen knihy, ale i časopisy.
Co zajímavého se událo v knihovně
za uplynulé období?
Zajímavý byl především březen, který proběhl ve znamení každoroční akce
„Březen – měsíc čtenářů“. V březnu
navštívili knihovnu další žáčci MZŠ V.
Osek, tentokrát z 1. B s paní učitelkou
Vodovou a druháci s paní učitelkou Melicharovou. Budoucí čtenáři se opět seznámili s knihovnou, výpůjčním řádem,
s tím, jak se knihy půjčují, a poznali
mnoho dalších zajímavostí. Hlavně si
mohli prohlédnout knížky i časopisy,
které je zajímaly. Zájemci mohli využít
příležitosti k registraci v naší knihovně.

Zpravodaj obce Velký Osek
Této možnosti se chopila druhá třída,
a tak se všichni stali právoplatnými čtenáři se svým čtenářským průkazem
a začali svoji úspěšnou kariéru čtenáře.
Vždyť v knihovně je vždy něco nového
a zajímavého.
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Keramika: výrobky dětí z MŠ
Na burze rostlin se tradičně podílejí
místní občané svými
produkty ze zahrad, kterým tímto velice děkuji
za příspěvek pro oseckou Naději o. p. s.

Přijďte také Vy - těšíme se na Vás!
J. Dohnalová ObK Velký Osek

Také bych chtěla poděkovat
zahradnictví
Adávo za přispění krásnými, různě barevnými
převislými muškáty a
zahradnictví Parkon z
Libice nad Cidlinou za
pnoucí rostliny a několik rostlin Clematisu a
paní Aničce za krásné
muškáty. Veškeré rostliny byly s velkým
zájmem prodány. Též poděkování panu
starostovi za bezplatné zapůjčení sálu v
Dělnickém domě a panu Kolínskému za
přípravu a zajištění topení při této akci
a předání sbírky pro Diakonii Broumov.

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
– ve dnech 28. 7 .- 3. 8. 2014
ZAVŘENO - REVIZE
KNIHOVNÍHO FONDU

OSECKÁ NADĚJE
BURZA VĚCÍ A ROSTLIN
Opět jsme se po půl roce sešli při
pořádání tradiční jarní burzy věcí a rostlin, která se konala 11. 4.–13. 4. 2014.
Jako každou burzu byla i tentokrát možnost pro naše občany darovat oblečení
na charitu pro Diakonii Broumov a Dětský domov v Nymburce.
Myslím, že burza oblečení je nejvíce
oblíbena mezi maminkami, které dost

Ukázky prací z keramického kroužku.
(Foto: J. Štěpařová)
věcí po svých dětech prodají a další
zase nakoupí. Mimo oblečení bylo na
jarní burze mnoho hraček, dětská kola
a kočárky.

Výtěžek z burzy věcí a rostlin použije osecká Naděje o. p. s. na další akce
pro děti a dospělé.
Pařízková Lenka

DS VOJAN Z LIBICE
OCHOTNÍCI NABÍDLI
DIVÁKŮM ZELŇAČKU
Divadelní spolek Vojan Libice nad
Cidlinou připravil pro své diváky premiéru komedie s názvem Zelňačka. Hru
napsal podle slavného stejnojmenného románu francouzského autora René
Falleta Alexandr Gregar a režie se ujal
Jiří Hlávka. Komedie pojednává o dvou
starých sousedech, kteří žijí na samotě a užívají si zaslouženého odpočinku. Své dny oba dědci tráví pěstováním hlávkového zelí, sekáním dřeva,
vařením zelňačky, a hlavně popíjením
dobrého vína. Do jejich pohody a vzpomínek však shodou okolností vstoupí
mimozemšťan z planety Oxo. Premiéra
měla úspěch a diváci odměnili všechny herce dlouhým a vděčným potleskem. Premiéra se uskutečnila v sobotu
14. června a reprízu nabídnou libičtí
ochotníci v podzimních měsících.

matika. „Starý mládenec Manuel řekne
u hrobu své matky, že se bude za pár dní
ženit. Téže noci se matka ze záhrobí vrátí domů a začne se mu stejně jako kdysi
plést do života,“ uvedla za pořadatele
z DS Vojan Helena Vondrušková. Představení se uskuteční v sobotu 27. září
od 19.30 v libickém kulturním domě.

Z představení hry Zelňačka.
(Foto: M. Čejka)

PODZIMNÍ SEZÓNA ZAČNE
ČERNOU KOMEDIÍ
Podzimní divadelní sezónu zahájí
v Libici nad Cidlinou Divadelní spolek
Právě začínáme z Horních Počernic hrou
Vrátila se jednou v noci. Diváci se mohou těšit na brilantně napsanou černou
komedii současného argentinského dra-

Zhruba o měsíc později, v sobotu
25. října v 18 hodin, zde uvede Divadelní soubor Domu kultury v Krupce
zábavné pásmo nazvané Ať žijí nebožtíci. Zkušení ochotníci se představí
s kabaretním pásmem humorných monologů o posledních věcech člověka. Pořad je proložen živou hudbou a slovem
moderátora. Pro diváky je připraveno
i překvapení!
M. Čejka
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TJ SOKOL VELKÝ OSEK
Z HISTORIE SOKOLA:
SPARTAKIÁDA
Za první republiky byl Sokol nejsilnější tělovýchovnou organizací, která
řídila všechny soutěže. To trvalo až do
roku 1942, kdy německé okupační úřady tuto organizaci zakázaly. Ani to však
Sokoly nesrazilo, stali se jednou z nejaktivnějších organizací protifašistické-

ho odboje za 2. světové války. Po válce
ČOS (Československá obec sokolská)
obnovila svou činnost a vrcholem a
oslavou její činnosti byl 10. všesokolský
slet, který se konal v roce 1948 v Praze. Ani sokolové netušili, že to bude slet
poslední. Po únoru 1948 byla sice ČOS
v rámci sjednocené tělovýchovy pověřena řízením celého československého
sportu a tělovýchovy, to však byla labutí

Část oseckých cvičenců, kteří po cvičení v Českých Budějovicích ještě několik
dní zůstali a podnikali výlety po jižních Čechách – Hluboká, Český Krumlov,
Kleť a Sezimovo Ústí, kde byl pořízen tento snímek. (Fotoarchiv V. Židů)

Další dvě fotografie zachycují osecké muže při nácviku na 2.celostátní spartakiádu v roce 1960. První je z nácviku skladby Cvičení s plnými míči v osecké
sokolovně, na druhé je část Oseckých na okrskové spartakiádě v Poděbradech.
Kromě toho muži vystoupili ještě v Cerhenicích a nakonec i na celostátní spartakiádě na Strahově, kde cvičili v první řadě před hlavní tribunou. Pod vedením
Slávka Kahleho se nácviku zúčastnili J. Růžička, J. Vorlíček, Fr. Chlád, L. Hudec,
Fr. Adamec, M. Vilímek, J. Klička, J. Paroubek, J. Sommer, M. Vácha, M. Steklý,
Jos.Žilka, J. Poklop, J. Robovský, M. Sýkora, J. Pospíšil, V. Koška, J. Pechánek,
P. Englic, J. Bednář a V.Židů. Základním cvičebním útvarem této skladby byla
devítka (devět cvičenců). Z Velkého Oseka se vystoupení na Strahově
zúčastnily dvě devítky. (Fotoarchiv V. Židů)
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píseň této organizace. Zanedlouho byly
tělovýchovným jednotkám a oddílům
přiděleny patronátní podniky, ve kterých
měli hlavní a rozhodující vliv přívrženci
komunistického režimu. Ve Velkém Oseku tak byl Sokol Viktorie nahrazen ZSJ
Ingstav. Tyto patronátní podniky měly
kromě materiálové a finanční podpory
za úkol také potlačit všechno sokolské,
oslabit vliv ČOS a postupně vyměnit
všechny sokoly v čele jednotlivých oddílů. To se definitivně podařilo v roce 1953,
kdy se řízení sportu ujal stát. Všechny
tělovýchovné jednotky byly zařazeny
podle průmyslových rezortů. Vznikly
DSO (dobrovolné sportovní organizace) – Spartak, Dynamo, Slavoj, Slovan,
Jiskra, Baník, Slavia a Lokomotiva. Ve
Velkém Oseku se ze ZSJ Ingstav stal
Tatran. Sokol, jako jedna z DSO, zůstal v
názvu TJ na venkově, jako reprezentant
rezortu zemědělství. Ve městech ztratil
svůj vliv i význam úplně. V krátké době
tak byl Sokol zlikvidován podruhé, nejprve fašisty a potom komunisty.
Od posledního sokolského sletu
uběhlo už 5 let a vrcholné státní i tělovýchovné orgány pochopily, že hromadná
cvičení je potřeba obnovit a využít je k
propagaci sjednocené tělovýchovy a
života v nové socialistické společnosti. Proto bylo rozhodnuto o uspořádání
prvního celostátního hromadného cvičení. Tato tělovýchovná slavnost se konala v roce 1955 v Praze na Strahově
a po vzoru sovětské fyskultury dostala
název spartakiáda. Další spartakiády se
potom konaly vždy po 5 letech na oslavu výročí osvobození republiky Rudou
armádou.
Od posledního sletu uteklo už hodně
času, a přestože se stále chodilo cvičit
do „Sokola“, bývalým členům Sokola
vrcholná ukázka jejich činnosti chyběla. Proto se s chutí pustili do příprav 1.
celostátní spartakiády a osečtí sokolové
nebyli výjimkou. Zvláštností 1. spartakiády bylo, že některé DSO nacvičovaly
svou vlastní skladbu, se kterou však
vystupovaly pouze na okresních a oblastních spartakiádách. Pro celostátní
spartakiádu byly vytvořeny skladby jiné.
Zvláštní skladby byly vytvořeny pro kategorie mládeže i dospělých, pro členy tělovýchovných a jiných organizací,
učňovských a vysokých škol a armády.
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Osečtí sportovci nacvičili jednak společnou skladbu pro muže a ženy DSO Tatran, kterou předvedli na spartakiádách
v Sedlčanech, Poděbradech a Českých
Budějovicích. Pro Strahov si osecké
ženy vybraly cvičení s kuželem.
Ve Velkém Oseku pod vedením
manželů Kahleových nacvičovali manželé Šimůnkovi a Vokounovi, sestry
Hněvsovy, J. Červená, J. Honsová,
M. Klimentová, E. Bezděková, M. Polesná, M. Mašínová, E. Vaňková,
H. Hudcová, M. Jakoubek, J. Sýkora,
J. Šípek, Vl. Otta, Vl. Vokál, V. Bohuslavický, J. Outlý, M. Englic, M. From a další, jejichž jméno se nepodařilo zjistit.

Na závěr chci říci, že zatímco
u cvičenců z řad mládeže mohl být
pro účast na spartakiádě používán
určitý nátlak, my dospělí jsme se nácviku zúčastnili zcela dobrovolně a
docela rádi. Dříve narození sokolové
brali spartakiádu jako náhradu za
slety.
Václav Židů
Fotbalový stadion ve Velkém Oseku byl několikrát místem konání okresní
spartakiády. Čtvrtá fotografie ukazuje žákyně Tatranu při nástupu na stadion
ke cvičení okresní spartakiády v roce 1965. Kromě cvičitelky H. Kahleové
byly na snímku rozpoznány cvičenky Kubíčková, Novotná, Šindelářová
a Špačková. Jména ostatních zůstala utajena. (Fotoarchiv V. Židů)

T. J. SOKOL VELKÝ OSEK – STOLNÍ TENIS
ZALOŽENÍ ODDÍLU
MLÁDEŽE
V lednu na společné akci stolních
tenistů padlo rozhodnutí omladit oddíl
o mladé stolní tenisty. Několik hráčů se
uvolilo věnovat svůj čas tréninku mládeže, obec i škola vyšla oddílu maximálně
vstříc, dětí z MZŠ se přihlásilo dostatek
a již koncem ledna proběhl první trénink.
Od té doby trénujeme 2x týdně. Trenéři z řad hráčů se střídají dle rozpisu
a bezplatně se věnují mladým hráčům.
Podmínky pro trénování vylepšila T. J.
Sokol nákupem nových profi stolů a zajistila také nákup kvalitnějších pálek pro
některé mladé hráče. Děti se zlepšují
každým tréninkem, někteří jdou výkonnostně velmi rychle nahoru. Na podzim
počítáme s přihlášením jednoho družstva mládeže do soutěže.

VELIKONOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE
PRO MLÁDEŽ
V neděli 20. 4., před pondělní pomlázkou,  T. J. Sokol Velký Osek uspořádala turnaj ve stolním tenise jednotlivců. Přihlásilo se celkem 16 dětí. Všichni
se vešli do jedné kategorie 1. - 5.  třída.
K dispozici byly čtyři stoly a u každého
rozhodčí z řad hráčů oddílu stolního tenisu T. J. Sokol Velký Osek. Hra započala ve třech skupinách systémem každý
s každým. Z každé skupiny postoupili
dva nejlepší hráči do finálové skupiny
a utkali se opět systémem každý s každým. A jak to dopadlo?

1. Jan Žilka
2. Martin Průcha
3. Dominik Váňa
      Na všechny účastníky čekala malá
odměna a medailisté obdrželi hodnotné
ceny. Další turnaj bude vánoční. Už nyní
se těšíme na přihlášené.
Jiří Kurka

V novém školním roce bychom rádi
podmínky trénování ještě vylepšili. Předně
dohodou o termínech tréninků s fotbalisty
Viktorie tak, aby se termíny obou sportovních oddílů nepřekrývaly a umožnily
některým hráčům zvládnout oba sporty.
A pokud se podaří obci i škole zrekonstruovat tělocvičnu MZŠ i pro podmínky stolního tenisu, tak budeme moci přesunout
tréninky do větších prostor tělocvičny.
V závěru bychom chtěli poděkovat
obci i MZŠ za podporu, bez které by se
nadějný oddíl mladých stolních tenistů
tak rychle nerozběhl.
Za T. J. SOKOL Velký Osek
Jiří Kurka

Záběry z velikonočního turnaje pro mládež. (Foto: J. Kurka)
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VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH
Letošní sezóna byla pro oddíl stolního tenisu velmi úspěšná. Tři ze čtyř
družstev vyhrály své kategorie a postupují do vyšších soutěží. Sokolské „áčko“
bude od podzimu hrát dokonce krajskou
soutěž.
Za zmínku stojí i umístění v regionálním přeboru uspořádaném ve Velkém
Oseku. V soutěži jednotlivců obsadil
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Pavel Wávra 2. místo a na 3 - 4. místě
se umístil Radek Ulrich.

REGIONÁLNÍ PŘEBOR
Konečné pořadí

Podobně byla úspěšná i čtyřhra.
2. místo Wávra, Ulrich a 3. - 4. místo
Svoboda K., Laštovička.

Tabulka:
1.

Sokol Velký Osek „A“

22.

21

2.

Sokol Starý Kolín „A“

22.

18

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ 1. TŘÍDY

3.

ST Býchory

Tabulka:

22.

15

4.

Sokol Kostelec n. Č. lesy „B“

22.

13

5.

Viktoria Radim „A“

Jiří Kurka

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ 2. TŘÍDY

1.

Sokol Velký Osek „B“

Tabulka:

20.

17

1.

Sokol Velký Osek "C"

18.

17

2.

Viktoria Radim „C“

18.

15

3.

SK Nová Ves „D“

18.

12

4.

SK Nová Ves „C“

18.

12

5.

Sokol Starý Kolín „B“

18.

11

6.

Sokol Týnec nad Labem „C

18.
7.

6

0
0
1
1
1
2

1
3
5
5
5
10

0
0
0
0
1
0

258:66
230:94
191:133

51
45
37

198:126
118:206

37

Stolní tenis Kolín „D“

18.
8.

4

0

14

0

112:212

Sokol Velký Osek „D“

18.
9.

2

4

12

0

98:226

10.
18.

2

3

13

0

99:225

2

14

0

Stolní tenis Kolín „B“

20.

10

4.

TJ Klučov „B“

20.

91:233

20.
20.
20.
20.
20.

9

3
4
5

3
6
6

0

226:134

0

192:168

0

189:171

52
45
34
32

TJ Klučov „C“
8

2

10

178:182

26

Viktoria Radim „B“
8

2

10

0

26

Sokol Zásmuky „B“
7

3

10

0

170:190

2

11

0

157:203

24

1

12

54

0

239:157

46

0

41

187:209

37

22.

10

7.

SK Nová Ves „A“

22.
22.

9

2

9
11

0

214:182

0

202:194

33

194:202

29

0

190:206

24

0

164:232

19

0

Sokol Velim „A“
6

6

10

TJ Klučov „A“
5

4

13

22.

5

2

15

0

133:263

17

0

157:239

12

102:294

5

11. FK Kolín „D“
23

SK Křečhoř
7

269:127

11

3

7

0

Stolní tenis Kolín „A“

22.

4

7

64

10. Sokol Zásmuky „A“

Sokol Kostelec n. Č. lesy „C“
7

2

6

325:71

6.

9.
168:192

1

4

0

22.

8.
0

0

0

22.

3

3

16

12. SK Nová Ves „B“
0

154:206

22

22.

1

2

19

0

10. Sokol Týnec nad Labem „B“
9

TTC Dobřichovská Pivnice
2

3.

9.
10

Jestřábi TJ Sokol Plaňany

18.

14

8.
12

244:116

Stolní tenis Kolín „C“

7.
20

0

2.

6.
33

2

20.

5.
225:99

1

1

20.

6

2

12

0

158:202

20

144:216

13

11. Sokol Velim „B“
8

20.

4

1

15

0

AKHL VELKÝ OSEK
   V minulém čísle Osečanu (1/2014)
jsem Vás seznámil s činností a současným umístněním družstva 3. kola
před závěrem soutěže AKHL ročníku
2013/2014. První místo v tabulce výsledků s náskokem 8 bodů před druhým
družstvem Svatbína, bylo velice nadějné. Nakonec vše dopadlo k naší spokojenosti a družstvo reprezentující naši
obec V. Osek obsadilo konečné 1. místo!
Vítězstvím ve III. ročníku Kutnohorského poháru, který se hrál po ukončení soutěže AKHL, v sobotu 22.března
2014, za účasti nejlepších družstev
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AKHL, tak získalo naše družstvo tzv. double. Navíc byli
z družstva HC V. Osek vyhlášeni hráči: Stanislav GLAS
-NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ hráč
se 43 vstřelenými brankami
a 23 přihrávkami na gól; David
Saulich - nejlepší OBRÁNCE
a Miloš Kulich - nejlepší BRANKÁŘ. Lepší ukončení naší
činnosti jsme si nemohli přát!!!    
B. Kaipr

Družstvo Velkého Oseka se všemi získanými
trofejemi. (Foto z archivu B. Kaipra)
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POHÁDKA PRO DOSPĚLÉ
POHÁDKA O LADINOVI
A JEHO PARTĚ
Vedro k zalknutí. Všechno zmizelo
do stínu. Před zvířák přijíždí auto. Vyplo
si motor a stálo chvilku, jako by nic. Pak
se otevřely dveře. Vystoupila ženská. Postavila se před vrata a se zájmem sledovala ostnáč, co byl zapletený až dole
u země, protože nám furt utíkala Lojzina.
Lojzina je koza a umí si nadzvednout
plot. To pak ze zvířáku zdrhnou všichni.
S ostnáčem pod plotem to nejde.  
„Kde je pan Šingovský?“
Stojím raději ihned v pozoru. V jedné ruce vidle, ve druhé igelitka s papáníčkem pro prasátka. Trochu se to
v ní hýbe. Přes víkend visela na štangli
a vše je už řádně „načaté“.   Štětináči
to cejtí. Řvou nedočkavostí. Paní to asi
také cejtí. Šklebí se na mne, jako by
v drogerii potkala kobylinec. Než stačím odpovědět, kde je Ladin, ten již vítá
vzácnou návštěvu: „Toho pána si raději
moc nevšímejte paní doktorko… To je
jen zdejší chovanec.“
Obchází mne obloukem.
Jdou směrem k maringotce, kde
máme administrativu.
Ladin v ní mizí. Paní doktorka raději zůstává venku. Nemám ponětí,
co se děje. Jen vzdáleně slyším něco
jako evidence krmné dávky, evidence
pitného režimu, evidence vitamínů, evidence prevence a očkování, evidence
narození a úmrtí, evidence stříhání, evidence kódového označení a pak zcela
důrazně něco o evropských normách
a evidenci evidence. Jdou ke mně. Paní
doktorka je nasupená: „Jestli to do
týdne nedáte do pořádku, udělím obci
pokutu… A to až do výše půl milionu!“
I když jsem igelitku dávno vylil prasátkům do korejtka, dívá se na mne
stejně. Pokouším se na ni usmát. Nejspíš vypadám jako idiot.
„A ten ostnatý drát zmizí! Jak je
možné, že zvířata vystavujete permanentní možnosti zranění! To je naprosto
nepřípustné! Rozumíte?!“
Než stačí Laďa, stojící v hapťáku
jako králík před zmijí, říci provedu, auto

majestátně mizí za kopřivami. Na Laďovi je vidět, že visí malér:
„Něco podobnýho jsem zažil naposledy v šedesátým osmým na Vinohradech u rozhlasu. Jediný, co nám zbývá,
je zvířák do týdne sežrat, nebo zmizet.
Ale obávám se, že nás ta ženská vyhmátne i na Sibiři…“ Ocitáme se před
neřešitelnou situací. Půlka zvířátek
nemá své evidenční známky. Jehňátka,
kůzlátka…Nedají se chytit. U prasátek
je to naopak. Sotva se člověk ocitne
v jejich výběhu s kleštěmi, co dělají díry
do ucha, aby se za ně dala pověsit evidenční placka, vezme pár starších kusů
amok. To bylo tak. Jednou jsme se s Laďou pokoušeli úředně zaevidovat selátka lončátka. Selátko lončátko jsem přepral a sedl si na něj. Ladin vzal kleštičky
cvakačky a proštípl prasátku ouško.
Ke druhému oušku se nedostal. Neboť
se prasátko zvedlo i se mnou a běželo, řvoucí bolestí, k mamince. Maminka
se opodál rochnila v blátíčku. Zdálo se,
že vybouchlo. Než bys řekl švec, byli
jsme s Laďou za plotem a děkovali
Bohu, že naježená prasnice zkřížená
s divočákem dostala na něčem šmíra,
páč jsme to oba stihli. Vysvětlovat situaci doktorce z krajské veterinární správy se Laďa sice pokoušel, ale marně.
Nezabralo ani jeho konstatování, že je
na vše sám, táhne mu na sedmdesát,
přítomný kolega manuál je poněkud
mdlého rozumu, a ke všemu vyhoštěný odněkud ze Sudet. „Když jsem se jí
pokoušel vysvětlit, že nerozeznáš kobylinec od sedmikrásky, pleteš si kozu
s klokanem a máš zakázáno opustit
katastr obce, řekla mi, že by si s tebou
poradila! Ta ženská nemá smysl pro
humor, nebo by si s tebou doopravdy
poradila! Obě možnosti mě děsí… Musíme někde schrastit evidenční knihy,
dopsat administrativu za posledních
pět let a obouchat to nejlíp kulatým razítkem z ministerstva vnitra… Nebo nás
ta ženská zkruponuje zaživa i se starostou…!“ Laďa se chvilku zamyslí. Pak
mne plácne do zad:
„Máš ještě tu hučku, co jsem ti dal
minulej rok k Vánocům?“
Mám. Hučka je originál vojenská beranice s odznáčkem. „To je dobře, že ji
máš… Příští tejden mají být pětatřicítky

ve stínu! Až přijede paní doktorka na revizi, tak já tady nebudu… Osud zvířáku
a obce bude na tobě a tý beranici! Já
už jsem si to dneska vyžral a vlast ode
mne nemůže chtít víc.“ Chvilku mi trvalo, než mi to došlo. Co se stalo ten den,
kdy tu zrovna nebyl Laďa a přijela paní
doktorka z krajské veterinární správy,
je svatosvatá pravda.
Bylo k poledni. Vedro k zalknutí.
Všechno zmizelo do stínu. Před zvířák
přijíždí auto. Já, osmnáct ovcí, jeden
beran, devět jehňátek, tři kozy, kozel
a jedno kůzle číháme. Sotva se otevřou dveře auta, vybíhám z maringotky
a bečivě řvu. Řítím se přískoky k plotu. V jedné ruce vidle, ve druhé igelitka. Chrastí v ní zrní a jiné neodolatelné
dobroty. Celé stádo je v okamžiku za
mnou a honí igelitku. Pak vidí postavu
za plotem. V půli cesty mě to všechno
předběhne. Jsou naučený. Neboť zde
dostávají od návštěvníků nejúžasnější dobroty. Přibíhám doprostřed houfu.
U plotu nastává tlačenice. Mám na sobě
beranici a také se lačně olizuji. Paní
doktorka nechápe situaci. A tak na ni
řvu: „Voni jsou na suchej chleba nebo
lupení. Já bych gulášek a pívo!“
Umím si živě představit ten obraz,
jak na ni všichni koukáme se stejnou
touhou se něčím dobrým nacpat. Moje
beranice se státním odznáčkem a mračnem much nejspíš v tom děsném parnu zabírá. Paní doktorka odstupuje od
plotu a nejistě se ptá, zdali tu není pan
Šingovský. „Asi bude na lágrkomandatůře!“ Otáčím se a ženu se přískoky
zpátky k maringotce. Některá zvířátka si pamatují, že mám něco dobrého
v igelitce.
A peláší za mnou.
Řvu cestou na celé kolo „Laďo,
Laďo, volaj tě!“
V maringotce je ticho. Řvu do maringotky: „Laďo, Laďo, volaj tě!“
Zvířátka bekají a mečí. Některá za
mnou lezou do maringotky. Zezadu na
mne mírným trkáním doráží Lojzina. Využívám situace: „Lojzina komen! Gute
Lojzina! Lojzina zuchen lágrfírer! Šnel!“
Oslovená koza na mne nechápavě
hledí, neboť některá slova slyší poprvé
v životě. Naštěstí mizí v maringotce a
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„hledá“ lágerfírera, neboť jsem tam nenápadně hodil hrst obilí a křupavoučkou
chlebovou kůrku. Lojzina je u toho první.
Mohutný beran ji však válcuje. Lojzina
se jen tak nedá, má ostřejší růžky a pět
let praxe. Trefila se napoprvé a přesně!
Beran uskakuje a demoluje s rachotem
prvorepublikový příborák, ze kterého
si Laďa umně zařídil skříňku na nářadí.
V maringotce se spouští kravál, jako když
vlítne do baráku sociálka s berňákem.
Přikládám do kotle: „Šnel! Ales zuchen lágerfírer! Los los! A pak hejkavou fistulí co
jsem odposlechl na Wágnerovi ve státní
opeře: „Ladine Ladine  hledaj tě, Ladine!“  
Po očku se dívám na paní doktorku.
Přešlapuje na místě a ani ji nenapadlo zkontrolovat, zdali je odstraněný
ostnáč pod plotem. Jen naučeným pohledem registruje, že obecní kozel nemá
evidenční čísla v obou uších. Jedno chybí. Kozlovi se zájem paní doktorky líbí.
Chvilku na sebe hledí. On zamilovaně,
ona s pohledem nefalšované dominy.
Jestli to nestihnu, něco se semele. Rychle přibíhám s celým stádem: „Dovolte mi
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promluvit! Pan Šingovský tadyk není…
buď ho ty potvory sežraly nebo šel pro
lágrdokumentaci na bergkomando…“ Je
strašné vedro. Jestli okamžitě neodejde,
uvařím si mozek natvrdo.
Kozel začíná z paní doktorky jančit. Tlačím ho od plotu: „Nebojte, von je
spíš na kozy… I když… Tuhle dohonil
ovci a budou mít spolu štěňátka, bejk
jedna uprskaná!“ Paní doktorka má
dost. Pozpátku mizí v autě.
A bere to přímo na úřad. Je v ráži.
Nenašla však ani pana Šingovského,
ani evidenční knihy zvířáku. Starosta Otta v poslední zoufalé chvíli, kdy
paní doktorka odmítla vídeňskou kávu
a intimsprej, aby přerazila štiplavý odér
kozla, se jí snažil vysvětlit cestou k otevřenému oknu, kde konečně lapl po
dechu, že bratr Szmatana není v rámci
obecního úřadu kompetentní k administrativním úkonům a úřednímu jednání.
Bratr Szmatana je jen prostá mírumilovná existence dělnického původu řádně
úředně zaevidovaná, proočkovaná a určená k výkonu VPP.
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„Pan Szmatana je váš bratr, pane
starosto?“
Starosta Otta ji horlivě ujišťuje:
„Chraň bůh… Bratr Szmatana není
můj bratr, bratr Szmatana je místostarosta… Tedy aby nedošlo k osudové
mýlce… místostarosta Sokola.   Má na
starost obecní kulturu… Samozřejmě
v rámci skromných možností Polabí…
Jistě chápete situaci… Válka, komunisti, sametová revoluce, demokracie, teď
do všeho ten zvířák… Bratra Szmatanu
nám seslalo samotné nebe…“
Neví se, jak to paní doktorka zhodnotila. Ví se jen, že se snažila chuděra
co nejrychleji zmizet. Na výpadovce v
křovíčku těsně před cedulí Velký Osek
číhali. Naměřili jí vysoko přes padesátku. Nemazlili se s ní. Od těch dob se
tady z krajské veteriny nikdo nezjevil.
Tento Osečan nesmí žádném případě
opustit katastr obce.
Autor: Luboš Szmatana
Ilustrace: Jiří Vančura
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TIP NA VÝLET: ÚDOLÍM VRCHLICE U KUTNÉ HORY
Tentokrát si zkusíme výlet v blízkém
okolí, kde se nachází, trochu překvapivě, divoce rozeklaná krajina. Kdo by
čekal v blízkosti Velkého Oseka 30metrové skály?   Zajímavý okruh umožní
návrat k autu a zároveň i ponaučení o
přírodě a historii zdejšího regionu

TRASA:

– Malešov –
– Velký rybník – Bylany –
– Vrchlice –
– Denemarkův mlýn –
– Velký rybník – Malešov –
(celkem 13 kilometrů)
DOPRAVA:
VLAKEM:
•

28 km 53 minut se dvěma přestupy

AUTEM:
•

31 km 40 minut

Přijíždíme motoráčkem na malé nádraží v Malešově. Městys Malešov je
obec o 860 obyvatelích. Procházíme
celou obcí přes malé náměstíčko a prohlížíme si tvrz Malešov. Ta je přístupná
jen po předchozí dohodě s majitelem.

TVRZ MALEŠOV
První zmínka o hradu je z roku
1303, od 15. století se již mluví jen
o tvrzi. Tvrz ve středověku často
měnila majitele převážně českého
původu. V 18. – 19. století zde vládl
německý rod Osteinů. V 19. století tvrz výrazně zchátrala a většina
budov byla odstraněna. Naštěstí
sloužila budova samotné tvrze až
do roku 1980 jako sýpka, proto se
zachovala v docela dobrém stavu
do konce dvacátého století. V roce
2002 ji získal soukromý majitel,
který ji opravil a zpřístupnil veřejnosti. Každoročně se zde koná
akce Dobývání Malešova, letos to
bude 6. září.   Majitelé připravují
i vlastní minipivovar, zatím si vaří
pivo v pražském Břevnově a lze ho
po domluvě koupit na místě či přes
internet.

Malešovská tvrz (Foto J. Munzar)

Z Malešova se vydáváme polní
cestou směrem k údolí Vrchlice a při
sestupu do údolí při malé zacházce
máme možnost navštívit přehradní hráz
nádrže Vrchlice, která byla postavena
v 70. letech 20. století a zásobuje pitnou vodou Kutnohorsko. Stavba je to
monstrózní a člověk si připadá tak malý.
U Velkého rybníka se napojujeme na
naučnou stezku s názvem Stříbrná stezka, jež popisuje historii zdejších mlýnů,
přírodní památky a dobývání stříbra
a rud. Na obzoru se objevuje panorama
Kutné Hory s kopcem Kaňk, katedrálou
sv. Barbory a mnoha dalšími památkami. Jdeme polní cestou na vesničku
Bylany souběžně s modrou značkou
a v místní části Škvárovna ji měníme

Zdroj: www.mapy.cz
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Zpravodaj obce Velký Osek
za žlutou. Narážíme na podivnou krajinu
plnou hald a vše vysvětluje informační
tabule naučné stezky. Nacházíme se na
struskové haldě, která zde zbyla po těžbě stříbra a práci několika malých hutí.
Po chatové osadě a malém lomu následuje mlýn Na Bylance, kde se začal
odvíjet jeden z příběhů české historie.
Dcera mlynáře Králíka Barbora utekla
do Kutné Hory za svým milým  mladým
divadelníkem Tyllem (tenkrát se dvěma
L). Zanedlouho se jim narodil syn Josef
Kajetán Tyl, autor české hymny a taktéž
divadelník.
Cesta vede údolím potoka Bylanky
až k řece Vrchlici. U Vrchlice vidíme
pěkný klenutý most s barokní sochou
svatého Jana Nepomuckého.
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Jdeme po asfaltové silnici proti proudu řeky a potkáváme vysoké skály, přímo horolezecké terény. Na protějším
břehu řeky je hezký lom. Přes řeku lze
jednoduše přelézt, druhý břeh je sice
strmý, ale stojí to za to. Cestou lze vidět
celou řadu zajímavých mlýnů včetně
popisu jejich vzniku, působení mlynářských rodů a případně i zániku.

me údolím v deštivém období a cesta
je rozbahněná, bez pohorek obtížně
schůdná.

MLÝNY NA VRCHLICI
Historie mlýnů v údolí Vrchlice
je opravdu poutavá a svým způsobem přesně vystihuje ekonomické
a politické zvraty dvacátého století. Ve středověku začalo masové
využívání vodní energie prostřednictvím mlýnů či hutí a prudký
tok Vrchlice byl ideálním místem
pro jejich stavbu.   Ve využití řeky
na sebe mlýny prakticky navazují. Krom mlýnů přímo v Kutné
hoře potkáme proti proudu mlýny
Wagenknechtův, V Hutích, Vrbův,
Denemark, Spálený, Cimburk a
Šimákův. Z posledních dvou mlýnů jsou dnes již jen ruiny. Dalších
sedm mlýnů skončilo pod hladinou
Velkého rybníka či přehrady.

Cesta na mlýn Cimburk (Foto J. Munzar)

Míjíme ještě zříceninu Šimákova mlýna a stoupáme k hrázi rybníka.
Pod Velkým rybníkem se nachází hezký (částečně umělý) vodopád o několika kaskádách, které jsou opravdu
fotogenické. Děti se zabavily házením
kamenů do vody a já jsem se pokusil
prolézt celou kaskádu. Za sucha je to
určitě možné, ale za mrholení a většího
stavu vody nikoliv. Vracíme se k Velkému rybníku a po shodné cestě zpět do
Malešova. Zde je možnost občerstvit
se v restauraci U Melcerů. Následuje
čekání na vlak a odjezd přes Kutnou
Horu domů.

Spálený mlýn (Foto J. Munzar)

Souběžně s původní naučnou stezkou byla v údolí Vrchlice vybudována v roce 2010 nová naučná stezka
(i s přispěním TPCA), která se zabývá
přírodou a jejími krásami. Kromě popisu místní přírody je na každé tabuli úkol
pro děti. Úkoly asi dělali nějací nadšenci
do přírody, protože i my dospělí si často nevíme rady. Snažíme se a občas
marně lovíme své znalosti gymnaziální
biologie. Buď jsme již z oboru mnoho
zapomněli,  nebo nastala nějaká mýlka
u tvůrců naučné stezky.
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Mlýny jsou opravdu pěkné a mají
v sobě otisknutou slávu a prestiž mlynářského řemesla. Potkáváme pramen
pitné vody, zkratka po značce je pěšina
přimknutá ke skále. Za Spáleným mlýnem zpevněná silnice končí a cesta se
mění v pěšinu vedoucí podle mlýnského náhonu. Jediná přístupná štola už
nalezla využití k provizornímu bydlení.
Nerušíme pána s krabicovým vínem
a pokračujeme ke zřícenině mlýna
Cimburk. Z mlýna toho již moc nezbylo a i jeho torzo by možná bylo dobré
zachovat příštím generacím. Prochází-

Vrchlické vodopády (Foto J. Munzar)

INFORMAČNÍ ZDROJE:
Tvrz Malešov:
http://www.malesov.cz/
Občanské sdružení Denemark:
http://denemark.jidol.cz/
Pivovar Malešov:
www.pivovarmalesov.cz
Jakub Munzar

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XIX • 2/2014

ANKETA PRO MÍSTNÍ FIRMY A PODNIKATELE
FIRMA SOM VELKÝ OSEK

Cílem ankety je vytvořit prostor, kde
se mohou místní podnikateké a firmy našim občanům blíže představit. Na otázky redakce odpovídá pan Martin Koška,
jednatel společnosti SOM Velký Osek.
Můžete krátce představit Vaši
firmu, např. jak dlouho působí
v obci Velký Osek a co je její hlavní
činností?
Firma SOM Velký Osek, s.r.o. začala fungovat 1.1.2011, jako nástupnická
firma po provozu Elektrizace železnic
Praha a.s. stř.054 Velký Osek, který ve
Velkém Oseku fungoval od roku cca
1954. Předmětem našeho podnikání je
konkrétně provoz pneuservisu a autoservisu, autodoprava a zámečnická výroba. Podrobnější informace naleznete
na našich webových stránkách www.
som-vo.cz. Kromě toho ještě provádíme
výrobu a opravy speciálních kolejových
mechanizmů a vagónů. Tato služba není
uvedena v našich letácích, jelikož není
určena široké veřejnosti.
Kolik zaměstnává Vaše firma lidí
a kolik z nich je z Velkého Oseka?
Firma zaměstnává 12 zaměstnanců,
z toho 9 jich je z Velkého Oseka.
Jsou podmínky pro podnikání
v obci dostatečné? Máte návrhy na
jejich případné zlepšení?

Občané Velkého Oseka našich služeb zas tolik nevyužívají. Nelíbí se nám
výše daně z nemovitosti, která naši
malou firmu velmi zatěžuje. Myslím si,
že odvádíme dost peněz z ostatních
daní (DPH, z příjmu, odvody atd.). Očekával bych i proto větší podporu ze strany obce všech místních firem.
SOM Velký Osek, s.r.o.
Nádražní 768, 281 51 Velký Osek
IČO: 24756831
DIČ: CZ24756831
Tel.:  321 795 501
Mobil:  602 685 078
Email: martin.koska@som-vo.cz
www.som-vo.cz

PNEUSERVIS
- přezouvání pneumatik osobních,
užitkových a nákladních vozů      
- opravy a vyvažování pneumatik
osobních, užitkových a nákladních
vozů
- prodej nových pneumatik, při nákupu čtyř pneumatik  přezutí zdarma!
- opravy průrazů pneumatik zařízením  Thermopress  (stavební stroje,
nákladní auta, traktory)            

AUTOSERVIS
- opravy osobních a nákladních
vozů včetně přípravy a zajištění provedení STK
- zkouška brzd na brzdových válcích
(osobní i nákladní auta)

- diagnostika řídících jednotek osobních a nákladních vozidel
- ruční mytí osobních a nákladních
vozidel, stavebních strojů – AltoWAP (horká voda)
- čištění klimatizace
- opravy stavebních strojů, opravy
drapáků
- servisní práce na stavbách – pojízdná dílna

AUTODOPRAVA
- Liaz kontejner  – přeprava sypkých
materiálů a odpadu, pronájem kontejneru – nosnost 9 t
- Renault Midlum – valník –  nosnost
3,7 t
- Ford Tranzit skříň – přeprava
- Autojeřáb PV3S AD-080 – nosnost
8t – možnost využití montážního
koše pro práci ve výškách a závěsného koše pro práci v hloubkách

ZÁMEČNICKÁ VÝROBA
-  výroba ocelových konstrukcí
-  drobná zámečnická výroba
-  opravy zemědělské techniky
-  pálení, svařování plamenem, CO,
el. obloukem
-  obrábění kovů, soustružnické práce
-  dělení, děrování a ohýbání hutního materiálu (profilů i plechů)

OSEČAN - PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU OBCE VELKÝ OSEK
vydavatel: OÚ Velký Osek, Revoluční 36, 281 51 Velký Osek, www.velky-osek.cz / redakce: Veronika Galusová, e-mail:
osecan@velky-osek.cz / redakční rada: Veronika Galusová, Pavel Drahovzal, Vladimír Matuš / jazyková korektura: Luďka
Stará / tisk: Decibel production, s.r.o., www.decibelproduction.cz / registrace: Okresní úřad Kolín, zn. PT-03204/2251995
/ náklad: 1100 výtisků / distribuce do domovních schránek zdarma, elektronickou verzi Osečanu naleznete na internetových stránkách obce Velký Osek / redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce, nepřijímáme anonymy, maximální rozsah příspěvků 3600 znaků včetně mezer / uzávěrka příštího čísla je v pátek 22.8.2014.
Inzerce: Firmy a podnikatelé se sídlem mimo obec Velký Osek: 200 Kč za každou ¼ A4, nepodnikatelské subjekty se sídlem mimo obec: 100 Kč za každou ¼ A4, firmy a podnikatelé se sídlem v obci Velký osek: první ¼ A4 zdarma, 200 Kč za
každou další ¼ A4, nepodnikatelské subjekty se sídlem v obci Velký Osek: zdarma.
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Psychologické poradenství
ON-LINE zdarma
poradenství v oblasti duševního zdraví
e-mail: psychoterapiekolin@seznam.cz

www.psychoterapiekolin.cz

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

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

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

Informace na tel: 602 664 531

Jiří Punar, jednatel ENERGO SELECT, s.r.o.
energetické poradenství, analýzy, služby

tel.: 321 321 221, 724 692 069, e-mail: info@punar.cz
Jiřídoba:
Punar, jednatel
Otevírací
Po,ENERGO
St: 800SELECT,
- 1700s.r.o. Ut, Čt, Pá: 800 – 1500
energetické poradenství, analýzy, služby
www.optimal-energy.cz
www.optimal-energy.cz
tel. 321 321 221, 724 692 069, e-mail: info@punar.cz

J. Klápšťová
- samostatný
referent pro Velký Osek
Ut, Čt, Pá: 8 – 15
Otevírací
doba: Po, St: 8 - 17 odborný
J. Klápšťová – samostatný odborný referent pro Velký Osek

      Naše kancelář energetického poradce Naše
se nachází
v Kolíně – mezi budovou soudu a Billou u hlavní pošty (bývalé
kancelář energetického poradce se nachází v Kolíně – mezi budovou soudu a Billou u hlavní pošty
prostory Květinky) s adresou Politických vězňů
559, Kolín
2. s adresou Politických vězňů 559, Kolín 2.
(bývalé prostory
květinářství)
Co nabízíme?? V naší kanceláři Vám rádi poradíme v oblasti energií a rady bezplatně realizujeme.

Veškeré
naše služby jsou
pro Vás vždy
a zcelaabezplatné.
Spolupracujeme
      Co nabízíme?? V naší kanceláři Vám rádi
poradíme
v oblasti
energií
rady bezplatně
re-pouze se slušnými dodavateli s
příkladným chováním k zákazníkům. Musí mít jednoduché smlouvy, bez skrytých pokut a sankcí, jinak jej
alizujeme. Veškeré naše služby jsou pro Vás
vždy
a
zcela
bezplatné.
Spolupracujeme
pouze
nedoporučujeme! Naše nejnižší ceny, které nenaleznete nikde ve standartních ceníkách, vycházejí
se slušnými dodavateli s příkladným chováním
k zákazníkům.
Musí mít jednoduché smlouvy,
z hromadných
poptávek.
Zásadně podepisujeme
pouze
smlouvyceny,
na dobu
neurčitou
s možnou 3 měsíční výpovědí bez pokut a
bez skrytých pokut a sankcí, jinak jej nedoporučujeme!
Naše
nejnižší
které
nenalezneskrytých sankcí. V naší kanceláři Vám umíme pomoci nejen při sepisování výpovědí, nových smluv,
te nikde ve standartních ceníkách, vycházejí
z hromadných
poptávek.
s reklamacemi,
s vyúčtováním,
zálohami, ale hlavně s výběrem vhodného dodavatele právě pro Vás…
Myslíte si, že máte dobrého a slušného dodavatele, dobrou cenu plynu či elektřiny? Vezměte fakturu a

      Zásadně podepisujeme pouze smlouvy
nanás
dobu
neurčitou
s možnou
měsíční
neváhejte
navštívit
v naší kanceláři,
kde zdarma3 zjistíte,
jak navýpotom opravdu jste, kolik platíte a kolik
můžete ušetřit…
Neboumíme
nás kontaktujte
na našem
e-mailu….Roční
úspora při změně dodavatele může být
vědí bez pokut a skrytých sankcí. V naší kanceláři
Vám
pomoci
nejen
při sepisování
okolo 33% s úsporou i 10.000,-Kč. Pro porovnání přikládám graf s vývojem ceny plynu u domácností, kde
výpovědí, nových smluv, s reklamacemi,sesplynem
vyúčtováním,
ale
hlavně
s cena
výběrem
topí. Rozdíl je z zálohami,
grafu zřetelný, po
mnoho
let je naše
nižší přibližně o 4,- Kč za kubík….
vhodného dodavatele právě pro Vás…
      Myslíte si, že máte dobrého a slušného dodavatele, dobrou cenu plynu či elektřiny? Vezměte fakturu a neváhejte nás navštívit v naší kanceláři,
kde zdarma zjistíte, jak na tom opravdu jste, kolik platíte a kolik můžete
ušetřit… Roční úspora při změně dodavatele může být okolo 33% s úsporou
i 10.000,-Kč. Pro porovnání přikládám graf s vývojem ceny plynu u domácností, kde se plynem topí. Rozdíl je z grafu zřetelný, po mnoho let je naše
cena nižší přibližně o 4,- Kč za kubík….

RWE
BOHEMIA ENERGY
ČEZ B
ČEZ A
NAŠE HROMADNÉ POPTÁVKY

VÝVOJ CENY PLYNU
za 1 m3 (kubík) včetně distribuce pro
domácnost s roční spotřebou 28 MWh
19,- Kč

17,- Kč

15,- Kč

13,- Kč

11,- Kč

1.1.2010

ZEDNICTVÍ KOLAROVSKÝ
Kvalita a osobní pĜístup

1.1.2011

1.1.2012

1.1.2013

1.1.2014

Dovolená v Jizerských horách
Dolní Maxov, Josefův Důl

ŠtČpán Kolarovský
Kpt.Jaroše 230
Velký Osek

Veškeré zednické práce
Obklady, dlažby
Sádrokartony
Zateplení budov
Plovoucí podlahy
Rekonstrukce
Novostavby
Tel. 606 473 045
e-mail: s.kolarovsky@seznam.cz
web: http://zednictvi--kolarovsky.webnode.cz

Penziony KAMENICE
Nabízíme ubytování v rodinném penzionu s tradicí 14 let.
Penzion poskytuje útulné pokoje, kuchyňku, TV se SAT
a DVD, wifi v ceně, společenskou místnost a salonek
s krbem. Parkování je na soukromém parkovišti hned
u objektu. Součástí areálu jsou dvě travnatá hřiště, stůl
na ping-pong, ohniště a prodejna Jablonecké bižuterie.
V okolí naleznete např. Vodopády Jedlová, rozhledny Bramberk, Špičák, Královka a Slovanka, vodní nádrž Josefův Důl
nebo Protrženou přehradu, vše do 1 hod. pěší chůzí.
Dále jsou značené cyklostezky, Aquapark Babylon v Liberci, továrna
na výrobu hraček s exkurzí a dílnou a mnoho
dalšího.

Tel.: 602 236 575

jizerskehory@seznam.cz

www.hory-pobyt.cz

STAVEBNINY - KOVOŠROT
PRODEJ
• široký sortiment stavebních materiálů
• zateplovací systémy
• sádrokartony včetně doplňků
• zámkové dlažby, ploty

VÝKUP
• kovového odpadu
• barevných kovů

NOVĚ V PRODEJI - KANALIZAČNÍ A ODPADOVÉ SYSTÉMY
U Máčidla 717, Velký Osek (Provozní doba: Út-Pá 700-1700, So 800-1500)

Kontakt: 603 498 434, 321 795 955

Cykloservis „U JEŽKA“ /
Montáž suchých staveb
(sádrokartony)
Martin Vytlačil

Úzká 139, Libice nad Cidlinou

tel: 733 542 767, 604 144 051
e-mail: martin.vytlacil@email.cz

