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Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
úvodem prvního čísla Osečanu v roce
2014 si Vám a Vašim blízkým dovoluji popřát pevné zdraví a vše dobré v soukromém i pracovním životě. Věřím, že jste načerpali mnoho sil a pozitivních myšlenek
nejen o Vánocích, ale i o jarních prázdninách. Je pravdou, že se zima o slovo příliš
nehlásila, avšak i toho se dalo využít, např.
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Nyní mi dovolte, abych Vám sdělil
několik pozitivních zpráv. Zastupitelstvo obce se na návrh starosty shodlo,
že není důvod zvyšovat poplatek za odpady, a proto v roce 2014 zaplatí každý
občan stejně jako v roce předešlém,
tj. 500 Kč. Důvodem je velmi dobrá
úroveň třídění odpadů a rovněž to,
že se podařilo vyjednat výhodnější podmínky se společností NYKOS, která
zajišťuje odvoz domovního odpadu.
Více se o nakládání s odpady v obci
můžete dočíst uvnitř Osečanu. Rovněž
tak pro rok 2014 byly ceny za služby
péče o seniory, vodné a stočné ponechány ve stejné výši jako v roce 2013.
V tomto roce čeká obec realizace
několika velkých a investičně náročných
akcí. Především od poloviny března
2014 budou zahájeny projekty zateplování budov základní školy a mateřské
školky. Dokončení se předpokládá do
konce června, resp. u základní školy
do konce srpna 2014. Pro zdárný průběh těchto akcí bude však třeba upravit
i provoz v obou zařízeních a v jejich okolí. Kvůli stavebním pracím a bezpečnosti
chodců, dětí i personálu bude od 10. 3.
2014 do 30. 6. 2014 omezen vstup na
promenádu u Bačovky a v době letních
prázdnin nebude možné využívat hřiště u základní školy.
y Tímto se omlouvám
všem za způsobené potíže a věřím,
že po dokončení oceníte přínos nejen
v podobě
p době nových
po
novýých „kabátů“ obou budov,
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ale i ve snížených nákladech za uspořenou energii v rozpočtu obce.
Dostavba, nebo také II. etapa kanalizace je zcela jistě jeden z nejsledovanějších projektů obce, a proto stále činíme
kroky k tomu, aby byl úspěšně zrealizován. Jeho počátek se bohužel oddaluje
z důvodu politických změn na vládní
úrovni a předčasných poslaneckých voleb v minulém roce. O rozhodnutí dotace
má totiž rozhodnout politicky odpovědný ministr životního prostředí. Věříme,
že brzy obdržíme rozhodnutí o přidělení
dotace a dostavba kanalizace tak v tomto roce bude zahájena. V rámci přípravy
na tuto akci budou provádět pracovníci
VODOSu Kolín rovněž kontroly umístění
a funkčnosti šachet, aby mohly být případně při dostavbě kanalizace opraveny.
Proto jim prosím poskytněte svou součinnost, zejména nachází-li se šachta
na Vašem pozemku.
Tento výtisk Osečanu se k Vám, milí
čtenáři, dostane v době počínajícího
jara a velikonočních svátků. Přeji Vám,
ať se Vám daří vše, co jste si předsevzali, a ať Vás případný neúspěch posílí, nikoliv odradí. Děkuji všem za pochopení, podporu a spolupráci.
S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal,
M
starosta obce Velký Osek
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V prosinci 2013, v lednu a únoru
2014 proběhla veřejná zasedání zastupitelstva obce Velký Osek. Předmětem
rozhodování na posledním zasedání
v roce 2013 byla zejména smlouva
o zajištění služeb v odpadovém hospodářství v obci na rok 2014 se společností NYKOS, stanovení výše poplatku za odpad, vodného a stočného
pro rok 2014, rozpočet obce na rok
2014, schválení podání žádostí o dotace na projekty do Středočeských
fondů a stanovení zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci.
V lednu 2014 nastoupil po rezignaci
pana Filipa Daška z kandidátní listiny
„Občané Velkého Oseku“ do funkce člena zastupitelstva Ing. Jiří Otta.
Dále byly schváleny výroční zprávy
zastupitelstva, výborů a komise za rok
2013, bylo rozhodnuto o ﬁnanční podpoře spolkům a sdružením působícím
v obci a projednána inventarizace majetku obce za rok 2013.
Termín zasedání zastupitelstva
včetně návrhu jeho programu je vyvěšen vždy 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 25. 3. 2014, 29. 4. 2014, 27. 5. 2014,
24. 6. 2014 a 16. 9. 2014. Zasedání pro-
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dě obce
b Velký
bíhají na Obecním úř
úřadě
Osek. Není-li níže podrobně popsáno
dění na zasedání zastupitelstva obce, je
možné se seznámit se zápisy ze zasedání na webových stránkách obce nebo
na Obecním úřadě obce Velký Osek.

1. HOSPODAŘENÍ OBCE
V ROCE 2013
Roku 2013 obec uzavřela své hospodaření s provozním přebytkem 3 623
158,66 Kč (rozdíl skutečných příjmů
31 774 667,02 Kč a výdajů 28 151
508,36 Kč). Tyto prostředky budou v
roce 2014 využívány na přípravu a realizaci projektů a rovněž na úhradu dlouhodobých závazků a půjček obce vzniklých
zejména před rokem 2010. Je třeba říci,
že obec byla v roce 2013 úspěšná v získávání mnoha dotací, které dosáhly téměř 15 mil. Kč. Od Státního fondu životního prostředí to je dotace na zateplení
základní školy a mateřské školky ve výši
přes 11,5 mil. Kč (celkové náklady cca
15,5 mil. Kč), od Ministerstva obrany na
opravu Pomníku padlých u Dělnického
domu dotace ve výši 120 tis. Kč (celkové náklady 160 tis. Kč), od Ministerstva
pro místní rozvoj na obnovu zahrady a
dětského hřiště v mateřské školce dotace ve výši cca 400 tis. Kč (celkové náklady 750 tis. Kč). Další projekty v roce
2013 realizovala obec z vlastních naspořených prostředků. Největším takovým projektem byla rekonstrukce ulice
Havlíčkova včetně nového LED osvětlení, za cca 3,5 mil. Kč. Rovněž bylo
vystavěno nové veřejné oplocené dětské
hřiště u Dělnického domu za cca 250 tis.
Kč. Realizace těchto projektů dokládá,
že obec se skutečně snaží hospodařit
s prostředky efektivně a využívat všechny reálné dotační možnosti k realizaci
mnoha prospěšných projektů.
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2. PODANÉ ŽÁDOSTI
O DOTACE
Obec podala v prosinci 2013 na
Středočeské fondy 3 žádosti. Jedna
z nich je na II. etapu (dokončení) obnovy parku u Dělnického domu ve výši
530 tis. Kč + 100 tis. Kč spoluúčast
obce. Další žádost je na obnovu hasičské výstroje (svítilny, hadice, obleky) za
120 tis. Kč, kde dotace je požadována
ve výši 90 tisíc Kč. Nejvýznamnější žádostí je žádost o dotaci na vybudování
veřejného osvětlení v ulicích, zejména
v centru obce (Komenského, Vrchlického, Masarykova a Sluneční), za cca
2 mil. Kč (dotace 1,5 mil. Kč). Vyhodnocení těchto žádostí se očekává do
konce května 2014. Realizace všech
projektů by v případě získání dotací
měla proběhnout ještě v roce 2014.
V únoru 2014 byla rovněž podána žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj o 70% dotaci, s jejíž pomocí
v případě úspěchu mají být umístěny
dětské herní prvky v obnoveném parku u Dělnického domu za cca 450 tis.
Kč. Rozhodnutí by mohlo být známo
v dubnu 2014 a realizace dokončena
do konce srpna 2014.

3. SMS BRÁNA
S INFORMACEMI
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obec stále uvažuje o rozesílání
SMS zpráv s důležitými informacemi
z úřadu. Zprávy obdrží občané zdarma. Zájem byl dosud malý, proto
zatím zavedení služby neproběhlo.
Má-li kterýkoliv občan obce zájem
o tuto službu, může na obecním úřadě
osobně, prostřednictvím pošty, mailu
obecni.urad@velky-osek.cz
nebo
telefonu 321 795 523 sdělit své jméno,
příjmení, doručovací adresu, mailovou
adresu a především číslo mobilního
telefonu, na které mají být SMS zprávy
z obecního úřadu zasílány. Rozesílané
zprávy budou obsahovat důležitá upozornění a informace, např. o výpadcích proudu, o svozu nebezpečných
odpadů atd.

4. ZÁVAZKY OBCE A JEJICH
SPLÁCENÍ
V listopadu 2010 byla obec novému vedení předána bývalým starostou
Ing. Ottou s necelými 200 tis. Kč k dispozici na účtech obce a dle níže uvede-

Zpravodaj obce Velký Osek
né tabulky byly zjištěny k 31. 12. 2010 následující závazky:

NEZAPLACENÉ FAKTURY A ZÁVAZKY K 31. 12. 2010
VODOS (doplatek za odvedené odpadní vody)
NYKOS (doplatek za svoz odpadu)
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nové peníze. Splácení těchto dluhů ukazuje navenek orgánům, které poskytují dotaci, že je obec schopna dostát jejich
podmínkám. Rovněž banky a dodavatelé pak v naší obci vidí dobrého hospodáře, a mohou tak nabídnout i zajímavé
3,5 mil. Kč
služby pro obec a její občany.
1 mil. Kč

ostatní (služby, opravy, údržba, zboží)

2,6 mil. Kč

půjčka města Kolína za přivaděč na čistírnu odp. vod

1,7 mil. Kč

půjčka od společnosti Písek-Beton

2,5 mil. Kč

půjčka od SFŽP na I. etapu kanalizace (2002 – 2006)

6,7 mil. Kč

půjčka od České spořitelny na stavbu domu č. p. 777

5,7 mil. Kč

CELKEM

23,7 mil. Kč

5. ROZPOČET OBCE
NA ROK 2014
Zastupitelstvo dne 17. 12. 2013
schválilo na rok 2014 vyrovnaný rozpočet
ve výši 40 mil. Kč příjmy a 40 mil. Kč výdaje. Skladba rozpočtu je uvedena níže:

V současnosti je stav takový, že po
dohodě s NYKOSem a VODOSem,
jakožto dlouhodobými a stabilními dodavateli služeb pro obec a její občany, bylo na určitou dobu pozastaveno
splácení starých faktur a od roku 2014
jsou dojednány splátkové kalendáře.
Bez této dohody by obec nemohla
splatit zejména půjčku na I. etapu kanalizace Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP), kam nyní zbývá doplatit
1,1 mil. Kč. Pokud by obec neplatila
půjčku SFŽP, mohla by být již na počátku vyřazena z rozhodování o dotaci na
II. etapu kanalizace.

PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2014

Bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty udělené obecní policií)

250 000 Kč

Obec již splatila celou výši půjčky od
Písek – Beton, kterou obec v roce 2008
použila na přípravu projektu Národní
bruslařský stadion. Dále se podařilo zaplatit městu Kolín již 1,3 mil. Kč a zbývá doplatit cca 400 tis. Kč v roce 2014.
Z půjčky od České spořitelny zbývá již
doplatit jen 2,7 mil. Kč. Zaplatili jsme za
služby a zboží v celkovém objemu 2,6
mil. Kč všem dodavatelům, kteří čekali
na zaplacení i několik let, např. i za žádost o dotaci na dostavbu kanalizace,
kterou však SFŽP v roce 2009 vyřadil, protože nesplnila základní pravidlo,
tj. soulad s plánem rozvoje kanalizací
Středočeského kraje, i když jej mohla
sama změnit. Podtrženo, sečteno, dluhy
obce ve výši 23,7 mil. Kč na konci roku
2010, které se rovnaly běžnému ročnímu rozpočtu obce, jsme dokázali snížit
na cca 11 mil. Kč na konci roku 2013!
Každý rok obec v letech 2011 – 2013
průměrně splácela okolo 4,25 mil. Kč,
a přitom se obci v posledních 2 letech
navzdory tomuto splácení dluhů dařilo
realizovat mnoho prospěšných akcí a
zefektivnit údržbu obecního majetku
(např. rekonstrukce ulice Havlíčkova,
nová zahrada mateřské školky, nové
dětské hřiště u Dělnického domu).
A obec si dosud nevypůjčila jakékoliv

Regionální a místní správa (prodej nemovitostí, nájem od mobilních operátorů)

200 000 Kč

Daňové příjmy a transfery (daň. příjmy, dotace od státu a EU, např. na zateplení MŠ a ZŠ)

38 100 000 Kč

Lesní hospodářství (příjmy z těžby dřeva v obecních lesích)

10 000 Kč

Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky (úhrada za dobývací prostor Písek – Beton)

30 000 Kč

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (nájem obecního dvora a kadeřnictví u hasičárny)

70 000 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod (nájem VODOS, ekologické dary na připojení)

50 000 Kč

Kultura (půjčovné v obecní knihovně)

10 000 Kč

Ostatní činnosti v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků (nájemné za Dělnický dům)

150 000 Kč

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství (nájemné obecních bytů č. p. 723, 724, 777)

650 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj (nájemné za hrobová místa)
Nakládání s odpady (příspěvek na třídění odpadů od EKO-KOMu)
Ochrana přírody a krajiny (ekologické dary na výsadbu zeleně)
Služby sociální péče (nájemné a platby za poskytnuté pečovatelské služby)

Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací (úroky)

CELKEM PŘÍJMY

25 000 Kč
400 000 Kč
13 500 Kč
40 000 Kč

1 500 Kč
40 000 000 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2014:
Lesní hospodářství (platba za služby odborného lesního hospodáře v obecních lesích)
Pozemní komunikace (rekonstrukce a oprava silnic a dopravního značení)
Pitná voda (platby za služby VODOS - provoz obecního vodovodu)
Odvádění a čištění odpadních vod (platby za služby VODOS - provoz obecní kanalizace)
Zařízení MŠ a ZŠ (provoz ZŠ a MŠ 3,6 mil. Kč, zateplení aj. investice 16,4 mil. Kč)
Kultura (provoz obecní knihovny)
Sdělovací prostředky (provoz a údržba obecního rozhlasu)
Ostatní činnosti v oblasti. kultury, církví a sdělovacích prostředků

40 000 Kč
3 000 000 Kč
640 000 Kč
1 000 000 Kč
20 000 000 Kč
525 000 Kč
20 000 Kč
115 000 Kč

prostředků (vítání občánků, dary seniorům)
Tělovýchova (podpora spolků - fotbalisté, TJ Sokol)

175 000 Kč

Zájmová činnost a rekreace (podpora spolků - NADĚJE, Korálek, myslivci, rybáři, včelaři)

145 000 Kč

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství (vodné, stočné v bytových domech č. p. 723, 724, 777)

160 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj

370 000 Kč

(provoz a údržba veřejného osvětlení, údržba hřbitova)
Nakládání s odpady (platby za služby NYKOS - odvoz a zpracování odpadů)

3 035 000 Kč

Ochrana přírody a krajiny (údržba veřejné zeleně)

1 000 000 Kč

Služby sociální péče (provoz domu č. p. 558 a pečovatelské služby)
Bezpečnost a veřejný pořádek (provoz obecní policie)

450 000 Kč
1 000 000 Kč

Požární ochrana (provoz JPO III Velký Osek)

50 000 Kč

Zastupitelské orgány (zastupitelstvo obce)

900 000 Kč

Regionální a místní správa (provoz OÚ - matrika, účtárna, ověřování aj., rezerva 0,5 mil. Kč)
Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací (platba úroků a pojištění)
Splácení půjček a ﬁnančních závazků (půjčka SFŽP, Písek – Beton, město Kolín, Čes. spoř.)

CELKEM VÝDAJE

4 315 000 Kč
200 000 Kč
2 860 000 Kč
40 000 000 Kč
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skytnutí některých prostor v základní
škole (tělocvična, gymnastický sál), na
obecním úřadě a v Dělnickém domě
bezúplatně, tj. obec hradí náklady s jejich užíváním spojené (zejména energie
a údržbu). Podstatná je rovněž ﬁnanční
podpora na rok 2014 z obecního rozpočtu, která byla spolkům schválena
následovně:

6. ÚDRŽBA ZELENĚ
A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ V OBCI
Starostovi obce se podařilo pro
rok 2014 získat od Úřadu práce v Kolíně dotaci na 15 pracovníků veřejně
prospěšných prací, která má celkově
dosáhnout téměř 1,75 mil. Kč. Díky
těmto pracovníkům bude od března do
listopadu 2014 zajištěna pravidelná a
tolik potřebná údržba veřejné zeleně,
veřejných prostranství, obecních nemovitostí (např. Dělnický dům, obecní
úřad, mateřská školka). Tato údržba vytváří dobrý vzhled obce a příznivý dojem pro obyvatele obce i návštěvníky.
Děkujeme všem, kteří pomohou s údržbou zeleně před svými domy (posekání
trávy, ořez stromů, úklid listí, vytrhání
plevele z chodníku).

a) 50 000 Kč pro TJ Sokol Velký Osek
b) 33 000 Kč pro FK Viktoria Velký Osek
c) 40 000 Kč pro FŠ Velký Osek
d) 30 000 Kč pro Myslivecké sdružení
Pětidubí Velký Osek
e) 30 000 Kč pro místní organizace
Českého rybářského svazu Velký Osek
f) 4 000 Kč pro Český svaz včelařů –
základní organizace Velký Osek
g) 25 000 Kč pro Osecká NADĚJE,
sídlem Velký Osek

7. PODPORA SPOLKŮM
A SDRUŽENÍM V OBCI

h) 17 000 Kč pro Korálek
ch) 5 000 Kč pro Májovci

Na základě žádostí spolků a sdružení a doporučení Sociální komise
rozhodlo zastupitelstvo obce v prosinci
2013 a v lednu 2014 o podpoře zájmových aktivit v obci pro rok 2014. Jedna
z forem podpory spolků od obce je po-

i) 5 000 Kč pro Svaz postižených
civilizačními chorobami – základní
organizace Poděbrady

S touto podporou může v obci probíhat mnoho prospěšných aktivit pro
děti i dospělé, např. cvičení pro děti
v TJ Sokol, akce pro seniory, fotbal pro
děti, péče o les, vodu a zvířata v nich,
ochrana včelstev, Burza rostlin a věcí,
Drakiáda, Uspávání broučků, Staročeské Máje aj. Věříme, že si každý může
najít své aktivity a zapojit se do nich.

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 jarní dny a veselou mysl.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce

j) 18 000 Kč pro Akce pro seniory –
Ing. Kurková.

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(LISTOPAD 2013 – LEDEN 2014)
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ZPRÁVY Z OBECNÍ
POLICIE
ZE SLUŽEBNÍ KNIHY
OBECNÍ POLICIE
Obecní policie Velký Osek (OP)
zajišťuje kontrolu dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti v obci. Na
strážníky se mohou obracet občané
se svými důvodnými podněty na porušování zákonů a jiných právních předpisů, např. vyhlášek obce. OP působí nejen jako represivní složka obce,
ale rovněž jako složka preventivní, jelikož pocit bezpečí je pro obyvatele důležitou součástí jejich života v obci. Níže
jsou uvedeny některé případy, kterými
se OP zabývala v lednu 2014.
Dne 06.01.2014 byl u MZŠ nalezen
volně pobíhající pes bez majitele. Strážníci OP psa odchytili a dočasně umístili
po dohodě se správcem zookoutku na
jeho oplocený pozemek. Provedeným
šetřením se podařilo zjistit majitele
psa, a jelikož to byl jeho první prohřešek, pes byl vrácen majiteli po domluvě,
aby se případ již neopakoval.
Dne 07.01.2014 byla pracovnicí
ČD nalezena v prostoru nádraží ČD injekční stříkačka s jehlou. Strážníci OP
stříkačku s jehlou zajistili do sběrného
boxu k tomu určenému, aby nedošlo k
poranění osob. Apelujeme na všechny
občany, aby se v podobném případě
injekční stříkačky ani jehly nedotýkali
a ihned informovali strážníky OP nebo
Policii ČR na lince 158.
Dne 08.01.2014 byl u samoobsluhy
„Desítka“ zjištěn trhovec, který prodával
zboží bez zaplacení poplatku obecnímu
úřadu za užívání veřejného prostranství. Byla mu udělena bloková pokuta
a následně si došel dodatečně zaplatit
uvedený poplatek za zábor veřejného
prostranství.
OP monitoruje dodržování dopravních předpisů a povolené rychlosti
v obci. Jako jeden z podkladů pro tuto
činnost využívá sledování průjezdů vozidel po hlavní silnici (ulice Revoluční),
které je umístěno na zpomalovacích semaforech. Níže je vidět ukázka údajů ze
zpomalovacího semaforu u obecního
úřadu v průběhu 1. ledna 2014.

Milan Kučera a Aleš Synek
kontakt - tel.: 321 795 322
723 699 857
606 821 182
e-mail: obecni.policie@velky-osek.cz

JAK DÁL
S OSEČANEM?
Pravděpodobně jste stejně jako já
zaznamenali, že poslední číslo obecního zpravodaje Osečan se nevydařilo. Vyvrcholil tím vývoj minulého roku,
kdy se zhoršovala jak graﬁcká úprava, tak celková úroveň zpracování.
V posledním čísle se nakumulovaly
četné faktické chyby a opomenutí, hrubé gramatické chyby, školácká graﬁka
– to nesvědčí o dobré práci těch, kteří
Osečan takto poslali do výroby. Mrzí
mne to tím více, že jsem se na tvorbě
nového vzhledu zpravodaje v minulosti z velké části podílel, zajišťoval jsem
novou tiskárnu a graﬁcké zpracování
i jeho nový vzhled. V řádném termínu,
asi 3 týdny před vydáním posledního
výtisku, jsem dodal rozsáhlejší příspěvek o své činnosti a obecních projektech, na kterých jsem se v minulém
roce podílel, čtenáři však mohli na jiném místě najít příspěvek podobný,
dokonce s prakticky stejnými fotograﬁemi. Neměl jsem možnost zasáhnout
ani v tomto případě, ani v případě gramatických a jiných chyb, náhled zpravodaje jsem obdržel těsně před tím,
než šel do výroby.
Na lednovém zasedání zastupitelstva jsem poukázal na výše uvedené
a navrhl jsem ustavení redakční rady,
která by stanovila pravidla a harmonogram pro vydávání zpravodaje a dále
by dohlédla na jeho obecně vyšší kvalitu, pokud se týká obsahu i zpracování. Rovněž jsem doporučil, aby v radě
kromě starosty pracovali i další lidé,

kteří mají s podobnou činností zkušenosti. Zastupitelstvo mé návrhy velkou
většinou podpořilo, doporučilo radu
doplnit o další členy, jejichž výběr
v současné době zajišťuje komise pro
zdravotnictví, sociální politiku, školství,
sport, kulturu a spolupráci se spolky
pod vedením pana Hovorky a zastupitelé. Věřím, že činnost redakční rady
se brzy projeví na kvalitě a čtivosti
zpravodaje.
Kromě tištěných médií přispívají k informovanosti i pobavení občanů
i média elektronická. Jsou rychlejší,
aktuálnější a umožňují publikovat
více informací o dění v obci, rovněž
tak alternativní názory. Je to důležité
například v současnosti, kdy zápisy
z jednání zastupitelstva nepopisují toto
jednání ani přesně, ani úplně. Protože
Vás chci informovat o dění co nejúplněji
a co nejaktuálněji, zprovoznil jsem svoji
webovou prezentaci www.velkyosek.
biz, kde budu zveřejňovat svoje názory, informace a zajímavosti o tom, co se
děje v zastupitelstvu i obci. Bude-li zájem, můžeme se potkat i na Facebooku
nebo Twitteru. Snad pro Vás pohled
místostarosty bude zajímavý.
RNDr. Vladimír Matuš,
místostarosta obce

„OSECKÉ DÉJÀ VU“
ANEB JIŘÍ OTTA
OPĚT ZASTUPITELEM
Před komunálními volbami 2010
kandidátka „Nezávislých pro Velký
Osek“ varovala, že Jiří Otta se stále
bude snažit být zastupitelem a starostou navzdory svým veřejným tvrzením,
že už odejde a nebude kandidovat.
I když byl na „své“ kandidátce až 4.
v pořadí, tak se stále může do zastupitelstva dostat, pokud se jeho kolego-
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vé před ním vzdají mandátu. Za tento
výrok pan Otta podal na kandidáty
Nezávislých pro Velký Osek i trestní
oznámení, které však bylo Policií ČR
vyhodnoceno jako neodůvodněné.
Naše tvrzení se nyní ukázalo jako
oprávněné a pravdivé, ačkoliv se pan
Otta ze čtvrtého místa „své“ kandidátky
„Občané Velkého Oseku“ vykroužkováním dokonce propadl na páté místo.
Díky odstoupení tří zastupitelů z kandidátky „Občané Velkého Oseku“ se od
ledna 2014 opět stal členem zastupitelstva obce.
Nyní už zastupitelstvo a veřejnost
oblažuje z pozice zastupitele radami,
jak by to dělal on lépe a proč my hlu-

páci nejdeme jeho cestou. Cesta pana
Otty do opozice byla svým způsobem
milosrdenstvím voličů, protože by případnou výhrou jeho kandidátky sami
sobě i jemu vydláždili cestu k obecnímu
bankrotu. Pro bývalého starostu bylo
určitým vysvobozením, že nám přenechal obec před bankrotem, chaos na
obecním úřadě, nesplacené závazky
a nedotažené projekty, jež se ukázaly
jako zmařené investice. Běžný člověk
mající alespoň trochu sebereﬂexe by
se po takovém ﬁasku na postu starosty stáhnul do ústraní a lidově řečeno
„chodil raději kanálama“. Pan Otta je
však člověk sebevědomý a jistě už se
připravuje na kandidaturu v blížících
se komunálních volbách v říjnu 2014.
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Pokud mu jeho plány na kandidaturu
nezhatí očekávaná obžaloba z úmyslného či neúmyslného protiprávního
jednání ve věci Národního bruslařského stadionu (i s možností několikaletého trestu odnětí svobody), budete mít
sami možnost porovnat formou svých
voličských preferencí, který způsob
vedení obce je Vám milejší, zda jeho,
nebo náš.
RNDr. Jakub Munzar,
zastupitel za kandidátku
Nezávislí pro Velký Osek

SOUD ODMÍTL OBŽALOBU STÁTNÍHO ZÁSTUPCE
VE VĚCI JIŘÍHO OTTY
Vážení občané Velkého Oseku,
v souvislosti s trestním stíháním mé
osoby bych Vám rád touto cestou podal bližší informace tak, jak šel čas od
počátku roku 2011. Sami si pak budete
moci vlastní úvahou udělat o celé věci
názor.
Starosta obce Velký Osek Mgr. Pavel Drahovzal, právně zastoupen Mgr.
Ing. Ondřejem Chalupou, advokátem
č.ev. ČAK 13529 se sídlem Mánesova
53/1374, 120 00 Praha 2, podal dne
10.6.2011 oznámení o skutečnostech
nasvědčujících tomu, že mohlo dojít
ke spáchání trestného činu. Na základě tohoto oznámení byla do dnešního dne činěna řada úkonů, o kterých
bych Vás chtěl informovat.
Co vyšetřování Policií ČR přineslo?
Jaké závěry do dnešního dne soudy
učinily?
1. Po prostudování oznámení - podaného obcí Velký Osek a po vyšetřování
činnosti představenstva Velkoosecké
sportovní, a.s. od 27. 11. 2007 do 22. 02.
2011 byly skutečnosti zjištěné policejním orgánem SKPV OHK ÚO Nymburk
konzultovány na odborném metodickém pracovišti SKPV OHK Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje
u vedoucího 1. oddělení hospodářské
kriminality mjr. Mgr. Ing. Voráčka a vrch-
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ní komisařky kpt. Bc. Buňatové, která
zpracovává problematiku obcí. Dále
pak byla věc konzultována na katedře trestního práva Policejní akademie
České republiky v Praze u JUDr. Polcara, Ph.D., a to za účelem stanovení, zda
a jakou měrou mohlo jednáním představenstva dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu.
2. Dne 31. října 2011 podal policejní
orgán SKPV OHK ÚO Nymburk, po zjištění, že se nejedná o naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu,
návrh na založení.
3. Po podání stížnosti OSZ Kolín
k SKPV OHK Krajského ředitelství policie Středočeského kraje se dne 6. ledna
2012 SKPV OHK Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje vyjádřilo,
že Velkoosecká sportovní, a.s. činila
různé kroky, které směřovaly k realizaci
projektu Národního bruslařského stadionu, veškeré důležité ekonomické i jiné
rozhodnutí probíhaly standardním způsobem a i zástupci obce postupovali dle
svého nejlepšího přesvědčení, vědomí
a svědomí a činili kroky směřující k realizaci projektu. Zároveň byla potvrzena
správnost názoru SKPV ÚO Nymburk
o založení daného spisu.
4. Po pokynu OSZ Kolín ze dne 30. 5.
2012 SKPV OHK Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje byl mimo

jiné vypracován znaleckým ústavem,
Česká znalecká, a.s, znalecký posudek
č.4 265 - 17- 2012.
Na otázku č. 6 „Zpracujte přehled závazků společnosti a vyčíslete výši jejího
zadlužení ke dni 28.února 2011“, bylo
odpovězeno, že výsledná částka je
7.771.703.80 Kč.
Na otázku č. 8 „ Jaká byla ekonomická
situace společnosti ke dni 28. února
2011“, bylo odpovězeno, že ekonomická
situace společnosti byla mimo jakoukoli
pochybnost velmi dobrá a nebyl žádný
důvod k tomu, aby společnost skončila
v konkurzním řízení.
Na otázku č. 9. –„Zda společnost nebyla po delší dobu schopná plnit své
splatné závazky, zda a kdy společnost
splnila podmínky pro prohlášení insolvence“, bylo odpovězeno, že po celou
dobu své existence společnost nebyla
v úpadku, a to ani z důvodu insolvence
a již vůbec ne z důvodu předlužení.
Na otázku č. 11 „Zjistěte a posuďte,
zda vynaložené prostředky po dobu
existence společnosti byly užity na nutné výdaje zajišťující základní chod společnosti“, bylo odpovězeno, že veškeré
náklady byly vynakládány na nutné
výdaje zajišťující základní chod společnosti a naplňování jejího podnikatelského záměru.
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Na otázku č. 14 „ Odpovídá vyúčtovaná
cena za dílo stanovená Smlouvou o dílo
č.11/2008 s EPP, s.r.o., a vyúčtovaná
cena za dílo stanovená Smlouvou o dílo
č.1/2008 s Ing. Arch. Arnoštem Navrátilem běžné ceně?“, bylo odpovězeno,
že smluvní ceny lze pokládat za obvyklé v daném místě a čase.
5. OSZ (okresní státní zástupce) podal
na Ing. Jiřího Ottu žalobu pro přečin
porušení povinnosti při správě cizího
majetku z nedbalosti.
6. Okresní soud v Kolíně dne 22. 7.
2013 vrátil věc OSZ Kolín k došetření.
7. OSZ se proti usnesení Okresního
soudu v Kolíně odvolal ke Krajskému
soudu v Praze.
8. Usnesením Krajského soudu v Praze
z 19. září 2013 bylo mimo jiné konstatováno, že se soud zabýval stížností OSZ
Kolín na usnesení Okresního soudu
v Kolíně i z hlediska toho, zda jsou dány
podmínky pro postavení obviněného
před soud na základě podané žaloby, přičemž dospěl k závěru, že tomu tak není,
a stížnost bez možnosti odvolání zamítl.
Z výše uvedeného je patrné,
že úvahy, které vedly starostu obce
Mgr. Pavla Drahovzala k podání oznámení o skutečnostech nasvědčujících
tomu, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu, byly mylné.
Prof. Navrátil uplatnil exekuci na
majetek Velkoosecké sportovní, a. s.
až poté, kdy byl projekt v hodnotě
7,7 mil. Kč novým představenstvem ve
složení Mgr. Drahovzal, RNDR. Matuš,
RNDr. Munzar „hozen do koše“?!
Dne 25. 10. 2011 Mgr. Drahovzal,
RNDr. Matuš, RNDr. Munzar za záhadných okolností, aniž by o tom bylo Zastupitelstvo obce Velký Osek na svém
řádném zasedání informováno, odstoupili z funkcí členů představenstva.
Dne 13.12.2011 pak bylo na návrh
obce Velký Osek zahájeno insolvenční
řízení.
V insolvenčním řízení dělají pohledávky již cca 12 mil. Kč, což je oproti
původním pohledávkám značný nárůst.
Jsem jedním z věřitelů a přiznám se,
že mě to vůbec netěší. Ba naopak, je mi
z toho velmi smutno.
Jiří Otta

VYJÁDŘENÍ STAROSTY OBCE
K ČLÁNKU ING. OTTY „SOUD ODMÍTL
OBŽALOBU STÁTNÍHO ZÁSTUPCE
VE VĚCI JIŘÍHO OTTY“
Byl jsem osloven, zda se jakožto starosta obce vyjádřím k článku o trestním stíhání Ing. Otty, který sám napsal.
Tento článek se vztahuje k záležitosti
zcela neúspěšného projektu Národního bruslařského stadionu, který bývalý
starosta Ing. Otta tolik prosazoval. Pozorní čtenáři Osečanu ví, že jsem se
vždy snažil průběžně informovat o vývoji
v této záležitosti, a to zejména v souvislosti s fotbalovým hřištěm, které obec
měla na návrh Ing. Otty prodat v říjnu
roku 2010 do soukromých rukou. Paradoxně do rukou občanského sdružení
Český svaz rychlobruslařů (nezaměňovat s Českým svazem rychlobruslení,
který oﬁciálně zastupuje toto sportovní
odvětví v ČR již desetiletí), které zakládal sám Ing. Otta v roce 2009 a kde
byl v době prodeje místopředsedou.
Ing. Otta tehdy ještě jako starosta obce
tak rozhodoval o prodeji majetku obce,
který měl spravovat jako dobrý hospodář v roli předsedy představenstva
obecní společnosti Velkoosecká sportovní, a.s., na občanské sdružení, kde
byl zároveň místopředsedou tohoto občanského sdružení. Takže ve zkratce

lze tuto situaci s nadsázkou vysvětlit
i tak, že Ing.Otta při převodu akcií, resp.
při prodeji obecních pozemků za 17 mil.
Kč (pole a fotbalové hřiště), rozhodoval
„sám o sobě pro sebe“. A to ještě podmínka prodeje byla, že již po zaplacení
1 mil. Kč bude „Ottovo“ občanské sdružení vlastníkem všech pozemků. Obec
ani neměla s tímto sdružením podepsanou žádnou smlouvu o pronájmu a
umožnění využití fotbalového hřiště pro
obecní spolky. Zbývajících 16 mil. Kč
by zřejmě obec nikdy neviděla, protože
„Ottovo“ občanské sdružení neprokázalo, že touto sumou peněz v době prodeje
skutečně disponuje. Zvláště, když byla
v kupní smlouvě podmínka s doplacením
drtivé části kupní ceny až po přepisu vlastnictví. Rozumný člověk ví, že se běžně
při nákupu pozemků či domu takové peníze skládají na advokátní úschovu nebo
u banky, kde si je proti příslušným dokumentům prodávající vyzvedne. Obě strany tak mají jistotu. Avšak v tomto případě,
kdy šlo o veřejný majetek velké hodnoty,
nejen ﬁnanční, ale i společenské, žádné
takové jistoty ani záruky „Ottovo“ občanské sdružení obci nedalo.
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Je zřejmé, že Ing. Otta se ve svém
článku pokouší zpochybnit postup vedení obce po volbách v říjnu 2010. Je
evidentní, že ve svém článku používá
naprosto nesouvisející argumentaci
postavenou na účelově vybraných úryvcích z některých usnesení orgánů činných v trestním řízení. Mnoho událostí
však zamlčuje, např. to, že zvýhodnil
pouze jednoho z věřitelů, pana prof.
Navrátila, když mu podepsal souhlas
s exekucí na majetku společnosti, protože mu Ing. Otta nebyl schopen zaplatit za
dodané projektové práce. Tento souhlas
s exekucí mj. i fotbalového hřiště Ing. Otta
podepsal jen pár dnů před tím, než rezignoval na post člena představenstva společnosti. A opět paradoxně na úkor obce,
jelikož ta byla a je věřitelem společnosti
Velkoosecká sportovní, a. s. rovněž, jelikož v roce 2008 půjčila této společnosti 2,5 mil. Kč na projektové práce NBS
a dosud je nedostala zaplaceny zpět,
i přes Ottův písemný slib, který mi dal
při předávání úřadu v listopadu 2010 (lze
doložit předávacím protokolem). Nutno
dodat, že tyto peníze si obec musela nejprve opět na návrh pana Ing. Otty půjčit
od společnosti Písek-Beton a již jsme je
společnosti řádně uhradili, protože Ing.
Otta tak neučinil. Za 2,5 mil. Kč by obec
byla schopna opravit některou z dalších komunikací, např. Politických vězňů
u sokolovny nebo část ulice Dukelských
hrdinů, v případě získání dotace i celou
tuto ulici. Insolvence společnosti, resp.
konkurz, byla jediná možnost, jak obec
mohla ochránit svůj vklad (pozemky a
peníze) ve společnosti, protože kdyby
pan prof. Navrátil stihl v roce 2011 provést exekuci , ke které dostal souhlas
od Ing. Otty, tak by obec přišla nejen
o 2,5 mil. Kč, ale zcela deﬁnitivně i o
fotbalové hřiště a pozemky vedle něho.

NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY
ROK S ROKEM SE SEŠEL
A JE ČAS ÚČTOVÁNÍ…
Začátek nového roku je obdobím,
kdy skládáme účty za rok minulý. Stejně i naše obec musí podat hlášení kolik
a jakých odpadů vyprodukovali její
občané a kde tyto odpady skončily.
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Dnes má obec díky insolvenci společnosti stejné postavení jako ostatní věřitelé, mezi kterými je mj. i Ing. Otta. Pan
Ing. Otta totiž svým postupem vůči prof.
Navrátilovi zvýhodnil pouze jednu určitou
osobu na úkor jiných věřitelů, což je rovněž předmětem prověřování Policie ČR.
Je pravdou, že nové vedení obce
Velký Osek na přelomu roku 2010 a
2011 skutečně rozhodlo, že když bývalý
starosta Ing. Otta navzdory mnoha veřejným slibům od roku 2007 nezajistil
investora Národního bruslařského stadionu, obec nemůže v tomto projektu
pokračovat, jelikož tato investice je nad
možnosti jejího rozpočtu. Konkrétní
jméno investora nebo zdroj ﬁnančních
prostředků Ing. Otta nikdy nesdělil,
ač to rovněž veřejně slíbil. Trestní stíhání Ing. Otty vede Policie ČR z důvodu možného poškození obce a obecní
společnosti Velkoosecká sportovní, a. s.
Toto trestní stíhání bylo zahájeno Policií
ČR na základě usnesení zastupitelstva
obce ze dne 28. 5. 2011, nikoliv pouze
z rozhodnutí starosty.
Dluh ve výši cca 12 mil. Kč, který
na majetku společnosti vznikl, je zajištěn původními obecními pozemky a mj.
i fotbalovým hřištěm, které dlouhá léta
za symbolický nájem používají amatérské fotbalové kluby a spolky z obce. Je
faktem, že v současnosti je Ing. Otta
jedním z věřitelů společnosti a usiluje
spolu s ostatními věřiteli o prodej všech
těchto pozemků, aby z prodeje vytěžili zisk, a to i s pomocí veřejné dražby.
Současné vedení obce s tímto postupem nesouhlasí a chce minimálně fotbalové hřiště navrátit zpět. Pokud se
jim skutečně podaří prodej uskutečnit,
pak hrozí, že spolky, mládež a fotbalové
kluby nebudou moci na jediném fotbalo-

Chcete vědět, jak jsme si vedli v roce
2013? Najdete to v tabulce pod článkem.
Protože máme většinu roku teprve
před sebou, je na těch, kteří ještě váhali
nebo jen nevěřili, že třídění se opravdu vyplatí, aby si našli cestu k barevným kontejnerům a do obecního dvora
a nekrmili popelnici odpady, které se
dají recyklovat a dále využít. O tom, že
je takových lidí v Oseku ještě dost se
můžete přesvědčit každé úterý, kdy se
popelnice vyváží. Stačí, abyste v pon-
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vém hřišti v obci provozovat neziskové
a volnočasové aktivity. Není totiž možné plánovat tak velkou a rozsáhlou akci
za 1,5 miliardy Kč, aniž by existovala reálná možnost jejího ﬁnancování. Ottovo
tvrzení, že nové vedení obce mělo v
projektu pokračovat, je naprosto zcestné, jelikož neexistoval žádný reálný investor. Ing. Otta vyvolal velké očekávání, které nenaplnil. Bohužel projekt tak
nakonec obci ublížil a současné zastupitelstvo nemá reálnou možnost, jak situaci výrazně ovlivnit ve prospěch obce.
Závěrem k této smutné záležitosti
lze poznamenat snad už jen to, že konečné (pravomocné) rozhodnutí učiní
až trestní soud. Nemáme zprávy o tom,
že by trestní stíhání Ing. Otty bylo ukončeno. Naopak má probíhat nové hodnocení důkazů, ze kterého má vyplynout
i závěr, k jakému skutku mělo dojít
a jaká sazba za něj hrozí (v případě
úmyslného trestného činu zanedbání
povinností při správě cizího majetku až
8 let odnětí svobody). Současné vedení
obce se snaží ochránit majetek obce,
který jí vždy historicky patřil a využívaly
ho spolky a sdružení v obci. Na konkrétní otázky Ing. Otty nemůže odpovídat
vedení obce, ale správně je má zodpovědět Ing. Otta, nebo ještě lépe je
může dle důkazů zodpovědět a rozhodnout soud. Ing. Otta se nyní snaží zbavit
své odpovědnosti, což v mnoha případech činil i v dobách svého starostování
a mělo to neblahý dopad na obec.
Přeji nám všem , aby se tato záležitost v co nejkratší době vyřešila a aby
z ní obec vyšla se ctí, s co nejmenší
škodou a s fotbalovým hřištěm. Budu
se o to maximálně snažit.
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce

dělí navečer prošli pár oseckých ulic, a
hned budete mít jasno, kdo třídí a kdo
„nakrmí“ popelnici veškerým odpadem,
co v domácnosti vyprodukuje. Odhaduji, že možná každá pátá popelnice bude
mít pootevřené víko a bude z ní přetékat nevytříděný odpad.
A argument typu: Jsme čtyři, máme
malé děti a jednorázové pleny, ta jedna
popelnice nám nestačí... Nevěřím mu!
Z vlastní zkušenosti vím, že za týden
tři dospělí a jeden malý človíček s jednorázovými plenami, pokud se opravdu
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třídí, vyprodukují cca 30 litrů (tj. cca ¼
popelnice) směsného odpadu, který
skončí v popelnici.
Patříte-li k těm, kteří ještě netřídí,
tak možná právě kvůli Vám budeme muset příští rok sáhnout hlouběji do kapsy
a na odvoz odpadu si připlatit. Nebo se
raději přidáte k těm, kteří třídí?
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v rámci soutěže „My třídíme nejlépe“
skončil Velký Osek na 7. místě (z 82).
Podrobnější výsledky naleznete http://
www.mytridimenejlepe .cz/200010000/celkove-2000-10000-obyvatel.
html.
Nezbývá než dodat:
Děkujeme, že třídíte!

A ještě jedna pozitivní zpráva: V celkovém pořadí obcí Středočeského kraje, v kategorii 2 000 – 10 000 obyvatel,

DRUH ODPADU

Ilona Tučímová

MNOŽSTVÍ
V TUNÁCH

KS

NÁKLADY V KČ

P. S.: Ti, kdo měli zájem o sběr kuchyňských olejů, se mohou radovat. Zchladlý použitý kuchyňský olej slijte např. do
plastové či skleněné nádoby s širším hrdlem (já používám prázdný džbánek od
aviváže), nejlépe přes sítko tak, abyste
do nádoby nalili co nejméně pevných
zbytků jídla. Když láhev naplníte, odneste ji do obecního dvora. Obsluha obsah
láhve vylije do sběrné nádoby a asi Vám
láhev vrátí pro další použití.

DOSTALI JSME
ZPĚT

POZNÁMKA

449 550,00 Kč

odměna od EKO-KOM

3 222,00 Kč

odměna ASEKOL

SVOZ V OBCI
Papír

63,289

Plast

43,787

Nápojový kartón (tetrapak)
Sklo

0,117
35,886

Biologicky rozložitelný odpad (hnědé popelnice)

360,026

162 264,00 Kč

Směsný komunální odpad (popelnice)

487,193

1 607 038,00 Kč

MOBILNÍ SVOZ 2x za rok
Obaly znečištěné nebezpeč. látkami

0,265

Zářivky

0,009

Olej motorový

0,156

Barvy, obaly od barev, lepidel a pryskyřic
s obsahem nebezpečných átek

0,219

30 822,00 Kč

OBECNÍ DVŮR
Plast (polystyrén)

0,15

Směsné stavební odpady

110

29 055,00 Kč

35,63

56 096,00 Kč

Objemný odpad
Pneumatiky

Zpětný odběr elektro (televize, monitory)

120

HŘBITOV

Hřbitovní odpad

10

12 410,00 Kč

vč. nájmu kontejneru 3 388,- Kč

Sběr papíru MZŠ

16,77

bonus za sběr papíru započítán
do odměny od EKO-KOMu

Sběr baterií MZŠ

0,095

body a odměny pro MZŠ ve hře:
"RECYKLOHRANÍ"

90,877

bonus za sběr kovů v obci započítán
do odměny od EKO-KOMu

Kovy odevzdané občany obce ve sběrně
ve Velkém Oseku

Sběr, svoz a převoz ke zpracovateli

572 904,00 Kč

Poplatek od občanů
Suma za rok 2013

1 050 000,00 Kč
1 146,727

2 470 589,00 Kč

1 502 772,00 Kč

Částka, kterou obec doplácela za odpadové hospodářství v obci v roce 2013 činila 967 817,- Kč, tj. 433,- Kč na občana obce.
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POZVÁNÍ NA BRIGÁDU.
Vážení občané a zejména velkoosecké spolky, rád bych Vás pozval na brigádu, která se bude konat v termínu 5. 4. 2014.
Výbor životního prostředí a OÚ zajistí občerstvení a taktéž smysluplnou pracovní náplň. Přijďte dokázat, že Váš zájem
o obec nekončí podáním žádosti o příspěvek.
Sledujte obecní webové stránky. Zde bude uvedeno místo setkání, rozsah a pracovní náplň akce.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za Výbor životního prostředí: Jan Fagoš, předseda výboru

OHLÉDNUTÍ
ZA MYSLIVECKÝM
BÁLEM
Dne 18. 1. 2014, jako již tradičně,
začalo hemžení kolem Dělnického
domu. Důvodem bylo konání již 14. Staročeského mysliveckého bálu.
Sál se podařilo s nasazením všech
členů M. S. Pětidubí Velký Osek znovu
vkusně vyzdobit a vše bylo připraveno
pro odpolední rej našich nejmenších
návštěvníků. Maškarní bál je již od
počátků této akce součástí programu
mysliveckého bálu.
Tento rok nás potěšila návštěva více
než 90 dětí a více než stovky dospělých. Letos jsme oslovili maminky ze
spolku Korálek. Pomohl nám se zábavou, soutěžemi i rozdělováním připravených pamlsků.
Sladkosti byly rozdány a po nezbytném úklidu jsme již netrpělivě očekávali
příjezd hudebního tělesa Unikát a posléze i návštěvníků.
Sál se naplnil. Pozornost přitahovala velmi bohatá tombola. Podařilo se
shromáždit celkem 200 věcných cen
nemalé hodnoty. Hudební skupina Unikát pod vedením kapelníka pana Brtka
započala s produkcí a ples byl zahájen
slavnostním „halali“. Návštěvníci měli
možnost na podiu vidět i celou zvěřinovou tombolu. Letos čítala úctyhodných

70 kusů zvěře. Hlavní pozornost přitahovalo zejména pět kusů hlavních cen
zvěře spárkaté.
O prodej lístků do tomboly byl jako
obvykle veliký zájem a brzy nezbyl ani
jeden los. Podpora přítomných hostů
byla značná. Akcí se podařilo získat
potřebné ﬁnanční prostředky na krmení
a další nezbytné a ﬁnančně náročné aktivity, jimiž se náš spolek zabývá v souvislosti s péčí o zvěř a okolní přírodu.
Hosté plesu se činili i při konzumaci občerstvení a i zde je na místě poděkovat nájemci obecního hostince,
paní Bulíčkové. Personál situaci zvládl
a podařilo se uspokojit všechny žíznivé
návštěvníky bálu.
Vyvrcholením bylo půlnoční losování hlavních cen a následný výdej
zvěřinové i věcné tomboly. Muzika vesele hrála až do pozdních nočních hodin. Doufáme, že se hosté rozešli do
svých domovů s hodnotným kulturním
zážitkem.
Určitě bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a
zdárném průběhu akce: spolku Korálek,
obecnímu úřadu za pronájem sálu, paní
Bulíčkové a jejímu personálu.
Nesmíme a ani nechceme zapomenout na všechny sponzory, díky jejichž
štědrosti a přízni jsme mohli znovu
zaujmout a potěšit prakticky všechny
přítomné. Tradicí a jistotou kvalitní hudební produkce se v posledních letech
stala hudební skupina UNIKÁT. Toto

uskupení znovu přesvědčilo návštěvníky o své kvalitě a výdrži. Ostatně je
možné shlédnout fotograﬁe na internetových stránkách skupiny Unikát.
Co dodat závěrem? Nic než poděkování všem, kteří podpořili akci spolku, který je dnes již nedílnou součástí
obecního života. Termín příštího plesu
je 24. 1. 2015. Tentokrát budeme mít
15té výročí. Snad znovu zaujmeme,
potěšíme a zabodujeme u Vás.
Těšíme se
Jan Fagoš a Vaši myslivci

DNY PRO DŘÍVE NAROZENÉ
Už se stalo téměř tradicí, že minimálně 2x do roka se setkáváme při
lidové muzice v Dělnickém domě. Posloucháme i zpíváme oblíbené národní
písně v podání pozvaných hudebních
skupin a tanečníků. Jsou to písně, které
připomínají příjemné chvilky strávené
ve společnosti s přáteli v naší krásné
zemi. Co Čech, to muzikant. Ano, máme
hlubokou studnici nádherných melodií,
slov, příběhů zkrátka písniček. Zveme
Vás všechny, nejen dříve narozené,
kteří máte rádi lidovou a dechovou hudbu. Děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří pomáhají připravit pro Vás tyto pořady, zvlášť obecnímu úřadu za ﬁnancování a přípravu sálu. I letos je v plánu
setkání na jaře a na podzim. Těšíme se
na Vás.
Šárka Kurková

MÁČIDLO VELKÝ OSEK - AREÁL NAUČNÉ
STEZKY, KOZOKOUTEK.
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOBROVOLNÉHO SPOLKU HASTRMAN A ZE ŽIVOTA
OSECKÉHO MÁČIDLA
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Vážení kamarádi, přátelé a občané
Velkého Oseka, již v roce 2005 jsme
s partou kamarádů založili dobrovolný
spolek Hastrman a začali jsme upravovat pozemky kolem bývalého Máčidla.

Nebyla to práce jednoduchá a stálo nás
to moc námahy, času a pevných nervů.
Za dobu od založení se nám povedlo na
pozemku za baštou vytvořit lesní park a
postavit stezku kolem zadní strany ce-
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lého Máčidla, kterou jsme pak následně
osadili lavičkami a pravidelně ji udržujeme, aby byla k dispozici občanům Velkého Oseka a návštěvníkům Máčidla.
V areálu rybníčků, v současné době
oploceném, jsme pak vybudovali jeden
chovný rybník, kde se snažíme chovat
ryby, které ostatní rybářské organizace buď nechovají nebo pokud ano,
tak pouze ke své potřebě. Z těchto ryb
jsou pro nás nejdůležitější lín obecný a
zlatý karas. Na upravených pozemcích
za rybářskou baštou pak pořádáme pro
osecké občany a nejen pro ně akce,
jako jsou například dětské čarodějnice,
rybářské závody, a to jak dětské, tak
dospělé, sportovní běhy místní školy a další. Náročnou akcí, kterou jsme
si museli projít, bylo znovu vybudování
a údržba koryta přítoku říčky Bačovky,
oprava a zprovoznění stavidel a každoroční složitý boj s množstvím odpadků
a nánosů, které k nám permanentně
z obce přitékají. Součástí tohoto je
i likvidace nebezpečných dřevin, které vedou od tohoto přítoku až k areálu
rybníčků. Oslovili jsme proto agenturu
ochrany přírody Kokořínsko, obec a
ﬁrmu Lesy Novák, se kterými jsme vytipovali a označili nebezpečné stromy.
Byla dohodnuta metoda jejich kácení,
a to tak, aby nedocházelo k poškozování chráněné krajiny a vodního prostoru. Tuto činnost máme rozplánovánu
na několik let. Jsme rádi, že i v tomto
nám pomáhají pozorní občané Velkého
Oseka a pravidelně s námi spolupracují
a o stavu nás informují. Dále jsme se
pak vrhli, a teď si dovolím říct bezhlavě,
na bývalý zookoutek, dnes přejmenovaný na kozokoutek. Zde jsme byli nuceni
v prvních dvou letech provozu tohoto
zařízení nejprve odstranit nepotřebné a
ohrožující stavby, jako byl bývalý výběh
pro prasata, rozestavěné torzo skleníku a složený nepotřebný, pro nás až
odpadkový materiál. Dále jsme museli
přebudovat napajedlo pro zvěř a přestavět a zprovoznit studnu pro napájení.
V části horní brány jsme pak vystavěli
prostor pro složení krmiva. V této části
jsme rovněž vybudovali jesle pro uložení sena a byly zde zároveň vybudovány
základy pro stavbu budoucího seníku.
Prací, kterou jsme nuceni provádět
opakovaně, je oprava plotu, ať už po
našich zvířatech nebo vandalech, kteří
s vidinou kvalitního nakrmení zvířat plot
sešlapují, rozebírají a tak ničí. Po celou
dobu se pak snažíme za pomoci přátel
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a kamarádů zajistit uvedení jak majetkoprávních, tak kartograﬁckých údajů
do souladu se skutečností. Dalším prostorem, který jsme začali přebudovávat,
je močál pod stavebninami. Zde jsme
již vytvořili oplocenou plochu, na které
bude vybudováno technické zázemí se
sklady pro celé Máčidlo a kozokoutek.

podmínky pro naše spoluobčany drobným občerstvením, které poskytujeme.
Dle našeho názoru jsme připravili klidný
relaxační kout, který ve Velkém Oseku
scházel. Ale abychom stále nemluvili
jen o Máčidle, dovoluji si říct, že málokterý občan Velkého Oseka nás ještě
nepotkal na akcích pořádaných jinými

Neopomenutelnou činností, kterou v
současné době provozujeme, je pak
sportovní rybolov, a to jak v zimních,
tak i letních měsících, a pokud máme
štěstí na počasí, pak i zimní rybolov na
dírkách. I zde jsme vytvořili výhodné

spolky v rámci Velkého Oseka. Jedná se o dětské dny, slavnostní akce
obecního úřadu, brigádní akce, jako je
čistění koryta Bačovky, atd. A co dál?
To je otázka, kterou teď slyšíme od
mnoha našich spoluobčanů. Dovolíme
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si tedy informovat všechny ty, co mají
zájem. Na základě dohody o spolupráci
se záchrannou stanicí a excentrem Pasíčka u Proseče, jmenovitě s vedoucím
tohoto ekocentra panem Cachem, jsme
zadali u pana Ing. Martina Nováka zpracování studie naučné stezky Máčidlo
Velký Osek. Páteří této stezky bude již
vybudovaná cesta za Velkým a Malým
Máčidlem, která pak přes areál rybníčky
a pozemkem pod stavebninami povede
do kozokoutku, kde budou návštěvníci
vpuštěni dovnitř, a na straně oseckého
písáku pak bude ukončena výstupem
na asfaltovou silnici vedoucí ke zdymadlu. V úseku dnešního areálu rybníčků
pak bude odstraněno technické zázemí
a vznikne zde srub pro činnost ekocentra. Personální obsazení tohoto ekocentra (prozatím nebyl stanoven název)
pak bude plně v kompetenci ekocentra
Pasíčka. Celý tento projekt vám bude
představen, a to v plné míře, ihned
po odsouhlasení dotyčnými orgány a
bude plně sloužit všem návštěvníkům
Máčidla. Další změnou na této naučné
stezce bude pak vybudování dvou rybníčků sloužících pro osazení původními vodními živočichy. Poslední změnou
pak bude znovuzprovoznění strouhy,
která původně vedla z prostoru mokřadu pod stavebninami. Závěrem bych
chtěl požádat občany Velkého Oseka
a návštěvníky kozokoutku pro akceptování několika důležitých bodů, které
je nutné dodržovat! Tento apel vychází
z velice nelichotivého stavu, který nám
v současné době návštěvníci kozokoutku způsobují. Denně máme dva až čtyři
telefonáty, kde si lidé stěžují, že ovce a
kozy nemají dostatek krmení, trpí nedostatkem vody a ať se jdeme podívat,
jak trhají pečivo hlady z rukou. Vážení
spoluobčané, situace je přesně opačná, veškerá zvěř v našem kozokoutku
je pravidelně a hlavně kvalitně krmena
a napájena. Krmné dávky jsou podávány v maximální výši, dostatek sena je
pak vidět v permanentně plném krmelci. Dále je každý den nad rámec tohoto krmení rozebrán jeden balík sena
pod plachtou pro případ nedostatku.
Napájecí prostor je umístěn v protilehlém svahu kozokoutku a veškerá zvěř
zde má stále dostatek kvalitní vody,
která byla kontrolována veterinární
správou. Stav zvěře je neustále kontrolován naším členem veterinářem
s dlouholetou praxí a vlastní klinikou
panem MVDr. Petrem Coufalem (jemuž
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za tuto činnost velice děkujeme). A teď
k bodům, o kterých jsme mluvili:
1. Ovcím nesmí být podáno nic než
tvrdý, suchý, neplesnivý, na malé kostky
nakrájený chléb.
2. Pokud vidíte, že již za plotem leží krmení na zemi, nekrmte vůbec.
3. Pokud pro nás přesto máte nasušený chléb, přineste nám ho, prosím,
do boxu u velkého Máčidla.
4. Jestliže zvěři dáte cokoli jiného, zabíjíte ji tím.
Je nám jasné, že se nad těmito řádky zamyslíte a budete oponovat tím,
že tvrdý rohlík, jablka, atd. nemohou ovcím ublížit, ale opak je pravdou. Často
ve výběhu nacházíme plesnivé výrobky,
bramborový salát, zbytky guláše, odstrojené vánoční stromky včetně háčků, shnilá jablka a další úklid zahrádek.
Díky této rádoby pomoci pak prožíváme
bezesné noci nad umírajícím zvířetem.
Lidé, prosím, nebuďte prasata! Omlouváme se, že jsme se nechali unést,
ale toto je skutečná realita každého
dne. Poslední informací ke kozokoutku
je pak volný pohyb pávů, kteří tím, že
mají křídla, mohou létat. Asi si myslíte,
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že si z vás teď děláme blázny, nicméně i takové telefonáty několikrát denně máme. Dokud budou naši sousedé
pávy akceptovat a nebude jim na obtíž
jejich volný pohyb, budou dále okrasou
našeho kozoparku. Pokud by někomu
vadili, ať se na nás osobně obrátí. Jsme
rádi, že jsme se mohli tímto článkem
v obci připomenout, doufáme, že jsme
nikoho nepoškodili a že naše slova
budou brána tak, jak jsme je napsali.
Jelikož fungujeme jako neregistrovaný spolek, nečerpáme žádné dotace a
vše, co máme, jsme si museli sehnat,
vyrobit a vybudovat sami. Každá pomoc
od všech, kteří to s námi myslí dobře,
je vítána a absolutně se nebráníme
spolupráci s jinými spolky či jednotlivci.
Nakonec poděkování místnímu
obecnímu úřadu, stavebnímu úřadu
a úřadu životního prostředí v Kolíně,
agentuře ochrany přírody Kokořínsko
a všem, co se s námi na naší činnosti
podílejí.
Petr Back a Jarmila Dařílková,
spolek Hastrman

Zpravodaj obce Velký Osek
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ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
ZÁPIS DO I.TŘÍD
Měsíc leden je v naší škole každoročně spojen s přípravami a vlastním
zápisem budoucích školáků. Děti z mateřských škol mají předem možnost nahlédnout do 1. třídy, kde vidí při práci své
bývalé kamarády, dnes již úspěšné školáky. Učitelky I. stupně navštíví mateřské školy a s rodiči si popovídají o tom,
co by již jejich děti měly umět a znát, aby
pro ně byl vstup do školního prostředí
úspěšný. Nejinak tomu bylo i letos. No
a pak již nastal pro budoucí školáky
očekávaný a důležitý den jejich života.

Zápis do 1. třídy se uskutečnil ve
dnech 28. a 29. ledna 2014. Téměř čtyři
desítky malých předškoláků z Velkého
Oseka, Volárny, Jestřabí Lhoty a Sán
spolu s Machem a Šebestovou plnily
různé úkoly, malovaly obrázek a písničkou či básničkou vysvobodily psa
Jonatána. Odměnou jim byl pamětní list
a keramický pejsek – poznávací zna-

mení budoucích prvňáčků. Přejeme jim
hodně úspěchů v 1. třídě!
Alena Šátková, Ivana Kampeová,
učitelky budoucích I. tříd

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ
POJIŠŤOVNA - SPONZOR
4. TŘÍDY
Žáci současné 4. třídy mají velkou
výhodu - v minulých letech byla jejich
třída vybavena čtyřmi novějšími počítači s monitory, a na podzim roku 2013
děti této třídy dostaly wiﬁ router a dva
mini iPady s dalším vybavením – sluchátka, obaly na iPady a Apple TV. Jmenovanou moderní počítačovou techniku
obdržela čtvrtá třída darem od České
podnikatelské pojišťovny.
V iPadech mají žáci programy na
matematiku, český jazyk, procvičování
anglických slovíček, atlasy, jazykové
překladače, nechybí tam knihovna elektronických knih a učebnic. Díky wiﬁ routeru se čtvrťáci v průběhu výuky připojují na webové stránky své třídy a z těchto
stránek si procvičují učivo vlastivědy,
přírodovědy, matematiky a českého jazyka. Při exkurzích děti využívají fotografování a natáčení videí na iPadech,
následně tyto fotograﬁe a videa mohou
zpracovávat při tvorbě prezentací. Díky
Apple TV (umožňuje přenos obrazu

z iPadu do projektoru) se žákům na tabuli zobrazuje vše, co se děje na obrazovce iPadu. Například žáci postupně
procvičují vyjmenovaná slova - do slov
doplňují „ i“ nebo „y“a ostatní žáci jejich
práci kontrolují. Od ledna letošního roku
jsme také začali ve třídě používat program Extreme Collaboration. Pracovat
s tímto programem je možné jen díky
přístupu k internetu, který obstarává
wiﬁ router. Žáci se v průběhu výuky
zapojují do diskuse nebo hledají řešení posíláním textových odpovědí nebo
obrázků ze svých či třídních mobilních
zařízení - tabletů, chytrých telefonů, notebooků nebo i z počítačů. Jejich odpovědi, návrhy či řešení se zobrazují celé
třídě na tabuli pomocí dataprojektoru.
S těmito odpověďmi či obrázky v hodině
dále pracujeme.
iPady a další darovaná zařízení využíváme při každodenní výuce. Práce
s touto moderní počítačovou technikou
děti velmi baví, motivuje je k větší aktivitě a učení jim připadá zábavnější.
Za krásné a velmi užitečné dárky
České podnikatelské pojišťovně
děkujeme.
Helena Babáková,
třídní učitelka 4. třídy a její čtvrťáci
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
KOLÍNSKÁ VÁNOČNÍ LAŤKA
Tradičního závodu ve skoku vysokém
se zúčastnili i žáci naší školy. Velmi dobře reprezentovali a přivezli dvě stříbrné a
jednu bronzovou medaili. Medailisté jsou
Daniel Bezucha (8. r.) 3. místo 150 cm,
Dominik Král (6. r.) 2.místo 130 cm a
Ondřej Sodoma (9. r.) 2.místo 160 cm.
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Chlapci 5.-7. tř, dívky 5.-9. tř. a chlapci
8.-9. tř. Díky sponzorovi TPCA mohli být
všichni odměněni za sportovní nasazení sladkostí a týmy na prvních třech
místech si na krku odnesly pověšenou
medaili.
Výsledky:
chlapci 5.-7. tř.
1. místo - Bastardi (Kubík Aleš, Škarka
Matěj, Janda Marek, Kučera David,
Karban Miroslav)

CHVALETICKÁ LAŤKA
Opět úspěšná medailová účast našich sportovců na závodech ve skoku
vysokém, který se konal ve Chvaleticích 19. 2. 2014. V kategorii chlapců
ze 6. třídy získal Dominik Král sříbrnou
medaili za 130 cm skok. Bronz obdržel Ondřej Sodoma z 9. třídy za výkon
160 cm. Čtvrté místo obsadil Daniel
Bezucha z 8. třídy skokem 150 cm.

2. místo - Wanted sharks (Türke Ondřej,
Roubal Rosťa, Otta Martin, Eger Adam)
3. místo - Fasters Monsters (Ziegelbauer
Adam, Váňa Dominik, Konyvka Fanda,
Karban Ondra, Čáp Štěpán, Novák
Zdeněk )
dívky 5.-9. tř.
1. místo - Červení panteři (Heresová
Kateřina, Kulichová Eliška, Hartmanová
Markétka, Bohatá Adéla, Babčanová
Anna, Čiháková Nikola)
2. místo The fox
(Kysilková Kačka,
Macurová Maruška, Šamšová Štěpa,
Švandová Kačka, Čandová Kristýna)
3. místo Happy Black (Schütznerová
Alena, Šípková Michaela, Gašparová
Bára, Macková Nikola, Hůlová Simča)
chlapci 8.-9. tř.
Daniel Bezucha

1. místo - Spolek Beta (Šmiřák Šimon,
Rezler Martin, Sodoma Ondřej, From
Jirka)
2. místo - No name (Karban Slánek,
Nikles Martin, Jakubál Filip, Rosendorf
Stanislav)
3. místo - Olověné koule (Mašek Dominik, Dohanič Martin, Bezucha Daniel,
Kulíček Jan)

VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ
TURNAJ
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SÁLOVÁ KOPANÁ
1. místo v okrskovém i okresním
kole vybojovali v sálové kopané chlapci
z devátých tříd. (Ondřej Sodoma, Slávek Karban, Šimon Šmiřák, Jiří From,
Stanislav Rozendorf, Martin Nikles,
Vojtěch Bendík, Filip Jakubál)
2. místo v okrskovém kole a šesté místo v okresním kole získal tým chlapců
z šesté a sedmé třídy. (Aleš Kubík,
Míra Karban, David Kučera, Marek
Janda, Lukáš Peřina, Ondřej Türke,
Adam Eger.)

Naše dívky s mistryní světa
Jarmilou Kratochvílovou

Již tradiční vánoční ﬂorbalový turnaj
proběhl na naší škole ve čtvrtek 19. 12.
2013. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

Dominik Král

Gratulujeme všem chlapcům, kteří
si svým umístěním vybojovali postup
na červnové Kolínské sportovní hry.
Vítězné dívčí družstvo

Marcela Muniová

Zpravodaj obce Velký Osek
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
Na prahu nového roku 2014 několik
ohlédnutí a údajů z roku uplynulého.
V roce 2013 bylo zapsáno v osecké
knihovně 346 čtenářů, z toho 101 dětí
do 15 let. Čtenáři měli možnost si vypůjčit z knižního fondu naší knihovny,
který měl k 31. 12. 2013 14.698 svazků
a 26 titulů odebíraných časopisů.
Během roku navštívilo knihovnu a
akce knihovny 3.867 návštěvníků, kteří
si vypůjčili 20.349 knih a časopisů nebo
použili počítač a internet v knihovně
(384). Navíc webové stránky knihovny
vidělo za uplynulý rok 9.373 zájemců.
Knihovna odebírá a půjčuje tyto časopisy: Týdeník Květy, Instinkt, Vlasta,
Tina, Praktická žena, Praktická Slovenka, Sandra (pletení), Burda (móda),
Recepty prima nápadů, Udělej si sám,
Zahrádkář, Chatař a chalupář, Bydlení,
Domov, Koktejl (cestopisný), Poradce,
Čtenář, Cinema (o ﬁlmech), 100+1, pro
děti Čtyřlístek, ABC a Bravo. Sponzorsky od čtenáře dostáváme Knihovnička
Recepty (pečení, vaření), Ona ví (ruční
práce, vaření), Moje země (vlastivědný), Můj dům, Kolínský pres. Od OÚ
V. Osek dostáváme čtvrtletník Osečan.
Mimo těchto pravidelně vycházejících periodik jsou velice oblíbená i speciální a mimořádná čísla k různým příležitostem (Vánoce, Velikonoce, svatba,
o pletení, vyšívání, vaření aj.).
Co nového Vás čeká letos v knihovně? Největší novinkou je jistě plně
automatizovaný výpůjční systém Clavius. To znamená, že se půjčuje již
zcela prostřednictvím počítače, a naše
knihovna tak splnila požadavek kladený na všechny profesionální knihovny
ve Středočeském kraji.
Další větší akcí už v tomto roce byla
návštěva 1. A třídy MZŠ ve V. Oseku
s paní učitelkou Frankovou ve středu
12. 2. 2014. „Poprvé v knihovně“ - ale
jistě ne naposledy, jak ukázala tato knihovnická lekce. Malí, začínající čtenáři
se seznámili s knihovnou, jejím provozem, možnostmi vypůjčování a hlavně
s mnoha zajímavými knížkami, plnými
jejich oblíbených hrdinů. Některé znali
jen z obrazovky, teď je poznali i v kniž-

ní podobě. Viděli také například největší a nejmenší knihu v knihovně, dozvěděli se jak s knihou zacházet, co práce
a úkonů je spjato s tím, než se kniha
dostane ke čtenáři a může se půjčovat. Na zpestření si poslechli ukázky
z některých knížek, hádali hádanky a
pobavili se při pohádce s písničkami.
Na závěr si mohli vše, co je zajímalo,
sami prohlédnout na vlastní oči a vzít
do ruky knihy nebo časopisy.
S malými dárečky se vraceli pak
zpět do školy.
Co nového si můžete přečíst?
Z prvních novinek letošního roku to
jsou opět knihy zábavné - romány všech
typů, detektivky, povídky, ale i publikace
naučné.
Začněme romány a povídkami, určenými nejen čtenářkám. “Zlatá chiméra Borgiů“ (Benzoni) příběh ukradených
a zdánlivě ztracených šperků při potopení Titanicu. „Drsný chlap“ (S. Brown)
bývalý policista pátrá po nebezpečí,
které hrozí dceři jeho osudové lásky.
„Duben v Paříži“ (Wallner) milostný a
napínavý příběh Němce a Francouzky
za 2. světové války,

„Šlechetná žena“ (D. Steel) - mladá
Američanka se po ztrátě rodiny vrhne
na medicínu a dobrovolnictví a odjíždí v době 1. světové války do Francie,
kde chce při pomoci zraněným nalézt
smysl života. Příběh mladičké talentované malířky, kterou silně zasáhne
osudová láska „Elvíra“ (D. Kludská).
K poutavým titulům jistě patří i „Na útěku“ (M. Mahmoody) - příběh unesené
dcery z bestselleru „Bez dcerky neodejdu“. Tuto knihu napsala sama, dnes
již dospělá, Mahtob, jak tyto události,
hlavně útěk z Iránu, prožívala ona
sama.
Milovnice příběhů od starých prvorepublikových autorů jistě zaujme kniha povídek „Síla vášně“ (Javořická,
Pittnerová, Brodský aj.). K zajímavým
povídkovým knihám patří „A jestli
neumřel...“ (Miloň Čepelka) nebo „Povídky“ (P. Kantorek) - mísení humoru
s ﬁlosoﬁckým podtextem a doplněné
vtipnými autorovými kresbami.
Kdo má rád fantasy, ten jistě sáhne
po trilogii „Letopisy elfů“ (Hohlbein) vztahy mezi lidmi a elfy, průnik do jiného světa.
Pro milovníky napětí budou jistě
zajímavé tituly: „Poslední dítě“ (Hart)
- pátrání po ztracených, unesených
dětech. „Kleptoman“ (Žilák) - život lidí
na okraji společnosti (feťáců, vrahů,
zlodějů, kriminálníků) a také těch, kteří
stojí proti nim (vyšetřovatelé a policisté). „Mrtvý v obecném zájmu“ (Eidler)
- vražda na charitativní akci. „Třetí tvář“
(Rozkovec) - mladý učitel pátrá po vrahovi své dávné lásky. Oba dva tituly
jsou z edice Původní česká detektivka.
Mezi ostře sledované autory krimi žánru z lékařského prostředí patří R. Cook.
Jeho „Nano“ je nejnovější česky vydanou knihou tohoto autora.
Z válečných románů se musíme zmínit o „Na jih k Jávě“ (Maclean) 2. světová válka v Tichomoří. Se zvláštním
humorem a také pozdějším ﬁlmovým
zpracováním se „M.A.S.H. aneb Jak to
bylo doopravdy“ (Hooker) - dostal mezi
kultovní díla. Zachycuje osudy amerických lékařů v polní nemocnici během
korejské války v 50. letech 20. století.
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Z naučné literatury bych uvedla například cestopisy: „Afrika bez malárie“
(Šťovíček), „Pátá rovnoběžka. Přírodní
národy Asie, Afriky a Ameriky“ (Černý).
„Bouřňák“ (Buchner) - memoáry válečného letce 2. světové války z pohledu
německé strany. „Volavčí sítě“ (Navara)
- po stopách třetího odboje-protikomunistický odboj v 50. letech. „Keramika
z kruhu“ /Franz/ - jak vytáčet, vypalovat
a glazovat keramiku.

- o čarodějnickém učni Bonifácovi a
holčičce Dorotce, která se dostane
mezi piráty. Pro větší děti je „O smutné
továrně“ (Lipus) - ﬁktivní příběh tkalce
Steinera, přiblížení osudu jedné textilky na pozadí českých dějin, „Ludmila,
Václav a Boleslav“ (Fučíková) - netradičně pojatá kniha o nejstarší české
historii, drsné době 10. století. “Vlčí
princezna“ (Constable - dívčí fantasy
z prostředí Anglie a Ruska.

Z životopisných publikací chci upozornit na „Zavraždění JFK. Atentát na
amerického prezidenta Kennedyho“
(O´Reily) - nové poznatky k události
z Dallasu v roce 1963. „Neznámá známá Hana Vítová“ (O. Suchý) - pravdivý
pohled na umělecký i osobní život známé české herečky.
Nesmíme zapomenout také na nejmladší čtenáře. Pro ty zcela nejmenší
jsou určeny: „Kokrhací hodiny“ (Klíma)
- krátká vtipná vyprávění podporující
dětskou fantazii k předčítání dětem již
od 3 let. „Chci být dospělý“ (Vhrsti/) - co
se stane, když se malý kluk ráno probudí jako velký a dospělý. „Pohádky pro
zvířátka“ (Kubátová) - veselé pohádky
se známými zvířecími hrdiny s krásnými ilustracemi H. Zmatlíkové. „Logopedické pohádky“ (Eichlerová) - krátké
vtipné texty na procvičování správné
výslovnosti. „Učedník kouzelníka Čaryfuka“ (Zhoř) - český Harry Potter pro
malé děti, mnoha generacemi oblíbená
dětská knížka se dvěma pohádkami
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knížka o psech“, „Moje první knížka
o koních“ (Andersson) - historie soužití těchto zvířat s člověkem, doporučení, jak se o ně starat apod. „Kniha
pro správné kluky“, „Kniha pro správné holky“ - příručky se zajímavostmi,
dovednostmi, které se vždy hodí.
Další knihy, které by se vám líbily, si
přijďte vybrat do knihovny.
NEZAPOMEŇTE, ŽE JE BŘEZEN
MĚSÍC ČTENÁŘŮ!
Jaroslava Dohnalová

Otevírací doba:

PO + ČT

09:00 - 11:00
12:00 - 15:00

ST - není výpůjční den
ÚT + PÁ

12:00 - 17:30

Kontakt:

Z naučné literatury pro mládež
upozorňujeme na: „Starověký Egypt“
(Ross) - příběhy dávných časů. „Origami Skládačky z papíru“ (Torrico/).
„Kouzla a magie“ (Fullman/) - jak se
naučit kouzelnické triky. „Moje první

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

www.knihovnavelkyosek.wz.cz

OSECKÁ NADĚJE
KALENDÁŘ AKCÍ
NA ROK 2014.
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

•

srpen - Loučení s prázdninami

•

říjen - Bojíte se rádi – stezka
odvahy
Burza věcí a rostlin + charitativní
sbírka

KAŽDÝ TÝDEN PROBÍHÁ:
•
•

•

Keramika - práce s hlínou
pro dospělé
Zdravotní cvičení - cvičení
na balonech + cvičení podle
L. Mojžíšové
Cvičení předškolních dětí

DALŠÍ AKCE:
•

duben - Burza věcí
a rostlin + charitativní sbírka

•

červen - Den dětí
VO divadlo - divadelní představení
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•

listopad - VO divadlo
– divadelní představení

•

prosinec - Mikulášská besídka
Uspávání broučků
Vánoční trh
Zpívání u stromečku

Aktuální informace o termínech naleznete na stránkách www.nadejeops.
estranky.cz

OHLÉDNUTÍ ZA VÍTÁNÍM
ADVENTU
Dne 1. 12. 2013 po 16. hodině se
náměstí kolem minerálky proměnilo ve
vánoční trh. K prodeji se zde nabízely
výrobky z keramiky, malované perníčky, přáníčka, zapichovátka, háčkované
zvonečky a hvězdičky. V nabídce byl
také punč pro zahřátí a sladké dobroty.
Rozsvícený stromeček přivítal skupinku
dětí s lampionky. Děti, po procházce po
Velkém Oseku, přišly uspávat broučky
do připravené postýlky pod stromeček.
Jako každý rok, tak i letos jsme se
všichni těšili na vánoční zpívání. Osecké děti pilně nacvičovaly několik týdnů, pod vedením paní učitelky Vodové.

Zpravodaj obce Velký Osek
V tomto času adventu jsme si poslechli
krásné vánoční písničky. Byla to jedna
z nejkrásnějších vánočních zpívání za
poslední roky. Paní učitelko a děti – děkujeme.
Těší nás, že vánoční trh, broučkiáda
a zpívání u stromečku se stalo v naší
obci tradicí, setkáváním a pozastavením se v čase adventním.
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PODĚKOVÁNÍ
Dodatečné poděkování Kopejtkovým ze samoobsluhy „Na Nábřeží“ za
sponzorský dar na Vánoční trh 2013 a
vynikající spolupráci s nimi.
Děkujeme!
Osecká NADĚJE

Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravách a průběhu celé akce.
Osecká NADĚJE

OSECKÁ NADĚJE
pořádá
V Dělnickém domě ve Velkém Oseku

Burzu
věcí a rostlin
Příjem darů a věcí k prodeji - Pátek 11.4. 2014 od 15 hodin do 18 hodin
Prodej - Sobota 12. 4. 2014. Od 9 do 11 hodin - od 13 hodin do 16 hodin
Výdej neprodaných věcí - Neděle 13. 4. 2014 od 13 hodin do 15 hodin

Poplatek 2 Kč za každou přinesenou věc k prodeji.
Pro všechny, kdo nám budou chtít ulehčit práci a tím urychlit přípravu burzy, je připraven formulář pro Váš seznam věcí k prodeji.
Formulář je ke stažení na www.nadejeops.estranky.cz nebo k vyzvednutí ve „Vinotéce U Merynky“
Evidenční číslo Vám bude přiděleno na tel. čísle 775 354 736
Sbírka použitého ošacení a věcí na charitu bude roztříděna pro Diakonii Broumov a Dětské domovy.
Prosíme o sbírku látkových plen, osušek a froté ručníků pro účely Diakonie ČCE Libice n/Cidlinou - Domov rodinného typu Opolany.
Výtěžek z akce bude věnován na konto OSECKÉ NADĚJE
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VOJAN
DOBROVOLNÍKEM
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
JE TAKÉ JAROSLAV
VONDRUŠKA Z LIBICE
Vloni vyhlásil Středočeský kraj třetí
ročník ankety „Dobrovolník Středočeského kraje 2013“. Jedná se o poctu
dlouhodobé nebo výjimečné aktivitě
v dobrovolnické práci. Smyslem je zviditelnit neziskový sektor jako nezastupitelnou součást občanské společnosti a
ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají tam,
kde je třeba. Návrhy na vyznamenání
v několika oblastech mohly podávat
obce a další organizace. Z přibližně padesáti nominací bylo nakonec vybráno
dvanáct nejlepších. Mezi oceněné patří
i Jaroslav Vondruška, dlouholetý vedoucí a spoluzakladatel Divadelního spolku
Vojan Libice nad Cidlinou.
Co pro vás ocenění Dobrovolník Středočeského kraje znamená?
Určitě to je pro mě obrovská pocta
Chápu ji jako ocenění nejen mé činnosti, ale několika dalších kolegů, kteří mi
pomáhali a pomáhají, za což jim děkuji. Největší poděkování však patří mé
ženě, která mi pomáhá nejvíce.
Celý život se zabýváte ochotnickým
divadlem a vedete divadelní spolek.
Zkuste se krátce ohlédnout, jaké byly
začátky.
Začátky mé ochotnické činnosti sahají na počátek šedesátých let minulého století. Tehdy jsem se ale věnoval
i cvičení a cvičitelské činnosti v Sokole. Postupem času se nedalo obojí časově zvládnout. Při rozhodování, čemu
se věnovat naplno, zvítězilo divadlo. V
roce 1964 došlo k založení Dětského
divadelního kroužku, kde jsem zájemce nejdříve učil základům herectví, tedy
jevištní řeči, pohybu a podobně. Potom
jsme nastudovali pohádku Popelka.
Měla premiéru 30. dubna 1965. V roce
1966 nastala v Libici nad Cidlinou dvouletá pauza – narukoval jsem na základní
vojenskou službu. Ale i tam moje divadelní činnost pokračovala. Po návratu,
na podzim roku 1968, se začíná formovat soubor Vojan, který jsem v dalším
roce s několika dalšími nadšenci založil.
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Čím hlavně se může divadelní spolek
Vojan pochlubit?
Myslím, že hlavně tím, co si dal jako
cíl – rozdávat radost, smích a dobrou
pohodu dospělým i dětem. Jsem přesvědčen, že se to daří na velice dobré
úrovni. Důkazem mohou být opakované účasti na nejvyšších festivalech
ochotnického divadla. Mohu uvést Národní přehlídku činoherního divadla
v Třebíči, Národní přehlídku venkovských divadelních soborů ve Vysokém
nad Jizerou, Národní přehlídku divadla
pro děti v Rakovníku, Mezidruhovou divadelní žatvu nejlepších inscenací Jiráskův Hronov. Náš soubor zavítal i na Mezinárodní festival ESTIVADES v Belgii.
Daří se vám vychovávat nástupce,
tak aby mladá generace nesla dál
ochotnickou tradici v Libici?
V sedmdesátých letech minulého
století připravovala divadelní představení s dětmi základní školy členka DS
Vojan Vlasta Burgrová. Potom, ale až
v roce 1995, jsem začal pracovat
s mladými zájemci o divadlo já. Tato
výchova trvá dodnes. Počet žáků, kteří
mají zájem o práci v dětském divadelním kroužku, se každým rokem mění.
Lze však říci, že v průměru se pohybuje mezi 8 až 15
dětmi. Zatím stále
z každého ročníku
někdo přechází do
„dospěláckého“ souboru.
Co čeká libické
ochotníky v roce
2014?
Jak již bylo řečeno, začal se Vojan
utvářet na podzim
1968. V dubnu 1969
se uskutečnila první
premiéra. To znamená, že na začátku
letošního roku budeme oslavovat 45.
výročí trvání spolku.
V rámci této oslavy
jsme už odehráli a
ještě
odehrajeme
všechny inscenace,

které máme aktuálně na repertoáru.
Vše je na webových stránkách spolku.
Při každém představení se koná v sále
kulturního domu výstava z historie souboru. Mimo jiné je zde k vidění mapa,
na které jsou označena všechna místa v České republice, kde Vojan uváděl
svoje inscenace. Dále soubor připravuje francouzskou komedii Zelňačka, premiéra se uskuteční v červnu.
Chcete na závěr něco zajímavého
nebo důležitého doplnit?
Na závěr možná ještě trochu statistiky. Dětskými divadelními kroužky pod
mým vedením prošlo za celou dobu
více než 70 dětí. Činnosti v souboru
Vojan se za dobu trvání zúčastnilo více
než 150 členů. Divadelní spolek odehrál celkem 592 představení v České
republice a 36 představení v zahraničí.
Kromě práce v domácím souboru jsem
členem Odborné rady pro divadlo NIPOS-ARTAMA Praha, místopředsedou
Svazu českých divadelních ochotníků a
členem Festivalového výboru Jiráskova
Hronova. Dále od loňského roku jsem i
lektorem kurzů režie a herectví pro českou národnostní menšinu v Chorvatsku.
Milan Čejka

Zpravodaj obce Velký Osek
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KONEC FANKLUBU MARTINY SÁBLÍKOVÉ
Bývalý starosta Ing. Otta ve svém
článku v Osečanu č.4/2013 oznamuje
ukončení činnosti Fanklubu Martiny Sáblíkové ve Velkém Oseku a jako důvod tohoto rozhodnutí udává absolutní ignoraci
klubu i samotné Martiny Sáblíkové vedením obce. Toto sdružení založil Ing. Otta
podle mého názoru hlavně pro své osobní zviditelnění, proto také tolik rozhovorů
s novináři i účast kameramana ČT na SP
v Heerenveenu. Pro obec toto sdružení
žádný zvláštní užitek nepřineslo, pouze
výdaje. Bývalým starostou zorganizovaný
autobusový zájezd Fanklubu na světový
pohár rychlobruslařů do holandského
Heerenveenu byl totiž zaplacen z obecního rozpočtu. Tento výlet, kterého se kromě oseckých občanů zúčastnila i skupi-

na cizích občanů, přišel obecní „kasu“ na
120 tisíc Kč! Ještě k té ignoraci: Zajímalo
by mě, jakou pozornost by představitelé
obce měli Fanklubu a Martině Sáblíkové
věnovat, aby byl Ing. Otta spokojen?
Martina Sáblíková je bezesporu vynikající, mimořádná sportovkyně a zasluhuje naši úctu a uznání. I přes svoje
velké úspěchy je to, podle mého názoru,
příjemná a skromná dívka, které sláva
nestoupla do hlavy, která netouží po nějakých velkých oslavách a účasti na různých veřejných akcích. Jejím hlavním zájmem je sport a úspěchy v něm. Při svých
krátkodobých pobytech ve Velkém Oseku
si chtěla hlavně odpočinout, nabrat síly
do další tréninkové dřiny a závodění.

A ještě pár slov k tomu termínu „absolutní ignorace“. Domnívám se, že nejlepším příkladem pro jeho použití je sám
bývalý starosta. Byl to on, kdo po celou
dobu svého starostování přehlížel potřeby obce a jejích občanů, takže jeho nástupce po něm „zdědil“ zadluženou obec
v dezolátním stavu.
Nakonec si dovolím malou výtku
směrem k současnému vedení obce.
Velký Osek ve své historii neměl a nemá
žádnou významnější osobnost, která
zde žila, než je Martina Sáblíková. Domnívám se, že by si za to, co dokázala,
nějaké ocenění od obce zasloužila.
Václav Židů

AKHL VELKÝ OSEK
ZPRÁVA O ČINNOSTI
DRUŽSTVA HRAJÍCÍHO
SOUTĚŽ AKHL ROČ. 2013/14
S OZNAČENÍM DRESŮ
HC VELKÝ OSEK.
Důvody vedoucí k této situaci jsem
popsal v minulém čísle Osečanu. Družstvo pod vedením pana Jiřího Hladíka
si vede velice dobře. Po doplnění chybějících hráčů z Velkého Oseku novými
výbornými hráči obsadilo družstvo po
odehrání prvních utkání přední místo
v tabulce, a do dnešních dnů dokonce
1. místo v tabulce! Do konce soutěže
zbývá sehrát ještě poslední 3 zápasy
(Volárna, Svatbín a Křečhoř). Družstvo
HC Velký Osek má však dostatečný

náskok, a tak můžeme doufat, že již
nebude předstiženo.

Konečnou tabulku s výsledky celé soutěže AKHL se pokusím vyvěsit koncem
března na vývěsku u OÚ.
B. Kaipr

TABULKA DO 1. 3.
Tým

Zápas

V

R

P

VB

IB

Body

Rozdíl

1.

V. OSEK

27

21

0

6

195

108

63

87

2.

SVATBÍN

25

18

1

6

165

72

55

93

3.

PIRÁTI VOLÁRNA

24

15

1

8

119

80

46

39

4.

KAŇK

25

12

2

11

130

126

38

4

5.

KŘEČHOŘ

23

10

0

13

118

127

30

-9

6.

VIKINGOVÉ

24

8

1

15

107

202

25

-95

7.

NOSOROŽCI

24

6

1

17

106

151

19

-45

8.

LUPIČI PUKU

24

5

0

19

91

163

15

-72

VZPOMÍNKA
Na začátku letošního roku utrpěl fotbalový klub Viktoria Velký Osek další ztrátu. V pátek 14. února jeho řady navždy opustil Milan Vácha, pro
všechny kamarády Mánek. Po loňských odchodech Mirka Vilímka a Ládi Melichara odešla další výrazná osobnost oseckého fotbalu. Viktoria byla
Mánkovou srdeční záležitostí. V ní strávil celý svůj sportovní život. Jí věnoval všechen svůj volný čas. Nejprve jako výborný hráč, kapitán mužstva,
v 60. a na počátku 70. let opora Viktorie, jehož kariéru předčasně ukončilo zranění kolena a následná neúspěšná operace. Naštěstí na fotbal nezanevřel a začal se věnovat funkcionářské práci ve výboru fotbalového oddílu, kde působil až do roku 2006. Mánkův patriotismus se nejvíce projevil
na konci 70. a začátku 80. let, kdy Viktorie procházela největší krizí. Svou obětavostí a úsilím, ve spolupráci s L. Melicharem, ji zachránil od zániku.
Kromě funkcionaření se věnoval i trenérské práci u družstev mládeže. Klubu bude chybět i jeho poctivá práce při údržbě a opravách
hřiště a příslušenství.
Za všechno, co Milan Vácha pro osecký fotbal vykonal, zasluhuje uznání a poděkování. Kdyby existovala viktoriánská síň slávy, měl by
v ní své pevné místo.
Díky za všechno, Mánku!
Václav Židů
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TIP NA VÝLET: NA KOČIČÍ HRÁDEK A ROZHLEDNU BÁRA
TRASA:

– Slatiňany –
– Slatiňanský zámek –
– Kočičí hrádek –
– rozhledna Bára –
– vyhlídková věž
na Chlumu –
– Vrchlického návrší –
– Slatiňany
(celkem 12 km)

Dnes se vydáme na výlet do jižní
části Pardubického kraje do podhůří
Železných hor. Vlakové spojení je poměrně rychlé, se dvěma přestupy a malou prodlevou v Pardubicích na ochutnávku pravého pardubického perníku.
Vystupujeme na vlakovém nádraží a
přicházíme do centra města Slatiňany.
Tak trochu podobně jako v naší obci
se služby koncentrují u hlavní silnice
z Pardubic na Žďárské vrchy. Za návštěvu stojí vyhlášená cukrárna u základní
školy a v létě minimálně dva stánky se
zmrzlinou.

SPOJENÍ DO SLATIŇAN:
VLAKEM:
•

90 minut se dvěma přestupy
(Kolín, Pardubice), 67 km.

AUTEM:
•

75 minut přes Chvaletice - 60 km,
po D11 o něco rychleji a delší
cestou

SLATIŇANY
Město o čtyřech tisících obyvatelích se nachází 4 km jižně od
Chrudimi na úpatí Železných hor.
V centru obce naleznete bývalý
klášter přestavěný v meziválečné době na domov pro mentálně

Zdroj: www.mapy.cz

20

postižené. Zámek z 16. století je
přístupný mimo zimní sezónu a
v interiéru naleznete kromě klasické prohlídky i hipologickou sbírku
(vše, co se týká koní). Zajímavostí je chov koní Převalských, což je
v přírodě již vyhubený druh divokého koně. Dále se zde chová
zhruba 300 starokladrubských
koní, kteří zde byli jako druh
zachráněni a úspěšně rozmnoženi profesorem Bílkem, zakladatelem Hipologického muzea ve
Slatiňanech, které bylo původně
na zámku. Hipologické muzeum
rekonstruované městem Slatiňany se dnes nachází v objektu tzv.
Švýcárny, blízko Kočičího hrádku.
Zajímavostí je místní továrna,
která v minulosti vyráběla hasicí
vozy, dnes už jen hasicí techniku a
nástavby na hasicí vozy.

Zpravodaj obce Velký Osek
Je to miniatura hradu, kterou koncem devatenáctého století nechala
postavit kněžna ze slatiňanského zámku. Kočičí hrádek, stojící na křemencové skalce, byl původně určen jen pro
zábavu zámeckých dětí. Naše děti se
nemohou nabažit lezení po napodobenině hradu o něco většího, než je
dospělý člověk, a teprve další skupina
návštěvníků nás donutí hrádek opustit.
V létě tu asi budou fronty nedočkavých
dětí. Po modré značce pokračujeme
směrem k rozhledně, a přestože ji dlouho vyhlížíme, objevuje se zčistajasna
na okraji bývalého lomu.
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skou nížinu. Vzhledem ke speciﬁcké
konstrukci rozhledny je možný pobyt
jen 6 osob současně.

ROZHLEDNA BÁRA
To by snad pochopil i kůň

Jelikož se ta příjemnější část města
nachází u řeky Chrudimky, rozhodujeme se nasvačit právě u ní. Společnost
nám dělají divoké kachny, cyklisté na
cyklostezce, a to všechno včetně výhledu na slatiňanský zámek a kostel
svatého Martina. Zámek je otevřený jen
v turistické sezóně, proto navštěvujeme zámeckou zahradu s výběhem koní
Převalských. Procházíme celou zahradou a narážíme na začátek naučné
stezky vedoucí na Kočičí hrádek. Obnovená naučná stezka nás za pilného
plnění úkolů dovede do kopce k hipologickému muzeu na Švýcárně. Odtud je
to kousíček ke Kočičímu hrádku.

Rozhledna ve výšce 350 metrů
nad mořem o výšce téměř 30 metrů
je unikátní svojí konstrukcí ve tvaru
komolého trojbokého jehlanu viz fotograﬁe. Rozhledna byla postavena
ze dřeva místních lesů – modřínu
a dubu a otevřena v červnu 2008.
Čtyři dny po slavnostním otevření se zde prohnalo tornádo o síle
F2 (větrný vír o rychlosti větru 180
– 250 km/h), které kromě poničení
okolních obcí a lesů zcela zničilo
i nově postavenou rozhlednu. V září
2009 byla slavnostně otevřena rozhledna Bára II s větší odolností vůči
větru a s životností zhruba 20 let.
Otevřená je od dubna do října a z
vyhlídkové plošiny ve výšce 16 metrů je výhled na Chrudimsko a Polab-

Kočičí hrádek

Rozhledna Bára

U rozhledny je malé dětské hřiště
a sezónní občerstvení. Velké kameny
z blízkého lomu slouží k posezení, přelézání či jako stativ pro fotografy. Vedle
rozhledny je též lanový park. Menší ze
dvou lanových stanovišť je pro děti do
10 let, druhé je pro děti a dospělé od
12 let. Na jedenáctileté děti se asi nějak
zapomnělo… Když jsme se dostatečně
nabažili tohoto příjemného místa, vracíme se kousek zpět a jdeme po žluté
značce asi 500 metrů. Trochu nečekaně
objevujeme opravdovou venkovní tělocvičnu, která nás mile překvapila svojí
vybaveností. Systém různých hrazd,
protahovaček a přelézaček je vhodný
pro malé i velké. U tělocvičny také potkáváme ptačí budku č. 21, což bude
nějaký systém většího množství ptačích
budek spravovaných městskými lesy.

Venkovní tělocvična
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k bývalé rozhledně na Chlumu, která
sloužila i jako požární hláska. V roce
2013 byla hláska opravena a dnes je z
ní omezený výhled směrem na Kochánovické rybníky. Především je to příjemné
místo s ohništěm a posezením pro turisty.
Už se příliš nezdržujeme a pospícháme
za utišením hladu do restaurace Monaco. Už jen míjíme další venkovní tělocvičnu a sedáme si do téměř plné restaurace. Restaurace Monaco má svérázný
architektonický styl a původně celodřevěná restaurace je dodnes cílem turistů.
Jídelní lístek nás sice příliš nenadchnul,
v podstatě jen minutkovou kuchyní, ale
hlad jsme obstojně zasytili a obsluha
byla bezchybná. Venkovní dětské hřiště
a perníková chaloupka by dokázaly zabavit děti na hodně dlouho, ale již nás
tlačil čas vzhledem k odjezdu vlaku. Cestou přes obnovenou višňovou alej jsme
narazili na bronzovou plaketu Jaroslava
Vrchlického, který zde po mnoho let trávil
letní prázdniny. Z druhé strany křemencové skalky jsou pěkná boží muka, od

kterých je výhled do údolí Chrudimky. Zastavujeme se ve městě ještě v cukrárně
stabilizovat přemaštěné chuťové buňky a
pokračujeme na vlakové nádraží. Přestože byl výlet dlouhý pouhých 12 kilometrů,
jsme již notně unaveni.
KDE SE TAKÉ MŮŽETE ZASTAVIT:

Restaurace Monaco
www.restauracemonaco.pardubicko.com

Restaurace Na Hájence:
www.restaurace-nahajence.cz

Restaurace a penzion U zámku
www.ubytovani-uzamku.cz

INFORMAČNÍ ZDROJE:
Stránky zámku ve Slatiňanech:
http://www.zamek-slatinany.cz/
Webová stránka turistického regionu Chrudimska – Hlinecka: http://www.navstevnik.cz/

Ptačí budka č. 21

MĚSTSKÉ LESY CHRUDIM
Prakticky u Slatiňan několik kilometrů za Chrudimí se nachází
rozsáhlý lesní komplex, který patří
městu Chrudim. V roce 2004 byla
část lesa vyčleněna jako příměstské lesy s rekreační funkcí. S pomocí dotací z Evropské unie se podařilo zpevnit a propojit lesní cesty
a vybudovat celou řadu zajímavostí. Kromě již zmiňované rozhledny
Bára se zde nachází lanový park,
lesní tělocvična pro děti i dospělé
a naučné stezky. Pro školy a školky je možné objednat kurzy lesní
pedagogiky, což je forma výuky o
přírodních procesech přímo v lese.
V tomto roce bude dokončen projekt cykloparku – výstavby lesní
stezky pro terénní cyklistiku.

Po mírném sestupu přicházíme do
údolí Kochánovických rybníků, kde nacházíme další naučnou stezku o zdejší
přírodě. Měníme žlutou značku za zelenou a po menším výstupu docházíme
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Zde vaří baba Jaga

RNDr. Jakub Munzar
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POHÁDKA O ZAJDOVI
Zajda se původně vůbec nejmenoval Zajda, ale byl trumpeťák. Foukat
uměl pomalu jako bůh, to se muselo
nechat. Ale utíkal. Jakmile spustila muzika, „honil zajdy“. V hantýrce Kmochova orchestru to znamenalo, že spustil
občas rychleji, nežli měl. Osud samouků. Chtěl bych vám o něm povědět pohádku, protože to byl synek Oseka. Měl
maminku z Oseka, tatínka z Oseka a ti
měli skromné hospodářství. Tatínek hrál
na heligonku. K ní uměl zazpívat všechno, co se kde šustlo, a měla ho ráda
každá hospoda. Jojo. Hospoda bez muziky – to je jako hospoda bez píva, říkalo se tenkrát. Jedna osecká hospoda
muzikou doslova žila. Trčela rohem do
silnice, co se v tom místě lámala zatáčkou. Sotva se tam protáhl žebřiňák.
A tak ji pro jistotu vojenští kartografové zanesli do map. To proto, aby se
Oseku vyhnula každá armáda, páč by
se sem nevešla. Kam se nevejde armáda na pochodu, musí stát. A když stojí právě u hospody, kde břinká muzika
a pípa točí pívo jako křen, je s armádou
amen.
K panu Kmochovi do kapely se
dostal Zajda přes svého tatínka. Ten
se znal s Kmocháčkem z vlaku, páč
spolu jezdili studovat do Prahy. A na
jeho radu Matějovi koupil trumpetu.
A bral synka do polí. Když oral, vláčel
nebo sel, synek mu troubil do díla. Během pár let zvládal maličký Matěj svoji
trumpetku tak bravurně, že tatínka napadla jednou po senách věc. Sebral
synka, ten trumpetu a hurá do Kolína, kde se konala velká tancovačka.
Hrála tam zrovinka Kmochova kapela.
A vždycky, když kapela nabírala
na trumpety, ozvala se pod podiem
z parketu ještě jedna. Ale jaká! Nejen,
že treﬁla přesně nápěv. Ona jej rozvedla tak, že ji ostatní trumpety musely
chtě nechtě následovat! Kapelmajstr
Kmoch z toho byl paf. Co mu to dalo
za práci napsat písničce aranži tak,
aby to znělo všemi nástroji od podlahy
– a tady ta trumpetka to foukne z prvního! Mezi lidmi to způsobovalo veselí, jak si ta trumpetka hezky s kapelou
přihazovala. Dokonce najednou pan
Kmoch tu svoji kapelu odmávl a dal
trumpetce z davu sólo, aby konečně
viděl, kdo jej tak celou dobu pošťuchu-

je! Zajda to vystřihl tak bravurně, že mu
tleskalo všechno, co na tom plese bylo.
Slovo dalo slovo a Zajda se v Kmochovce usadil k trumpetám a mohl hrát
po tancovačkách. Bývaly i v osecké
hospodě Na Háčku, jak jí tehdy lidi
mezi sebou říkali. To do Kolína přijely
dva velké povozy s párem vraných koní
a s párem grošáků. Kapela se naložila
a tradá do Oseka. Co vám budu povídat! Cestou to spustili s plnou parádou!
Jen si to představte – kolem nádherný
červnový podvečer. Všude voní kytičky,
stromy šumí pod nedozírným nebem
a tím vším jede na povozech kapela
a hraje zvesela Aničko šafářová! Pak
se Na Háčku točilo selátko, všeliká
drůbež a ryby, jak pro samotného císaře pána, pívo teklo proudem a ti muzikanti hráli a cpali se, páč se uměli
radovat ze života.
Narváno tam bylo k prasknutí – na
to byl Mistr Kmocháček zvyklý. Ale co
jej udivilo, byly osecké slečny. Všechny byly krasavice krev a mlíko. Žádný
uvadlý a upejpavý krasotinky z města.
A tak jim Mistr Kmocháček se Zajdou,
co k tomu vystřelil sólo na trumpetu, napsal pochod jak zvon!
Holky osecký jsou hezký všecký,
ty milujou od pekla po brány nebeský.
Od pekla po brány, jó až do ráje,
každá holka z Oseka, každá hezká je.
Jedna veliká, druhá malinká,
hned se roztočí, když je muzika.
Hned se roztočí holky Na Háčku,
tak nám od podlahy zahraj,
Kmocháčku!
A pak přišla válka. Zajdu povolali
hned ve čtrnáctém ke 12. zeměbraneckého pluku Čáslav a k boji neměl
trumpetku, nýbrž ﬂintu s bodákem.
Byl to voják jak řemen. Přečkal první
měsíce na východní frontě, kdy padlo
mnoho vojclů, neboť nikdo neměl tušení, co dělat, když spustí oheň mašinkvér. Nebo zasviští granát. V šestnáctém roce byl ze Zajdy mazák. Nejenže
viděl, co se kolem něj děje. Zajda to
i slyšel. Když přišli Rusové poprvé
s těžkým minometem, zazněl nad
frontou nový zvuk. Mina letěla jako

popelnice – byla opravdu tak velká
a bylo ji vidět. Když se pádem přiblížila, velice temně zazvučela. Štěklo
to a ze země se zvedla obrovská fontána prachu, krve, železa a hlíny. Visela
ve vzduchu jako věž katedrály. A pak
vydechla a pršela na zem. Před minou se dalo utéct. Dalo se utéct ipřed
těžkými kusy granátů. Člověk v bubnové palbě nesměl zmizet v zákopu,
schoulit se do klubíčka šílený k smrti
a čekat na smrt. Musel se na ni dívat a
musel ji poslouchat. A Zajda ze zákopu
koukal a poslouchal. Když se mu něco
nezdálo, stačilo popojít o deset metrů
– a člověku to zachránilo život. Až se
zdál být novým vojclům, co přicházeli
v houfech na frontu, jako nezranitelný bůh. Měl jich vždy v bubnové palbě
kolem sebe hrozen.
Na počátku léta 1916 Rusové zahájili mohutnou ofenzívu. Vyhnali je ze
zákopů. Sotva se zakopali, vyhnali je
druhý den. Když to trvalo dva týdny,
udělal Zajda něco, o čem se vyprávělo ještě u Piavy. V té nejhorší bubnové
palbě položil ﬂintu, vyskočil ze zákopu
a šel. Kolem něj vystřelovaly ze země
fontány – a Zajda šel. Řvali na něj,
ať sebou sekne, ať se vrátí, jenže v rachotu granátů člověk slyšel maximálně sám sebe. A pak nebe nad Zajdou
zahučelo. A snášelo se přímo na něj
těžkým kusem. Bum! Všichni do jednoho to vidí. Prach si sedá. A Zajda se
zvedá a jde! Zaslechl nad sebou to dunivé zaječení a sekl sebou vycepovaný léty v zákopech. Zlatý Zajda! Jenže
on nedbá toho štěstí života ajde frontou přímo před sebe! Ruce podél těla
jako by hladil obilí. Jako by byl doma
v polích, ve vlídné a heboučké krajině Polabí. Rusové jej vidí. Nestřílí na
něj. Nemá zbraň. Fronta na okamžik
umlkne. Řveme na něj „Zajda, Zajda!“
Naproti v zákopech Rusové slyší jeho
jméno. Taky řvou „Zájda, Zájda!“ Neboť
jsou to vojáci a vidí zázrak. Vidí vojcla,
co jde nedotknutelný smrtí šílenstvím
světa. Zastavil se před jejich první linií
zákopů. Dívá se před sebe – Rusové
mávají, ať skočí dolů…Má to pár metrů…A Zajda se otáčí a jde zpět. To je
šílenství! Tak malinko měl ke spásnému zajetí! Když jde ke svým, začíná
se zase zvedat lavina fontán. Nevšímá
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si toho. Hladí obilí! Je to neuvěřitelné,
ale Zajda za chvilku padá vysílený do
zákopu. Třese se hrůzou. Je netknutý.
Bubnová palba uvadá. Slyšíme Rusáky, jak řvou „Zájda, Zájda!“ Řvem taky
„Zajda, Zajda!“ Za chvíli řve kilometrová fronta, aniž by vojáci v dálce věděli
proč. Kdyby na ně tenkrát koukl svět z
nebe a slyšel, co se děje, nejspíš by si
myslel, že je na jiné planetě. Je to ale
blbost. Války jsou jen na Zemi.
Matěj padl v roce 1917 v díře na
břehu řeky Piavy. To člověk začal
drkotat a skřípat zuby. Nešlo to zastavit. Lilo a řeka se rozvodnila do zběsilé a šílené zrůdy. Všude voda. Podzim
zvedal z Alp chlad, co prolezl do morku
kostí.
V člověku se něco zlomí… Už nechce zabíjet a hádat se se smrtí. Vařili
mu čaj na ohníčku ze střelného prachu
italských patron – to bylo jediné, co tam
hořelo. Nebyl schopný ani pít. Pohladil
obilí a umřel.
To odpoledne byly ženský na březích Bačovky a máchaly prádlo. Byla
tam i maminka Zajdy. Vojenská pošta ji
nenašla doma. Šli přímo k ní.
Byli nezadržitelní a jejich poselství
bylo také nezadržitelné. Měla tou chvílí
v ruce velkou bělostnou cíchu. Položila ji do vody. Matěj…syneček…Třeba
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je jenom raněný, leží v nemocnici a
chtějí jí říci, že má novou polní poštu…
-Třeba…-Nikdo už ji nikdy neviděl se
usmát. Usmála se obrovskou úlevou
jen těsně před tím, nežli se nad ní
zavřel svět a ona vydechla naposled.
Veliká bílá cícha se tenkrát zvedla
proudem Bačovky a odplula někam do
zapomenutí…Snad až do Labe a Labem do věčného moře. Ženský na břehu se té bílé vlající cíchy hladící tiše
dno Bačovky, bály dotknout. Taky to
byly maminky.
Holky osecký, jsou hezký všecký…
Kdykoli chtěla muzika Na Háčku spustit tu písničku, padl na hospodu stín.
Naposledy v pátek 13. června roku
1924.
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rozplakala. Myslel jsem, že dojetím.
A ona mi řekla – hochu, nic tam o mně,
tatínkovi a mamince nepiš… Lidi jsou
svině…Vůbec jsem nečekal, že to řekne. Že řekne takové slovo…-Slíbil jsem
jí, že když už něco napíšu, nebudu
připomínat její dívčí jméno. Dlouho
jsem nevěděl, jak pohádku o trumpetě
co přihrávala Kmocháčkovi z tančícího
parketu navléknout na podobné osudy
oseckých jmen a hospod…
Až jsem se u píva potkal s dobrými rodáky. Jojo – ještě žijou. Navzdory věku a osudu umí pohladit obilí.
Sedláci...
Autor: Luboš Szmatana
Ilustrace: Jiří Vančura

Zůstala po ní jen ozvěna. A nejen po
ní. Ten den umřela právě ta heligonka…
Námět pohádky vznikl na hřbitově.
Sekám trávu. Přišla paní. Schoulená stářím. Donesla kytičku a položila na trávu sotva znatelného hrůbku.
Ptám se jí, komu? A tak mi vyprávěla.
Chodila od hrobu ke hrobu. Na mnohých nebylo vidět pořádně ani jméno,
nebo to byl jen betonový rám v zemi
bez ničeho, co by připomínalo osud
člověka. Chodila od hrobu k hrobu
a vyprávěla mi. Povídám jí, že bych
o tom všem – a o ní napsal pohádku do Osečanu. A ta stařičká paní se

Poznámka redakce:
V minulém čísle bylo chybně
uvedeno jméno autora ilustrace
k pohádce O Šanghaji. Tímto se
panu Jiřímu Vančurovi a všem
čtenářům omlouváme za tiskovou chybu.
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POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCI
Přiláká atraktivní odměna
rekordní počet účastníků
či zvučná jména
do Velkého Oseka?
Sokol atletika Kolín a přátelé atletiky si Vás dovolují
pozvat na tradiční běh

Kolín-Velký Osek-Kolín (KVOK).
Tento rok proběhne již 56. ročník a organizátoři si přichystali
několik revolučních novinek.
Cílem je přilákat velký počet účastníků a i nějaká zvučná jména.
Pomyslnou třešničkou na dortu by byl nějaký zahraniční účastník. Z tohoto
důvodu byla délka trati přizpůsobena z 20 km na klasický půlmaratón a datum

na 13. dubna 2014. Začátek
v 10:00 na atletickém stadiónu v Kolíně.
závodu přesunuto

závodu bude tradičně

Prezentace pro účastníky začíná již v 8:30 a startovné za tento životní zážitek
činí pouhých 100 Kč. Letos můžeme očekávat rekordní časy nejenom vzhledem k nabitému startovnímu poli, ale také vzhledem k tomu, že motivací pro
účastníky jsou i hodnotné ceny v podobě bohaté tomboly. A tečkou nad „i“
je odměna 5 000 Kč pro vítěze s časem pod 1:10 h. První běžce, kteří budou
vbíhat do -Velkého Osek, očekávejte tedy 13. dubna okolo 10:30 (doporučujeme poslouchat místní rozhlas).
Přijďte podpořit nejen místní rodáky, kteří se účastní tohoto závodu, ale i ostatní
běžce a staňte se součástí historie. Protože kdo nebude na této společenské
události roku, jako by nebyl.
Detailnější informace naleznete na

www.vytrvalci-kolin.estranky.cz.
Petr Cícha, Vojtěch Hrabánek
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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
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ZEDNICTVÍ KOLAROVSKÝ
Kvalita a osobní pĜístup



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
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KÁCENÍ A ŘEZ
RIZIKOVÝCH
STROMŮ
STROMOLEZECKOU
TECHNIKOU.
Lukáš Jiráček, DiS.
Dr. Ant. Dvořáka 2064,
288 02 Nymburk
IČ: 713 69 660

tel.: 606 527 091

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

VINOTÉKA „U MERYNKY“

„Život je příliš krátký,
abychom pili špatná vína“

VÍNA Z MORAVY:
- sudová
- jakostní odrůdová
- s přívlastkem
- dárková balení
Jeronýmova 282, Velký Osek (Otevírací doba: Út-So 1600-2000)
tel: 776 669 935

www.umerynky.cz
PŘÍSPĚVKY DO OSEČANU
Chcete svůj názor sdělit ostatním? Vyjádřete se k dění v naší obci. Čtvrtletník Osečan je vám k dispozici.
Vaše příspěvky, osobní oznámení a inzerci můžete nechat na Obecním úřadě ve Velkém Oseku nebo je zašlete
na e-mail: osecan@velky-osek.cz. Nepřijímáme anonymy. Osečan mohou využít také místní podnikatelské
subjekty pro reklamu nebo PR články za účelem podpory místního podnikání, kdy je pro ně určena zdarma
1. čtvrtstrana A4. V případě zájmu ﬁrem se sídlem mimo obec Velký Osek podléhá zveřejnění inzerce cenám
dle aktuálního ceníku, který je k dispozici na místním OÚ. Uzávěrka pro příjem příspěvků do příštího čísla je
30. 5. 2014.
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