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Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

na rekonstrukci ulice Dukelských hrdinů
(od obchodu „Desítka“ k hlavní silnici Revoluční) ve výši 85 % rozpočtových nákladů, tj. dotace činí cca 11,7 mil. Kč. Po
výběru vhodného stavitele do konce roku
2014 bude vlastní rekonstrukce probíhat
od února do června 2015. Budeme se
tedy společně těšit na výsledek opravy
této důležité páteřní komunikace.
Obec však v průběhu léta nezahálela
a udělala mnoho užitečných prací. Především byly dokončeny projekty výměna
oken a zateplení mateřské a základní
školy za cca 16 mil. Kč, na které obec získala dotaci cca 12 mil. Kč. Zároveň bylo
po létech intenzivního používání nezbytné
provést renovaci podlahy v tělocvičně základní školy a obnovit povrch venkovních
hracích ploch na školním hřišti.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
letní prázdniny jsou za námi a počasí
přálo příjemnému lenošení u vody i zajímavým výletům. Snad se Vám podařilo
nabrat tolik sil, kolik jich bude třeba do
období babího léta, barevného podzimu
a předvánočních příprav.
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V době, kdy dostáváte tento Osečan
do rukou, je dokončován park před Dělnickým domem, na který obec dostala dotaci
cca 320 tis. Kč. Půjde o místo, kde budou
moci strávit příjemné chvíle staří i mladí.
Herní prvky jsou pro děti do 10 let a věříme, že i nové lavičky budou používány jen
tím správným způsobem.
Podzim tohoto roku je pro Vás zajímavý i jinou věcí. Po 4 letech proběhnou
komunální volby do zastupitelstva obce.
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hodovat o dalším osudu a směřování naší
obce. Při hodnocení končícího volebního
období 2010 – 2014 a při výběru svých
kandidátů do zastupitelstva obce je třeba
vzít v potaz reálné možnosti obce, zejména ﬁnanční, a těm musí odpovídat i reálnost volebních slibů a priorit. Kromě volby
celé kandidátky najednou můžete vybírat
i konkrétní kandidáty tzv. „kroužkováním“
zároveň z různých kandidátních listin. Celkově má být zvoleno 15 členů zastupitelstva a zastupitelstvo bude následně volit
starostu, místostarostu a členy obecní
rady. Věřím, že se rozhodnete v nejlepším zájmu naší obce. Tímto velice děkuji
všem členům zastupitelstva obce, členům
výborů a komise a jejich předsedům a
rovněž občanům obce, kteří konstruktivní spoluprací a podporou nemalou měrou přispěli ke zlepšení života a prostředí
v obci ve volebním období 2010 – 2014.
Milí čtenáři, přeji Vám, ať je pro Vás
nadcházející podzim barevný a ať Vám
případný déšť a foukání větru nezpůsobí
žádné nemoci a neuberou dobrou náladu.

Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
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ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V červnu 2014 proběhla dvě a mimořádně v srpnu 2014 jedno veřejné
zasedání zastupitelstva obce Velký
Osek. Na nich se rozhodovalo mj.
o koupi fotbalového hřiště, o zahájení
výběru nového provozovatele restaurace v Dělnickém domě, o jmenování
nového ředitele/ředitelky Masarykovy
základní školy, o stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období
2014 – 2018, o úpravě zadávacích
podmínek na výběr dodavatele kanalizace.
Termín zasedání zastupitelstva
včetně návrhu jeho programu je vždy
vyvěšen 7 dní před konáním zasedání na úřední desce před obecním
úřadem, na webových stránkách obce
www.velky-osek.cz a na obecních
vývěskách po obci. Každé zasedání
zastupitelstva je veřejné, pracovní,
o jednotlivých bodech programu se
vede diskuse, kdokoliv z veřejnosti,
občanů má právo vystoupit a přednést
svůj podnět či postřeh, můžete se tak
vyjadřovat k dění v obci přímo osobně.
Nejbližší zasedání zastupitelstva
obce Velký Osek se bude konat dne
23. 9. 2014 na Obecním úřadě obce
Velký Osek. Není-li níže podrobně
popsáno dění ze zastupitelstva obce,
je možné se seznámit se zápisy
z jeho zasedání na webových stránkách obce nebo na Obecním úřadě
obce Velký Osek.

1. ZAHÁJENÍ DOSTAVBY
KANALIZACE SE POSOUVÁ
V předchozích Osečanech jste se
mohli dočíst, že dostavba kanalizace
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h ž l tento termín
začne v září 2014, b
bohužel
se posouvá pravděpodobně na přelom
října a listopadu 2014. Důvodem je,
že podmínky pro výběr stavitele musel
posoudit i poskytovatel dotace Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP),
který své vyjádření sdělil v polovině
července 2014. Následně muselo zastupitelstvo ještě podmínky upravit, jelikož
do soutěže se chtějí přihlásit i zahraniční
ﬁrmy (např. z Německa), a proto musel
být vydán požadavek na odbornou autorizaci některých vedoucích pracovníků
stavitele dle českých norem (německý
inženýr musí totiž nejprve získat povolení od českých úřadů vykonávat své povolání v ČR, což trvá až 60 dnů). Pokud
by obec úpravu podmínek neprovedla a
pokud by současně neprodloužila lhůtu
pro podání nabídek až na konec října
2014, byl by výběr stavitele prohlášen
zahraničními ﬁrmami za diskriminační a v rozporu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek. To by vedlo ke zrušení výběrového řízení a k opakování
celé soutěže od začátku. S vydáním
požadavku na českou autorizaci je lhůta
pro podání do konce září 2014. V říjnu
2014 pak bude na základě podaných
přihlášek vybrán stavitel. Omlouváme
se za tyto prodlevy, ale bohužel nejsou
vyvolány ze strany obce.
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projekt výstavby Národního bruslařského stadionu, když Ing. Jiří Otta nezajistil
několikrát slibovaného investora. Tento
neúspěch vedl věřitele, kteří na základě dohod s Ing. Ottou půjčili společnosti cca 8 mil. Kč na projektové práce,
k rozhodnutí majetek společnosti prodat, aby své peníze získali co nejdříve zpět. Obec se od roku 2011 snaží
získat fotbalové hřiště zpět do svého
vlastnictví, ve kterém bylo do září 2007.
Bohužel, ani nabídka 1 mil. Kč nebyla
pro věřitele dostatečná, proto jednání
budou pokračovat. Je třeba si uvědomit, že každá koruna vydaná za nákup fotbalového hřiště omezuje další
investice v obci. Proto nemohla obec
zatím nabídnout vyšší cenu, jelikož
by nemohla realizovat jiné projekty.
Budeme se však i nadále snažit získat za rozumných podmínek fotbalové
hřiště do majetku obce, aby mohlo být
i nadále plně využíváno spolky a fotbalovými kluby.

3. NOVÝ ŘEDITEL
MASARYKOVY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY VELKÝ OSEK
V dubnu 2014 podal Mgr. Václav
Kobera rezignaci na svou funkci ředitele základní školy ve Velkém Oseku.

Zpravodaj obce Velký Osek
Po provedení odborného hodnocení
konkurzní komisí byla doporučena ke
jmenování do této funkce Mgr. Zuzana Strejčková. Po seznámení s její
koncepcí vedení školy zastupitelstvo
jednohlasně souhlasilo jmenovat ji do
funkce od 2. 8. 2014 na dobu 6 let dle
školského zákona. Paní Mgr. Strejčkové
přejeme mnoho úspěchů a dobrou spolupráci s dětmi, rodiči, učiteli a všemi
pracovníky školy. Panu Mgr. Koberovi
patří veliké díky za jeho působení ve
vedení školy od roku 1992. Přejeme mu
mnoho zdaru v jeho dalším pracovním
i soukromém životě.

4. REALIZOVANÉ
A PŘIPRAVOVANÉ
PROJEKTY
Z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP StČ) obec
získala dotaci 85 % nákladů ve výši
cca 11,7 mil. Kč na rekonstrukci ulice
Dukelských hrdinů (od obchodu „Desítka“ k hlavní silnici Revoluční). Realizace spočívá v rekonstrukci dešťové
kanalizace, povrchu pozemní komunikace, výstavbě podélných parkovacích
stání na jižní straně ulice a v zeleném
pásu na severní straně. V průběhu této
akce by měly být opraveny chodníky

a modernizováno a rozšířeno veřejné
osvětlení. Všechny křižovatky mají navrženou zvýšenou úroveň, aby řidiči
před příjezdem k nim zpomalili svou
jízdu, tím bude zvýšena nejen jejich
bezpečnost, ale i chodců a cyklistů.
Po získání dotace cca 320 tis. Kč
na II. etapu parku u Dělnického domu
byl proveden v červenci 2014 výběr
dodavatele a v září 2014 bude park dokončen. Věříme, že se stane místem k
příjemnému posezení, dětskému hraní
a procházkám.
Na projekt výměny oken a zateplení obecního úřadu byla obci přiznána
od SFŽP dotace ve výši 75 % nákladů ve výši cca 2 mil. Kč, realizace má
proběhnout na jaře 2015. Díky tomuto projektu by mělo dojít ke zlepšení prostředí nejen pro zaměstnance,
ale i pro občany a sdružení, kteří rovněž prostory obecního úřadu využívají.
Počátkem září 2014 proběhne
v prostoru křižovatky ulic U Máčidla
a Přemyslova k výstavbě nového
dětského hřiště ve spolupráci s lidmi ze sdružení Korálek. Tím dojde
ke zkrášlení dalšího místa v obci.
Obec byla rovněž úspěšná se žádostí o dotaci na pořízení multifunkčního stroje na údržbu ulic a veřejných pro-

stranství (čištění, zametání, zalévání,
převoz materiálů aj.). Předpokládaná
hodnota multifunkčního stroje se pohybuje okolo 4,5 mil. Kč, přičemž dotace
činí cca 4 mil Kč. Pořízení vozu proběhne na počátku roku 2015, až bude
znám výsledek soutěže o dodavatele.

5. STANOVENÍ POČTU
ZASTUPITELSTVA
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ
2014 - 2018
V souladu se zákonem o obcích
zastupitelstvo obce schválilo v červnu
2014 počet členů zastupitelstva pro následující volební období 2014 – 2018.
Počet byl s ohledem na velikost obce,
počet obyvatel a množství rozhodovaných záležitostí stanoven na 15. Toto
umožní i větší míru zapojení občanů
do rozhodování v obci. Zároveň tím
vznikne rada obce, která je operativním rozhodovacím orgánem obce,
jenž se schází kolektivně v počtu 5 členů volených z řad členů zastupitelstva.
Ve srovnání s jinými obcemi v ČR není
tento přístup ke stanovení počtu členů
zastupitelstva nijak výjimečný, naopak
usnadňuje a urychluje se tím rozhodování o mnoha věcech. Náklady na
zřízení a fungování rady obce jsou minimální v řádu desítek tisíc korun ročně. Čas a kolektivní rozhodování bývá
velmi často i podmínkou pro úspěšné
získávání dotací.

ZÁVĚREM
Věřím, že Vás zajímá dění v obci,
a proto se Vás o něm snažím 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 příjemný barevný podzim a veselou mysl.

2. KOUPĚ
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Zastupitelstvo obce se v polovině června rozhodlo podat nabídku na
koupi fotbalového hřiště a souvisejících
pozemků za 1 mil. Kč. Nabídka byla podána konkurznímu správci, který vykonává správu nad majetkem společnosti
Velkoosecká sportovní, a.s., tedy i nad
fotbalovým hřištěm. Do konkurzu se
tato společnost dostala poté, co skončil
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Také škola se dočkala rekonstrukce.
(Foto: P. Drahovzal)

Opravená mateřská škola.
(Foto: P. Drahovzal)

Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce
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ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(ČERVEN – SRPEN 2014)

SLOVO
ZASTUPITELŮ
ČTVRTÝ ROK VE FUNKCI
MÍSTOSTAROSTY OBCE

/sKdE1:h/>͗
ϴϬůĞƚ͗
ϴϱůĞƚ͗
ϵϭůĞƚ͗
ϵϮůĞƚ͗
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hs\E1DE>^ds1͗

Každý rok informuji na tomto místě
o své práci místostarosty obce, o svých
názorech na dění v obci i o práci zastupitelstva obce z mého pohledu. Volební
období končí a je proto možné rekapitulovat, co se podařilo, co ze svých slibů
jsme splnili, případně co a proč se nepodařilo.

ĚĞŶĢŬsĂƌŐĂʹ:ŝƚŬĂEŽǀĄŬŽǀĄ
DŝůĂŶWƎŝƐƚŽƵƉŝůʹ,ĂŶĂWƎşŚŽĚŽǀĄ

V minulosti jsme již podrobně
popsali, v jakém neradostném stavu
jsme v roce 2010 převzali obec a její
ﬁnance. Dluhy činily cca 24 miliony Kč,
obec vázaly nevýhodné smlouvy, nebyly peníze na běžný provoz obce.
V takovém stavu ﬁnancí obce jsme ani
nemohli žádat o dotace, nemohli jsme
doložit, jak bychom proﬁnancovali spoluúčast na akcích.

ϱϬ>dhs\E1DE>^ds1͗
:ĂƌŽƐůĂǀĂĚĞŸŬĂƵŬĂēŽǀŝ
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ŵĂƚƌŝŬĄƎŬĂ
KďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵ
sĞůŬǉKƐĞŬ

Protože ani starosta, ani ostatní kolegové v „Nezávislých“ neměli potřebné
zkušenosti v oblasti ﬁnancování, vyjednávání s dodavateli a řízení projektů,
pověřilo mě zastupitelstvo, abych převzal za tuto klíčovou oblast odpovědnost
a pokusil se poměry napravit. Spolu
se starostou jsme projednali s věřiteli
nové platební kalendáře a upravili hospodaření obce tak, aby byl odvrácen
hrozící bankrot. Značné prostředky
jsme ušetřili změnou dodavatelů komunikačních a jiných služeb. Bohužel
jsme v rámci šetření museli omezit
některé služby pro občany. Abychom
získali prostředky na projektové práce,

byli jsme nuceni zvýšit koeﬁcient daně
z nemovitostí. Považoval jsem to za
přechodné opatření, které zrušíme po
ozdravění ﬁnancí obce. Získali jsme
statisícové dotace ze Středočeského
kraje a TPCA. Umožnily nám mimo jiné
nakoupit zařízení pro knihovnu a hasiče, vybudovali jsme Obecní dvůr, postavili jsme chodník u školy, snažili jsme se
minimalizovat negativní dopady tranzitní dopravy obcí. Další peníze jsme
dostali z Ministerstva obrany a Ministerstva pro místní rozvoj – opravili jsme
pomníky, vybudovali jsme dětská hřiště.
Zásluhou starosty a dalších kolegů je
zlepšení třídění a svozu komunálního
odpadu, nedostatkem zůstávají vysoké
náklady na tuto službu. Pochvalu podle
mého názoru zaslouží i práce výboru
pro životní prostředí pod vedením pana
Fagoše a kontrolního výboru pod vedením pana Dupáka. Mnoho užitečné práce odvedl i výbor pro sociální politiku
pod vedením pana Hovorky.
Věnovali jsme se společně se starostou i „strategickým“ projektům. Projekt vodovodního přivaděče, vodojemu
a rozvodu po obci, jehož realizace vyřeší zásobování všech obyvatel obce
kvalitní pitnou vodou, je připraven
k podání žádosti o dotaci v příštím roce.
S projektanty ﬁrmy EnergyBeneﬁt Centre jsme připravili projekt zateplení MŠ
a MZŠ a získali dotaci v řádu milionů Kč, takže projekt byl realizován a
umožní obci ušetřit značné prostředky
na vytápění školy a školky. Začali jsme
s rekonstrukcí budovy Obecního úřadu, která bude dokončena zateplením
s využitím dotace, kterou jsme právě
obdrželi. Navázali jsme plodnou spolupráci se stavební kanceláří Ing. Krásného z Kolína, která pro obec mimo
jiné připravila studie a projekty na
rekonstrukci Dělnického domu a Domu
s pečovatelskou službou. Získali jsme
stavební povolení na rekonstrukci ulice
Dukelských hrdinů, obec získala dotaci
a rekonstrukce ulice bude realizována
v roce 2015.
Klíčovým projektem pro nás bylo
samozřejmě dokončení výstavby kanalizace. Předchozí vedení obce zde
naprosto selhalo, jejich žádost o dotaci
byla odmítnuta pro formální nedostatky
(byla špatně připravena) a obec ztratila
několik let, po které mohla již kanalizace
fungovat a náklady občanů na likvidaci
odpadních vod mohly být nižší. Spolu

Ročník XIX • 3/2014
s projektanty jsme projekt revidovali,
dojednali jsme nového administrátora
projektu a podali žádost o dotaci na
Státní fond životního prostředí. Její akceptací fondem v roce 2012 pro mne
skončila jedna etapa práce pro obec.
Finance obce byly stabilizované, platební kalendáře dojednané s věřiteli
zaručovaly každoroční snižování obecního dluhu v řádu milionů Kč, hlavní
investiční záměry obce byly podloženy
přísliby dotací nebo projekty a stavebními povoleními. Nastavili jsme pravidla
transparentního informování veřejnosti o činnosti zastupitelstva mimo jiné
i vydáváním inovovaného obecního
zpravodaje a vytvořením nové webové
prezentace obce. Protože jsem úkoly,
které mi dalo zastupitelstvo, když mne
pověřilo řízením ﬁnancí, projektů obce
a žádostí o dotace, považoval za splněné, požádal jsem ve druhé polovině
roku 2012 zastupitelstvo, aby tuto odpovědnost opět přeneslo na starostu.
Zastupitelstvo mi vyhovělo. Samozřejmě jsem i nadále na rozpracovaných
úkolech pracoval a řídil a organizoval
práce. Opravili jsme výmoly v komunikacích, rekonstruovali jsme Havlíčkovu ulici, postupně jsme rekonstruovali
obecní parkové plochy a dětská hřiště.
Ve druhé polovině roku 2013 se chování starosty, snad pod vlivem společných úspěchů, změnilo. Stále více času
trávil prací pro svého bývalého zaměstnavatele - Svaz měst a obcí v Praze.
Opakovaně informoval zastupitelstvo,
že v Praze tráví pouze 2-3 dny v měsíci,
požadoval však po mě schválení (podpis) náhrad cestovních výdajů za až 10
pracovních dnů měsíčně, strávených
ve SMO Praha. Konkrétní přínosy této
své činnosti pro obec však prakticky
neuvedl. Podle mého názoru si takovou
činnost starosty obec s jediným uvolněným zastupitelem, který svou pravomoc
na nikoho nedeleguje, nemůže dovolit.
Nesouhlasil jsem ani s tím, že si starosta bez informování zastupitelstva systémem „sám o sobě pro sebe“ stanovil
výplaty různých dávek (např. ošatného
12 tis. Kč ročně). Finanční výbor zjistil, že starosta vynaložil další nemalé
obecní prostředky, aniž je byl schopen
doložit nezbytnými doklady. Nepovažuji takový postup v situaci, kdy jsme
omezili sociální programy pro seniory
a zvýšili daně, za morálně přijatelný,
a se svým názorem jsem se na jednání zastupitelstva netajil. Jsem také jako
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místostarosta za odpovědné hospodaření spoluodpovědný. Do zápisů z jednání zastupitelstva se mé výtky v rozporu s jednacím řádem nedostaly, starosta
přestal zastupitelstvo o podstatných záležitostech informovat vůbec. Za těchto okolností již další spolupráce byla
obtížná, moje představy o otevřenosti
a transparentnosti jsou jiné.
Nedostatečné řízení obecních ﬁnancí se brzy projevilo – přestože

daňové příjmy obce se v roce 2013
meziročně zvýšily o 6,6 milionu Kč, dluh
obce na nezaplacených fakturách a
kontokorentním úvěru, který byl dlouho
stabilní, se na začátku roku 2014 zvýšil
o miliony Kč. Zdaleka to nelze vysvětlit jen realizovanými projekty. Některé
ze zaplacených projektů nejsou podle
mých informací pro obec přínosné, jsou
před zastupiteli utajovány a jejich smysl
je diskutabilní.
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Projekt dostavby kanalizace se
dostává do skluzu a problémů, výše
dotace mohla být podle mého názoru
pro obec podstatně příznivější, pokud
by se projednávání žádosti o dotaci starosta více věnoval. To poněkud znehodnocuje celkově velmi pozitivní výsledky
naší společné práce a ukazuje, nakolik
je pro obec důležité kolektivní rozhodování a otevřená komunikace. Nikdo
nemá patent na rozum a každý rozumíme něčemu jinému, proto existuje
zastupitelstvo jako suverénní kontrolní
orgán. Nemělo by proto být starostou
obcházeno.

Zpravodaj obce Velký Osek
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Kopii plánku mi promptně zhotovili odborníci sídlící v ulici Přemyslova, jestli víte, která to je.

Miloš Pták

Další aktuální informace naleznete
na webových stránkách www.velkyosek.biz.

RNDr. Vladimír Matuš
místostarosta obce

Takhle se v roce 2013 zvýšily příjmy
obce ze sdílených daní…

KRÁTKÉ HODNOCENÍ
VOLEBNÍHO OBDOBÍ
POHLEDEM „OPOZIČNÍHO“
ZASTUPITELE.
Čtyři roky uplynuly jako voda a je
čas na zhodnocení činnosti Vámi zvolených zastupitelů. Věřím, že se každý
občan-volič zamyslí nad tím, jak jeho
zvolení zástupci v zastupitelstvu obce
pracovali.
Volební sdružení nezávislých kandidátů Občané Velkého Oseku obdrželo
z 9 mandátů 2. Já jsem se do zastupitelstva obce dostal po trojím složení
mandátu mých kolegů na jaře tohoto
roku. Jako „opoziční“ seskupení k druhé kandidátce Nezávislí pro Velký Osek
jsme toho moc ovlivnit nemohli. Přesto
se nám podařilo aktivním přístupem
přimět ke změně rozhodnutí o ustanovení druhého uvolněného zastupitele
(místostarosta) a tím přinést úsporu více
jak 2 mil.Kč za nevyplacené odměny za
výkon funkce. Ostatně těch špatných
rozhodnutí, která se následně měnila,
byla celá řada. Vedení obce pracovalo
systémem pokusů a omylů.
Začalo to:
- osvobozením od poplatku za odpady
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… a takhle rostl od roku 2013
dluh na nesplacených fakturách
a kontokorentním úvěru. Pozitivní
vývoj z let 2011 a 2012 se vytratil.
pro ZTP a jeho následným zrušením
- zavedením ceníku služeb pečovatelské služby (např. donáška oběda za
30 Kč?! s následnou úpravou)
- výměnou vedení obecní společnosti
Velkoosecká sportovní, a.s. a následnou rezignací členů představenstva
- zákazem výherních hracích automatů
na celém území obce a následné povolení „vyvoleným“...
... a končilo:
- malováním zákazu stání před domem
v ul. Politických vězňů s jeho následným „vyzmizíkováním“
- schválením zadávacích podmínek na
výběr dodavatele realizace akce II. Etapy podtlakové kanalizace Velký Osek
s následným vypuštěním diskriminačních ustanovení.
O „ špatné“ atmosféře na zasedání
zastupitelstva se mohli přísedící přesvědčit sami, když viděli osočování starosty a výzvu k rezignaci místostarosty
v přímém přenosu.
Mimořádné zasedání zastupitelstva
dne 21.8.2014 by však přítomné doslova šokovalo. Jeden ze členů zastupitelstva obce Velký Osek – Mgr. Dupák, se
dostavil na zasedání v době, kdy jediný bod programu byl již prodiskutován,

pozměněn a upraven, oproti dopředu
zaslaným materiálům. Přesto se rozhodl hlasovat pro, ačkoliv nemohl vědět
pro co?! Ani já nevěděl, jestli se tomu
mám smát či brečet. A co Vy?

Zastupitel Jiří Otta

ULIČNÍ PLÁN
VELKÉHO OSEKU
Jelikož jsem zjistil, že ani rodilí
osečtí občané nevědí, kde je Komenského ulice (kde bydlím), ba ani Revoluční, a já zase nevěděl, která je
Havlíčkova, sestavil jsem „Uliční plán
Velkého Oseku.“
Myslím, že tím jsem posunul blíž
obec statusu města, neboť radnici má,
kostel má, jenom to náměstí chybí.
Abych nebyl znalý jenom já, zvažte
prosím, kdo ještě by mohl využívat článek pro zvelebení obce, např. pro přehled laviček (některé jsou ve špatném
stavu), neboť si také rád sednu, a to ne
jen v hospodě.
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ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
Vážení rodiče,
Dovoluji si Vás oslovit s blížícím se
začátkem školního roku. Od 2.8. 2014
jsem nastoupila do funkce ředitelky Masarykovy základní školy. Přestože jsem
byla jediným kandidátem na tuto pozici, doufám, že se mi podařilo konkurzní
komisi i zastupitelstvo obce přesvědčit,
že jsem vhodným kandidátem, a v následujících letech bych chtěla přesvědčit i Vás.
Ve své práci bych ráda navázala
na úspěchy školy v minulosti. Mohu se
opřít o kvalitní tým zkušených pedagogů, kteří jsou opravdovými odborníky. Společně se pokusíme budovat
moderní školu, která vychovává silné
osobnosti schopné kvalitního života
v moderní společnosti.

Svoji vizi jsem shrnula
do několika bodů:
„Škola pro život – škola, do které chodíme rádi“
-

-

-

-

-

Připravit děti na další vzdělávání
a celoživotní učení
Pomáhat dětem se speciﬁckými
poruchami učení překonat handicap
a úspěšně se zapojit do společnosti
Vybavit děti základními znalostmi
v humanitních i přírodovědných
předmětech
Rozvíjet v dětech zájem o studium
cizích jazyků, spolupráce s rodilými
mluvčími
Podporovat zájem o zdravý životní
styl, zdravé stravování a pravidelné
sportování
Vychovávat tolerantní, ohleduplné
a sociálně cítící osobnosti
Škola je centrem vzdělanosti
v obci – vytvoření komunitního
vzdělávacího centra

Před zahájením školního roku byly
nutné určité personální změny. Do 2.B
třídy nastoupí paní učitelka L. Stará
a do 4. třídy paní učitelka N. Lajková.
Obě jsou kvaliﬁkované a zkušené paní
učitelky. Doufám tedy, že rodiče obou
tříd budou spokojeni.

Chtěla bych vyvrátit i některé fámy,
které se objevily ještě před mým nástupem. Ve školství sice pracuji dlouho,
ale během své praxe jsem se nikdy nebránila novým metodám a postupům.
Proto nehodlám bránit učitelům, aby si
sami vybrali metody a způsoby své práce.
Co je pro mě a doufám i pro vás jako
rodiče důležité, jsou výsledky práce učitelů. Proto bych ráda pravidelně kontrolovala znalosti žáků v matematice a
českém jazyce, abychom měli přehled
o výsledcích vzdělávání. Našim společným zájmem je výchova a vzdělávání
Vašich dětí, proto musíme spolupracovat. Škola může poskytnout rodičům poradenskou službu v oblasti výchovného
poradenství, umožnit rodičům konzultace o prospěchu a chování formou osobních pohovorů. Budu ráda, když budete
této služby co nejvíce využívat.
Mým cílem je vytvořit ve škole prostor pro celoživotní vzdělávání. Ve spolupráci s obcí a místními spolky bychom
rádi pomohli organizovat kurzy keramiky,
zdravotního tělocviku, jazyků, kurzy PC,
odborné přednášky a besedy. Umožníme místním spolkům využívat prostory
školy a sportoviště v případě zapojení
školních dětí do činnosti oddílů.

V pátek 11. 7. 2014 se v Lysé nad
Labem konalo na výstavě Květy 2014
veřejné celostátní ﬁnále ﬂoristické soutěže „Staň se hvězdou ﬂoristiky!“, kterou
již třetím rokem vyhlásil Český zahrádkářský svaz. Naši školu a celý kolínský
okres odjížděl reprezentovat Marek Kučírek, který postoupil spolu s pěti dalšími soutěžícími ve své kategorii z regionálních kol. Tématem celé výstavy byla
„Zahradní slavnost“ a soutěžní práce
tedy měly být také v tomto duchu. Marek, který soutěžil v kategorii žáci, měl
za úkol vytvořit kytici z lučních květů a
osázený truhlík na terasu pro zahradní
slavnost. Všichni soutěžící měli k dispozici stejné rostliny, ty ale mohli doplnit
vlastním materiálem a přízdobou. Časový limit na obě práce byl necelé dvě
hodiny. Všechny výrobky byly opravdu
krásné, takže jsme s velkým napětím
čekali, jak je vyhodnotí porota složená z odborných ﬂoristů. A výsledek byl
úžasný! MAREK KUČÍREK OBSADIL
1. MÍSTO a stal se tak opravdovou
hvězdou ﬂoristiky!!!

Podpora sportu a zdravého životního stylu je pro mě velmi důležitá, proto
se zaměřím i na školní stravování. Vím,
že se jedná o nepříliš populární krok,
ale je nutné zvýšit cenu obědů. Na druhou stranu bych Vám společně s paní
vedoucí školní jídelny chtěla zajistit
kvalitní a zdravé potraviny. Ve spolupráci se školní jídelnou bychom Vám chtěli
nabídnout zdravé svačiny pro Vaše děti.
Informace o ceně obědů a nabídka svačin bude prezentována na webových
stránkách školy.
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Markovi srdečně blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů při studiu zahradnické školy. Poděkování patří také paní
Nesvadbové, která Markovi s přípravou
na soutěž pomáhala.

2. místo Bohatá Adéla běh 60 m

Ing. Alena Jílková

4. místo Bezucha Daniel běh 60 m

2. místo Novotný Hynek vrh koulí
2. místo Frintová Veronika
hod kriketovým míčkem
2. místo Šlehubrová Kristýna
atletický čtyřboj
5. místo Váňa Dominik skok daleký
Jiří From (Foto: M. Muniová)

Kopaná

Markova kytice (Foto: A. Jílková)

8. místo Šlehubrová Kristýna
hod kriketovým míčkem
8. místo Košatová Anna běh 60 m

2. místo družstvo 4.-5.tř. (Baloun,
Pelikán, Holý, Košata, Bayer, Průcha,
Novák, Žilka, Svoboda, Konyvka,
Krejčí)

10. místo Klimentová Alexandra
hod kriketovým míčkem

8. místo Král Dominik skok vysoký
8. místo Hanková Marina skok vysoký

10. místo Hartmanová Markéta
skok daleký
10. místo Bezucha Daniel běh 1000 m
10. místo Váňa Dominik atletický čtyřboj

6. místo družstvo 1.-3. tř. (Novák, Kuchař, Richter, Kalaš, Meloun, Koška,
Czako, Průcha, Vaníček, Kruliš, Eger)

KOLÍNSKÉ
SPORTOVNÍ DNY 2014
V prvním červnovém týdnu žáci naší
školy soutěžili v různých sportovních
soutěžích a disciplínách v rámci Kolínských sportovních dnů.

Naši atletičtí reprezentanti na slavnostním zahájení. (Foto: M. Muniová)
Vítězné družstvo 8.-9. tříd.
(Foto: M. Muniová)

VÝSLEDKY:

6. místo dívky 8.-9.tř. (Čandová, Hartmanová, Heresová, Roubalová, Švandová, Šamšová, Kysilková, Macurová, Bohatá)

2. místo From Jiří 9.B
2. místo družstvo chlapců 8.-9. tř.
(From, Kučírek, Bareš)
4. místo družstvo dívek 8.-9.tř.
(Roubalová, Heresová, Koděrová)

Družstvo 4.-5. třída, 2.místo.
(Foto: M. Muniová)

5. místo Roubalová Jana 8.tř.
8. místo družstvo dívek 4.-7.tř.
(Koldinská N., Koldinská K., Košatová A.)

Atletika

9. místo Košatová Anna 7.tř.

1. místo Hartmanová Markéta
vrh koulí

10. místo Koldinská Karolína 5.B
10. místo Heresová Kateřina 8.tř.

Florbal
2. místo chlapci 4.-5.tř. (Pelikán, Holý,
Košata, Bayer, Novák, Konyvka,
Kubík, Baoun)

Sportovní střelba

Marek Kučírek se stal vítězem
ﬂoristické soutěže. (Foto: A. Jílková)

7. místo Svoboda Jakub běh 800 m

1. místo družstvo 8.-9.tř. (Sodoma,
Rosendorf, From, Bendík, Nikles,
Karban, Jakubál, Šmiřák, Dohanič)

5. místo družstvo 6.-7.tř. (Kubík, Karban, Kučera, Keleš, Türke, Peřina, Eger,
Janda)

Mezi dvaceti zúčastněnými školami
okresu Kolín se neztratili a obsadili 9.
místo. Získali celkem 14 medailí.

Úkoly, které mám před sebou, nejsou snadné, ale chci Vám slíbit, že s
učiteli a pracovníky školy uděláme vše,
abyste byli s naší i Vaší školou spokojeni. Ráda Vás budu na stránkách Osečanu pravidelně informovat o naší práci.
Uvítám i Vaše připomínky či návrhy na
adrese reditelna@zsvelkyosek.cz.
Mgr. Zuzana Strejčková
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VELKÝ ÚSPĚCH
MARKA KUČÍRKA!
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Stolní tenis
2. místo Žilka Jan 4.tř.
3. místo Průcha Martin 4.tř.
5.-8.místo Morávková Nikola 5.B
5.-8.místo Kubík Aleš 7.tř.

1. místo Bartošová Nikola běh 60 m
2. místo Šlehubrová Kristýna běh 60 m

Mgr. Marcela Muniová
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
Při psaní těchto řádek si vždy uvědomuji, jak čas velmi rychle utíká. Doba
prázdnin a dovolených je za námi a horké léto, které jsme si letos užili do sytosti, se mění na léto „babí“. Dny se pomalu
krátí a prodlužující se večery dávají opět
příležitost vrátit se k četbě knih.
Co nového může nabídnout naše
knihovna? V tomto letním časovém
úseku nepřibylo mnoho novinek. Snad
jen několik titulů, které by vás mohly
zajímat. Jedná se o knihy, které v projektu „Česká knihovna“, vytvořeného na
podporu českých autorů a nakladatelství, věnuje stát prostřednictvím Moravské zemské knihovny v Brně průběžně
během roku veřejným knihovnám. Pro
naši knihovnu to představuje pro letošní rok 2014 přibližně čtyřicet publikací.
Z těch, které jsme již obdrželi, to jsou
z velké části knížky pro děti, jako například Veselá zahrádka (J.Suchý) - leporelo pro nejmenší, Máme doma gorilu
(J.Vodňanský) - veselé a vtipné verše
a říkánky. Životní příběh chlapečka Kašpárka od jeho narození po školní léta
spolu se spoustou veselých obrázků a
textů písniček přináší Kašpárek v rohlíku. Postřelená kniha. Z pohádek to jsou
Všichni sloni v orchestru (M. Macourek), Největší tajemství Leopolda Bumbáce od herce J.Budaře a jeho dědečka
A.Dočekala. Slavní lichožrouti přicházejí v dalším pokračování Lichožrouti
navždy (P. Šrut). Jaké to je, když si
ochočíte blechu, se dovíte z příběhu
Bořivoj a blecha Fló (I.Binar). Starší děti
zaujme dobrodružný příběh party dětí-ochránců přírody Na orlích křídlech
(I.Fišerová). Pro dospělé čtenáře přišly
tituly od současných českých autorů
jako například Národní třída (J. Rudiš),
Zavři oči, otevři pusu (J. Červenková),
Pozdní čas nastal nám (L. Klukanová)
- ukazující život v současné společnosti
i v době nedávno minulé totality. Kniha
Buzíčci (J. Folný) je sbírkou povídek
zachycující citlivým a čtivým způsobem
své hrdiny a dokazující, že toto téma
i u nás vykročilo z ghetta, aby se stalo
literaturou.
Kniha Zánik trilobitů v Čechách od
autora slavného jména Pavla Kohouta
představuje výběr ze zajímavých feje-
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tonů publikovaných v MF Dnes od roku
2009 do jara 2014.
Čtenáři dále znají spisovatelku Ivu
Pekárkovou, která zapojuje do svého díla exotické náměty a zkušenosti
ze života v USA a Anglii. Její Levhartice má hrdinku průměrnou Češku,
která po rozpadu svého manželství odjíždí do Anglie a nakonec se tam dostává do černošské rodiny žijící již druhou
generaci v Británii. Dlouho patřil komiks
na okraj knižní kultury a byl spojován
hlavně s dětmi. To se však již mění.
Důkazem toho jsou knihy Zámek (F. Kafka) a detektivka Na odstřel (L. Lomová).
Pavla Landovského známe především
jako výborného ﬁlmového a divadelního
herce. V knize Hodinový hoteliér a jiné
hry se nám představuje jako autor působivých krátkých divadelních her.
Na závěr našeho přehledu si připomeňme významnou událost letošního
roku a tím je 100. výročí narození spisovatele B.Hrabala, kterého zná nyní již
celý svět. Jeho osobní i autorský život
nám přibližuje výpravná publikace plná
dobových fotograﬁí a dokumentů Hlučná
samota. 100 let B. Hrabala 1914 - 2014,
kde se dovíte mnoho zajímavých, často
i překvapivých informací z jeho života.
Čím žila osecká knihovna za uplynulé období? V červnu se naše knihovna
podílela na akci pořádané pro prvňáčky, žáky 1.A a 1.B: „Pasování na čtenáře - rytíře Řádu krásného slova“. Děti
připravily se svými učitelkami vystoupení pro rodiče, kde ukázaly, co se za
celý školní rok naučily, jak jsou šikovné
a hlavně jak zvládly čtení a zda si titul
čtenáře-rytíře zaslouží. Ukázalo se, že
děti všechno zvládly, některé dokonce
velice dobře, a tak jim v tom stát se čtenáři naší knihovny nic nebrání. Po ukázce čtení a slibu byli žáčkové pasováni
téměř opravdovým mečem panem králem Knihoslavem I. a paní královnou a
obdrželi diplomy, pamětní čokomedaile
a drobné dárečky. Od rodičů pak dostali
žáci obou tříd knihy, které budou společně číst po prázdninách. Obě akce
konané 10.6. (1.A) a 24.6. 2014 (1.B)
v budově MZŠ Velký Osek se velice
vydařily. Radost byla vidět v očích dětí
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OSECKÁ NADĚJE o. p. s.
i rodičů. Velké poděkování za přípravu
patří p. učitelce E.Frankové (1.A) a také
vychovatelkám Belzové a Formánkové
a učitelce Honzíčkové, které zastoupily třídní učitelku Vodovou, která neplánovaně odešla v květnu na mateřskou
dovolenou, a s dětmi 1.B vystoupení
připravily a nacvičily. Nesmíme také
zapomenout na poděkování dalším důležitým aktérům tohoto vystoupení - na
pana krále P. Hotovce a paní královnu
J. Špinkovou, kteří se zhostili těchto rolí
opravdu „královsky“.
V červenci čekal naši knihovnu velký úkol - revize knižního fondu. Ta proběhla ve dnech 28. 7 - 1. 8. 2014. Pod
tímto slovem se skrývalo 8 dní pilné
práce, kdy musíte vzít do ruky každou
knihu našeho fondu (14 000), nahrát do
počítače a orazítkovat.

Knihovna již čeká na svoje čtenáře
a také na Vás!

!!! TÝDEN KNIHOVEN
6. -12. ŘÍJNA !!!
Otevírací doba:

PO + ČT

0900 - 1100
1200 - 1500

ST - není výpůjční den
ÚT + PÁ

00

30

12 - 17

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

www.knihovnavelkyosek.cz

pořádá
V Dělnickém domě ve Velkém Oseku

Burzu
věcí a rostlin
Příjem darů a věcí k prodeji - Pátek 3. 10. 2014 od 15 hodin do 18 hodin
Prodej - Sobota 4. 10. 2014. Od 9 do 11 hodin a od 13 hodin do 16 hodin
Výdej neprodaných věcí - Neděle 5. 10. 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 nad Cidlinou - Domov rodinného typu Opolany.
Výtěžek z akce bude věnován na konto OSECKÉ NADĚJE o. p. s.

Osecká Naděje o. p. s.
pořádá

KERAMICKÝ KROUŽEK
PRO DOSPĚLÉ
v MZŠ ve Velkém Oseku
24. září 2014
každou středu odpoledne od 16.30 - 19.30 hod.

ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
V sobotu 30. srpna
jsme se rozloučili
s prázdninami.
Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravě
a průběhu akce.

Začínáme ve středu

Cena za kroužek je 135 Kč na 3 hodiny.
V ceně zahrnut materiál - keramická hlína,
glazury, příspěvek na el. energii a nájem.

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

Tímto děkujeme všem našim
sponzorům:
OÚ Velký Osek,
Motel U Jezera,
Restaurace Jáma,
Samoobsluha na Nábřeží
- manželům Kopejtkovým
a panu Moličovi.

11

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XIX • 3/2014

VOJAN
LIBICKÝ DIVADELNÍ
PODZIM ZAČNE ČERNOU
KOMEDIÍ

cech člověka. Pořad je proložen živou
hudbou a slovem moderátora. Pro diváky je připraveno i překvapení!

Dále na sobotu 8. listopadu od 18
hodin připravil DS Vojan Libice nad
Cidlinou reprízu francouzské komedie
Zelňačka. Komedie pojednává o dvou
starých sousedech, kteří žijí na samotě
a užívají si zaslouženého odpočinku.
Své dny oba dědci tráví pěstováním
hlávkového zelí, sekáním dřeva, vařením zelňačky a hlavně popíjením
dobrého vína. Do jejich pohody a vzpomínek však shodou okolností vstoupí mimozemšťan z planety Oxo. „Jak
všechno dopadne? Přijďte se podívat!
Všichni se ale můžete těšit na příběh,
ze kterého dýchá atmosféra spokojenosti, moudrosti a svěží životní ﬁlosoﬁe,“ pozval režisér Jiří Hlávka.
Libický divadelní podzim zakončí
v sobotu 29. listopadu v 18 hodin slavný
polský muzikál o zbojnících nazvaný
Malované na skle.

Fotky jsou z francouzské komedie
Zelňačka, kterou uvádí DS Vojan
Libice nad Cidlinou.
(Foto: M. Čejka)

Autoři Ernest Bryll, Katarzyna
Gärtner a Jaromír Nohavica napsali
múzickou baladu o svobodě a přátelství, ale také o andělech a ďáblech
v lidských srdcích. Slavný muzikál
se od roku 1970 stále hraje na mnoha polských, českých i evropských
scénách.
Milan Čejka

DEN DŘÍVE NAROZENÝCH
mi koníčky a dovednostmi.
Děkuji také všem, kdo jste
se zúčastnili organizace
akce a obecnímu úřadu
za ﬁnancování a přípravu
sálu.

To máme mládež!
O květnové setkání
nejen pro dříve narozené
se postarala naše mládež.
Studentka vysoké školy
Michaela Zelená připravila odpoledne plné písniček a tanců v režii dětí a
mládeže z Velkého Oseka.
Diváky dále potěšilo vystoupení dětí z mateřské
školy. Setkání bylo tradičně s malým občerstvením.
Ráda bych poděkovala
všem vystupujícím za milou atmosféru a výborný
nápad potěšit ostatní svý-
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TJ SOKOL VELKÝ OSEK

Třináctý ročník Libického divadelního podzimu uspořádá místní Divadelní
spolek Vojan Libice nad Cidlinou. Tradiční přehlídku zahájí Divadelní spolek
Právě začínáme z Horních Počernic
hrou Vrátila se jednou v noci. Diváci se
mohou těšit na brilantně napsanou černou komedii současného argentinského dramatika Eduarda Rovnera. „Starý
mládenec Manuel řekne u hrobu své
matky, že se bude za pár dní ženit. Téže
noci se matka ze záhrobí vrátí domů a
začne se mu stejně jako kdysi plést do
života,“ uvedla za pořadatele Helena
Vondrušková. Představení se uskuteční v sobotu 27. září od 19.30 v libickém
kulturním domě.
Zhruba o měsíc později v sobotu 25. října v 15 hodin zde uvedou
místní ochotníci pohádku Vlastimila Pešky Měla babka čtyři jabka. Děti
zhlédnou čtyři známé pohádky propojené rytmickými písničkami. Ve
stejný den od 18 hodin nabídne divákům Divadelní soubor Domu kultury
v Krupce zábavné pásmo nazvané
Ať žijí nebožtíci. Zkušení ochotníci se
představí s kabaretním pásmem humorných monologů o posledních vě-
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Další setkání pro Vás
chystáme tradičně v září.

Ing. Šárka Kurková

V dělnickém domě proběhl již tradiční
Den pro dříve narozené. (Foto: Š. Kurková)

SKÁČU DOBŘE, SKÁČU
RÁD ANEB SKÁKÁNÍ
ZA PLECHOVKY
Když jdu, nebo jedu na kole po naší
obci a vidím pohozenou plechovku,
seberu ji, sešlápnu a doma hodím do
plastové přepravky na ovoce o nosnosti
15 kg. Za necelé 2 měsíce jsem tuto
přepravku slisovanými hliníkovými plechovkami naplnil (2,5 kg) a ve sběrných
surovinách za to dostal 50 Kč (20 Kč/
kg). A tak se zrodil nápad, jak pomoci
naší přírodě (doba rozpadu hliníkové
plechovky je 15 let), naší obci (lepší
vzhled) a naší Tělocvičné jednotě Sokol
Velký Osek (peníze na nákup míčů a
nářadí).

Nebuďte lhostejní ke svému okolí
a nevyhazujte hliníkové plechovky do
popelnic a na veřejném prostranství.
Dejte je Vašim dětem, ať je přinesou do
areálu Tělocvičné jednoty Sokol Velký
Osek. Za svoji snahu budou odměněny
možností zaskákat si na trampolíně pro
profesionály.

P.S. Pro zajímavost: rozpad nedopalku
cigarety („vajglu“) je také 15 let. Neházejte je prosím po zemi.
Děkuji Vám všem
S úctou
Jiří Otta,
starosta T. J. Sokol Velký Osek

DRAČÍ LODĚ
V. ROČNÍK ZÁVODŮ
DRAČÍCH LODÍ
O PUTOVNÍ POHÁR
VELKOOSECKÝCH
SPOLKŮ 1.6.2014
Na písečáku se to zase povedlo. Již
od devíti ráno se pilně trénovalo a každá posádka ladila formu jak na vodě,
tak i na suchu. Úderem dvanácté proběhlo slavnostní zahájení závodů přinesením putovního poháru starostou
Velkého Oseku a kapitánem loňské
vítězné posádky MS Pětidubí. Hezké
počasí dodalo všem dobré nálady. Opět
překvapila děvčata z posádky V. OSECKÉ BABY, která vyrazila závodit v převlečení za bohyně. Skandování zařídily
děti, kterých se sešlo velké množství,
neboť probíhal i jejich den, tedy Den dětí.
A bylo jedno, která posádka jela, neboť
mnohdy v jedné seděl táta a v druhé
máma či teta se strejdou. Na počet dětí
však asi zvítězila posádka Modrých
kozlů z Kolína. Konečné pořadí, tak to
byla opravdu bitva, snad jen V. OSECKÉ
BABY stejně jako bohyně byly nad věcí
a nějaké časy je přeci nemohly rozhodit.
Za své vystupování si pak odnesly cenu
diváků Hvězdný tým. Gratulujeme. Boj o
přední místa byl opět ve znamení setin,
ale Hasiči Velký Osek si dobře rozjetý

závod nenechali od Namydleného blesku pokazit, byť to bylo o pouhých 21 setin, pohár tedy zůstal doma ve Velkém
Oseku. Posádka MS Pětidubí si pak
celkem jasně dojela pro třetí místo a tak
trochu přemotivovaná posádka Modrých kozlů dojela pro bramboru. Májovci
pak v součtu časů porazili o 17 setin Sokol Velký Osek a získali hezké 5 místo.

Věříme, že se dračí klání líbilo i přihlížejícím dětem, neboť se o přestávce
svezly na dračí lodi, která jim byla k dispozici skoro celou hodinu.
Děkujeme všem posádkám za super aktivitu a M&J Gastro - Restaurace
Motel u Jezera za kvalitní obsluhu.
Zvláštní poděkování patří obci Velký
Osek za pomoc na přípravě závodu.

Pořadí / Tým / Čas ﬁnálové jízdy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Foto: P. Rypka)

Hasiči Velký Osek / 53,20
Namydlený blesk / 53,41
MS Pětidubí / 54,16
Modří kozlové / 57,90
Májovci / 1:00,36
Sokol Velký Osek / 1:00,98
V. OSEKÉ BABY / 1:08,92

Petr Rypka
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9. května 99

Jiráskova 775

Revoluční 36

Revoluční 789

Přemyslova 186

Pěstujeme méně známé perspektivní ovocné druhy:
rakytník, kustovnice a muchovník. Naší specialitou
jsou adaptogenní rostliny. Jejich užívání snižuje
stresovou odezvu organismu na nepříznivé podněty
z okolí. Jsou to maralový kořen, Eleuterokok, šišák,
jinan, rozchodnice, vitánie. Nabízíme největší
sortiment citrusů v Evropě, který čítá okolo 300
odrůd a druhů. Na jaře u nás najdete široký sortiment
balkonových květin a koncem léta a na podzim
prodáváme chryzantemy velkokvěté i drobnokvěté.
Otevírací doba: PO-PÁ 6,30 - 15.00 a SO 8.00-12.00
Nabízíme Vám široký výběr rostlin z vlastní okrasné
školky, ovocné stromky, jehličnany, vřesovištní rostliny,
balkonové a pokojové rostliny, travní koberce,
substráty, hnojiva, keramiku i dekorace. Prostě vše,
co by se Vám mohlo pro Vaši zahradu snů hodit.
Otevírací doba: Po-Pá 9:00-18:00, So 9:00-17:00

Fotodárky, prodej fotoalb, digitálních fotorámečků,
dřevěných, plastových i kovových fotorámů a euroclipů
standardních i atypických formátů, prodej příslušenství
Revoluční 734
- paměťové karty, baterie, akumulátory, brašny, stativy,
prodej dalekohledů (i hvězdářských) atd.. Otevírací
doba: PO, ÚT, ČT, PÁ 8.00-16.00; ST 14.00-17.00
Revoluční

Secondhand pánský, dámský a dětský. Pokojové a
umělé květiny, dárkové předměty a sezónní dekorace.
Otevírací doba: PO-PÁ 9.00-12.00 a 13.00 až 17.00

Dárkové zboží, potraviny, obuv, textil.
Otevírací doba: PO-NE 7.00-20.00

Autodoprava, servis a opravy motorových vozidel.
Prodej ojetých vozů.
Otevírací doba: PO-PÁ 8.00-17.00.
Autoservis, pneuservis, příprava a zajištění STK,
diagnostika vozů škoda, volkswagen a seat.
Otevírací doba: PO-PÁ 8.00-16.00.
Autoservis, pneuservis a čištění interiérů, příprava a
zajištění STK. Otevírací doba: od 1/2015 - 7.00-15,30
nebo dle dohody (do konce roku pro nemoc zavřeno).

Campanula - Hana
Nesvadbová

Sekáč

Zahradnictví Adavo

Zahradní centrum
Parkon

FOTO SaM

Tony market potraviny

Jan Fish

Novotný - autoservis

Vít Paroulek

Tyršova 684

Havlíčkova 865 (areál
bývalé Tesly), Kolín
Nádražní 69

Zajišťujeme opravy a odtah automobilů a motocyklů.
Prodáváme do nich četné díly od kvalitních a prověřených dodavatelů. Rádi se na nás také obracejí příznivci tuningu. Máme pro ně široký sortiment dílů, polepů
a dalších doplňků. Otevírací doba: PO-PÁ 8.00 - 17.00
Opravy a servis vozidel, diagnostika, plnění
a servis klimatizací. Otevírací doba: 8.00-16.00
Odvoz různého materiálu, odtahová služba
a ekologická likvidace vozidel.
Otevírací doba: NONSTOP.

Autodíly Osek

Martin Charous
- autoservis
Miroslav Rücker

Nádražní 768

Autoservis, pneuservis, serviz stavebních strojů
a techniky. Otevírací doba: PO-PÁ 6.00-14,30,
po tel.dohodě možno domluvit i jiný termín.
SOM Velký Osek,
s.r.o.

602 338 806

777 098 021

417 837 521
nebo
602 113 390

602 685 078
nebo
321 795 501

606 621 335

731 555 357

602 403 072

312 315 384
nebo
603 262 798

739 011 133

321 795 613
nebo
775 145 061

720 436 092

TELEFON

www.autodilyosek.cz

www.som-vo.cz

www.foto-sam.cz

www.parkon.cz

www.rakytnik.com

www.campanulaeu.eu

WWW

odtahmirek@seznam.cz

martin.charous@seznam.cz,
www.autoservis-charous.cz
servis@autoservis-charous.cz

forfor@seznam.cz

martin.koska@som-vo.cz

jan.ﬁsch@volny.cz

obchod@foto-sam.cz

info@parkon.cz

adavo@centrum.cz

hana@campanulaeu.eu

E-MAIL

Zpravodaj obce Velký Osek

Odtahová služba

9. května 354

Kytice řezané, hrnkové, sušené, umělé, svatební
květinový servis, smuteční vazby, interiérové dekorace, keramika, jablonecká bižuterie, dárkové předměty,
svíčky, substráty, hnojiva. Dovoz kytic po Velkém
Oseku, do Opolan a blízkého okolí zdarma.
Otevírací doba: PO-PÁ 9.00-12.00 a 13.00-17.00
SO 8.00-17.00 (Jinak dle dohody).

Libice nad Cidlinou

ADRESA

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

NÁZEV
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Autoservis
a pneuservis

Dárkové
předměty

Zahradnictví

Květiny
a dárkové zboží

ZAČLENĚNÍ

Zmapovali jsme pro Vás místní ﬁrmy a podnikatele.
Zájemci o bezplatné uveřejnění v příštím přehledu se mohou obrátit na redakci zpravodaje na e-mailu: osecan@velky-osek.cz. (red)
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frňák nahoru. Ke všemu byl neustále
naštvaný, že se přestěhovali do takové
díry. A tak mu všechno šlo na nervy.

O OHŇOVÉ PANENCE A SVÍČKOVÉ NEDĚLI
K tomu, aby byla neděle svíčková,
je třeba stodola plná voňavého sena.
V takovém voňavém seně svíčka shoří
jako prd i s tou stodolou. To dá rozum,
že když si podpálíš stodolu a běháš kolem s kanystrem, pojišťovna se šprajcne. Lepší je ta svíčka. Pomalu dohoří až
na seno, zrovna když jsi u píva a celá
putyka se dívá, jak mastíš mariáš! Byla
hluboká srpnová noc. Šlo to rychle. Stodola byla během chvíle v jednom ohni.
Soused o stodole se svíčkou věděl. Takové věci s podojenou pojišťovnou se
mezi sousedy říkají dopředu. Zametli
všechno, co mohlo hořet. Připravili si
vodu, kýble a čekali. Vše mělo proběhnout bez vedlejších škod. Jen ta stodola…Ze stodoly se však probudilo k životu hrůzné monstrum. Z žáru se vznesla
obrovská žhnoucí koule. Nasávala
do sebe okolní vzduch, až to svištělo.
Seběhla se celá náves.
A všichni to vidí!
Na jednom z trámu zříceného krovu sedí dívenka! V žáru ohně vlají její
předlouhé vlasy. Jejich konečky doutnají a probleskují jimi první plaménky
smrti. Ruce dívenky hladí vyskakující plamínky vlasů jako struny harfy,
až mají všichni, kdo to vidí, pocit,
že slyší její tóny! V tu chvíli se vrátil
z hospody svíčkový sedlák. Vidí to. Vidí
ji! Sedlák je chlap jak hora. Má hejno
dětí. Jedno chybí! Anička! Bože ne!
Řvou na Aničku, aby se pustila trámu
a raději spadla dolů, kde seno vyhořelo
a kde má naději, že ji vynesou ven. Neslyší. Požár je zběsilou hučící nestvůrou.
Někdo bere žebřík! Opírá jej o zeď pod
trámem a leze vzhůru. Když je Aničce
nadosah, vzplála mu košile. Řve bolestí.
Musí toho chlapa strhnout i s žebříkem
a lít na něj vodu. Má v očích hrůzu. Není
schopen cokoli říct. Sedlák zešílel. Drží
ho, aby se nevrhl do ohně. Anička začíná hořet celá. V žáru je vidět její tvář. Jakoby osvětlená zevnitř mění se pomalu ve stíny žhavých světýlek. Její ruce
však neustále a nezadržitelně hrají na
neviditelnou harfu. Opouští svůj trám.
S obrovskou ohnivou koulí zvolna
stoupá nad stodolu. Dole pod ní, tam
kde před chvilkou zuřilo peklo, je jen
temná hromada doutnajícího prachu.
Plameny svázané do sebe jako obrovský žhnoucí balon se nadechují
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vzhůru k nebi. A pak…najednou se
svět propadne do nesmírně hlubokého ticha a tmy. Jakoby oheň a smrt
našly usmíření. Je po všem. Do svíčkového sedláka lijí kořalku. Selka drží
svoje děcka a pláče. Není sama. Pláčí
všichni, protože Anička byla heboučká
a vlídná dívenka. Svíčkový sedlák setřásl chlapy a chce se jít oběsit. Už nikdy
se nevrátí Anička a už nikdy se nevrátí
z této prokleté noci ani on! Když v tom
se to stalo! Doprostřed davu přichází
Anička! A přímo za maminkou s hroznem dětí kolem sebe. Co se tu děje?
Anička je sice heboučká slečna, ale je
také ženská a byla se svým Toníčkem
na Máčidle. Co se dělává uprostřed letní noci s Toníčkem na
Máčidle, je jasné jako
facka. A je jasné, že o
tom nemusí zrovna dvakrát někdo vědět. A taky
že nevěděl. Maminka
řve radostí! Děti řvou
radostí! Zpitý sedlák řve
radostí! Anička jej něžně objímá. Anička nerozumí tomu, co se děje.
Stodola lehla popelem.
A všichni se radují a
řvou nadšením!

Docela maličký, asi jako když se rozčílí svatojánská muška. To dá rozum, že
toho, kdo to nečeká, okamžitě klepne
Pepka a má to odbytý. Proto je dobré
v Polabí nestrkat frňák ke každé kytce! Jenže zdejší slečny se Ohňových
panenek vůbec nelekají – a kytičky se
nelekají slečen. Jsou spolu hned kámošky, co by jedna pro druhou udělaly
první poslední. Ohňová panenka umí
jednu tuze důležitou věc. Probouzet
sny. Nebudeme si nic namlouvat - každej chlap je občas natvrdlej a některý
věci mu nedojdou, ani když na ně dojde.
Právě v tu chvíli se hodí Ohňová panenka. Když je někdo natvrdlej, že by o
něj jeden přerazil voj, má z ničehož nic

Pojišťovna to sežrala
i s navijákem.
Zdivo stodoly museli
strhnout. Bylo nevšedně
bytelné a prastaré.
Zůstal jen základ a
hromada prachu. Nic
v něm po sedící postavě ve věnci starého krovu nenašli. Kdo chtěl o té bytosti
v plamenech cokoli druhému říci, okamžitě
jej objala nepopsatelná hrůza, až mrazilo
v kostech. Nebyla z tohoto světa.
Jediný kdo zná tajemství svíčkové
neděle z léta roku 1912 je malinkatá
kytička. Jmenuje s Ohňová panenka
a roste jenom u nás v Polabí.
A ke všemu jen na jedné jediné
loučce, o které už pomalu nikdo neví. Ta
květinka je modrá jako zvoneček a takřka od něj k nerozeznání! Jenže když
do toho kvítečku zafoukáš, okamžitě
se promění! Z modrého zvonečku se
rozvine růžička a z té šlehne plamínek.
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Jednou v noci se mu zdál sen.
A v tom snu jej navštívila dívenka
a pověděla mu: „Hele,Jeníčku, já jsem
Markétka od kováře a tuze jsem se do
tebe zamilovala…přijď zejtra navečer
po klekání ke kostelu!“
No co vám budu povídat! Jeníček
byl z toho snu celý tumpachový, a protože se v něm mluvilo o kostelíčku, hned
ráno běžel na faru a tam to všechno
pěkně od podlahy vyklopil. A že si na
Markétku počkají!
A skutečně – hned po klekání se
u kostelíčka zjevila Markétka. A šla přímo k synkovi Jeníčkovi! Utekl před ní!
Farář se zasmál…taková náhoda! Jenže
v noci se Jeníčkovi zdál ten samý sen!
Byl z toho celý tumpachový, a protože se v něm mluvilo o kostelíčku, hned
ráno běžel na faru a tam to všechno
pěkně od podlahy vyklopil. Co vás budu
napínat – když se to obzvlášť natvrdlému Jeníčkovi stalo po desáté, dostal
farář podezření. A už se to mlelo. Než
bys řekl švec, z Markétky se vyklubala
čarodějnice! Odvezli ji do Kutné Hory.
Dlouho předlouho zapírala. Nakonec se
zmrzačená, zlomená třeskutou bolestí a
hrůzou z nekončících výslechů přiznala.
A tak v červenci roku 1609 upálili podle práva pannu Markétku od kováře ze

Starého Kolína jenom pro to, že znala
tajemství Ohňové panenky a zamilovala se do natvrdlého mládence. A jak to
všechno souvisí s tou naší zpropadenou
svíčkovou stodolou? Totiž od té doby,
co upálili nebohou Markétku, byly všechny Ohňové panenky tuze smutné a zoufalé, neboť nemohly přenést přes srdce,
co všechno se skrze ně a lásku dcerky
kováře semlelo. A proklely toho kutnohorského fracka i s kostelíčkem. Ten do
roka a do dne vyhořel i se Starým Kolínem. Jenže to nebylo všechno. Z Markétky, kterou přivedli na hranici v Kutné Hoře, se díky Ohňovým panenkám
v žáru ohně stala doopravdy čarodějka!
To bylo tak. Začala hořet sama skrze
sebe ještě dřív, nežli vzplála hranice!
Vznesla se nad dav čumilů. Z jejích vlasů zazněla úžasná melodie harfy, neboť
každý její výkřik bolesti, kterou jí přineslo mučení, změnily Ohňové panenky ve
chvění strun. Markétka nebyla čarodějka
zlá – jen nekonečně smutná. Proměněná ve světlo a hudbu, nemohla se vrátit
domů k tatínkovi a mamince. A protože
se narodila v kovárně, v kovárnách kolem Starého Kolína pak dlouhá staletí
přebývala. Vždyť musíte znát tu pověst
o toulavém ohni, co se občas zjevil
v kdejaké kovárně Polabí! Výheň najednou hořela a hořela, aniž by kovář přiložil… a pak zčistajasna všechno pohaslo!
To si Markétka hrála s plamínky, protože
byla sama plamínkem. Svíčkový sedlák
sice věděl, že část stodoly je bývalá pra-
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stará kovárna. Netušil ale, že je posledním domovem čarodějky Markétky. A
už vůbec nikdo netušil, že se spoustou
kytek v tom senu se svíčkou je jedna
květinka, která čekala na své probuzení.
A tak se v té hořící stodole konečně po
dlouhých staletích potkala uvadající Ohňová panenka s čarodějkou Markétkou.
Ohýnek skrze ohýnek! Hned se poznaly!
A udělaly každá pro druhou první poslední. Markétka vdechla Ohňové panence
nový život – a Ohňová panenka vdechla
Markétce Lásku skrze Lásku. A vznesly se spolu ohněm v ohni tou srpnovou
nocí vysoko nad Osek. A jak to dopadlo
s Aničkou? Anička milovala svého Toníčka až nad nebe. Ten přežil celičkou
Velkou válku - byl dvakrát raněn do nohou - a po válce se vzali. A kde je svatba,
jsou děti. Jsou tu u nás dodnes. O Markétce ze svíčkové neděle roku 1912 už
nikdo nikdy neslyšel.
Poslední dívenka, co našla Ohňovou panenku a vdechla jí svůj sen,
se jmenuje Ludmilka. Ale to už je víc jak
sedmdesát let. Ne že by nerostly Ohňové panenky…ale mobil je mobil. Ale to
už je jinačí pohádka.

Autor pohádky a ilustrace:
Luboš Szmatana
(pozn. red.: na přání autora
jazykově nekorigováno)

VZPOMÍNKA
SETKÁNÍ PO LETECH
sen jak poleno. A okamžitě mu všechno dojde. Hned po ránu potká slečnu,
co je jeho milou, aniž to vůbec kdy tušil, obejme ji a dá ji sladkou hubičku.
V tu ránu se slečna rozvine jako růžička
a celá zahoří! Ohňová panenka splnila,
co měla splnit, a promění se zase ve
svůj modrý kvíteček a v klidu si kvete
na své loučce, než do ní foukne jiná
slečna, co si neví rady s natvrdlým mládencem. Tak to bylo celé věky. Jenže!
Jednou – to už je hodně a hodně dávno
- se stala tuze smutná věc. V nedalekém Starém Kolíně bydlela dívenka. A
ta se zamilovala do synka bohatého
měšťana z Kutné Hory, co si koupil ve
Starém Kolíně dvůr. Jenže dívenka byla
chudá jak kostelní myš a synek nosil

Uplynulo již neuvěřitelných 51 let
od chvíle, kdy jsme 30.6.1963 navždy
opustili lavice ZŠ ve Velkém Oseku
a vydali se každý svou cestou. Toho dne
jsme se loučili nejen s bezstarostným
dětstvím, ale hlavně s naší třídní učitelkou pí. Mgr. Helenou Hynkovou. Víme,
že když k nám poprvé přišla, poté co se
přestěhovala až z Ústí do nového domova i zaměstnání, pedagogické snahy
jsme jí nikterak neulehčovali a často to
s námi neměla jednoduché. O to více si
ji však s „dospěláckým“ odstupem vážíme a o to více na ni rádi vzpomínáme.
Společně jsme se tedy shodli na
tom, že bychom ji chtěli společně navštívit a poděkovat ji za svatou trpělivost

i pomocnou ruku. Nic však není tak
snadné, jak by se mohlo zdát. Paní
učitelka se nám stačila přestěhovat do
malé vesničky Zbraň, která je od Velkého Oseka vzdálena asi 20 km a na veřejnou dopravu jsme se rozhodně spoléhat
nemohli a vlastně ani nechtěli. Většina
z nás v sobě probudila sportovního ducha, a tak se 8.7.2014 sešla na rozcestí
Volárny skupinka odhodlaných cyklistů.
Spolu s námi se rozhodla absolvovat
cestu i naše spolužačka Marcela Světinská, které musím na tomto místě
vyjádřit obrovský obdiv. Ze zdravotních
důvodů nemohla jet na klasickém jízdním kole, ale zdatně nám byla v patách
na své tříkolce. V Sánech se k nám přidali další sportovní nadšenci, až se nás
na Dobšické stezce sešlo celkem de-

Setkání po letech se opravdu vydařilo a dlouho na něj budeme všichni
vzpomínat. (Foto: autora fotograﬁe
se nám nepodařilo zjistit)
set kolařů a společně jsme pokračovali
ve směru na Žehuň. Další čtyři spolužáci jeli autem a skýtali pro nás tudíž
jistotu záchranného vozu. Počasí nám
přálo, dobrá nálada z naší výpravy přímo
sálala, nikterak jsme nelámali časové
rekordy a rádi jsme si v případě potřeby
udělali malou občerstvovací zastávku.
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Konečně jsme byli na místě. Následovalo vřelé uvítání, nechyběly slzy.
V krásně upravené zahrádce nás čekal
výborný koláč a káva. Společné chvíle
jsme trávili vzpomínáním i obdivováním
zahrádkářského i pěstitelského umění
paní učitelky. Čas však nezadržitelně utíkal a na obzoru se objevil hrozivě vzhlížející mrak. Museli jsme se rozloučit.

Během zpáteční cesty jsme se zastavili na malé občerstvení. Někteří z
nás ve strachu z deště pokračovali bez
zastávky. Nutno říct, že dobře udělali. Zpočátku mírný deštík neustal dle
našich optimistických představ, nýbrž
vytrval a zesílil. Ti odvážnější dokončili jízdu se ctí, ale zmoklí na kost, zbylí
tři jsme dali přednost vlaku. Drobnou
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potíž s velkou tříkolkou a malým prostorem ve vagonu nám pomohl vyřešit
ochotný pan průvodčí, a tak jsme se
i my mohli dostat zdárně domů.
Na tento krásný výlet a společně
strávené chvíle budeme dlouho rádi
vzpomínat. Děkujeme, paní učitelko!
Marie Melicharová

VODOS KOLÍN – TISKOVÁ ZPRÁVA
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
DOODPADU SPUSTIL SVŮJ
WEB A ZAHAJUJE SOUTĚŽ
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
Vzdělávací program „DOODPADU
aneb Co do kanalizace nepatří“, který
je zaměřený na osvětu a výchovu
v oblasti odpadní vody, spustil v těchto
dnech své webové stránky. Návštěvníci na www.doodpadu.cz najdou nejen
podrobné informace o projektu a aktuality, ale i množství informací, tipů a rad.
„Zájemci se seznámí například
s jednotlivými druhy odpadu, které
nepatří do toalety nebo kuchyňského
dřezu, ale lidé to občas nedodržují.
Zároveň jim také vysvětlujeme i proč
to nedělat a kam tyto odpadky správně
patří,“ přiblížil Jaroslav Fišera, jednatel
společnosti Vodos Kolín.
Web je stejně jako celý vzdělávací
program rozdělen do dvou částí. V sekci „pro základní školy“ si děti a učitelé
mohou přečíst několik dobrých důvodů,
proč si do třídy pozvat kocoura AGIho,
který je průvodcem celého projektu,
i jak si výukovou hodinu objednat.

V části určené středoškolákům byla
v těchto dnech zahájena soutěž na
téma „Co do kanalizace nepatří aneb
To fakt nevyčistíš“. Úkolem třídních
kolektivů je seznámit vybranou cílovou
skupinu s tím, co nepatří do kanalizace.
„Ztvárnění záleží jen na jejich kreativitě a invenci. Mohou vytvářet reklamní
spoty, plakáty, krátká videa či cokoli
jiného. Autoři nejúspěšnějších prací,
které vyhlásíme na jaře příštího roku,
získají ﬁnanční příspěvek na maturitní
ples,“ řekl Jaroslav Fišera.
Na www.doodpadu.cz se mohou
třídní kolektivy do soutěže zaregistrovat, přečíst si její pravidla a získat i pár
dobrých rad pro zpracování vybraného
tématu.

O PROJEKTU DOODPADU
Vzdělávací program „DOODPADU
aneb Co do kanalizace nepatří“ zahájila v letošním roce společnost Energie
AG Bohemia a její dceřiné společnosti
ČEVAK a.s., VaK Beroun, VHOS Moravská Třebová, VODOS Kolín, VS
Chrudim a AQUA SERVIS Rychnov
nad Kněžnou.

Tyto společnosti se zaměřují na provozování vodohospodářského majetku měst a obcí. Kromě dodávek pitné
vody zajišťují i čištění odpadních vod.
Bohužel v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často končí předměty
a látky, které do ní nepatří. Nejenže
poškozují kanalizační potrubí a další
zařízení, ale také zvyšují náklady na
čištění odpadních vod.
Toaleta není odpadkový koš! I to
je jedno z klíčových témat, kterým se
program DOODPADU zabývá. Tím, že
něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém nemizí,
ale začíná. „Zatímco odpad jsme se
již naučili velice dobře třídit, stále zapomínáme na to, že i zacházení s odpadní vodou má svá pravidla, a právě
ta chceme prostřednictvím projektu
DOODPADU vštípit nejen dětem, ale
i široké veřejnosti,“ řekl vedoucí marketingu a komunikace ENERGIE AG
BOHEMIA Ing. Ivan Kafka.

Kontakt: Martin Mlynář
nebo Jitka Straková,
tel. kontakt: 321 679 110

NOVÝ ZÁVOD
VE VELKÉM OSEKU
Firemní skupina AIS je subdodavatelem velmi kvalitních komponentů pro
automobilový průmysl, zejména pro interiéry vozů. Zákazníky jsou především
AUDI, Volkswagen, Škoda. Firemní
skupinu tvoří centrála a výrobní závod
v Německu a dále továrny v Portugal-
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Společnost AIS s.r.o v České republice byla založena před 11 lety ve
Starém Kolíně v areálu bývalé ﬁrmy na
zpracování kožešin a později továrny
na výrobu kabelů a jejich příslušenství.
V této době bylo AIS s.r.o čistě montážní závod. V průběhu času přibyly složitější montáže a svařování plastů.

V roce 2012 rozhodlo vedení podniku, že bude postavena v České republice
další továrna. K tomu účelu byl získán
pozemek ve Velkém Oseku a v září 2013
se započalo se stavbou. Hlavním důvodem byla velká potřeba plastových dílů,
které byly do té doby vyráběny pouze
v Německu a pak dopravovány kamióny do České republiky. To bylo spojeno
s vysokými logistickými náklady, a proto
je nová továrna vybavena nejmodernějšími vstřikolisy a zařízeními na úpravu a
transport materiálu. Koncept je pojat tak,
aby byla integrována do nové továrny jak
montážní zařízení ze Starého Kolína, tak
i moderní kašírovací zařízení. Díky rozhodnutí vystavět v České republice nový
závod získalo AIS s.r.o. též nové zajímavé zakázky od svých zákazníků AUDI a
Škoda, a to v oblasti odkládacích schránek, středových konzolí a plastových obložení sedadel.
S postupným náběhem výroby ve
Velkém Oseku vzniká i potřeba náboru
nových pracovníků. V současné době
hledáme seřizovače a operátory pro automatizované vstřikolisy, pracovníky na

Pohled zvenčí

Vzhledem k tomu, že v továrně nebylo místo na nové projekty a prostory
nevyhovovaly požadavkům na moderní
logistiku, byly v roce 2009 pronajaty další prostory v Libici nad Cidlinou v areálu Bürger Spedition. Zde bylo v prvém
kroku instalováno vybavení na ﬂokování
plastových dílů a vybudován moderní
logistický sklad. V roce 2010 bylo instalováno v další hale automatické kašírovací zařízení.

montážní práce a kašírování, zaškolené
pracovníky na opravu strojů a nářadí,
pracovníky na plánování výroby a pracovníky se zkušenostmi s měřící technikou 3D.
AIS s.r.o. si cení zejména těch pracovníků, kteří pracují u nás již dlouho,
a proto byla pro naše pracovníky ze
Starého Kolína zavedena autobusová
přeprava. Poté, co bude dokončeno stěhování administrativy ze Starého Kolína
do Velkého Oseku, je naplánováno na
tento rok i přeložení sídla společnosti ze
Starého Kolína do Velkého Oseku. Tímto bude oﬁciálně spojeno jméno ﬁrmy
AIS s.r.o. s Velkým Osekem.
Náš nový závod byl vybudován
v souladu se všemi normami a zákonnými ustanoveními. Továrna nepředstavuje žádné nebezpečí pro životní prostředí. Zpracovávaný plastový granulát
i pěnová fólie nejsou nijak škodlivé pro
okolí. Vadné plastové díly jsou zpracovávány zpět na granulát a pak vráceny
do výrobního cyklu a odpad z pěnových
fólií je shromažďován a posílán do Německa k dalšímu
zpracování. Papír
a lepenka jsou
recyklovány. Studenou vodu pro
stroje získáváme
z vlastních studní a upravujeme
ji tak, aby měla
kvalitu pitné vody.
Voda
cirkuluje
v uzavřeném ko-
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loběhu. Vlastní výrobou plastových dílů
se též snižuje doprava po silnici, počítáme denně se 6 – 8 kamióny, které přivezou nebo odvezou zboží. Zásobování
elektrickou energií bylo zajištěno vlastní
trafostanicí o výkonu 2 MW, přitom se
počítá s rezervou až 3 MW. ČEZ dokončí v roce 2015 okružní vedení, které pak
bude napojeno na naši trafostanici. Tím
se dosáhne vyšší stability v zásobování
elektrickou energií ve Velkém Oseku.
V případě, že se náš závod bude
rozvíjet úspěšně a situace v oblasti zakázek bude stabilizována, je možné,
že v letech 2017 až 2018 dojde k dalšímu rozšíření továrny.

Vstřikolis

Výrobky: Obložení pod volant,
středová konzole a přihrádka
Michael Gerling,
jednatel společnosti AIS s.r.o.

ANKETA PRO MÍSTNÍ FIRMY A PODNIKATELE
FIRMA ARTCRISTAL
BOHEMIA

PŘEDSTAVUJEME AIS S.R.O.
sku, Rusku a také v České republice.
Celkem je zaměstnáno v této ﬁremní
skupině přibližně 1000 pracovníků.

Zpravodaj obce Velký Osek

Každý, kdo pojede z dálnice do Velkého Oseka, zahlédne po levé straně
ﬁrmu Artcristal Bohemia s.r.o. Panu
Ing. Janu Machálkovi jsem položila tři
otázky naší ankety.

po celém světě včetně 15 obchodů
v ČR. Jsme 100% česká ﬁrma.
2) Kolik zaměstnává Vaše ﬁrma lidí
a kolik jich je z Velkého Oseka?
Celkem zaměstnáváme 22 osob,
z toho 6 je z Velkého Oseka. 2 zaměstnanci se přestěhovali.

1) Můžete krátce představit Vaši ﬁrmu, např. jak dlouho působí v obci
Velký Osek a co je její hlavní činností? Co nabízíte?

3) Jsou podmínky pro podnikání
v obci dostatečné? Máte návrhy na
jejich případné zlepšení?

V obci jsme od roku 1992, hlavní
činností je výroba dekorativního skla.
Prodáváme přímo v cca 700 obchodech

Vzhledem k našemu zaměření nemáme zvláštní požadavky na obec. Potřebujeme klid a dlouhodobou stabilitu

názorů, které se nemění po každých
volbách.

Artcristal Bohemia s.r.o.
tel. +420 321 795 220
fax: +420 321 795 310
info@artcristal.cz
www.artcristal.cz
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POLITICKÁ INZERCE
– VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2014 -

NEZÁVISLÍ PRO VELKÝ OSEK – Vaši sousedé
s reálnými sliby a jasnou vizí
PODĚKOVÁNÍ
Po čtyřech letech se opět o podporu voličů uchází
kandidátní listina Nezávislých pro Velký Osek. Dovolte mi jejím jménem nejprve poděkovat občanům Velkého Oseku za projevenou důvěru
v komunálních volbách 2010, věříme, že jsme
ji ve volebním období 2010 – 2014 nezklamali.
V programu na volební období 2010 – 2014 jsme totiž
měli reálné cíle, nikoliv populistická gesta.
Dále děkujeme všem za podporu při sestavování kandidátky pro volby 2014. Kandidátka Nezávislých pro Velký
Osek je složena převážně z lidí, kterým nebyl osud naší
obce v uplynulých čtyřech letech lhostejný, a rozšířena
o lidi, kteří mají rovněž znalosti a zkušenosti v této práci ve prospěch obce a jejích občanů pokračovat. Dejte
nám příležitost v započaté a evidentně úspěšné cestě pokračovat a hlasujte pro naši kandidátku Nezávislí pro Velký Osek. Na řádcích níže
Vám ve stručnosti ukážeme důvody, proč nás volit.

veřejného osvětlení a pokusíme se získat prostředky
na výstavbu dalších větví obecního vodovodu dle zájmu
občanů. Připravíme a zahájíme renovaci Dělnického domu na společensko-kulturní centrum.

V roce 2015 provedeme rekonstrukci ulice
Dukelských hrdinů, na kterou jsme pro obec
získali dotaci cca 11,7 mil. Kč. Do konce roku
2015 zajistíme kvalitní dostavbu kanalizace k připojení
všech nemovitostí. Zajistíme postupnou modernizaci
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Každý rok jsme transparentně rozdělili mezi
spolky cca 300 tis. Kč a poskytli nefinanční
podporu, a to chceme i nadále zachovat, aby
občané měli příležitost naplnit své zájmy a provozovat
své oblíbené volnočasové aktivity. Budeme spolupracovat se spolky při realizaci kulturních a společenských
akcí.
Pokusíme se zajistit zdroje na stavební úpravy
domu s pečovatelskou službou na moderní a
zejména starším spoluobčanům vyhovující zařízení.
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odkládání velkoobjemových a stavebních odpadů a maximálně podporujeme třídění odpadů. Zajistili jsme výsadbu cca 100 ks stromů v ulicích.
S přispěním Vás, občanů, jsme zlepšili údržbu veřejné
zeleně v obci a zajistili vyčištění koryta Bačovky v obci.
V příštích letech chceme doplnit do ulic další
mobiliář – lavičky a odpadkové koše nejen pro
odpadky, ale i pro psí exkrementy. Budeme se
i nadále starat o veřejnou zeleň, sázet další stromy a
podporovat vznik obdobných příjemných míst, jako je
park před Dělnickým domem i v dalších částech obce.
Ke zlepšení dopravní situace na hlavní silnici v obci jsme
zajistili instalaci zpomalovacích semaforů s dotací od
TPCA. Moderně vybavená obecní policie spolupracuje
se státní Policií ČR, což přispívá k většímu pocitu bezpečí v obci. Budeme tuto oblast nadále sledovat
a přijímat nutná opatření k omezování vandalismu a kriminality.

INFRASTRUKTURA V OBCI
Fungující infrastruktura je základ každé obce, a proto
její zlepšování bylo, je a bude naší prioritou. Podařilo
se nám v roce 2014 získat dotaci na II. etapu (dostavbu) kanalizace za 81,5 mil. Kč, zajistili jsme rekonstrukci ulice Havlíčkova za 3,25 mil.
Kč a vybudovali jsme několik dětských hřišť za více
než 1,4 mil. Kč s přispěním dotací. Podařilo se nám
v tomto roce provést s dotací výměnu oken
a zateplení budov základní a mateřské školy
za více než 15,5 mil. Kč.

ZÁVĚREM

KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A BEZPEČNOST V OBCI

Když jsme v listopadu 2010 nastupovali do vedení
obce, věděli jsme, že nás čeká mnoho práce. Věříme,
že se nám podařilo s většinou úskalí této náročné práce se vypořádat úspěšně a realizovat mnoho projektů
prospěšných Vám, občanům. A proto si Vás dovolujeme
opětovně požádat o důvěru a podporu v komunálních
volbách. Zvolte prosím 10. a 11. října 2014 reálné priority, stabilitu, prosperitu a rozvoj naší
obce, kterou Vám představují Nezávislí pro
Velký Osek.

Dobrá péče o životní prostředí vytváří příjemné a důstojné podmínky pro život v každé obci. Proto jsme
s dotací od TPCA vybudovali obecní dvůr pro

Děkujeme. Nezávislí pro Velký Osek

Dětské hřiště u Dělnického domu

LEPŠÍ KOMUNIKACE S OBČANY,

LEPŠÍ FINANČNÍ SITUACE OBCE
Bez peněz to nikdy nejde,
proto jsme se od počátku snažili snížit dluhové
zatížení obce a maximálně využívat dotačních
výzev. Z celkových dluhů a závazků obce cca
24 mil. Kč na konci roku
2010 se nám je podařilo
Získané dotace 2006 – 2010 / snížit na cca 11 mil. Kč.
Získali jsme za podotace 2011 - 2014
slední 4 roky zejména investiční dotace v souhrnné výši téměř
100 mil. Kč. Je to asi 8krát více než v předcházejícím
volebním období 2006 – 2010. Tento trend pozitivního
hospodaření a racionálního využívání dotačních příležitostí chceme udržet i ve volebním období 2014 - 2018.

Zpravodaj obce Velký Osek

KANDIDÁTNÍ LISTINA NEZÁVISLÍ PRO VELKÝ OSEK NA OBDOBÍ 2014 - 2018

Zrekonstruovaná ulice Havlíčkova

PODPORA VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Změnili jsme tvář obecního zpravodaje Osečan na
celobarevnou a zmodernizovali jsme webové stránky. Tyto kroky chceme i nadále podporovat,
aby se Vám dostávaly aktuální a potřebné
informace. Jsme rovněž připraveni s Vámi komunikovat přímo, osobně, v ulicích i na obecním úřadě
nebo prostřednictvím našich webových stránek
http://nezavisli-pro-velky-osek.webnode.cz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mgr. Pavel Drahovzal, 32 let, starosta obce Velký Osek, právník
Jan Fagoš, 39 let, živnostník
RNDr. Jakub Munzar, 34 let, specialista na dotace
Mgr. Michal Dupák, 35 let, vedoucí kolínské kriminální policie a vyšetřování
Ilona Tučímová, 48 let, referentka Odboru životního prostředí MěÚ Český Brod
Ing. Svatopluk Čech, 34 let, referent státní správy lesů MěÚ Poděbrady
Bc. Veronika Křičková, 39 let, oblastní ředitelka středisek Kolín a Nymburk FOKUS Mladá Boleslav
Roman Dittrich, 48 let, ﬁnanční poradce
MUDr. Hana Fagošová, 37 let, lékařka
Ing. Petr Váňa, 52 let, agronom
Mgr. Martin Tázler, 39 let, Celní správa České republiky
Vojtěch Hrabánek, 38 let, dispečer ve spol. GEFCO Česká republika, s.r.o.
Ing. Petr Vokřál, 40 let, regionální ředitel pro Prahu a Střední Čechy, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
Marie Bujková, 66 let, přadlena
MUDr. Jan Kulhánek, 60 let, lékař
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3. Bezpečnost a pořádek

OSEČANÉ – sdružení nezávislých kandidátů

-

Dovolte, abychom Vám představili naši kandidátku a záměry, se kterými jdeme do komunálních
voleb. Nadcházející volby budou odlišné od těch před čtyřmi lety. Tehdy šlo o to, zda ve vedení
obce zůstanou lidé, kteří obec nezodpovědnou politikou dovedli téměř k bankrotu, nebo dojde ke
změně. Dnes jde o to, aby obec byla v budoucnu řízena kompetentně a transparentně, aby rozpracované projekty byly kvalitně dokončeny a účelně financovány. Občané, obzvláště senioři a rodiny s dětmi, by měli pocítit, že finanční situace obce je lepší a že poplatky a daně jsou snižovány.
Současné vedení obce, na kterém se podíleli i členové naší kandidátky (na pozici místostarosty
i prací ve finančním, kontrolním a majetkovém výboru), vyřešilo alarmující finanční situaci obce
a nastartovalo reálný proces získávání dotací, vypracování potřebných projektů a jejich realizace. Naši kandidáti na tom mají svůj díl zásluh. Práci stávajícího zastupitelstva hodnotíme dobře,
je jen škoda, že se starosta v posledním roce svého úřadování podle našeho názoru nevěnoval práci
pro obec dostatečně, nespolupracoval se zastupitelstvem a propadl pocitu vlastní nekritizovatelnosti, což poznamenalo negativně dobré výsledky společné práce. Vítáme rozšíření počtu subjektů,
které se ucházejí o místa v zastupitelstvu a jsme připraveni s většinou z nich po volbách aktivně
spolupracovat.

4. Technické služby
- profesionalizovat doposud chaotický způsob řízení zaměstnanců obce
- uvažovat o zřízení obecního podniku služeb s pevně danými povinnostmi při správě a údržbě
majetku obce, zaměstnat v něm občany obce
- s využitím schválené dotace vybavit technické služby vhodnou mechanizací (zametací vůz apod.)
5. Řízení Obecního úřadu a zaměstnanců obce
- zlepšit profesionalitu a kvalifikaci zaměstnanců obce, jejich vstřícnost k požadavkům občanů
- zavést standardní způsoby řízení a odměňování zaměstnanců
- zajistit transparentnost jednání zastupitelstva a pravdivé a úplné záznamy z jeho veřejných
jednání
- zajistit lepší dostupnost služeb Obecního úřadu pro pracující občany
6. Odpadové hospodářství obce a životní prostředí
- snížit náklady na svoz odpadů, a to i změnou dodavatele služeb
- pokračovat ve snaze zvýšit procento třídění odpadů
- podporovat výměnu neekologických kotlů za moderní i cestou účelové dotace

PROČ NÁS VOLIT:
- obecní problematice rozumíme a máme dost znalostí a zkušeností, abychom úspěšně dokončili
rozpracované infrastrukturní projekty (kanalizace, vodovod a další) a dále ozdravili obecní finance
- v nás máte záruku, že se nic nebude zametat pod koberec ani ututlávat, obecní peníze budou
vynakládány transparentně bez „malých domů“ kamarádům
- snížíme obecní daně a poplatky, rozvineme sociální program pro seniory včetně dotovaného
bydlení, stravování a nabídky dotovaných sociálních služeb pro osamělé

7. Spolková činnost
- podporovat spolkovou činnost minimálně stejnými prostředky jako doposud s důrazem
na práci se seniory a rodiny s dětmi
- usilovat o zachování fotbalového hřiště pro obecní fotbal včetně pokusu o jeho odkoupení
za přijatelnou cenu od věřitelů Velkoosecké sportovní

V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH BUDEME PROSAZOVAT:

Děkujeme všem, kteří připojili svůj podpis k petici na podporu kandidatury našeho sdružení
nezávislých kandidátů, vážíme si Vaší podpory a důvěry.

1. Ekonomika obce, investice
- dokončit výstavbu kanalizace v obci
- prosadit spravedlivou spoluúčast majitelů připojovaných nemovitostí na nákladech
a jejich vymáhání
- vybudovat vodovodní přivaděč z TPCA a rozvody po obci, aby se kdokoliv mohl připojit
k obecnímu vodovodu
- pokračovat v rekonstrukci komunikací, začít od ulice Dukelských hrdinů (s využitím
získané dotace), Politických vězňů a nezpevněných komunikací, budovat chodníky v obci
- dokončit rekonstrukci budovy Obecního úřadu a její zateplení s využitím získané dotace,
rekonstruovat vytápění ve škole a školce, zefektivnit jejich financování
- rozhodnout o financování a způsobu rekonstrukce Dělnického domu pro potřeby obce,
spolků, Obecní policie, obecní restaurace a bývalého Domu s pečovatelskou službou
na dům se sociálním bydlením, k tomu využít již zpracovaných studií
- rekonstruovat veřejné osvětlení a obecní rozhlas s využitím připravených studií a nabídek
- pokračovat ve snižování starých dluhů
- zveřejňovat výdaje obce (transparentní účet) a smlouvy s dodavateli podle platných zákonů
- dokončit prodej pozemků obce v NPR Libický luh státu, z výnosu snížit zadlužení obce
2. Sociální služby
- prostředky získané lepším hospodařením využít na pomoc ohroženým sociálním
skupinám - seniorům a rodinám s malými dětmi
- hledat cesty ke snížení poplatků za služby obce pro rodiny seniorů
- zvýšit nabídku dotovaných obědů a sociálních služeb
- sociální služby rozvíjet na základě průzkumu potřeb mezi občany

22

zlepšit práci Obecní policie jejím řízením
využívat strážníky jen pro potřeby občanů, ne jako kurýry, zajistit nepřetržitou činnost
nebude-li možné v krátké době zlepšit práci OP, zrušit ji a využít externích služeb
zvažovat využití technických prostředků (kamerový systém) na rizikových místech v obci

Další aktuální informace naleznete na webu www.osecane.cz.

NAŠI KANDIDÁTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

RNDr. Vladimír Matuš
Zuzana Bílková
Bc. Miloslav Čihák
Mgr. Pavel Hataš
Petr Freitag
Jakub Čihák
Radek Heřman
Mgr. Veronika Galusová
Petr Míča
Jiří Dvořák
Jiří Šafránek
Ing. Marta Matušová
Eliška Dvořáková
Jaroslava Rákosníková

64 let, obchodní ředitel
47 let, vedoucí školní kuchyně
39 let, vedoucí pracovník PČR
43 let, IT specialista
58 let, živnostník
21 let, státní zaměstnanec
35 let, obchodně technický zástupce
37 let, psychoterapeut
21 let, elektrikář
50 let, automechanik
74 let, výpravčí
59 let, konzultant
26 let, doručovatel
55 let, referent
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TOP 09 SPOLEČNĚ PRO OBEC
– volby do obecního zastupitelstva 2014
Vážení spoluobčané, blíží se volby do obecního zastupitelstva, které proběhnou
10. – 11.října 2014. Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme připraveni
pod názvem „SPOLEČNĚ PRO OBEC“ na kandidátce strany TOP 09 ucházet
se o místo v zastupitelstvu obce Velký Osek. Nechceme slibovat nesplnitelné,
rádi bychom navázali na to, co se v minulých letech a desetiletích v obci povedlo
a chceme svou prací pro obec přispět k jejímu dalšímu rozvoji - aby se nám všem
žilo ve Velkém Oseku dobře.

NAŠE HLAVNÍ CÍLE JSOU:
Finance a majetek obce
- Stabilizace finanční situace obce, zastavení zadlužování, zodpovědné
financování
- Průhledné a efektivní nakládání s majetkem a financemi obce
- Využití dotačních příležitostí nového programovacího období 2014 – 2020
pro rozvoj obce v oblasti infrastruktury, lidských zdrojů a vzdělávání
- Řešení stavu a budoucnosti budov Dělnického domu, Domu s pečovatelskou
službou a budovy obecní knihovny
Pro občany a pro obec
- Zlepšování vzhledu obce, úklid a údržba veřejných prostranství, péče o zeleň,
dětská hřiště a sportoviště, doplnění laviček, odpadkových košů a cyklostojanů
- Postupná rekonstrukce místních vozovek a chodníků, dešťové kanalizace,
veřejného osvětlení a místního rozhlasu
- Podpora sociálních služeb, udržení základní zdravotní péče v obci
- Jednání o omezení kamionové tranzitní dopravy v obci
- Dobudování splaškové kanalizace, rozšíření vodovodní sítě
- Zefektivnění práce obecního úřadu
- Racionalizace nákladů na svoz odpadů, postupná úprava míst
pro tříděný odpad, vymístění sběrného dvora z centra obce
- Snaha o znovuzískání fotbalového hřiště

Součinnost a spolupráce
- Podpora spolkové činnosti, sportu, kulturních a volnočasových aktivit v obci,
zajištění důstojného zázemí pro kulturní a spolkové aktivity v obci
- Spolupráce s místními firmami, podnikateli a živnostníky
- Spolupráce s okolními obcemi a se subjekty, sdružující města a obce
- Otevřená komunikace a spolupráce s občany
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KANDIDÁTI SDRUŽENÍ SPOLEČNĚ PRO OBEC
NA KANDIDÁTCE STRANY TOP 09:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mgr. Hana Dočkalová
Ing. Helena Erbenová
Jan Bartoš
Martina Matuchová
Ing. Hana Durdilová
Ing. Tomáš Kliment
Ing. Alena Čajová
Jan Žilka
akad.mal. Jan Tichý
Ing. Pavla Kašparová
Bc. Monika Kubíčková
Jiří Sodoma
Jiří Dvořák
Ivana Karbanová
Ladislav Štěpař

49 let, vedoucí odboru MěÚ
46 let, probační úředník
57 let, operátor
47 let, manažerka ﬁrmy
46 let, hl. účetní a personalistka
45 let, jednatel společnosti
54 let, vedoucí laboratoře
46 let, manažer ve stavebnictví
52 let, malíř a učitel
40 let, referent ﬁn. správy
52 let, zdravotní sestra
46 let, technik
22 let, administrativní pracovník
43 let, porodní asistentka
60 let, živnostník

bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
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Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XIX • 3/2014

VOLBY

Velký Osek
10.-11.10.2014

Proč kandidujeme? Jsme přesvědčeni, že zastupitelstvo je tu proto, aby vytvářelo přı́znivé
podmı́nky, ne zbytečné zákazy a nařı́zenı́. Obec se musı́ spravovat spravedlivě, odpovědně a
otevřeně. Je třeba podporovat občany, spolky i podnikatele, kteřı́ svou aktivitou prospı́vajı́ obci.
Věřı́me, že jednánı́ zastupitelstva má být založeno na demokratické diskuzi a že rozumné nápady
a argumenty majı́ vždy většı́ váhu než populismus.
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Co uděláme a proč? Ze všeho nejdřı́ve:

1) Snı́žı́me daň z nemovitosti!

• Trojnásobná daň z nemovitosti neúměrně zatěžuje mı́stnı́ občany a mı́stnı́ podnikatele a
má za následek nezájem investovat do bydlenı́ v obci.

2) Neustanovı́me radu! Snı́žı́me počet zastupitelů!

• Zastupitelstvo obce schválilo usnesenı́, dı́ky němuž budeme mı́t po volbách 15 zastupitelů.
Jejich cı́lem bylo/je zřı́dit radu, což mj. znamená vybrat 5 privilegovaných zastupitelů, kteřı́
budou neveřejně rozhodovat o veřejných penězı́ch až do výše 500 000 Kč. Zavedenı́ rady v
našı́ obci by byla nezodpovědnost (rady majı́ smysl ve městech, kde majı́ obvykle mnohem
vı́ce členů a kde půl milionu korun nehraje v rozpočtu přı́lišnou roli). Navı́c odměny pro radnı́
zbytečně navýšı́ obecnı́ výdaje.

3) Zrušı́me nesmyslné poplatky!

• Zvýšený poplatek za věcné břemeno vede předevšı́m k nezájmu ﬁrem investovat do infrastruktury obce (tento poplatek platı́ např. ČEZ za položenı́ kabelů do země, atp.). Zpoplatněnı́ reklamy na zařı́zenı́ch obce mı́stnı́m podnikatelům ztěžuje jejich propagaci.

Kdo jsme? Naši kandidáti pro volby do obecnı́ho zastupitelstva jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jiřı́ Vávra, 52 let, podnikatel, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Ing. Pavel Otta, 25 let, doktorand, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Radka Marhonsová, 44 let, zdravotnı́ sestra, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Jiřı́ Čaj, 28 let, technik kontroly kvality, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Roman Konyvka, 48 let, podnikatel, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Mgr. Dušan Knop, 28 let, doktorand, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Jan Pánek, 24 let, student, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Jan Dočkal, 22 let, student, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Romana Hrušková, 49 let, zdravotnı́ laborantka, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Ing. Lukáš Paroulek, 25 let, vývojový pracovnı́k, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Karel Novotný, 58 let, brusič kovu, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Marie Blažková, 69 let, důchodkyně, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Ladislav Štěpař, 23 let, student, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Michal Novotný, 21 let, elektromechanik, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti
Luboš Szmatana, 52 let, pracovnı́k úklidu, Velký Osek, bez politické přı́slušnosti

Podrobný program a proﬁly kandidátů naleznete na našich internetových stránkách

velkyosek.svobodni.cz

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

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

UBYTOVÁNÍ U KLIMENTŮ
Vybavený a zařízený apartmán pro 4 osoby
Vlastní kuchyňka s jídelním koutem, ložnice, sprcha, WC, plynové topení, TV, WIFI
Samostatný vchod, parkování ve dvoře
Dlouhodobě od 114,- Kč/osobu/den
Jedna noc 470,- Kč/osobu/den
Ing. Tomáš Kliment, Revoluční 35, Velký Osek
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Informace na tel: 602 664 531

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

OSEČAN - PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU OBCE VELKÝ OSEK
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