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Zpravodaj obce Velký Osek

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

volbách do zastupitelstva obce Velký
Osek. Předně velmi děkuji všem za jejich důvěru a podporu, díky níž jsem byl
opětovně zvolen starostou obce Velký
Osek. Podrobnosti o složení nového
zastupitelstva a o záměrech pro nové
volební období se můžete dočíst uvnitř
zpravodaje. Věřím, že se mně a kolegům v zastupitelstvu podaří ve spolupráci s Vámi, občany, naši obec v letech
2014 – 2018 i nadále rozvíjet ke spokojenosti všech.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

Jednou z hlavních priorit v roce
2015 je výstavba 2. etapy podtlakové
kanalizace, ve které se má v průběhu roku 2015 na novou kanalizaci napojit téměř polovina z více než 800
nemovitostí v obci. Budeme usilovat,
aby realizace této investičně velmi náročné akce (cca 80 mil. Kč) proběhla
jen s tou nezbytně nutnou zátěží pro
Vás, občany, a následný provoz byl
bez problémů. Konkrétní harmonogram
výstavby naleznete uvnitř zpravodaje
a o realizaci budou průběžně poskytovány potřebné informace.
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Kromě kanalizace plánuje obec
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téměř 12 mil. Kč má pokrýt dotace
z Regionálního operačního programu
Střední Čechy. Nový povrch komunikace, nové chodníky a veřejné osvětlení v
této ulici jistě zlepší život nejen obyvatelům v této ulici, ale všem občanům obce,
jelikož jde o jednu z nejvýznamnějších (páteřních) místních komunikací.
Výše jsem uvedl „jen“ dva nejzásadnější projekty příštího roku. Obec má
však i jiné prospěšné záměry, o kterých
se dočtete uvnitř tohoto zpravodaje,
usilujme tedy společně o jejich naplnění. Dovolte mi popřát Vám mnoho sil
a energie na předvánoční shon,
aby Vánoce pro Vás byly opravdu
časem klidu, pohody a štěstí, abyste
si udělali chvilku času pro sebe i blízké a abyste do nového roku vykročili
tou správnou nohou. Děkuji jménem
svým i jménem mých kolegů z vedení
obce a obecního úřadu všem lidem,
kteří nám v roce 2014 pomáhali, a budu
se těšit na další spolupráci v roce 2015.
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Mgr. Pavel Drahovzal,
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Den dříve narozených
Osecká naděje
VOJAN
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Obecní knihovna V. Osek informuje

ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
ZASTUPITELSTVO OBCE
V závěru volebního období 2010
– 2014 se konalo veřejné zasedání
zastupitelstva dne 23. 9. 2014 a dne
1. 10. 2014. Na nich se rozhodovalo
zejména o schválení dotace na rekonstrukci ulice Dukelských hrdinů, o nájemci obecní restaurace v Dělnickém
domě na období 1. 1. 2015 – 30. 6.
2016, o výběru stavitele 2. etapy podtlakové kanalizace, o přijetí investičního úvěru 22,5 mil. Kč na spoluﬁnancování dotace pro 2. etapu kanalizace a
o podání nabídky na odkup pozemků
v areálu fotbalového hřiště od společnosti Velkoosecká sportovní, a.s.
V komunálních volbách ve dnech
10. a 11. 10. 2014 bylo zvoleno nové

15členné zastupitelstvo
obce
Velký
l
b
Osek na volební období 2014 – 2018.
Volby s 62,63 % procenty hlasů vyhrálo sdružení Nezávislí pro Velký Osek
(NVO), které získalo deset mandátů
v zastupitelstvu, následovala strana
TOP 09 s 19,84 % hlasů a třemi členy
zastupitelstva, pak sdružení Osečané
s 8,95 % (OS) hlasů a jedním mandátem v zastupitelstvu a poslední skončila
strana s názvem „Strana svobodných
občanů“ (SSO) s 8,59 % hlasů a jedním členem zastupitelstva. Podrobnější
informace naleznete na www.volby.cz.
Je vhodné podotknout, že vítězná strana Nezávislí pro Velký Osek v době od
voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva jednala s ostatními kandidátními
listinami ohledně možnosti jejich zapo-

jení do práce pro obec v jednotlivých
orgánech, zejména v radě obce a ve
výborech. Některé požadavky ostatních
stran, hlavně ze strany TOP 09, však
nemohly být naplněny, jelikož nebyly
v souladu s vůlí voličů a neodpovídaly
realitě volebních výsledků, např. požadavek TOP 09 na 2 místa v 5členné
radě obce, ačkoliv má tato strana jen
3 mandáty (cca 20 %) v zastupitelstvu.
A kompromisní návrh na obsazení
1 člena rady TOP 09 nepřijala. Navzdory tomu však je i nadále spolupráce
všech kandidátek možná a v mnoha
ohledech i potřebná, ale vždy je třeba
vycházet z reálných možností.
První, ustavující zasedání nově
zvoleného zastupitelstva proběhlo dne
9. 11. 2014 od 16 hodin v Dělnickém
domě. Na tomto zasedání byli zvoleni starosta, místostarosta, tři členové
obecní rady a pět předsedů výborů.
Konkrétní jména členů zastupitelstva
pro volební období 2014 - 2018, jejich
funkce a kontakty jsou uvedeny níže
v tabulce. Na ustavující zasedání navazovala diskuse s občany nad projekty
a záměry obce pro období 2014 – 2018
(viz níže). Tento plán se bude upravovat
aktuálně podle toho, jak se bude vyvíjet situace v hospodaření obce a jaké
budou případně k dispozici dotační
výzvy.

Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce (řazeno abecedně)

Funkce v orgánech obce

E-mail

Ing. Svatopluk Čech

předseda výboru životního prostředí

prostredi@velky-osek.cz

NVO

Mgr. Hana Dočkalová

předseda kontrolního výboru

kontrolni@velky-osek.cz

TOP 09

Roman Dittrich

předseda výboru majetkového,
investičního a územního rozvoje

majetkovy@velky-osek.cz

NVO

Mgr. Pavel Drahovzal

starosta obce, člen rady obce

starosta@velky-osek.cz

+420 724 180 039

NVO

Mgr. Michal Dupák

člen rady obce

dupak@velky-osek.cz

+420 603 285 188

NVO

Mobilní telefon

Kandidátní
listina

Ing. Helena Erbenová

TOP 09

MUDr. Hana Fagošová

NVO

Jan Fagoš

místostarosta obce, člen rady obce

mistostarosta@velky-osek.cz

+420 608 646 428

NVO

Petr Freitag

OS

Ing. Tomáš Kliment

TOP 09

Roman Konyvka

SSO

Bc. Veronika Křičková

předseda výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu,
sport a spolupráci se spolky

socialni@velky-osek.cz

RNDr. Jakub Munzar

člen rady obce

munzar@velky-osek.cz

+420 602 590 513

NVO

Ilona Tučímová

člen rady obce

tucimova@velky-osek.cz

+420 607 086 367

NVO

Ing. Petr Váňa

předseda ﬁnančního výboru

ﬁnancni@velky-osek.cz
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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.

větší pořádek, bezpečnost v dopravě
a zlepšení v oblasti životního prostředí z grantu „TPCA pro Kolínsko 2015“.
Členovi rady paní Tučímové bylo uloženo zpracovat návrh nové vyhlášky
o systému nakládání s odpadem v obci
od 1. 1. 2015 v návaznosti na novelu zákona č. 185/2001 Sb. a připravit
návrh vyhlášky o poplatku za odpad
na rok 2015.

Nejbližší zasedání zastupitelstva
obce Velký Osek se bude konat dne
18. 12. 2014 od 18 hod. na obecním
úřadě obce Velký Osek, kde by měl
být projednáván zejména rozpočet
obce na rok 2015. 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.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 9. 11. 2014 bylo zřízeno 5
výborů, které jsou zejména poradními a iniciativními orgány pro činnost
zastupitelstva. V těchto výborech
v minulém období 2010 – 2014 působila řada odborníků z řad veřejnosti
a členů zastupitelstva, kteří chtěli nad
rámec svých běžných pracovních povinností přispět k rozvoji obce. Jelikož
se tato účast veřejnosti ukázala jako
přínosná, je opět dána možnost občanům, aby se do činnosti výborů zapojili. Máte-li zájem se aktivně a konstruktivně zapojit do činnosti výborů
a přicházet se svými zkušenostmi
a nápady, pak prosím napište mail na
obecni.urad@velky-osek.cz nebo
mě kontaktujte na tel. 724 180 039,
popř. zajděte osobně na obecní úřad
a nahlaste Ing. Zuzaně Bláhové, ve
kterém výboru máte zájem působit
a Vaše kontaktní údaje. Následně budou tyto údaje předány příslušnému
předsedovi výboru a ten s Vámi projedná možnosti zapojení do činnosti
výboru. V současnosti bylo zřízeno
těchto 5 výborů zastupitelstva obce,
jejichž názvy vypovídají o předmětu
jejich činnosti:
• Kontrolní výbor
• Finanční výbor
• Výbor majetkový, investiční
a územního rozvoje
• Výbor životního prostředí
• Výbor pro sociální politiku,
zdravotnictví, školství, kulturu,
sport a spolupráci se spolky

RADA OBCE
Kromě zastupitelstva obce bude
o některých záležitostech rozhodovat 5členná rada obce, v jejímž čele
stojí starosta obce a jejími dalšími
členy jsou místostarosta obce a 3 členové zastupitelstva. Prostřednictvím
rady dojde k operativnějšímu a efektivnějšímu postupu při rozhodování
o provozních a organizačních záležitostech obce, zejména při přípravě
a realizaci projektů. I když je zasedání rady obce ze zákona neveřejné, zápisy z jejích zasedání budou
uveřejňovány na webu obce www.
velky-osek.cz a budou k nahlédnutí rovněž na obecním úřadě obce
Velký Osek. Rada obce se zodpovídá
zastupitelstvu a vykonává pravomoci
uvedené v § 102 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích.
Na svém prvním zasedání dne
10. 11. 2014 rada rozhodla, aby starosta obce zajišťoval běžné provozní hospodaření a realizaci investic
do hodnoty 40 tis. Kč. Dále rozhodla,
že budou předloženy některými členy rady (Mgr. Dupák, paní Tučímová,
Mgr. Drahovzal) podklady k přípravě
projektu obnova dětského hřiště na
Stráži z dotačního titulu od Ministerstva pro místní rozvoj a k projektu na

VÝBORY ZASTUPITELSTVA
OBCE

2. ETAPA PODTLAKOVÉ
KANALIZACE
Tato akce za cca 80 mil. Kč byla
obcí připravována od roku 2011,
v roce 2014 na ni byla získána od
Státního fondu životního prostředí
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dotace cca 50 mil. Kč a 10letá půjčka
na cca 5,4 mil. Kč na 1% úrok (částky se zkonkretizovaly po vysoutěžení
stavitele). Na dofinancování této akce
obec přijala na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 1. 10. 2014
investiční úvěr na 15 let ve výši 22,5
mil. Kč od ČSOB, a. s., s pohyblivým
úrokem, který byl v době schvalování ve výši 1,05 %. Není podmínkou celý úvěr vyčerpat, jelikož jeho
čerpání vyplyne z průběhu realizace této akce. A pokud budou rovněž
občané přispívat na připojení ke kanalizaci, jako tomu bylo v I. etapě
výstavby kanalizace v letech 2002
- 2005, budou tyto prostředky využívány na splácení daného úvěru,
resp. nebude muset být vyčerpán
celý úvěr. O příspěvku a jeho výši
zastupitelstvo obce rozhodne do konce února 2015.
Dostavba kanalizace má být zahájena v únoru 2015, její dokončení
se předpokládá do konce září 2015.
V rámci tohoto projektu mají být vybudovány kanalizační řady a přípojky
pro cca 400 stávajících nemovitostí
a má být rozšířena podtlaková stanice
u hřbitova, aby bylo možné bezproblémově splašky odesílat na čistírnu
odpadních vod v Kolíně. Předpokládá
se i budování tzv. inspekčních šachet,
které mají sloužit ke kontrole stavu
a provozu kanalizačních řadů a šachet.
Jednotliví vlastníci nemovitostí budou
vždy osloveni stavitelem a bude s nimi
dohodnuto umístění sběrné šachty
tak, aby mohl provést bezproblémové
gravitační napojení domovních rozvodů na sběrnou šachtu. Šachty budou
umisťovány na veřejné prostranství,
tj. před plot, jen ve výjimečných případech na soukromý pozemek majitele domu. Důvodem je požadavek
provozovatele kanalizace na snadný
přístup k šachtě, aby mohl vždy ověřit
její funkčnost. Níže v tabulce jsou uvedeny termíny, kdy mají probíhat výkopové práce, pokládání kanalizačních
řadů a umisťování sběrných šachet
v jednotlivých ulicích, snad nebude
nutné tento plán měnit kvůli počasí
nebo jiným vnějším okolnostem. Zprovoznění, tj. faktické používání nově
vybudovaných řadů včetně nových
šachet a přípojek, může začít až po rozšíření a odzkoušení nové technologie
v podtlakové stanici, tj. nejpozději v září
2015. Pouze tam, kde jsou dnes polože-
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ny kanalizační řady z I. etapy kanalizace (2002 – 2005), bude možné průběžně dům napojit a odvádět splaškovou
vodu. Nutností pro zprovoznění všech
šachet však bude, aby majitel domu na
své náklady zřídil gravitační napojení
na sběrnou šachtu na svém pozemku (po hranici pozemku na veřejné
části včetně šachty zajišťuje obec),
dále aby se uhradil stanovený připojovací příspěvek obci a následně uzavřel
smlouvu o odvádění splaškových vod
s dosavadním provozovatelem VODOS
Kolín. Po dokončení 2. etapy kanalizace bude vysoutěžen nový provozovatel, jelikož to je podmínka pro zachování celé dotace. Gravitační přípojku
(tj. od domu do sběrné šachty) si může
majitel domu zřídit svépomocí při do-

ULICE

držení minimálního spádu cca 2 – 5 %,
nebo může oslovit ﬁrmy či živnostníky
v obci a jejím okolí, ovšem vždy toto
provádí na své náklady. Jelikož jde
o velmi náročnou investiční akci,
která však jednoznačně pozitivně
ovlivní podmínky pro život v obci,
je možné, že se určitým „zádrhelům“
při stavbě nevyhneme. Harmonogram
je totiž nesmírně napjatý především
kvůli podmínkám získané dotace.
Na druhou stranu jde o jedinečnou
příležitost – na další dotaci by obec
mohla čekat několik let. A bez ﬁnanční
podpory se tak velká akce dělat nedá.
Nesmíme opomenout i fakt, že obec
měla být odkanalizována dle českého i evropského práva pod hrozbou
miliónových sankcí už v roce 2010.
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REKONSTUKCE ULICE
DUKELSKÝCH HRDINŮ
Projekt „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“
se připravoval od roku 2012, připomínky všech státních orgánů, institucí
a vlastníků domů byly projednány a zohledněny. Na tuto akci za cca 15,2 mil.
Kč získala obec v srpnu 2014 dotaci
od Regionálního operačního programu
(ROP) Střední Čechy ve výši přes 11,5
mil. Kč. Nyní se připravují podmínky pro
výběr zhotovitele, které musí odsouhlasit poskytovatel dotace Úřad Regionální
rady ROP Střední Čechy. Vysoutěžený
stavitel by tak měl být znám do konce
ledna 2015. Zahájení akce se očekává
v únoru 2015, bude-li mírná zima, jinak

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
REALIZACE

lokalita Na Stráži
Sokolovská

2. 3. 2015 – 7. 6. 2015

Příčná

30. 3. 2015 – 7. 6. 2015

U Borku

20. 4. 2015 – 7. 6. 2015

Lesní

4. 5. 2014 – 7. 6. 2015

Hradecká

18. 5. 2015 – 7. 6. 2015

Švermova

2. 3. 2015 – 7. 6. 2015

lokalita U Máčidla
Přemyslova

16. 2. 2015 – 17. 5. 2015

U Máčidla

6. 4. 2015 – 17. 5. 2015

lokalita Sluneční a nám. Petra Bezruče
Sluneční

20. 4. 2015 – 6. 9. 2015

Tyršova

4. 5. 2015 – 6. 9. 2015

Chelčického

15. 6. 2015 – 6. 9. 2015

nám. Petra Bezruče

15. 6. 2015 – 6. 9. 2015

Hvězdárna

27. 7. 2015 – 6. 9. 2015

Zahradní

17. 8. 2015 – 6. 9. 2015

Měsíční

20. 4. 2015 – 6. 9. 2015

lokalita Na Šanghaji
Za Drahou

1. 6. 2015 – 30. 8. 2015

Budovcova

22. 6. 2015 – 23. 8. 2015

Smetanova

22. 6. 2015 – 23. 8. 2015

Nerudova

27. 7. 2015 – 23. 8. 2015

Riegrova

13. 7. 2015 – 30. 8. 2015

U Hřiště

10. 8. 2015 – 30. 8. 2015

Technologie a rozšíření podtlakové stanice u hřbitova
Revoluční

2. 2. 2015 – 20. 9. 2015

Šachty a přípojky k domům z řadů vybudovaných v I. etapě
po celé obci
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2. 2. 2015 – 17. 5. 2015

zřejmě až v březnu 2015. Konec akce je
plánován zatím do konce května 2015,
nenastanou-li komplikace v podobě nepříznivého počasí či nenadálých komplikací při výstavbě. Rekonstrukce spočívá v kompletní rekonstrukci stávající
zničené dešťové kanalizace, která bude
zaústěna do vodního toku Bačovka
u obchodu „Desítka“, dále má být provedeno nové podloží pod komunikací,
nové chodníky, zelené pásy, podélná
parkovací stání, nový povrch komunikace, zvýšené úrovně křižovatek pro
větší bezpečnost uživatelů komunikace a předpokládá se i modernizace
a rozšíření veřejného osvětlení a rozhlasu. Realizace bude prováděna po etapách tzv. „od křižovatky ke křižovatce“,
aby byla zajištěna průběžně dopravní
dostupnost ke všem nemovitostem
v ulici. Dále bude nutné sladit postup
rekonstrukce s probíhající dostavbou
kanalizace (viz výše). Pro představu je přiloženo několik obrázků s 3D
vizualizací, jak by ulice měla vypadat po
dokončené rekonstrukci.
S rekonstrukcí logicky souvisí i otázka případného položení vodovodního
řadu včetně přípojek k domům v této
ulici. Kvalita vody z domácích studní
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totiž může být velmi proměnlivá v závislosti na počasí, půdě a jiných faktorech.
To, co dnes vyhovuje, nemusí být za
pár let v pořádku. Jelikož by vybudování řadu v ulici Dukelských hrdinů
představovalo náklad nad rámec plánované rekonstrukce, a to v řádech
několika miliónů korun, musel by být ze
strany všech občanů v této ulici projeven závazný zájem o připojení včetně
prohlášení, že budou z vodovodu aktivně odebírat vodu, aby se vodovod
v této ulici skutečně položil. V opačném případě by totiž obec investovala
poměrně velké prostředky do majetku, který by zůstal nevyužitý a zbytečně by jen chátral. Pouze na základě
zájmu občanů v ulici Dukelských hrdinů
bude rozhodnuto, zda se vodovodní řad
s přípojkami položí, nebo nikoliv. Pokud
jde o příspěvek za připojení na vodovod, pak by o něm mělo rozhodnout
zastupitelstvo v průběhu prosince 2014.
Následně do konce ledna 2015 budou
osloveni všichni majitelé nemovitostí,
aby závazně prohlásili, zda se chtějí
napojit na vodovod a že z něho budou
aktivně odebírat vodu pro domácnost.
Věřím, že si toto každý vlastník nemovitosti v ulici Dukelských hrdinů pečlivě zváží a nejpozději do konce ledna
2015 vyrozumí obecní úřad o svém
rozhodnutí.

KOUPĚ FOTBALOVÉHO
HŘIŠTĚ
Jelikož v červnu 2014 nebyla konkursním správcem vybrána nabídka
obce na koupi fotbalového hřiště a
vedlejších pozemků (pole a kus lesa
vedle fotbalového hřiště) za 1 mil.
Kč, zastupitelstvo obce se opětovně
rozhodlo na začátku října 2014 podat
nabídku na koupi fotbalového hřiště
ve výši 750 tis. Kč a za vedlejší pole
ve výši 200 tis. Kč. Ani tato nabídka
na odkup fotbalového hřiště, ačkoliv
byla opět nejvyšší podanou, nebyla většinou věřitelů odsouhlasena.
Jednání však budou i nadále pokra-

čovat a snad záležitost v dohledné
době dořeší. Nutno dodat, že každá
koruna vydaná za nákup fotbalového
hřiště snižuje možnosti obce investovat do dalších projektů. Proto
obec nemůže nabízet vyšší částky,
aby neohrozila naplánované investice. I nové zastupitelstvo bude usilovat o to, aby za rozumných podmínek
bylo fotbalové hřiště opět v majetku obce a mohlo být bez komplikací
užíváno pro volnočasové a spolkové
aktivity lidí z obce.

ZATEPLENÍ OBECNÍHO
ÚŘADU
V období od února do konce května 2015 by měla vysoutěžená ﬁrma
STAFIKO Poděbrady spol. s r.o. provést výměnu oken a zateplení obvodu
obecního úřadu v hodnotě cca 1,7 mil.
Kč, na což obec získala 75% dotaci
z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 (OPŽP). V souvislosti s těmito pracemi by mohlo dojít
i k úpravě některých vnitřních prostor
v 1. patře budovy (zasedací místnost,
obřadní síň). Účelem tohoto projektu
je zlepšit stav budovy obecního úřadu
a dále zkvalitnit podmínky pro činnost
nejen zaměstnanců obce, ale i občanům a sdružením, kteří prostory obecního úřadu rovněž využívají.

VŮZ PRO ČIŠTĚNÍ
KOMUNIKACÍ A ÚDRŽBU
VEŘEJNÝCH PLOCH
Nejpozději do 31. 3. 2015 bude obci
dodáno společností A-TEC servis s.r.o.
za cenu cca 4,7 mil. Kč multifunkční vozidlo, ke kterému bude možné pořizovat
další nástavby a doplňky dle potřeby
za účelem zlepšení údržby veřejných
prostranství (zejména zeleň a komunikace). Na pořízení vozidla obec získala dotaci ve výši 4,1 mil. Kč z OPŽP.
Obsluhu a běžnou údržbu vozidla musí
provádět odborně proškolená osoba,
výběru pracovníka proto bude věnována náležitá pozornost, aby vozidlo dlouho sloužilo pro potřeby obce.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V OBCI
V roce 2014 byla vybudována 2 dětská hřiště, a to v parku před Dělnickým
domem (včetně nového osvětlení, laviček, odpadkových košů a chodníku)
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a v prostoru křižovatky ulic U Máčidla a
Přemyslova. První bylo vybudováno za
cca 430 tis. Kč, přičemž cca 320 tis. Kč
kryla dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj. Druhé hřiště „Na Dolíku“ v ulici
U Máčidla bylo realizováno ve spolupráci zaměstnanců obce pod vedením
technického mistra pana Jaromíra Kolínského a sdružení rodičů Korálek,
celkové náklady byly ve výši cca 130
tis. Kč. V okolí těchto hřišť budou ještě
provedeny bezpečnostní úpravy – plůtek, zpomalovací prvky, aby bylo vyloučeno riziko vběhnutí hrajícího si dítěte do silnice a rovněž, aby i řidiči byli
v pozornosti, že jsou v blízkosti dětského hřiště. Všechny umístěné prvky
jsou certiﬁkované a standardně se používají na veřejných dětských hřištích.
Do budoucna připadá v úvahu vybudování hřiště pro odrostlejší děti od 12
let a výše, např. pro skateboardy nebo
koloběžky, a rovněž vybudování prostoru pro aktivní fyzické vyžití seniorů,
např. venkovní posilovací stroje. Důležité však bude nalézt vhodné plochy
k umístění těchto záměrů a samozřejmě i dostatek ﬁnančních prostředků.

DALŠÍ ZÁMĚRY
Mezi další uvažované záměry obce
k realizaci na roky 2014 – 2018, pokud
to zejména její ﬁnanční možnosti dovolí, lze uvést postupnou modernizaci
veřejného rozhlasu a osvětlení, přípravu renovace Dělnického domu, poskytování ﬁnanční a neﬁnanční podpory
spolkům, další investice do kvalitního a
moderního vybavení v základní a mateřské škole, instalace dalších laviček
a odpadkových košů v obci, realizace
dalších opatření ke snížení vandalismu
a aktualizace územního plánu.

ZÁVĚREM
Věřím, že Vás zajímá dění v obci, a
proto se Vás o něm snažím informovat.
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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 mobilní telefon 724 180 039. Děkuji

všem za pochopení a vstřícnost, zejména v souvislosti s realizací velkých
stavebních akcí 2. etapy kanalizace a
rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů a
zároveň se tímto omlouvám za případné nepříjemnosti s tím spojené.
Děkuji za Vaši podporu a těším se
na setkání s Vámi na obecním úřadě
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nebo kdekoliv v ulicích Velkého Oseka.
Přeji Vám krásně prožité Vánoce, mnoho radosti nejen z dárků, ale i z příjemné společnosti dobrých lidí a úspěšný
vstup do nového roku 2015.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(ČERVEN – SRPEN 2014)
/sKdE1:h/>͗
ϴϬůĞƚ͗ 
ϴϱůĞƚ͗ 
ϵϬůĞƚ͗ 
ϵϭůĞƚ͗ 
ϵϰůĞƚ͗ 
ϵϴůĞƚ͗ 

sƌĂƟƐůĂǀaĞĚŝǀǉ͕ŽŚƵŵŝů<ĂŝƉƌ
:ŝƎŝŶĂWĂƌŽƵůŬŽǀĄ
ŶŶĂZŽŚůşēŬŽǀĄ͕ĂŶƵƓŬĂEĞĐŚǀşůŽǀĄ
:ŽƐĞĨĂ\ĞŚĄēŬŽǀĄ͕>ŝďƵƓĞWŽĚŽůşŶƐŬĄ
ŶŶĂsŽŬŽƵŶŽǀĄ
DŝůŽƐůĂǀǀŽƎĄŬ

EZKE1͗
ƐƚĞƌǌƵƌŬŽǀĄ͕ŶŶĂsĂƌŐŽǀĄ͕ŶŶĂ,ŽƌǇŶŽǀĄ

s1dE1 d1͗
EĞůůĂ,ŽĨŵĂŶŽǀĄ͕:ĂŬƵďŝŐĄŶŝŬ͕ŵĂWĂƌŽƵůŬŽǀĄ͕>ŝůŝĂŶ<ƌĄůŽǀĄ͕
ůŝƓŬĂDĂĐŬŽǀĄ͕ŶŶĂ<ŽůĂƌŽǀƐŬĄ͕EŝŬŽůĂ,ĞƌŽůĚŽǀĄ͕<ĂƚƌŝŶaƉŝŶŬŽǀĄ

jDZd1͗
DŝůĂŶŽďƎŝĐŚŽǀƐŬǉ͕:ĂƌŽƐůĂǀĞǌƵĐŚĂ
/ǀĂŶĂĚĂŵĐŽǀĄ͕
ŵĂƚƌŝŬĄƎŬĂKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵsĞůŬǉKƐĞŬ

SLOVO
ZASTUPITELŮ
MÍSTOSTAROSTA OBCE
V těchto místech bylo v minulosti
obvyklé prezentovat názory a práci místostarosty obce, rád bych tuto rubriku
dále udržel a informoval v ní o své práci a
obecních záležitostech ze svého pohledu.
Mnozí z voličů mne jistě znají, ale
těm, kteří jsou v obci kratší čas, bych se
rád představil.
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Jmenuji se Jan Fagoš a žiji celý život ve Velkém Oseku. Jsem ženatý a
mám dvě děti, které navštěvují místní
základní školu.
Pracuji pro ﬁrmu Strojex Recycling
s.r.o., která se zabývá recyklací plastů
v areálu bývalých Stavokonstrukcí n.p.
(později Stakonu s.r.o.), jsem i nadále
OSVČ v oboru elektro velkoobchod a
maloobchod. V minulém volebním období jsem byl aktivní v práci pro obec ve
dvou výborech jako předseda a mnohdy jsem vypomáhal panu Kolínskému
s fungováním technického zázemí a organizací technických pracovníků obce.

Mým hlavním koníčkem je myslivost.
Práce, kterou se podařilo v minulém období realizovat, mne přesvědčila
o správném směřování snahy seskupení Nezávislí pro Velký Osek. Proto
jsem přijal místo na kandidátce našeho
sdružení a byl jsem v případě volebního úspěchu připraven zaujmout místo
ve vedení obce.
Je mi ctí pracovat s dosavadním
panem starostou a zároveň závazkem
převzít tento post po ryzím profesionálovi, jakým bezesporu RNDr. Matuš
v této pozici byl.

Zpravodaj obce Velký Osek
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Pro funkci místostarosty jsem byl
zvolen zejména pro své komunikační
schopnosti a dále z důvodu časové ﬂexibility, kdy jsem schopen jako člověk
pracující v katastru obce být nablízku
a podílet se na přípravě projektů, které
nás čekají, a dohlížet na jejich realizaci
přímo v obci.
Důležitým tématem jsou vždy ﬁnance. Zastupitelstvo mi jako neuvolněnému místostarostovi odsouhlasilo
odměnu ve výši 13.000 Kč hrubého
za měsíc. Protože se jedná o ﬁnance
z obecního rozpočtu, myslím si, že je
dobré, abyste o tom byli jako voliči informování. V minulosti bylo obvyklé pro
tuto funkci poskytovat odměnu ve výši
10.000 – 12.000 Kč hrubého za měsíc.
Mírné navýšení této částky je spojeno
s větším počtem rozpracovaných projektů (2. etapa kanalizace, rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů, zateplení
obecního úřadu aj.). Dále jsem přislíbil věnovat svůj čas ve prospěch obce
v podstatě dle potřeby, abych mohl
zastoupit pana starostu při souběhu
některých pracovních jednání.
Mým hlavním cílem pro toto volební
období je přiblížit vedení obce k lidem,
mluvit s nimi jazykem, kterému porozumí a dohlížet na to, aby žádný rozumný nápad nezapadl a projekty, které se
v obci realizují, byly ku prospěchu nás
všech.
Budu se těšit na setkání s Vámi
občany. Rád bych vedl komunikaci,
se všemi, kteří o to budou stát.
Spojení: 608 646 428, janfagos@seznam.cz, místostarosta@velký-osek.cz.
Jan Fagoš,
místostarosta obce Velký Osek

ODPADY V OBCI
Dokázali jsme to!
Před několika dny jsme obdrželi radostnou zprávu. Naše obec se
umístila v soutěži „My třídíme nejlépe“
v celkovém pořadí obcí Středočeského
kraje v kategorii 2 – 10 tisíc obyvatel
na krásném 2. místě z 86. Poděkování
patří všem, kteří si našli pravidelnou
cestu k barevným kontejnerům. Věřím, že v třídění nepolevíme a příští
rok se nám podaří druhé místo obhájit. Další ročník soutěže byl právě
zahájen.

ňování sáčků na
psí exkrementy.
Budeme
rádi,
pokud nám pomůžete a třeba
e-mailem nebo
při osobním setkání
sdělíte,
že koš na rohu
vaší ulice je plný
nebo je třeba
doplnit
sáčky
v držáku…

Naše obec obdržela Osvědčení o úspoře emisí,
které každoročně uděluje obcím společnost EKO-KOM,
a.s., aby občané věděli, jakým dílem přispěli tříděním
odpadů k úsporám v životním prostředí.
Děkujeme, že třídíte!

Ještě jednou
bych Vám chtěla
poděkovat
za úspěch naší
obce v třídění,
popřát klidné a
šťastné Vánoce
a po celý nadcházející
rok
pevné
zdraví,
hodně lásky a
spokojenosti.

Stále je však ještě dost domácností, ze kterých všechny odpady končí
v popelnici. Abychom odlišili poctivé
třídiče, chtěli bychom připravit na příští rok akci, ve které by mohla každá
domácnost dát veřejně najevo, že třídí
a nestydí se za to. Pokud by se kampaň osvědčila, mohli bychom v dalším
roce uvažovat o zvýhodnění těchto domácností při placení poplatku
za odpad.

I nadále zůstává jednou z mých
hlavních priorit péče o životní prostředí a zlepšení nakládání s odpady
v naší obci. Uvítám každý Váš podnět
či připomínku.

S potěšením musím konstatovat,
že jsme zatím za první tři čtvrtletí letošního roku vytřídili papíru o 4,5 tuny,
plastů o 5 tun a skla o 9,5 tuny více
než za celý rok 2013.

Děkujeme všem spoluobčanům,
kteří dali při volbách do místního zastupitelstva hlas sdružení Společně
pro obec na kandidátce strany TOP
09. Vážíme si důvěry, kterou jste nám
tím vyjádřili. My i většina dalších lidí
z naší kandidátky jsme připraveni
zapojit se do práce pro obec v jednotlivých výborech a svými zkušenostmi,
schopnostmi a odbornými znalostmi přispět k dalšímu rozvoji Velkého
Oseka.

Myslím, že již většina obyvatel zaznamenala, že za obecním úřadem
je umístěn od června další kontejner,
do kterého můžete 365 dní v roce
odevzdávat nepotřebné oblečení,
obuv, kabelky, batohy, povlečení,
deky, polštáře apod. Do konce září
jsme odevzdali 4,8 tuny nepotřebného
oblečení, které bude prostřednictvím
Diakonie Broumov využito pro sociálně slabé.
K odpadovému hospodářství patří
i odpadkové koše v obci a rovněž
držáky na sáčky na psí exkrementy.
Jako každá novinka potřebuje vychytat
mouchy, je třeba najít správnou periodu výsypu odpadkových košů a dopl-

Ilona Tučímová,
člen rady obce Velký Osek

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Těšíme se na setkávání se všemi
spoluobčany na zasedáních zastupitelstva i mimo ně. Kdykoliv nás můžete
kontaktovat se svými náměty na zkvalitnění života v naší obci.
Hana Dočkalová,
Helena Erbenová
a Tomáš Kliment
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ZPRÁVY Z OBECNÍ
POLICIE
ZE SLUŽEBNÍ KNIHY
OBECNÍ POLICIE

Ročník XIX • 4/2014

v rámci první pomoci obnovit životně
důležité funkce, např. srdeční činnost
při zástavě či obnovit dýchání. Tento
přístroj je uložen na obecním úřadě
ve Velkém Oseku a věříme, že jej
nebude nikdo potřebovat, i když...
člověk nikdy neví.

Dne 07. 07. 2014 v dopoledních hodinách vylekal obyvatelku domu v ul.
Žižkova plaz na zahradě domu. Hlídka
na místě zjistila, že se jedná o chráněnou a pro člověka neškodnou užovku
obojkovou. A jelikož je tento plaz velice
plachý, zmizel tiše neznámo kam.
11. 07. 2014 hlídka OP zjistila znečištění komunikace blátem v ul. Prokopa Holého. Šetřením na místě se podařilo zjistit původce znečištění, čímž byl
řidič nákladního vozidla ze stavby domu
v ul. Riegrova. Ten byl vyzván k úklidu
komunikace, což učinil neprodleně.
20. 07. 2014 byla OP nahlášena
malá dopravní nehoda v ul. Dukelských hrdinů. Jednalo se o poškození
zaparkovaného osobního vozidla jiným
vozidlem. Jelikož se nepodařilo zjistit
pachatele, byla událost oznámena PČR
k dalšímu šetření.
Dne 02. 09. 2014 nahlásila občanka,
že bylo odcizeno horské kolo z pozemku rodinného domu v ul. Jeronýmova.
Protože hodnotu kola majitelka vyčíslila na 16.000,- Kč, byla věc neprodleně
oznámena PČR pro podezření ze spáchání přečinu krádež.
Malá dopravní nehoda se stala dne
09. 09. 2014 na křižovatce ul. Dukelských hrdinů x Nábřeží, kdy řidič nákladního vozidla zn. Renault poškodil
zaparkovaný osobní automobil. Hlídka
OP zajistila svědka nehody a dohlížena
na bezpečný průjezd komunikací. Událost si převzala SDN PČR. Ke zranění
osob naštěstí nedošlo.
8. 10. 2014 obecní policie spolupracovala se státní policií na zadržení řidičky bydlící v obci, která byla podezřelá
z řízení vozidla pod vlivem omamných látek. Řidička se odmítla podrobit
zkoušce na místě a byla proto dále
řešena v kompetenci státní policie.
Dobrá zpráva pro občany je,
že Obecní policie Velký Osek zajistila
ze Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje automatický externí
deﬁbrilátor (AED), který je schopen
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23. 09. 2014 si řidič osobního motorového vozidla nepohlídal nejvyšší
povolenou rychlost v obci, strážníci OP
vozidlo zastavili a standardně chtěli
spácháný přestupek vyřešit. Řidič vozidla však předložil požadované doklady (ŘP a OP) se slovy: „S Váma já
se bavit vůbec nebudu“ a z místa odjel
i bez dokladů. Strážníkům OP nezbylo
než dopravní přestupek oznámit odboru dopravy při MěÚ Kolín, ponechané
doklady předat příslušných správním
orgánům. A co řidič? Ten bude muset
sáhnout do své peněženky ještě hlouběji, než kdyby se postavil ke svému
přestupku jako chlap.
Klidný zbytek roku 2014
přejí strážníci Obecní policie
Velký Osek
Milan Kučera a Aleš Synek
tel. číslo: 321 795 322
723 699 857

TOPÍM, TOPÍŠ, TOPÍME…
V letošním roce je k nám podzimní počasí přívětivé, nemusíme zatím
topit celé dny. Zatápíme většinou
odpoledne, když se vracíme z práce. I v naší obci jsou již domácnosti,
kde k vytápění využívají, plyn, elektrickou energii, moderní kotle na tuhá
paliva, dřevo či biomasu. Jsou zde ale
i domácnosti,kde jsou staré kotle na
tuhá paliva či lokální topeniště. Vzhledem k cenám paliv a nových zařízení jsou tyto zdroje provozovány až do
konce životnosti.
Každý zdroj vytápění na tuhá paliva
potřebuje nějakou dobu na dosažení

provozní teploty zdroje a spalinových
cest (komína). Tato doba je zpravidla
30 – 45 minut. Po tuto dobu může vycházet z komína tmavý kouř. K zakouření může dojít i při přikládání, to je
však vždy na krátkou dobu. V případě,
že z komína vychází tmavý kouř dlouhodobě, lze předpokládat, že provozovatel ve zdroji netopí správně podle
návodu, ale ve snaze ušetřit „škrtí“
přisávání vzduchu a dochází k nedokonalému spalování a z komína vychází tmavý hustý dým. Jednou z dalších
příčin může být nevymetený komín.
V topné sezóně dochází k usazování
sazí na stěnách kouřovodu, přes léto
se nánosy mohou uvolnit a způsobit
zmenšení průduchu a v další topné
sezóně nám bude z komína vycházet tmavý kouř. Příčinou kouře může
být i nekvalitní palivo. Každý prodejce
zodpovídá za kvalitu jím dodávaného
paliva. Možná nevíte, že máte právo
vyžadovat od prodejce doklad o kvalitě
paliva.

Ke zhoršení rozptylových
podmínek dochází při inverzi
Teplotní inverze je meteorologický
jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá,
ale stoupá. V tropopauze začíná tzv.
trvalá inverze. Zejména v podzimních
a zimních měsících se teplotní inverze
tvoří i v nižších částech atmosféry.
Teplotní inverze se netvoří v celé
vrstvě dolní atmosféry. Začíná až od
určité výšky nad zemí a v určité výšce
opět končí. Inverzní vrstva může být
i kolem 1 km. Tvoří „pokličku“, pod
kterou se hromadí nečistoty v ovzduší.
Při znečištění ovzduší má hlavní roli
výška, ve které inverze začíná. Během dne se vzduch u země prohřívá
a teplotní inverze vystupuje výše, cca
500 m, teplota s výškou klesá.
Zvětšuje se tak prostor, ve kterém se
mohou rozptýlit nečistoty v ovzduší.
Díky tomu jsou právě během dne koncentrace znečisťujících látek v ovzduší nejnižší. Naopak večer a v noci se
situace významně zhoršuje. Při nočních vyjasněních se vzduch rychle ochlazuje a hromadí se v nižších
vrstvách, protože je těžší než teplý vzduch nad ním. Svou roli má též
vzdušná vlhkost, ze které se tvoří mlha a spojením obou jevů vzniká
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smog. Pokud je bezvětří, pomyslná
poklička je nízko nad domy a všechny emise, a to i ty ze zdrojů spalujících plynná paliva, dřevo a biomasu,
se drží nízko. Svůj vliv má i výška
a hustota zástavby, orientace ulic a
mnoho dalších okolností. Ve Velkém
Oseku je nejvyšší četnost větrů ze
západního, severozápadního a jihozápadního směru. Celková četnost
těchto větrů je 50,55 %, tj. 184 dní
ročně. Výskyt ostatních směrů je pod
10% celkové četnosti. Zastoupení
klidového stavu označeného jako
CALM, představuje 16,79 % celkové
četnosti.
Z hlediska rychlosti větru, která
má také značný vliv na rozptyl emisí,
je rozdělení následující:
- vítr do rychlosti 2,5 m.s-1, tj. I. rychlostní třída, se vyskytuje v 70,51 %,
tj. 257 dní ročně
- vítr ve II. rychlostní třídě o rychlosti
2,6 - 7,5 m.s-1, má výskyt 28,39 %,
tj. 103 dní za rok
- vítr ve III. rychlostní třídě o rychlosti
větší než 7,5 m.s-1, je zastoupen 1,1 %,
t.j.13 dní v roce.

Z výše uvedeného tedy plyne,
že v případě inverzního počasí bude
docházet k nepříjemným situacím,
zejména v těch částech obce, kde je
orientace ulic sever – jih, v místech,
kde jsou ulice s větší šíří a prostranstvím o větší rozloze, tj. že inverzi
budeme nejvíce a nejdříve pozorovat
v ulici Revoluční ze směru od Kolína
po křižovatku s ulicí U Máčidla, okolí MZŠ, Dělnického domu, Husovo
náměstí, ul. Jiráskova, Palackého,
Nábřeží… Čím bude počasí v přízemních vrstvách chladnější, proudění
větru slabší, tím větší plocha obce
bude zasažena smogem.
Stav počasí sice neovlivníme, ale ke
zlepšení ovzduší můžeme přispět.

Jak správně topit
Jak můžeme ovlivnit emise z našeho topeniště a tím i kvalitu ovzduší
přímo v místě svého bydliště? Pomoci
nám může jednoduché „SMOKEMANovo desatero správného topiče:“

1. nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého
komína
2. suš dřevo minimálně jeden až dva
roky - více se ohřeješ a bude z toho
méně kouře
3. nespaluj odpadky
4. nastav regulační klapky tak, aby
vzduch mohl k palivu, oheň nedus
5. přikládej častěji menší dávku paliva
než jednu velkou dávku za dlouhý čas
(neplatí pro automaty a zplyňovací kotle)
6. pravidelně čisti kotel a komín (najdi
si svého kominíka na stránkách společenstva kominíků ČR.)
7. dle svých možností používej moderní
kotel či kamna
8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi
150 až 250 °C
9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj
a top jen tam, kde potřebuješ
10. top tak, jak chceš, aby topil Tvůj
soused

Lokální topeniště
Lokální topeniště je zdroj znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném
výkonu nižším než 300 kW. Tyto zdroje se nacházejí zejména v rodinných
domech, rekreačních chatách a chalupách, ale i např. v menších školách,
provozovnách či kancelářích, ve kterých jsou umístěna zařízení určená ke
spalování paliv.
Tyto spalovací zdroje zejména v domácnostech způsobují značné znečištění ovzduší v přízemních vrstvách atmosféry toxickými sloučeninami jako je
oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxidy síry,
prachové částice, sloučeniny chlóru,
organické látky, těžké kovy apod. Podíl znečištění ovzduší u suspendovaných částic PM10 (tzv. jemný poletavý
prach) a polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAU) vlivem provozu zdrojů malých výkonů spalující tuhá paliva
dosahuje v České republice v průměru 40 % a 70 % z celkového podílu
na národních emisích (zdroj: Národní
program snižování emisí ČR, 2007)

Od 1. září 2012 platí nový zákon
o ochraně ovzduší, který zavádí
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povinnosti pro provozovatele nevyjmenovaných zdrojů znečišťování
ovzduší. Do této skupiny patří i fyzické osoby – občan.
Jaké povinnosti tedy vlastníky
čekají:
- Zákon zakazuje ve spalovacích zařízeních do příkonu 300 kW spalování
lignitu, hnědého energetického uhlí
a kalů.
- Povinná kontrola kotle na tuhá paliva, která bude muset být provedena
každé dva roky prostřednictvím osoby,
která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od
něj uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. První kontrola
by měla být provedena nejpozději
do 31. 12. 2016. Pokud vlastník zdroje tuto povinnost nesplní, nepředloží
na vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností (pro naši
obec: MěÚ Kolín, odbor životního
prostředí) doklad o provedení kontroly
po 01. 01. 2017, vystavuje se uložení
pokuty až 20 tisíc korun.
- Od září 2022 bude možné provozovat pouze taková zařízení (nejen kotle, ale i kamna a vložky s teplovodním
výměníkem o celkovém příkonu od 10
do 300 kW), která splňují požadavek
dle přílohy č. 11 zák., zjednodušeně řečeno, která splňují emisní třídu
3. Staré, dnes používané kotle by neměly být po tomto termínu používány.
Lze uložit pokutu 50 000 Kč.
Jaké povinnosti platí již dnes
- provozovatel nedodrží přípustnou
tmavost kouře (od září 2012),
- provozovatel spaluje hnědé uhlí
energetické, lignit, uhelné kaly nebo
proplástky (od září 2012)
Za nedodržení těchto povinností lze
uložit pokutu až 50 000 Kč.
Platí a i nadále budou platit pravidelné kontroly spalinových cest
(Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. – o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv).
Lhůty kontrol a čištění spalinové
cesty, vybírání pevných znečišťujících
částí a kondenzátu a čištění spotřebiče
paliv za období jednoho roku:
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Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW
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Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

Pevné
Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Kapalné Plynné

Čištění spalinové cesty

3x

2x

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí
a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinové
cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí
a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

ZÁCHRANA DRAVÉHO
PTÁKA

nejméně podle
návodu výrobce

Zdroje a materiály využité v textu:
http://vec.vsb.cz/ Vysoká škola báňská
– Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, ČHMÚ
http://www.chmi.cz/, CENIA
http://www1.cenia.cz/www/.
Ilona Tučímová,
člen rady obce

Článek obsahuje
v elektronické verzi
aktivní webové odkazy.

Jsem myslivcem, který je zvyklý
zvěři život brát, ale život zachránit….
Tomu se Vážně nic nevyrovná.

Ne každý den se povede cítit se
dobře.

Jan Fagoš

Někdy pomůže být na druhé milý,
pomoc s domácími pracemi ženě nebo
si udělat výlet s rodinou za kulturou
nebo do přírody.
Dne 30.10. 2014 jsem měl to štěstí
být včas u záchrany dravého ptáka, který se souhrou náhod ocitl v jedné z hal
závodu, ve kterém pracuji.

JAK VYDÁVAT
DOBRÝ OBECNÍ ZPRAVODAJ
Je běžnou praxí vydávání obecních
zpravodajů za veřejné peníze. Je běžnou špatnou praxí vydávání zpravodajů, poskytující pouze jednostranné
informace. Tyto informace obvykle reprezentují pohled aktuálního politického
vedením obce. (Proč na titulní straně
Osečanu není fotka třeba Velkého Oseka, ale Pavla Drahovzala?) A pokud
se najde protichůdný pohled, vedení
zneužívá možnosti mít poslední slovo,
v horším případě cenzuru. Tomuto lze
do budoucna zabránit a kvalitu podávaných informací zlepšit, dodržováním
jednoduchých obecných zásad.
Je nutné od sebe oddělit redakční
radu a redakci. Redakční rada ukládá
základní pravidla, nikoli detailní řešení (o to se stará redakce). Pravidelně
kontroluje plnění těchto pravidel, avšak
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kontrola probíhá až po zveřejnění čísla
zpravodaje. Redakční rada neschvaluje příspěvky ke zveřejnění do tohoto
čísla! Polovinu redakční rady mohou
tvořit zvolení zastupitelé, druhou polovinu další osoby se společenskou
autoritou nepodléhající vedení obce.
V redakční radě nebude starosta ani
členové obecní rady!
Redakce je při sestavování čísla
periodika objektivní a nestranná. Zveřejňuje všechny informace a názory,
které jsou redakcí získány, a to včetně
těch, se kterými redakce nesouhlasí.
Jediným soudcem mezi různými názory jsou voliči. Je nutné mít na paměti,
že pokud je Osečan vydáván za veřejné peníze, musí sloužit široké veřejnosti, ne pouze vybrané skupině. Obec,
redakční rada i redakce se řídí kode-

xem radničního periodika, které upřesňuje tyto obecné principy.
Přehledné čtení Jak vydávat dobrý
radniční zpravodaj můžete nalézt v Desateru otevřené obce č.9/2011 (projekt
www.otevrete.cz).
Věřím, že zásady jsou to rozumné
a nově zvolené zastupitelstvo je přijme
za své. Zastupitelům přeji vše dobré, hodně štěstí a trpělivosti při práci
pro naši obec.
Pavel Otta

Zpravodaj obce Velký Osek
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REAKCE
STAROSTY OBCE
Po přečtení článku pana Pavla
Otty mně napadá mnoho otázek a komentářů, ale dovolím si zde uvést jen
ty nejzásadnější. Čtvrtletní zpravodaj
Osečan je vydáván obecním úřadem
Velký Osek od 90. let 20. století jako
základní sumář informací o dění v obci.
Ty musí být poskytovány, aby veřejnost
věděla, co se v obci děje. Dost těžko
může většinu těchto informací psát někdo jiný než obec, protože jiný subjekt
nemá o daných věcech dostatek informací a hlavně nenese za ně žádnou
odpovědnost, kdežto vedení obce ano.
Za mého působení jako starosty nedošlo k provedení jakéhokoliv zásahu do
příspěvku bez souhlasu autora, a pokud nebyl nějaký příspěvek zcela nebo
částečně zařazen, tak proto, že mohlo
dojít k porušení zákona (např. se psalo

o živých osobách v nevhodné souvislosti
bez jejich souhlasu) nebo byl příspěvek
zcela nevhodný (např. několikastránkový protokol o předání úřadu novému
starostovi obce v listopadu 2010) a autorovi to bylo vždy sděleno. Důkazem
toho, že je v Osečanu dán prostor i jiným sdělením než jen od vedení obce,
je otištění výše uvedeného článku,
ale i jiných textů v minulých číslech
Osečanu polemizujících, či dokonce
vyjadřujících protichůdné postoje, než
má vedení obce. Pokud má však pisatel
předchozího článku dojem z Osečanu,
že dochází k nezákonné cenzuře, nechť
adresuje obecnímu úřadu konkrétní případ, že se tak stalo a může se o něm
jednat. Co se týče autorem zmiňované
„jednostrannosti“ informací, tak informace, které jso ve článcích od vedení obce

uvedeny, vychází vždy z objektivně doložitelných a ověřitelných údajů. Jestli
má někdo jiný názor na věc, ať jej napíše, ale je právem i povinností vedení
obce vysvětlit v obecním zpravodaji svůj
postoj, proč jedná tak či onak – už jen
z důvodu znalosti okolností, které mnohdy veřejnost nemůže znát. Nicméně
děkuji autorovi za jeho názor a budu
se těšit na případnou osobní diskusi
s ním k danému tématu, samozřejmě
založené na objektivních faktech.
Hezké vánoční svátky a příjemné
čtení všem.
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
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KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
„NOVINKY
Z NAŠÍ ŠKOLIČKY“
Během roku 2014 došlo v naší mateřské škole k velkým a příjemným změnám. Obě budovy, jak stará, tak i nová,
získaly kompletně nový veselý kabátek. Můžeme se chlubit novými dveřmi
v obou budovách, vyměněnými okny
ve staré budově, celkovým zateplením
a slušivou žluto – oranžovou fasádou.
Došlo k celkovému snížení energetické náročnosti naší budovy, a to díky
projektu, který byl spoluﬁnancován
Evropskou Unií – Fondem soudržnosti,
Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní
prostředí, dále díky SF ŽŠ ČR, ale hlavně díky obci Velký Osek, která projekt
připravila a hlavně spoluﬁnancovala.
Moc děkujeme! :-)

letošních předškoláků, pod vedením
p. uč. Libušky Svobodové a Renaty
Jandové.
Jako každým rokem nabízíme i letos našim žáčkům mnoho kulturního
i sportovního vyžití. Předškoláci mají
možnost navštěvovat kroužek keramiky, výtvarky, hudby, tance a dramatiky.
Také mohou vítat občánky či docházet
na fotbalovou školu. Třídy Medvíďat
a Želviček se rovněž zapojily do projektu VZP – „Sportovní školička“, kde se
učí základům míčových her a dalším
pohybovým dovednostem.
V mateřské škole jsme již stihli přivítat například mistry ve foukání bublin či v „drezuře“ ptactva – exotických
papoušků nebo divadla s pohádkami.
Začátkem října jsme se, spolu s dalšími
školkami, zúčastnili v Dobšicích hravého dne – „Putovní olympiády“.

A co nás do konce roku 2014 ještě čeká? Koncem listopadu, ve čtvrtek
27.11., přivítáme spolu s rodiči advent
„Vánoční dílničkou“ a zpíváním koled.
V pátek 5. 12. se pak naše MŠ promění
v andělsko – pekelné rejdění. Přijde Mikuláš s čertem a děti se tradičně oblečou do kostýmů. V rolích malých andílků a čertíků se jistě nebudou tak bát …
K navození vánoční atmosféry přijede do naší MŠ divadlo s další vánoční
dílničkou „Pojďme spolu do Betléma“.
Na středu 17. 12. chystáme pro rodiče
vánoční besídky a možná přijde i „Ježíšek“. Pomalu začínáme odpočítávat …
Přejeme Vám hodně štěstí, úsměvy na Vašich tvářích, pohodu v srdci
a hlavně pevné zdraví do roku 2015.
Kolektiv MŠ

V provozu jsou pro tento školní rok
opět 4 třídy. Tentokrát ve staré budově pípají „Kuřátka“ s velmi oblíbenými
kvočnami p. uč. Lucií Drahokoupilovou
a Boženkou Choděrovou. Vedle jsou,
v útulném doupátku, „Myšky“, pod vedením p. uč. Jany Matějkové a Blanky
Novotné. V nové budově se do krunýřků schovávají „Želvičky“ s p. uč. Nelou
Smutnou a Evou Žilkovou a v neposlední řadě tu máme brloh plný „Medvídků“,

ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK
POZNÁVÁNÍ HISTORIE
OKOLÍ VELKÉHO OSEKU
Hned na začátku nového školního
roku si páťáci naplánovali dvoudenní
vlastivědný projekt, který ale museli již
první den pozměnit. Po silném nočním
dešti byla tak podmáčená půda, že nemělo cenu vyrazit do Dobšic za historií
Keltů. A tak připravená jízdní kola dětí
zůstala uklizená ve školní garáži. Večerní a noční program ale už proběhl
zcela bez problémů. V 19 hodin děti netrpělivě čekaly ve své třídě na příchod
osecké knihovnice paní Dohnalové. Ta
si tentokrát přinesla plnou tašku pověstí. Než se začalo číst z knížek, děti si
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zopakovaly své dosavadní znalosti o
pověstech. Paní Dohnalová děti seznámila s životem a dílem Eduarda Petišky,
jehož 90. výročí narození si v letošním
roce připomínáme. Potom už následo-

valo čtení jedné pověsti za druhou - pověst o Oškobrhu, o knížeti Boleslavovi
II. a biskupu Vojtěchovi, pověst Kutnohorští havíři a další pověsti z míst, která
se nachází nedaleko Velkého Oseka.
Po čtení následovala noční hra. Jednotlivé skupiny dětí hledaly v temné škole za svitu baterky a naprostého ticha
papírky určené barvy. Z nalezených
kousků děti sestavovaly obrázek, který
jim napověděl, kam bude jejich cesta
směřovat další den. Obrázek znázorňoval svatého Vojtěcha a tak, když se
děti ukládaly ve své třídě do spacáků,
už věděly, že další den je čeká cesta do
Libice nad Cidlinou. Po vydatné snídani
ve školní jídelně páťáci vyrazili na cestu

Zpravodaj obce Velký Osek
na kolech. Jejich první zastávkou byla
pamětní síň slavníkovské Libice. Tam
si prohlédli model slavníkovského hradiště a dozvěděli se zajímavosti o životě
svatého Vojtěcha a dalších členů tohoto
mocného rodu. Z muzea se děti vydaly na hradiště Slavníkovců, kde zhlédly
zbytky základů staveb a sousoší sv. Vojtěcha a jeho bratra Radima. Na vršku
hradiště to pěkně foukalo, a tak při zpáteční cestě nechyběla příjemná zastávka v Parkonu. Nejen, že se tam všichni
pěkně ohřáli, ale ještě ochutnali několik
druhů melounů a výborný vinný mošt.
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začnou v lese bát a vrátí se. Hezká byla
i pohádka Čarodějný mlýnek. Také jsme
dávali dětem spoustu hádanek a ony se
snažily na ně odpovídat. Celé naše di-

vadlo se divákům moc líbilo a zatleskali
nám. Nakonec jsme ještě všem rozdali
pohádkové křížovky.
Žáci 4. třídy a třídní učitelka
Naděžda Lajková

PROJEKT „ SETKÁNÍ“

Dva dny poznávání historie okolí
Velkého Oseka se vydařily. Všichni se
už těší na další společné akce, které
nás čekají.

hráli jsme různé hry a vyprávěli jsme si.
Potom jsme dětem předali dárečky, které jsme jim přivezli. Obdarovaným zářily
oči radostí. Na závěr jsme si povídali s
paní ředitelkou, sdělovali jsme si navzájem nové pocity, dojmy a zkušenosti.
Najednou se otevřely dveře a mezi nás
vtrhl čtyřnohý miláček poděbradských
dětí – fenka Ajša. Dozvěděli jsme se,
že psí kamarádi vycítí smutek, dovedou
utišit mazlením a olizováním, a tak pomáhají dětem při rehabilitaci.
Domů jsme se vrátili s novými dojmy, zážitky a s hlavou plnou myšlenek
týkajících se života dětí s postižením.
Žáci sedmé třídy s třídní učitelkou

PRVŇÁCI INFORMUJÍ
Naši nejmenší žáci – prvňáci ze tříd
1. A a 1. B si velmi rychle zvykli na to,
že jsou školáci.

Dne 4.11. 2014 jsme navštívili Speciální školu v Poděbradech. Předem
jsme se dozvěděli, že tato škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími a
výchovnými potřebami.

Během necelých tří měsíců své
školní docházky se naučili mnoho nového – číst první písmena, slabiky a slova,
začali počítat a psát.

Vyjeli jsme s obavami, co nás tam
asi čeká? Jak budou vypadat naši noví
kamarádi? Přivítání bylo velmi milé.
Paní ředitelka nás rozdělila po skupinkách do jednotlivých tříd. Pomáhali jsme dětem jako asistenti s učením,

Kromě toho už v září podnikli společný seznamovací výlet do ZOO v Jihlavě, na kterém se navzájem poznali
i mimo školu.

H. Babáková,
třídní učitelka 5. třídy

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
S paní učitelkou jsme celá třída nacvičovali pásmo básniček, pohádek a
hádanek pro první a druhé třídy. Jmenovalo se Z pohádky do pohádky. Nacvičovali jsme tři týdny. Byla u toho i legrace.

V říjnu pak navštívili Střední zdravotnickou školu v Kolíně, kde je studentky

Hlavně v pohádce Basta ﬁdli trumpeta
je hodně pohybu, všem ze třídy se líbila.
Tento příběh je o pěti zvířatech, která
opustí statek a vydají se na cestu do
lesa, ale tam jsou i jiná zvířata, proto se
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Zpravodaj obce Velký Osek
této školy naučily, jak se správně starat
o své zoubky. Vhodnou a především zábavnou formou byla dětem předvedena
činnost, která by měla být každodenním
pravidlem. A protože tomu tak u mnohých není, považujeme tuto návštěvu
za velmi důležitou.
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obdržel rozvrh hodin s obrázky sov a
každá třída plakát a brožurku o přírodě.
H. Babáková

Společně se těšíme na další akce,
které nás zejména v předvánoční době
čekají.
Ivana Kampeová
a Alena Šátková,
učitelky 1. tříd

DESATERO SOV
V pondělí 29. září do naší školy zavítali chovatelé z občanského sdružení
ORNITA s velice zajímavou přednáškou
Desatero sov. Žáci 1. - 6. tříd se dozvěděli, že v České republice žije a sídlí
deset druhů sov, získali spoustu informací o těchto nočních ptácích, poslechli si soví hlasy, zhlédli zajímavé video
ukázky z jejich života. Několik běžných
sov jako je např. puštík obecný, kalous
ušatý, sýček obecný nebo výr velký
si děti mohly prohlédnout zblízka, mohly se i dotknout jejich hebkého peří. Výr
velký dětem dokonce předvedl svůj
neslyšný let. K živým ukázkám patřilo
i mládě sovice sněžné. Dětem se přednáška moc líbila. Na závěr každý žák

Žáci naší školy se pokusili ulovit bobříka dosažením určitého počtu bodů
při on-line testu. Nešlo o prokázání odvahy nebo mrštnosti, ale o prokázání
schopnosti přemýšlet. 12.11. až 14.11.
se 128 žáků naší školy zúčastnilo
soutěže Bobřík informatiky. Soutěžící
odpovídali na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Soutěžilo se ve třech kategoriích.
Nejmenší tj. kategorie Mini (4. a 5. třída) byla nejúspěšnější. Bobříka ulovilo 28 žáků. V kategorii Benjamin se
stalo sedm žáků majitelem bobříka a
v nejstarší kategorii Kadet bylo úspěšných devět žáků. Nejvíce bodů dosáhli
žáci Brabenec (5. třída), Kulíček Vít
(5. třída), Soboslai Dalibor (5. třída),
Čarnogurský (6.B), Kopejtko (6.B),
Türke (7. třída), Kukal Ladislav (9. třída),
Novotný Hynek (9.třída), Bartošová
(8. třída). Všem úspěšným řešitelům
blahopřejeme. A pokud se to někomu
letos nepovedlo, příští rok budeme
opět lovit bobříky!!!
Romana Hartmanová

BOBŘÍK INFORMATIKY
Každý čtenář knihy Jaroslava Foglara ví, že bobřík představuje určitou
zkoušku, prokázání určité dovednosti.

KAŽDÝ ZAČÁTEK JE TĚŽKÝ
(Z DENÍKU ŘEDITELKY)
Vážení rodiče, když jsem před třemi
měsíci nastoupila do funkce ředitelky
Masarykovy základní školy, věděla jsem,
že mám před sebou velmi obtížný úkol
a budu se potýkat s mnoha problémy.
V posledním čísle Osečanu jsem slíbila,
že budu o své práci pravidelně informovat. Chtěla bych se s Vámi tedy podělit
o problémy, se kterými se potýkám.
1/ bezpečnost dětí ve škole.
Po tragické události ve Žďáru nad
Sázavou jsme museli přistoupit k určitým
bezpečnostním opatřením. Pro zákonné
zástupce a jiné osoby je do školy možný
vstup pouze hlavním vchodem a po nahlášení návštěvy v ředitelně školy. Věřím,
že všichni rodiče pochopí, že je tento krok
nezbytný a snažíme se ochránit všechny
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děti. Připravujeme instalaci bezpečnostních kamer ve škole a tím bychom ochranu a bezpečnost zajistili ještě lépe.
2/ hygiena
Na odpor některých rodičů jsem narazila po svém nařízení o omezení vstupu s kočárky do budovy školy. Kočárek
je možné ponechat ve vestibulu školy,
nahlásit svůj příchod ve školní družině a
požádat o vydání dítěte. Rodiče mohou
použít návleky na kolečka, popř. přenosnou sedačku. Není v našich silách zajistit dostatečný úklid. Děti se v této části
chodby pohybují v přezůvkách a nečistoty potom roznášejí po celé škole.
3/ stravování
Ve své koncepci jsem zdůraznila,
že chci zlepšit stravování ve škole. Mys-

lím, že není dobře, aby děti jedly ke svačině brambůrky nebo různé sladkosti.
Ve školní jídelně připravují pro děti velmi kvalitní svačiny se spoustou zeleniny.
Zájem však není příliš vysoký. V současné době odebírá svačiny asi 20 dětí.
Kvalita obědů se také zvýšila. Paní vedoucí školní jídelny zařazuje pravidelně
do jídelníčku luštěniny, zeleninu, ryby.
Problém je v tom, že děti tyto potraviny
zrovna „moc nemusí“, ale já věřím, že si
postupně na zdravější stravu zvyknou.
4/ úřady
Spolupráce s obecním úřadem je na
velmi dobré úrovni.
Těžkosti se objevily při zahájení
dvou projektů, do kterých je škola zapojena. Jedná se o projekty „Zavádění
nových technologií do výuky“ a projekt

Zpravodaj obce Velký Osek
„Cizí jazyky do škol“, jehož součástí je
spolupráce s rodilým mluvčím. Zahájení
realizace obou těchto projektů se odkládá
z důvodů nevyjasnění pracovně právního
postavení rodilých mluvčích a dalších
problémů souvisejících s ﬁnancováním
projektů. Věřím, že se vše brzy vyjasní
a my budeme moci využívat rodilého
mluvčího i nové technologie ve výuce.
Děkuji Vám za pochopení a trpělivost.
Mgr. Zuzana Strejčková
ředitelka MZŠ
Ve Velkém Oseku 9.11. 2014

KROUŽEK KERAMIKY
Keramický kroužek je velmi oblíbenou zájmovou činností. Potvrzuje to
téměř šedesát zájemců o keramické
kreativní tvoření.
Proto je kroužek rozdělen do 4 skupin:
1. - úterý
od 13:30 hod do 15:00 hod 1. - 2. třída
2. - středa
od 13:00 hod do 14:30 hod 3. – 9. třída
3. - pátek
od 12:00 hod do 13:30 hod 1. - 2. třída
4. - pátek
od 13:30 hod do 15:00 hod 1. - 2. třída
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
při Masarykově základní škole ve Velkém Oseku
nabízí
1. stravování pro veřejnost - cena za 1 oběd je 58,- Kč
Nabízíme:
• min. 3x v týdnu výběr ze 2 jídel
• velikost porce pro cizí strávníky je stejná jako pro nejvyšší kategorii
strávníků školního stravování, tj. 80 g masa v syrovém stavu
• každý den v měsíci jinou polévku
• min. 1x týdně ovoce
• min. 1x týdně salát nebo kompot
• 2x v měsíci moučník
• 3x v měsíci mléčný výrobek (jogurt, pudink…)

2. svačinový program - cena za 1 svačinu je 17,- Kč
Nabízíme:
• pomazánky doplněné pečivem
• obložené chleby a housky
• ovocné a zeleninové saláty
• tousty
• mléčné výrobky…
Vše v kombinaci se zeleninou a ovocem.
Zájemci se mohou přihlásit
u vedoucí školní jídelny osobně,
nebo na tel. čísle 321 795 541.

Masarykova základní škola Velký Osek
nabízí

V letošním školním roce naším prvním výrobkem byl rámeček na fotograﬁi
z prázdnin nebo na malovaný obrázek,
fotku kamaráda, sourozence či čtyřnohého mazlíka…. No, možností je spousty.
Rámečky jsou opravdu moc povedené, šikovné ruce se nezapřou.
Posuďte sami.
Vedoucí kroužku Dagmar Legrová

OBSAH KURZU:
• základy práce s PC
• textový editor (psaní, editace, tisk textu, vložení tabulky, obrázku)
• digitální fotograﬁe (stažení, úprava, tisk fotograﬁí, prezentace, fotoalba)
• internet (prohlížeče, e-mail, vyhledávání informací, internetbanking, chat…)
• obsah kurzu bude přizpůsoben potřebám přihlášených
Minimální počet přihlášených pro otevření kurzu
je 10, maximální počet na jeden kurz je 24.
Kurzy se budou konat od ledna v odpoledních
nebo večerních hodinách, délka kurzu 3 měsíce,
cena 500,- Kč.
Přihlášky a informace v ředitelně školy,
tel.: 321 795 551, 604 1820246, e-mail: reditelna@zsvelkyosek.cz
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
ATLETICKÝ TROJBOJ
5. 9. 2014
První zářijové atletické úspěchy našich malých sportovců, kteří soutěžili
v Kolíně na atletickém stadionu mezi
ostatními školami Kolínského regionu.

Otakar Kuchař (4.r.)
skok daleký 343 cm
10. místo Tomáš Bureš (5.r.)
skok daleký 337 cm
Marie Špačková (4.r.)
skok daleký 305 cm
Eliška Tázlerová (4.r.)
hod kriketovým míčkem 22,86 m
Natálie Reisichová (4.r.)
hod kriketovým míčkem 18,95 m

chlapci 8. - 9. třída
1. Hynek Novotný 8,02
2. Miroslav Karban 8,30
3. Miroslav Šámal 8,50

SPRINTER ŠKOLY
9. 9. 2014
Již tradiční školní závod v běhu na
50 m a 60 m proběhl druhý týden v září.
Žáci devátého ročníku vzorně organizovali průběh tohoto závodu. A nejrychlejší sprintery odměnili medailemi.
1. místo Jakub Svoboda
1. místo Jakub Svoboda (5.r.)
skok daleký 383 cm
3. místo Jakub Svoboda (5.r.)
běh 50m 8,46 s
3. místo štafeta 10 x 200 m (Kalaš,
Svoboda, Kuchař, Reisichová, Bureš,
Slavíková, Hovorková, Bayer, Průcha,
Meloun)
4. místo Tomáš Kalaš (4.r.)
běh 50 m 8,50 s
5. místo Tomáš Bayer (5.r.)
hod kriketovým míčkem 38,10 m
Kateřina Hovorková (5.r.)
hod kriketovým míčkem 25,00 m
Marcela Šulcová (4.r.)
hod kriketovým míčkem
6. místo David Kruliš (4.r.)
běh 50 m 8,55 s
Miluše Hnídková (5.r.)
hod kriketovým míčkem 24,75 m
7. místo Otakar Kuchař (4.r.)
běh 50 m 8,64s
Marcela Šulcová (4.r.)
hod kriketovým míčkem 19,29 m
Aneta Slavíková (4.r.)
skok daleký 315 cm
8. místo Marie Špačková (4.r.)
hod kriketovým míčkem 19,12 m
9. místo Tomáš Kalaš (4.r.)
skok daleký 343 cm
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BĚH 50 m
dívky 1. třída
1. Dominika Svinčáková 10,21
2. Štěpána Pořízová 10,55
3. Laura Vokřálová 11,16
chlapci 1. třída
1. Lukáš Meloun 9,12
2. Jakub Fisch 9,50
3. Holub Milan 9,64
dívky 2. - 3. třída
1. Simona Bursová 9,08
2. Michaela Baštecká 9,10
3. Hana Roubalová 9,19
chlapci 2. - 3. třída
1. Matěj Svoboda 9,22
2. Jakub Paroulek 9,43
3. Daniel Serbus 9,66
dívky 4. - 5. třída
1. Kateřina Hovorková 8,60
2. Aneta Slavíková 8,63
3. Karolína Vondrušková 9,00
chlapci 4. - 5. třída
1. Jakub Svoboda 7,96
2. David Kruliš 8,19
3. Tomáš Kalaš 8,23
BĚH 60 m
dívky 8. - 9. třída
1. Adéla Bohatá 8,44
2. Nikol Bartošová 8,57
3. Barbora Houžvičková 9,32

MINIKOPANÁ 6. A 7. TŘÍD
2. místo vybojovali a stříbrnou medaili přivezli chlapci z turnaje v minikopané. Soutěže se zúčastnilo čtrnáct škol
kolínského regionu. Naši školu vzorně
reprezentovali z 6. a 7. třídy František
Konyvka, Theodor Dašek, Marek Bláža,
Vojtěch Teplý, Vojtěch Baloun, Radek
Pelikán, Zdeněk Novák, Kevin Keleš
a Lukáš Peřina.

Zpravodaj obce Velký Osek
ZÁTOPKOVA ŠTAFETA
Již tradičně jsme si na vlastní kůži
společně vyzkoušeli zaběhnout Zátopkovu štafetu. Po doběhnutí jsme museli
se ctí uznat, že Emil Zátopek je opravdu
velkou atletickou legendou. Myslím si,
že by určitě měl velkou radost z velkého nasazení všech štafet.
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MINIKOPANÁ 8. A 9. TŘÍDY
Třetí místo v šestičlenné základní
skupině obsadili chlapci 8.- 9. ročníku.
Za kolektivní hru a reprezentaci školy patří poděkování Danielu Bezuchovi, Janu
Barešovi, Dominiku Maškovi, Martinu
Dohaničovi, Janu Kulíčkovi, Lukáši Fialovi, Aleši Kubíkovi a Miroslavu Karbanovi.
Florbal dívky 8. a 9. tříd

Dosažené časy na 5 km:
5.třída 18:55 min, 4.třída 18:56 min,
3.třída 20:44 min, 2.B 21:06 min, 2.A
21:46 min

Druhé místo v základní skupině mezi
šesti školami vybojovaly dívky z 8.-9. třídy (Koldinská, Kulichová, Hartmanová,
Heresová, Bohatá , Roubalová a Drahovzalová). Ve ﬁnálové skupině obsadily
šesté místo a tím se kvaliﬁkovaly na Kolínské sportovní dny.

Dosažené časy na 10 km:
zelená štafeta 35:24,5 min
červená štafeta 37:35,3 min

PODZIMNÍ SEZONA BYLA
PLNÁ FLORBALOVÝCH
TURNAJŮ
Florbal chlapců 6. a 7. třídy

PŘESPOLNÍ BĚH
Naši žáci se v okresním kole přespolního běhu v Kolíně opravdu neztratili.
1. místo ve své kategorii obsadil
František Konyvka a za svými zády
nechal dalších 89 závodníků.

1. místo František Konyvka
2. místo v soutěži družstev vybojovali
chlapci 6. - 7. třídy (František Konyvka,
Vojtěch Baloun, Marek Bláža, Ondřej
Túrke, Lukáš Peřina, Dominik Král).
3. místo získali svými výkony chlapci
8. - 9. třídy (Mašek Dominik, Daniel
Bezucha, Jan Bareš, Martin Dohanič,
Miroslav Karban)
4. místo mezi osmnácti školami si vyběhly dívky z 8. - 9. třídy (Markéta Hartmanová, Adéla Bohatá, Nikola Čiháková,
Anna Košatová a Marina Hanková)
4. místo v jednotlivcích obsadila Kristýna Šlehubrová, která uspěla v konkurenci 91 závodnic.
5. místo získal Dominik Mašek, který
bojoval s 94 soupeři.

Chlapci postoupili z okrskového kola
do ﬁnálové okresní skupiny. Zde obsadili
6. místo a za sebou nechali dalších dvanáct družstev kolínského regionu. Naši
školu reprezentovali Lukáš Peřina, Radek Pelikán, Zdeněk Novák, Vojtěch Baloun, František Konyvka, Marek Bláža,
Theodor Dašek, Jan Holý, David Košata,
Dominik Král, Adam Eger a Ondřej Türke.
Těmto žákům přejeme hodně úspěchů
na Kolínských sportovních hrách, kam
se svým umístěním nominovali.

Florbal dívky 6. a 7. tříd
Třetí v základní skupině skončily dívky ze šesté třídy: Loskotová K., Závorková, Šlehubrová, Kraftová, Macurová,
Frintová, Mikšovská a Pavljuková.

Florbal dívky 4. a 5. tříd

Okresní kolo poháru ZŠ ve ﬂorbalu
Think Blue Cup
10. 11. 2014 se šikovní ﬂorbalisté ze
4.-5. třídy (Tomáš Kalaš, Otakar Kuchař,
Jan Žilka, Martin Průcha, Jakub Svoboda, Tomáš Bayer, Tomáš Bureš, Jaroslav
Krejčí) zúčastnili okresního kola Think
Blue Cupu v Pečkách. Svým bojovým
výkonem obsadili první místo ve skupině
a postoupili do krajského kola, které se
odehraje v Praze v měsíci lednu.

Svým bojovným výkonem se čtyřmi
výhrami a dvěma porážkami se tým naší
školy zasloužil o třetí místo mezi sedmi
školami. Bronzový pohár do školy dovezli
Svoboda Jakub, Žilka Jan, Hloucal Štěpán, Bureš Tomáš, Krejčí Jaroslav, Bayer
Tomáš, Průcha Martin, Hnídková Miluše,
Hovorková Kateřina, Tázlerová Eliška,
Kalaš Tomáš a Kuchař Otík.
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
Tak jako na podzim opadává listí
stromů, tak ubývají listy kalendáře. Těch
s letošním datem zbývá již jen pár. Před
námi jsou snad ty nejkrásnější svátky
roku – Vánoce a Silvestr s nástupem
nového roku 2015. V těchto a příštích
dnech jistě mnozí z dospělých i dětských
čtenářů sáhnou po zajímavé knize, třeba
i z naší knihovny, mnozí naleznou knihy
i pod vánočním stromečkem.
Jaké novinky nabízí osecká knihovna
za uplynulé zhruba tři měsíce čtenářům?
Hlavně pro „dámské“ čtenáře jsou určeny Tajnosti vdaných žen (Mason), Sakra chlapi, proč mě nechcete? (Knight)
- problémy vdaných žen a žen osamělých. Jaké to je, když se vám narodí trojčata se dovíte ve vtipně podané knize
Mamma mia (Clune).
Kdo miluje napětí jistě si rád přečte další román F. Francise Odmítnutí
poslušnosti- opět tradičně z dostihového prostředí. Z edice Původní česká
detektivka jsou tituly Uprostřed sněžení
(Uher) - nález zmrzlé mrtvoly v zasněženém lese na severu Moravy, Modřiny
(Kliment) - vražda ve stejnojmenné ostravské čtvrti, Smrt nechodí pěšky (Kačírková)-tři krimi příběhy. V této oblíbené zelené edici vychází
i další detektivka velkoosecké autorky B. M.
Horské Brouk- vyšetřovatelka E. Jollyová opět
zasahuje, tentokrát ji vyšetřování zločinu zavádí
na osamělý ostrov ve
Finsku.
Plné napětí jsou i historické romány
Smrt ve Vratislavi (Vondruška) z cyklu
Hříšní lidé Království českého s vyšetřovatelem Oldřichem z Chlumu a Trapný konec rytíře Bartoloměje (Erben)případ penězokazecké dílny z dob vlády
Jiřího z Poděbrad. K dalším historickým
románům patří Hořící
lilie-úmyslně založený
požár Prahy z doby pobělohorské a dále Ďábel
na útěku (obojí Dvořák)
- příběh mnicha, později
sv. Prokopa ze Sázavy
v raném středověku.
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Sté výročí vzniku československých legií zachycuje román oceněný Magnesií
Litera Červenobílá (Vácha) - příběh
československých legionářů v Rusku
za 1. světové války.
Na veselejší notu jsou knihy Radši
nekoukat (Devátá) - nová kniha fejetonů
a Tři muži ve člunu a na toulkách (Jerome, K.J.).
Z naučné literatury stojí za zmínku
například cestopisy Cuba libre (Horký) návštěva současné Kuby, Ola lama (Pelátová) - cesta Jižní Amerikou od severu
k jihu, kde se všude setkávají s populárním zvířetem lamou. Putování s knihou
(Kovařík)- místa naší republiky známá
z české literatury. K tématu 2. světové
války se vracejí tituly Podivuhodné příběhy 2. světové války (Hernández), zda
se Hitler zachránil v květnu 1945, o tom
spekuluje a zdánlivé důkazy přináší
S. Dunstan v knize Adolf Hitler zemřel
v roce 1962. K historickým tématům se
obrací publikace Evropan Jiří z Poděbrad (Hora-Hořejš) - známá i neznámá fakta o životě tohoto významného
českého krále a Kati a popravy (Liška)
- nejznámější popravy v českých dějinách od nejstarších dob po současnost
nedávno minulou.
Jak si připravit něco dobrého k jídlu
nám přiblíží Dárky ze zahrádky (Krasemann) a Sladká Kuchařka (Brussová).
Pro naše nejmladší čtenáře jsou
připraveny knížky od těch pro nejmenší
až po zkušenější čtenáře. Nauč mě říkadla (Schulzová), Rozpustilé básničky
(Suchá), Statečná ovečka (Bruni), Bajky (La Fontaine), Listopadová pohádka
(Provazníková). Pro začínající čtenáře
jsou určeny: Kuba nechce číst a Kuba
nechce spát (Braunová), Anička a její
kamarádky a Anička ve městě (Peroutková). Pro starší děvčata Julie mezi
slovy (Dvořáková)-příběh dětí z rozvedeného manželství, Jak přežít první
pusu? (Oomen), Rebelky (Mlynowska)příběh kamarádek na prahu dospělosti.
Pro chlapce milující dobrodružství jsou
jistě zajímavé Zlato bohů a Cesta vlka
(Grulls)- dobrodružství v Amazonii a na
Aljašce.

Také dětští čtenáři mají svou „naučnou
literaturu“. K té patří
například Hlava v hlavě (Böhm)- zajímavá publikace o všem,
co se týká lidské hlavy,
Lumír včelaří (Holasová) - názorné zobrazení a vysvětlení všeho, co se týká včel
a práce včelaře během celého roku,
Darebák David a tělo a Darebák David a dinosauři (Simon) - vše co vás
zajímá o lidském těle a dinosaurech.
Toto byla pouze ukázka z nových
knih, které máme v knihovně. Čekají na
Vás, přijďte se přesvědčit!
Jaké akce pořádala knihovna za poslední tři měsíce?
Dne 23. září byl večer plný pověstí s návštěvou knihovnice v 5. třídě
(třídní p. učitelka H. Babáková) MZŠ
V. Osek. Večer svítila okna třídy dlouho do noci. Žáci se chystali na spaní
ve škole. Předtím však vyslechli povídání o spisovateli E. Petiškovi, jeho
tvorbě, hlavně o jeho pověstech. Tento oblíbený autor by oslavil v letošním
roce 90. výročí narození. Od pověstí
E.Petišky se přešlo k pověstem a historickým událostem týkajících se našeho nejbližšího okolí, to co děti probírají ve škole a co je zajímá. Druhý
den měly navštívit blízkou Libici nad
Cidlinou a tak došlo i na Slavníkovce,
Vojtěcha, Oškobrh, místa v okolí. Četba
a vyprávění bylo doplněno názornými

Otevírací doba:
PO + ČT
0900 - 1100
1200 - 1500
ST - není výpůjční den
ÚT + PÁ
1200 - 1730
Kontakt:
Obecní knihovna Velký Osek
Žižkova 398, 281 51 Velký Osek
Tel.: 321 795 544
e-mail: velosek.knihovna@worldonline.cz
www.knihovnavelkyosek.cz

Zpravodaj obce Velký Osek
i zvukovými ukázkami. Děti pozorně poslouchaly a aktivně odpovídaly
na otázky. Zdá se, že se tento večer
vydařil.
Ve dnech 6.- 10. října proběhl „Týden knihoven“ pořádaný většinou knihoven (registrace nových čtenářů zdarma,
prodej starších knih), který využilo několik nových čtenářů k zápisu.
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DEN PRO DĚTSKOU KNIHU - 29. 11.
2014 - sobota - celostátní akce knihoven spojená s prodejem nových dětských knih a zápisem nových dětských
čtenářů zdarma proběhla opět v naší
knihovně.
Předvánoční prodej nových knih
bude pokračovat ještě dalších čtrnáct
dní!!!

Využijte této možnosti k nákupu
vánočních dárků!
KRÁSNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ
A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2015 VŠEM
NAŠIM ČTENÁŘŮM I ČTENÁŘŮM
OSEČANU
Přeje J. Dohnalová

DEN DŘÍVE NAROZENÝCH
To máme mládež!
Odpolednem pro dříve narozené
dne 8.10.2014 zněly v sále Dělnického domu tentokrát písně Karla Gotta.
Ne, nepřijel mnohonásobný zlatý slavík, ale jeho kolega a interpret jeho
písní pan Kamil Emanuel
Gott, vlastním
jménem Emanuel Vohnout.
Svůj program
zahájil písní
Jdi za štěstím,
následovala Lady
Carneval, jeden hit střídal
druhý a nechyběla
ani
Včelka Mája.
Mužný vzhled a krásný hlas Kamila
Emanuela si získaly snad všechny divačky v sále a známé melodie rozvlnily
i tým spolupracovnic Ing. Šárky Kurkové, která akci zorganizovala. Hodinka a
půl s písněmi Karla Gotta rychle utekla. Na závěr zazněla série zkrácených

hitů a potlesk byl veliký. Kamil Emanuel
rozdal a podepsal svým novým fanynkám z Velkého Oseka své fotograﬁe a
příjemné odpoledne skončilo.

Na shledanou, dříve narození, zase
na dalším setkání. A kdo ví, možná
jednou přijede sám Karel Gott :-)
Ing. Helena Erbenová

DEN DŘÍVE NAROZENÝCH
- PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala Vám všem,
kdo jste se zasloužili v roce 2014
o zdárný průběh akcí Den dříve naro-

zených. Poprvé se setkání uskutečnilo
na jaře v roce 2009. Vzpomínáte? Od té
doby pořady obvykle probíhají v květnu
a v září. Mezi nás přijely hudební skupiny různých žánrů, zpěváci, tanečníci.
Pravidelně spolupracujeme se školkou,
školou a ostatními dobrovolníky, kteří
chtějí vystoupit a tím věnovat svůj volný
čas a poděkování našim dříve narozeným. A že takové občany máme mezi
sebou jsme viděli na letošním červnovém setkání v podání dětí a mládeže
z obce. Dny jsou ﬁnancovány obecním
úřadem, vybrané příspěvky se použijí
na další vystoupení.
Akce jsou vždy založeny na spolupráci, jsou založeny také na radosti z pocitu, že děláme něco pro druhé
a také na pokoře, protože za těmito
akcemi stojí spousta lidí z řad rodiny,
kamarádů a pracovníků z obecního úřadu. Vám všem patří velké díky.
Krásné Vánoce, v novém roce pevné
zdraví a těším se na společné setkání.
Šárka Kurková

OSECKÁ NADĚJE
OHLÉDNUTÍ ZA NAŠÍ
ČINNOSTÍ 2014 V ROCE
2014 – „DRUHÉ POLOLETÍ“

3. 10.- 5. 10. Burza věcí a rostlin

30. 8. 2014 Rozloučení s prázdninami a pohádka Neposlušná kůzlátka
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30.11. Adventní neděle - vánoční trh

Na závěr chceme poděkovat sponzorům na vánoční trh - manželům Kopejtkovým (potraviny Nábřeží), paní Daškové,
panu Moličovi, panu Heřmanskému, žákům 5.A z MZŠ, dětem z MŠ a všem, kteří
se podíleli na přípravách a průběhu akce.

23. 10. Zábavné odpoledne pro
seniory
27. 10. VO Divadlo Dívčí válka
představení pro dospělé

Děkujeme, Osecká Naděje, o.p.s.
Příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho úspěchů v Novém roce Vám
všem přeje Osecká Naděje o.p.s.

VODIVADLO

tvarná inspirace, chuť soutěžit a pobavit se nám vykouzlilo příjemné a veselé
chvíle.
Chceme poděkovat i za návštěvu
Mikulášské nejen pro děti a těšíme se
na další příležitosti pro vzájemné setkávání místních dětí, rodin a občanů. Naším zájmem bylo vždy podpořit zábavu
rodin s dětmi a vzájemnou komunikaci
místních obyvatel.
Hojnost místních spolků a vznik
dalších ovšem v současné době spíše
napomáhá tříštit toto prostředí a tak
spolek Korálek končí. Pevně však věříme, že zdravý rozum a vůle vzájemné
komunikace opět vše napraví.

KORÁLEK
KORÁLKOVÉ ZPRÁVIČKY
Jedno sobotní říjnové odpoledne
jsme opět měli možnost strávit společné chvíle s našimi dětmi, přáteli a
sousedy pouštěním draků, podzimním
zdobením dýní, vyráběním pavouků
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či skotačivým sportováním na fotbalovém hřišti ve Velkém Oseku.
Jsme moc rádi, že ani nevlídné a
mrazivé počasí vám nebylo překážkou
přijít a užít si krásné společné chvíle.
Vaše sportovní nadšení, podzimní vý-

Pro možnost setkávání Korálek také
koncem letošního roku zrealizoval hřišťátko Na Dolíku. Rádi bychom poděkovali obci za ﬁnanční podporu, bez které
by trvalo ještě dlouhou dobu, než by
se naše děti mohly společně pohoupat
nebo sklouznout, a panu Kolínskému

Zpravodaj obce Velký Osek
a jeho spolupracovníkům za úsilí, které
věnovali jeho výstavbě. Brzy z jara plánujeme ještě formou svépomoci zrealizovat oplocení a některé bezpečnostní
prvky, které zajistí bezpečnost dětí a
nezneužívání prostoru hřišťátka k jiným
účelům než je určeno.
Děkujeme dobrým lidem za podporu
a přejeme mnoho tolerance, vstřícnosti
a hlavně pevného zdraví v novém roce
2015!

Vyřezat to musí dospělák, ale přísný
pohled dětí nechybí!

Za KORÁLEK Velký Osek
Kateřina Hovorková

Takových fešáků bylo k vidění
mnohem více!

Moc prima bylo i sportování!

Někdy se větru prostě musí
pomáhat!

Drak je postaven a jde se na to!

Malí, velcí – prostě parťáci!

MALÉ OHLÉDNUTÍ
ZA VÁNOČNÍM ZPÍVÁNÍM
Je to již 16 let, co se uskutečnilo první vánoční zpívání pod stromem
u minerálního pramene. Skupinka velmi šikovných děvčat, která v osecké
základní škole hrála na ﬂétnu, hledala
možnost ukázat svoje hudební umění co nejširší veřejnosti. A tak se zrodil nápad. Sezveme obyvatele Velkého
Oseka na Husovo náměstí. S děvčaty
připravíme program tak, aby si i příchozí mohli koledy zazpívat. Na závěr
si společně popřejeme krásné Vánoce.
Vybraly jsme termín vystoupení den před Štědrým večerem. Nápadem
byli všichni nadšeni, a tak se začalo
vystoupení připravovat. Nikdo z nás
neměl představu, jak hudební nástroje
budou v zimním prostředí fungovat. Nevěděly jsme, jestli na vystoupení vůbec
někdo přijde. Žádné problémy jsme si
nepřipouštěly. První vystoupení proběhlo za doprovodu kytary. Zjistily jsme,
že ozvučit Husovo náměstí bez techniky není možné. Potlesk byl ale pro nás
signálem, že vánoční setkání bylo dobrým nápadem. Na Štědrý den jsme ještě všichni vystoupili v kostele.
V průběhu dalších let jsme se snažily vystoupení vylepšovat, přicházely
další a další nápady. Začaly jsme sbor
doprovázet na klávesy, později jsme
k vánočním písničkám vytvářely do-
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provody, které jsme doma nahrávaly
a dětem vypalovaly na CD. Náš sbor se
rozrůstal, každým rokem se přidávaly další nástroje, nechyběla trumpeta,
klarinety, příčná ﬂétna, dokonce i hoboj.
Děti rostly, některé odcházely, jiné přicházely. Často ve sboru byly sourozenecké dvojice. S předškoláky chodili na
nácvik rodiče. Některé děti, které vyšly
ze základní školy, s námi dál zůstávaly. To byla velká radost! Vystoupení se
rozšiřovala. Již druhým rokem po prvním vystoupení začala naše spolupráce
s Klubem maminek, který pracoval při
Sokole Velký Osek. Náš pěvecký sbor
vystupoval na akcích tohoto klubu – Vánoční tvoření a Broučkiáda. Spolupráce
byla velmi úzká, děti, které s námi zpívaly, pomáhaly s Klubem maminek organizovat i Den dětí. Na našich plakátech
zvaly na vystoupení děti ze školy i ze
školky a také Sokol Velký Osek. Nácviky
pravidelně probíhaly v podzimních měsících v prostorách školy. Ochotní rodiče začali pro příchozí na naše vystoupení přinášet pohoštění. Nakonec jsme
zorganizovali i vánoční trh. Poprvé byl
pořádán před Štědrým dnem, podruhé
již při zahájení adventu. Děti ve škole
se svými učiteli vyráběly různé ozdoby,
keramiku a spoustu drobností, které
potom za pomoci pedagogů prodávaly
na trhu. Utržené peníze byly použity na
zaplacení materiálu, z kterého se předměty vyráběly. Zbytek byl dán škole na
zakoupení keramické pece a gaučů na
školní chodbu, z dalších trhů peníze putovaly do školky nebo byly použity pro
Den seniorů, který opět začal probíhat
za pomoci dětí. Děti vyráběly pro seniory věci do tomboly a svým vystoupením
nejednou zpestřily setkání babiček a
dědečků. Postupem času, jak se naše
činnost rozšiřovala, zvětšoval se i okruh
lidí, kteří nám vždy ochotně pomáhali a
přispívali svou prací a nápady k zdárnému průběhu všech akcí. K tomu přispívalo i vedení obce, které tyto akce podporovalo. S přechodem Klubu maminek
ze Sokola do Naděje i naše vystoupení
začala probíhat pod touto obecní organizací. V roce 2010 vedla zpívání
paní Galusová, které pomáhala paní
Kurková, tak jako v roce 2011 a 2012,
kdy vedly zpívání studentky Šárka Kurková a Markéta Koutová a paní Bursová. V roce 2013 se zpívání ujaly Hana
Kotková a Veronika Řeháková, jedny
z prvních účastnic vánočního vystoupení. Děti se scházely ve škole a připravo-
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valy vystoupení. Nakonec vystupovaly
jen v kostele, protože už pro ně u minerálního pramene nebylo místo. Tam
vánoční zpívání zorganizovala Naděje
a naše děti odmítla.
I v letošním roce Hana Kotková a
Veronika Řeháková s dětmi intenziv-
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ně připravují vystoupení. Těšíme se,
že se se všemi, kteří nám vždy drželi pěsti, opět uvidíme. Těšíme se i na
další Osečáky i „neosečáky“, kteří nikdy na vánočním zpívání nebyli. Přijďte ve čtvrtek 18. prosince v 17 hodin
k hlavnímu vchodu Masarykovy základní školy! Zazpívají vám tam děti

z osecké školy a školky a věřte, že budou
zpívat s velkým nadšením. Děti budou
zpívat koledy i 24. prosince od 15 hodin
v místním kostele.
Helena Babáková a Šárka Kurková

VOJAN
OCHOTNÍCI Z LIBICE
ZVOU NA KLASIKU
A DVĚ POHÁDKY
Na pozvání Divadelního spolku Vojan zavítají do Libice nad Cidlinou poděbradští ochotníci. V sobotu 24. ledna od
18 hodin nabídnou divákům hru světové klasiky s názvem Nebezpečné známosti. Předlohou se stal známý román
Choderlose de Laclose. Soubor v režii
Jany Langr připravil inscenaci plnou
emocí, náruživosti a vášní. Protagonisté hry markýza de Merteuil a vikomt de
Valmont rozebírají milostné city a pro
pobavení nebo ze msty vybírají oběti
svých nelítostných milostných strategií.
Hra bude uvedena v sobotu 24. ledna
od 18 hodin v libickém kulturním domě.
O den později ale už v 15 hodin zde
sehraje domácí soubor Vojan pohádku Jindřišky Netrestové Neohrožený
Mikeš. Děti se mohou těšit na klasický
příběh o statečném kováři, který na své
cestě světem potká kamarády Bobše a
Kubu. Společně se vydají vysvobodit tři

ztracené princezny. Cestou však Mikeš
musí čelit mnoha nebezpečím a nástrahám. Jak vše dopadne? „Přijďte se na
pohádku podívat, rádi vás všechny přivítáme,“ vzkazují pořadatelé. Pohádka
je určena dětem od čtyř let.
Další představení pro děti je připraveno na 15. února v 15 hodin opět do
libického kulturního domu. Divadelní
spolek Tesseris Sadská nastudoval
žertovnou výpravnou pohádku Kousky brouka Pytlíka, a to ve spolupráci
s DS Jiří Poděbrady a DDM Symfonie
Poděbrady. Hlavním hrdinou je známý
kamarád Ferdy Mravence. Brouk Pytlík
je ale tak trochu popleta a pokouší se
o malířskou i hudební osvětu v bohaté
říši hmyzu. Má tady však i pár protivníků, naštěstí se včas na louce objeví
jeho dobří kamarádi a přátele, kteří mu
rádi pomohou, takže všechno dobře
dopadne. Pohádka je vhodná pro děti
už od tří let.
Milan Čejka

DEN S HISTORICKÝMI
STROJI
Spolek přátel historické techniky
(SPHT) připravuje na 25. 4. 2015 akci,
kterou jsme si pracovně nazvali „Den
s historickými stroji“. Píši zde o tom už
teď proto, že další číslo Osečanu vyjde
až na jaře a to už by bylo pozdě na to
oslovit veřejnost s následující výzvou,
která koneckonců zazněla už v minulém
čísle Osečanu:
• Máte rádi staré stroje, dopravní prostředky i další technické zajímavosti?
• Máte doma něco technicky
zajímavého?
• Měli byste chuť zapojit se?
Výstava či sraz techniky tak, jak
jsme to vymysleli, bude potřebovat
spoustu hlav a rukou při přípravě i realizaci. Podoba a rozsah akce se bude
vyvíjet, ale určitou představu máme a
uvítáme nápady a nabídky na spolupráci od kohokoliv. Navíc bychom uvítali, kdyby co nejvíce z Vás provedlo
„inventuru“ ve svých stodolách, kůlnách či půdách a nabídli nám objevy
této „inventury“ jako exponáty akce.
Základ bude určitě dopravní technika,
máme předjednánu účast obsáhlé kolekce motocyklů, automobilů i vojenské
techniky. Rozhodně bychom ale uvítali
rozšíření o další stroje a přístroje dříve běžně používané v domácnostech,
řemeslnických dílnách či továrnách.
Pokud se budete chtít zapojit nebo
nabídnout své „poklady“ k účasti na
akci, pište, volejte, či se zastavte a
probereme vše osobně. Vývoj přípravy
akce bude možné sledovat na internetových stránkách www.spht.cz.

Fotka z pohádky Neohrožený Mikeš v provedení DS Vojan
Libice nad Cidlinou.
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TJ SOKOL VELKÝ OSEK
T.J. SOKOL VELKÝ OSEK
– STOLNÍ TENIS
V loňské velmi úspěšné sezóně postoupila naše tři družstva ze čtyř do vyšších soutěží. Nyní máme za sebou asi
třetinu soutěže. A jak si stojíme?
V regionální soutěži 2. třídy nastoupilo naše nové družstvo mládeže „E“.
Zatím sbírá zkušenosti, své první individuální výhry a drží se na předposledním
místě. Mnohem lépe je na tom družstvo
„D“, které se pohybuje na 2. místě tabulky a má šanci na postup do regionální
soutěže 1. třídy.

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ 2. TŘÍDY
1.

TJ Sokol Starý Kolín "B"

7

7

0

0

0

101:25

21

2.

TJ Sokol Velký Osek "D"

7

6

0

1

0

88:38

18

3.

Viktoria Radim "C"

7

6

0

1

0

93:33

18

4.

TJ Sokol Týnec n. L. "C"

7

5

0

2

0

77:49

15

5.

TTC Dobřichovská Pivnice "A"

7

4

0

3

0

77:49

12

6.

SK Nová Ves "D"

7

4

0

3

0

88:38

12

7.

TJ Sokol Velim "B"

7

3

0

4

0

62:64

9

8.

Stolní tenis Kolín "D"

7

2

1

4

0

57:69

7

9.

7

TTC Dobřichovská Pivnice "B"

7

2

1

4

0

31:95

10.

TJ Sokol Plaňany "B"

7

2

0

5

0

47:79

6

11.

TJ Sokol Velký Osek "E"

7

0

0

7

0

26:100

0

12.

FK Kolín "E"

7

0

0

7

0

9:117

0

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ 1. TŘÍDY

V regionální soutěži 1. třídy si velmi
dobře vede naše družstvo „C“. S přehledem si drží první příčku. Tedy opět šance na postup do vyšší soutěže – regionálního přeboru.

1.

TJ Sokol Velký Osek "C"

6

6

0

0

0

71:37

18

2.

Sokol Zásmuky "B"

7

4

2

1

0

69:57

14

3.

Viktoria Radim "B"

7

4

1

2

0

71:55

13

4.

TJ Klučov "B"

6

4

0

2

0

61:47

12

5.

SK Nová Ves "B"

7

3

2

2

0

68:58

11

I tam máme svého zástupce, družstvo „B“. To se pohybuje na pěkném třetím místě.

6.

TJ Sokol Kostelec n. Č. lesy "C"

6

2

3

1

0

58:50

9

7.

TJ Sokol Týnec n. L. "B"

6

2

2

2

0

52:56

8

8.

TJ Klučov "C"

7

1

3

3

0

58:68

6

9.

SK Křečhoř

6

0

3

3

0

45:63

3

10.

SK Nová Ves "C"

6

1

0

5

0

44:64

3

11.

Stolní tenis Kolín "C"

7

0

0

6

0

33:75

0

A jak si stojí naše „Ačko“ v krajské
soutěži 2. třídy? Zatím první a držme
palce, ať tam i skončí.

REGIONÁLNÍ PŘEBOR
Fotograﬁe nejen ze zápasu Sokol
Velký Osek E x FK Kolín E naleznete na
www.fkkolin.cz.
Ing. Jiří Kurka,
stolní tenis TJ Sokol Velký Osek

1.

Stolní tenis Kolín "A"

7

7

0

0

0

86:40

21

2.

TJ Sokol Starý Kolín "A"

6

6

0

0

0

76:32

18

3.

TJ Sokol Velký Osek "B"

7

4

1

2

0

84:42

13

4.

TJ Klučov "A"

6

4

1

1

0

73:35

13

5.

TJ Sokol Kostelec n. Č. lesy "B"

7

3

1

3

0

52:74

10

6.

TJ Sokol Velim "A"

7

3

1

3

0

65:61

10

7.

Viktoria Radim "A"

7

3

0

4

0

68:58

9

8.

SK Nová Ves "A"

7

3

0

4

0

62:64

9

9.

Stolní tenis Kolín "B"

7

2

0

5

0

60:66

6

10.

ST Býchory

7

2

0

5

0

44:82

6

11.

Sokol Zásmuky "A"

7

2

0

5

0

38:88

6

12.

FK Kolín "D"

7

0

0

7

0

30:96

0

1

0

0

82:44

19

KRAJSKÁ SOUTĚŽ 2. TŘÍDY, SKUPINY D
1.

TJ Sokol Velký Osek

7

6

2.

TJ Sokol Kostelec n. Č. lesy

7

5

1

1

0

78:48

16

3.

TTC Říčany "B"

7

4

1

2

0

68:58

13

4.

TJ Sokol Benešov

7

4

0

3

0

67:59

12

5.

FK Kolín "C"

7

4

0

3

0

67:59

12

6.

TJ Sokol Týnec nad Labem

7

4

0

3

0

68:58

12

7.

TJ Sokol Kutná Hora "B"

7

3

1

3

0

59:67

10

8.

TTC Brandýs nad Labem "D"

7

2

2

3

0

63:63

8

9.

6

TJ Sokol Čáslav

7

2

0

5

0

64:62

10.

KST Týnec nad Sázavou

7

2

0

5

0

63:63

6

11.

TTC Poděbrady

7

2

0

5

0

49:77

6

12.

SK cyklistiky Zruč n. S. "C"

7

0

0

5

1

28:98

0
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Z ČINNOSTI ODDÍLU SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI
SOUTĚŽ SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI
V průběhu tří dnů v dubnu a květnu
proběhlo župní kolo soutěže sokolské
všestrannosti - závod v gymnastice a
šplhu, v plavání a atletice. Naši T.J. Sokol Velký Osek celkem na této soutěži
reprezentovalo 27 děvčat a 9 chlapců.
Celou soutěž úspěšně absolvovalo 16
děvčat (Simona Bursová, Anna Vacková, Klára Tázlerová, Barbora Hovorková, Kateřina Hovorková, Natálie
Reisichová, Eliška Pancová, Karolína
Kratochvílová, Viola Vokřálová, Eliška
Tázlerová, Nela Jírová, Kateřina Kubišová, Kristýna Bendíková, Tereza
Mokráčková, Kateřina Klimentová a
Tereza Holubová) a 4 chlapci (Jakub
Bureš, Tomáš Bureš, Dalibor Soboslai a Dominik Váňa).

Startovní pole v mužských kategoriích byla oproti ženským kategoriím
o poznání užší. Nejlepší výsledky:
GYMNASTIKA - mladší žáci II
- Tomáš Bureš - 2. místo (4 soutěžící)
ŠPLH - mladší žáci II
- Dalibor Soboslai - 2. místo (4 soutěžící)
PLAVÁNÍ - mladší žáci II
- Tomáš Bureš - 1. místo (5 soutěžících)
Pavel Krajhanzl - 2. místo (5 soutěžících)
ATLETIKA - mladší žáci II
- Tomáš Bureš - 3. místo (11 soutěžících)
V celkovém pořadí nejlépe dopadl
Tomáš Bureš. V kategorii mladších žáků
II obsadil 2. místo (všechny disciplíny
splnili 4 chlapci) a tím si zajistil účast
v celostátním kole, které proběhlo
v červnu v Praze.

tábornické dovednosti jako třeba stavění stanu, práce s buzolou nebo morseovka. Nejstarší děti si vyzkoušely základy horolezeckých činností na stěně
v Poděbradech, některé děti na kolech
zdolávaly Oškobrh. Všichni si zaskákali na velké trampolíně a v gymnastické
jámě v Kolíně. Nechyběla ani návštěva
plaveckého stadionu v Kolíně. Překvapením pro děti byl středeční celodenní
výlet do Liberce, kde starší děti navštívily IQland, mladší děti IQpark. Na závěr tohoto výletu si všichni prohlédli Liberec z Ještědu. Poslední den se konal
míčový trojboj. Pravidla byla nastavená
tak, aby všichni členové družstva - malí,
velcí, byli své skupině prospěšní. Celý
týden se nesl v duchu kamarádství, spolupráce, pomoci. Nikdo se nikdy nemohl
cítit poražený. Zvítězili všichni, kteří se
sportovního týdne zúčastnili a s radostí
si všechny činnosti užili.

V ženských kategoriích byla silná konkurence a naše děvčata se neztratila.
Nejlepších výkonů dosáhly:
VE ŠPLHU
Viola Vokřálová (mladší žákyně II)
- 2. místo (22 soutěžících)
Kristýna Bendíková (starší žákyně III)
- 1. místo (17 soutěžících)
V PLAVÁNÍ
Simona Bursová (mladší žákyně I)
- 4. místo (19 soutěžících)
Karolína Kratochvílová (mladší žákyně II)
- 7. místo (30 soutěžících)
V ATLETICE
Kateřina Hovorková (mladší žákyně II)
- 2. místo (38 soutěžících)
Natálie Reisichová (mladší žákyně II)
- 4. místo (38 soutěžících)
A nejlepší celkové výsledky?
mladší žákyně I
- Simona Bursová - 7. místo
(všechny disciplíny splnilo 18 dívek)
mladší žákyně II
- Kateřina Hovorková - 4. místo
(všechny disciplíny splnilo 19 děvčat)
Natálie Reisichová - 6. místo
(všechny disciplíny splnilo 19 děvčat)
starší žákyně III
- Kristýna Bendíková - 6. místo
(všechny disciplíny splnilo 13 děvčat)
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PRÁZDNINOVÝ
SPORTOVNÍ TÝDEN
Letošního prázdninového sportovního týdne se zúčastnilo 81 dětí, které
si pod dozorem deseti kvaliﬁkovaných
cvičitelů a 2 instruktorů mohly podle
svých schopností a dovedností vyzkoušet činnosti jednotlivých sportovních
odvětví - atletiky, gymnastiky, stolního
tenisu, cyklistiky, střelby, in-line bruslení a nejrůznějších nejen míčových her.
V programu byla šipkovaná, základní

Velké poděkování patří nejen cvičitelům, ale spoustě dalších ochotných
lidí. Ač ve škole i na školním hřišti probíhaly stavební práce spojené se zateplením a fasádou, nové vedení školy a
obecního úřadu v čele s panem Pavlem
Drahovzalem přesto vyšlo vstříc našim
požadavkům a zajistilo námi využívané
prostory tak, aby celý týden mohl i za
chodu stavby bezpečně proběhnout.
Za ﬁnanční podporu děkujeme obci.
Bez její pomoci by nemohly proběhnout
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všechny naplánované činnosti. Poděkování patří kolektivu kuchařek a uklízeček školy. Každý den na děti čekaly
perfektně uklizené prostory, výborné
obědy a rozmanité svačiny. Děkujeme
i starostovi Sokola Velký Osek panu Jiřímu Ottovi, který zajistil prostory osecké
sokolovny a přilehlého hřiště k našemu
využívání. O účetnictví a pojištění dětí
se nám postarala paní Ivana Adamcová.
Ještě jednou všem děkujeme!

ka Paroulková, Nela Jírová, Monika
Vrabcová a Natálka Váňová zvládla
svůj první zápas s Kolínem s velkou

převahou. V druhém zápase nastoupila
proti silnému družstvu ze Sokolče. Naše
děvčata již v prvním poločase cítila,
že toto družstvo asi neporazí. Domněnka
se stala pravdou a stejně jako mladší
žákyně, tak i starší žákyně si z turnaje
odnesly diplom za 2. místo, stříbrný pohár a nádherný dort.

VYBÍJENÁ
Koncem měsíce září proběhl již tradičně ve Velkém Oseku župní přebor ve
vybíjené. Letos se ho zúčastnilo pouze
6 družstev - 3 družstva mladších žákyň
a 3 družstva starších žákyň. T. J. Sokol
Velký Osek měl své zastoupení v obou
kategoriích. Naše družstva si vedla velmi dobře a všechna děvčata si zaslouží
velkou pochvalu za odvahu, bojovnost a
schopnost týmové spolupráce. Družstvo

mladších žákyň ve složení Eliška Tázlerová, Kačka Hovorková, Kája Kratochvílová, Maruška Špačková, Dianka
Fagošová, Kačka Kubišová, Natálka
Reisichová a Simonka Bursová vyhrálo první zápas s velkým přehledem.
Druhý zápas byl pro ně o hodně těžší.
Ač děvčata statečně bojovala, soupeř
byl přece jen silnější. Celkově mladší žákyně obsadily 2. místo. Starší
děvčata Saša Klimentová, Kačka Klimentová, Barča Hermanová, Eliška
Pancová, Violka Vokřálová, Sabin-

Ročník XIX • 4/2014
dokončit a skočit ještě další dva skoky.
Lucka Kolarovská a Hanička Klimentová zase výborně obstály v družstvu,
které bylo tvořeno děvčaty o dva až tři
roky staršími. Nela Jírová, ač se připravovala na soutěž jako členka týmu
A, den před závodem vyšla vstříc požadavku a doplnila družstvo B, v němž
onemocněla Kačka Kubišová. Nina
Mokráčková zastoupila zraněnou Sašu
Klimentovou a tím umožnila starším žákyním se soutěže zúčastnit. Nejlepšího
výsledku dosáhlo družstvo mladších
žákyň A, které v rámci župy obsadilo 3.
místo.

MALÝ TEAMGYM
V sobotu 22. listopadu se vypravila 2
družstva mladších žákyň (družstvo A Kája Kratochvílová, Eliška Tázlerová,
Kačka Hovorková, Eliška Pancová,
Monika Vrabcová a Violka Vokřálová,
družstvo B - Hana Klimentová, Lucka Kolarovská, Anička Vacková, Simonka Bursová, Natálka Reisichová
a Nela Jírová) a jedno družstvo žákyň
starších (Kačka Klimentová, Markétka
Hartmanová, Nina Mokráčková, Terezka Mokráčková, Martina Loskotová a
Kristýna Bendíková) do Kolína na župní přebor a zároveň oblastní kolo soutěže Malý TeamGym. Konkurence družstev oblastního kola byla ještě větší než
v roce minulém. Už jen názvy měst, odkud družstva přijela, jako třeba Jaroměř,
Dvůr Králové, Benešov či Police nad
Metují, dávala tušit, že naše děvčata to
nebudou mít vůbec lehké. Bylo potřeba,
aby děvčata zvládla všechny prvky bez
sebemenších chybiček. Vinou nemoci a
úrazu se složení našich družstev měnilo
až v posledním tréninkovém týdnu, což
ovlivnilo i průběh samotného závodu. Ač
se naše družstva velmi snažila a bojovala s maximálním nasazením, děvčata
se nevyhnula i chybám větším. Přesto si
naše závodnice zaslouží velkou pochvalu nejen za svědomitou přípravu na soutěž. Bojovnost a smysl pro kolektiv prokázala Kristýna Bendíková, která přes
špatný dopad po skoku z trampolíny
dokázala i s podvrtnutou nohou soutěž

MIKULÁŠSKÁ
Každoroční Mikulášská, vystoupení
věnované rodičům, prarodičům a dalším blízkým, se uskuteční ve čtvrtek 4.
prosince od 17 hodin v tělocvičně MZŠ.
Na tomto setkání všech našich cvičenců
proběhne i zhodnocení letošního roku vyhlášení nejpilnějších a v soutěžích
nejlépe hodnocených cvičenců.
Děkujeme všem rodičům a dalším
příznivcům našeho oddílu za pomoc při
zabezpečení soutěží a akcí, které náš
oddíl pořádá. Přejeme všem příjemně
prožité vánoční svátky, dětem do nového cvičebního roku plno sil a elánu. Těšíme se na plnou tělocvičnu v roce 2015!
Helena Babáková
a Marcela Muniová

SKÁKÁNÍ ZA PLECHOVKY
Tělocvičná jednota Sokol Velký Osek
ve spolupráci s Masarykovou základní
školou Velký Osek zahajují od 1. ledna 2015 společný projekt „Skákání za
plechovky“.
O čem tento projekt je?
V MZŠ bude umístěna nádoba na
odložení prázdných hliníkových plechovek (viz. obr.1). Za každou přinesenou
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plechovku obdrží žák 1 bod. Každý bod
pak bude proměněn za 1 min. skákání
na trampolíně pro profesionály (viz. obr.
2). Každý měsíc budou navíc vyhodno-

Obr. 1
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ceni 3 nejlepší „sběrači“ hliníkových plechovek, kteří budou následně odměněni
drobnými dárky.

Jsme rádi, že nejste lhostejni k životnímu prostředí a podporujete zdravý
sportovní životní styl

A co se bude s plechovkami dít dále?
Budou veřejně slisovány a odevzdány
do sběru. Za utržený peníz pak budou
pro Sokol a MZŠ nakoupeny cvičební
pomůcky.

Ing. Jiří Otta,
starosta T.J. Sokol Velký Osek
Mgr. Zuzana Strejčková,
ředitelka MZŠ Velký Osek

Obr. 2

AKHL VELKÝ OSEK
ZPRÁVA O ČINNOSTI
DRUŽSTVA HC VELKÝ OSEK
Znovuotevření ZS v Poděbradech
umožnilo obnovit činnost hokejového
družstva z "domácích hráčů." Je zásluhou hráče Radka Novotného, který
po odstoupení družstva HC V. Osek ze
soutěže AKHL, hrané na ZS v Kutné
Hoře,dal opět dohromady původní hráče z V.OSEKU. Přihlásili se do soutěže
VHL (vesnická hokejová liga) ročníku
2014/15. Soupeři jim budou družstva:
Sány, Libice n/C., Libodřice, Žabonosy
B., Poděbrady (Last Minut) a Rožďalovice. Soutěž se hraje od září 2014 do
března 2015. První zápasy již byly odehrané a dopadly podle očekávání, protože se hráči dostavují k zápasům nepravidelně (jak jim to dovolí zaměstnání
a rodičovské povinnosti). Také začátky
jednotlivých utkání se pohybují v časech od 18.30 do 20.45 hodin a nejsou
pro některé hráče vhodné! Podle toho
také vypadají výsledky zápasů - jsou
"neuvěřitelné! Jednou vyhrajeme 13:1
a příští zápas prohrajeme 11:0! Utkání
s Last Minut jsme po velkém boji prohráli v posledních 10 minutách 5 : 8! Do
utkání nastupují všichni přítomní hráči s
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odhodláním podat ten nejlepší výkon a
dohrát utkání bez zranění. A to je vedle
radosti z kolektivní hry, jakou lední hokej
jistě poskytuje, to nejdůležitější!!! Pro ty
z vás, kteří se o činnosti družstva HC
budou i nadále zajímat, uvádím několik
jmen domácích i hostujících hráčů:
Domácí hráči: Novotný Radek, Černý
Lukáš, Duršpek Ondra, Rákosník To-

máš, Kedzior Ladislav, Soukup Vlastimil, Chaloupka Aleš, Kaipr Petr
Hostující hráči: Hladík Jiří, Štus Jan,
Jelínek Luboš, Macháček Jiří, Čmugr,
Semánek, Kůst Aleš, Vlasák Martin.
B. Kaipr
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TIP NA VÝLET: ŽELEZNÉ HORY – TŘEMOŠNICKO
TRASA:

– Závratec – Třemošnice –
– zřícenina Lichnice –
– Žlebské Chvalovice –
– Žlebská Lhotka –
– Ronov nad Doubravou –
(celkem 11 kilometrů)
DOPRAVA:
VLAKEM:
•

75 minut, 45 km

AUTEM:
•

57 minut, 45 km

Dnešní výlet nás zavede do Železných hor na hrad Lichnice s výhledem
do celé Polabské kotliny. Krátká cesta
vlakem s přestupy v Kolíně a Čáslavi
včetně výstupu na vysokou lávku přes
koleje k peronu třemošnickému nám dá
docela zabrat, protože vidíme ten dav
mířící na Třemošnici. Osamocený vagónek motoráčku řady 810 nestačí náporu
turistů, takže si připadáme jak sardinky. Kromě cyklistů jsme se vešli všichni
i s průvodčím, který byl ze všech nejširší a zůstal uvězněn u strojvedoucího. Místní obyvatelé postupně opouštějí palubu a ke konci trasy je již místo
k sezení. Míříme k Třemošnici, ale vy-

stupujeme na předposlední zastávce
Závratec kvůli technické zajímavosti –
opravené vápence z 19. století.

VÁPENKA ZÁVRATEC
ŘEČENÁ TAKÉ BERLOVA
VÁPENKA
Železné hory byly v 19. století
zdrojem kvalitního vápna, které se
nacházelo v blízkosti městečka Prachovice. V důsledku těžby vápence
vzniklo v okolí několik vápenek,
z nichž jedna byla postavena poměrně daleko od zdroje suroviny
pod horami v blízkosti Třemošnice
zhruba v roce 1880. Nedříve surový vápenec vozily koňské povozy.
V roce 1882 byla k vápenné peci
přivedena pět kilometrů dlouhá lanovka na parní pohon, jeden vozík
se surovinou přijel za 48 minut. Lanovka byla zrušena v roce 1949 a
všechny vápenky v okolí byly nahrazeny v šedesátých letech jedním
kolosálním podnikem. Od té doby
vápenka chátrala. Před pěti lety
proběhla s pomocí dotace a města
Třemošnice rekonstrukce vápenky
do původní podoby a je přístupná
veřejnosti od března do října.

vadesátých let. Na druhou stranu se
zde podařilo na náměstí koncentrovat
všechny potřebné služby. Atmosféru
prostoru zpříjemňuje kašna s lavičkami
a nechybí ani cukrárna, jejíž nabídky
k posezení využíváme. Průmyslové
město o 3100 obyvatelích toho kromě
náměstí příliš nenabízí.

Náměstí v Třemošnici (Foto J. Munzar)

Při východu z města procházíme
místem připraveným pro stavbu kostela
z návrhu arch. Davida Vávry, jelikož ani
kostel v tomto průmyslovém městečku
nikdy postaven nebyl. Při stoupání nad
město můžeme svoji výšku porovnávat
s nedalekými panelovými domy. Cesta
je docela příkrá, ale jen kilometr dlouhá.
Pod hradem Lichnice se vydýcháváme
v zajímavém hostinci jménem Posilovna, kde se dokonce vaří. Ze zříceniny
jsou krásné rozhledy na Polabí a Čáslavskou kotlinu.

Bohužel je listopad, což znamená
i zavřenou památku v zimní sezóně.
Pokračujeme na docela moderní náměstí v Třemošnici, které je kombinací
stavebního slohu osmdesátých a de-

Na Lichnici (Foto S. Čech)

ZŘÍCENINA HRADU
LICHNICE

(Mapa trasy) Zdroj: www.mapy.cz

Hrad postavený roku 1250 zvaný původně Lichtenburg byl chráněn
ze dvou stran srázy Železných hor
a dokázal odolávat dlouho nepříteli. Například za husitských válek se
vzdal až po roce obléhání. Příliš mu
neprospělo ani časté střídání majitelů. V důsledku třicetileté války dal
císař Ferdinand II. příkaz pobořit
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některé hrady, aby nesloužily jako
úkryt při vpádu nepřítele, a to se
dotklo i Lichnice. Tím začal pozvolný úpadek hradu až ve zříceninu.
K hradu se váže celá řada tajemných pověstí. Na postupné obnově a
údržbě se v posledních letech podílejí různá občanská sdružení a jako
majitel město Třemošnice. Místo je
příjemné svými výhledy do krajiny
pod Železnými horami a konají se
zde v létě četné kulturní akce.

místo rozhledny pouhý vysílač. Trasu
si zpestřujeme sběrem a následným
využitím ošklivých plastových fáborek
k zabavení dětí na delší trase. Pod Krkankou následuje prudké klesání až na
okraj Žlebských Chvalovic. Na rozcestí
potkáváme několik koní, které je výslovně zakázáno krmit.
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ze značky, bereme to horem, dolem a
polem přímo do dalšího cíle naší cesty,
jež se nazývá Penzion Žlebská Lhotka.
Ačkoliv jsme neočekávali od takové zapadlé restaurace nic převratného, výsledek nás velmi mile překvapil a určitě
lze doporučit k návštěvě. Ještě bychom
se zdrželi, ale čas nás už tlačí. Jdeme
už za tmy pořád z kopce do zastávky
Ronov nad Doubravou. Zpátky je cesta
vlakem o poznání klidnější a jsme rádi
za hezky strávený podzimní den.

ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
Železnohorské vápenictví:
http://muzeum.mineral.cz/vapenictvi/
zeleznohorske-vapno/
Upozornění u Žlebských Chvalovic
(Foto S. Čech)

Zřícenina hradu Lichnice (Foto J. Munzar)

Za Lichnicí následuje úsek cesty po
asfaltové silnici s následným stoupáním polní cestou a lesem až na vrchol
dnešní cesty na kopci Krkanka, kde je

Zde bych upozornil příznivce chmelového moku na zajímavou zacházku
do centra obce, kde se nachází palírna a minipivovar. V letních měsících
v minipivovaru funguje hospůdka, nyní
jen otrávený zaměstnanec prodávající
pivo v PET lahvi. Když už jsme sešli

KDE SE ZASTAVIT:
Pizzerie lihovar Třemošnice:
http://pizzerie.lihovartremosnice.cz/
Minipivovar Žlebské Chvalovice:
http://pivovarchvalovice.cz/index.php
Penzion a restaurace Žlebská Lhotka:
http://www.zlebskalhotka.cz/
Jakub Munzar

POHÁDKA
POHÁDKA PRO ŠUTRA
O TOM, JAK LOJZINA
NADĚLOVALA
V SUDETECH JEŽÍŠKA
„Tak kdepak máš tu svojí Lojzinu,“ drkne do mne kolega Šutr, co je
opravdickej elektrikář, protože leze na
kandelábry, mění žárovky a pak umí
nahodit vyvařenej jistič do Kolína.
Z té výšky kandelábrů vidí dokonale,
co se kde šustne. A ví, že žádná Lojzina
ve zvířáku neexistuje. A když neexistuje Lojzina, není ani její parta, co tenkrát zahnala na útěk onu hodnou paní
z kraje, jak nás chtěla zlikvidovat skrze
tu zpropadenou evidenci evidence zvířátek. Kdo čte pravidelně Osečan, ví,
o čem je řeč. Lojzina ve zvířáku opravdu nebyla.
Jenže to neznamená, že jsem si
ji dočista vymyslel. To bylo na mou
duši tak.
Bylo k létu a do zvířáku přišla paní.
Že má doma ve chlívku kozu a ta je
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tuze stará, právě odstavila poslední
kůzle a co s ní…
Laďa Šingovský hned na to, že to
zařídí a humánně kozu tady s kolegou
– při tom ukázal na mě – zprovodí ze
světa: „Když už to musí být…ani nemekne sousedko…“
Paní se nejdřív podívala s úlevou
na Ladina a pak na mě. V jejím obličeji se zračila jistá obava. Měla mne od
jisté doby za tupou agresivní povahu,
neboť jsem na ni kdysi vybaﬂ. Sbírali jsme listí na Ďolíčku. Podzim. Mlha.
Když jela na kole kolem valníku, nadzvedl jsem lopatu a zařval, až to cuklo
s Emilkem, co zrovna dělal v traktůrku šoféra : „Přepadení! Prachy, mobil
a fofrem!“
Na rozdíl od Emilka to s paní vůbec
nehlo. I povídá: „Pane Szmatana…
prachy nemám, mobil jakbysmet…ale
můžu vám říct tutovku do sportky…
zejtra je tah…ale jestli potřebujete ty
prachy fofrem už dneska…“ Pamatovala si mě. Musel jsem ji ujistit, že na

kozu nebafnu a vůbec, budu se chovat slušně. No, co vám budu povídat.
Raději jsem zůstal před chlívkem a Ladin to měl zařídit sám. Jenže Ladin nic
nezařídil. Vylezl z chlívku a že nemůže
tu kozu humánně zprovodit ze světa,
páč je opravdu stará a nejspíš jde
o světový unikát. Ptám se ho, jak mohl
přijít na to, že ta koza je TAK stará.
Ladin se podíval do nebe - bože ty to
vidíš, a pak pravil:
„Musí bejt stará… rozumí německy…“ Ve zvířáku se dostalo Lojzině
nejskvělejšího přijetí. Přišlo ji oňuchat
celé stádo ovcí a dokonce i jedna
ovce, co vypadala jako koza nebo to
bylo obráceně, byla to koza, co vypadala jako ovce…on mi to Ladin vysvětloval, ale moc jsem to nepochopil…
vím tutově, že se jmenovala Karakulka.
Co ale bylo podstatné je, že se hned
staly ty dvě nejlepší kámošky. Hop
a už lítaly spolu od drnu k drnu. Karakulka ukázala Lojzině, kde roste
nejúžasnější bašta a kde voní za plotem nejskvělejší lupení. Lojzina na
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oplátku ukázala Karakulce, jak se dá
zvednout plot, aby se na to báječné
lupení dohmátlo. Vrcholem pak byla
absolutně tajná díra do plachťáku,
kterou znala jen Karakulka. V plachťáku měl Ladin schované voňavoučké
seno na zimu a pytel s obilím. O ten šlo
především. Na čerstvém vzduchu se
měla Lojzina báječně. Dokonce se
Ladinovi podařilo ji pořádně rozdojit.
Prvně v životě jsem ochutnal kozí mlíko, tvaroh a sýru podobnou lahůdku,
co se k ní hodil teplej chleba…To si
tak nad ránem namázneš pořádnou
brzdu, díváš se, jak se zvedá opar nad
Polabím, a říkáš si, jak muselo bejt
na světě krásně, když bylo mlíko mlíkem a člověk člověkem…Tenkrát se
na mně Ladin usmál a povídá: „Jojo..
kdybychom Lojzinu namleli do klobás,
nikdá v životě bys nepoznal opravdický mlíko, opravdickej tvaroh a mohli
jsme mít kus pořádnýho sejra…kdybys
to všechno nesežral a nechalo se to
uzrát…to by byla bašta…“
K podzimu už bylo na Lojzině vidět
že si světa užila až až. Bylo mi jí líto.
A nechtěl jsem potkat její smrt. Povídám to Ladinovi. “Tak ji odvez do Sudet…kozy jsou původně plemeno hor.
Bude se jí tam líbit…“
Moje rodné Sudety jsou kousek
Egerlandu a nad ním kopce kolem Klínovce. A právě v tom nejzapadlejším
koutečku Sudet pod horou Meluzínou je nedotknutelný ráj. Dneska už
na březích potůčku Černá voda nikdo
nebydlí. Zůstaly tam jen opuštěné
kopřivami zarostlé chalupy a prastarý hamr se strašidýlkem Švelhanzem.
Muselo tu být krásně, když ten hamr
klapal, kolem vřískala kupa dětí a
nad tím vším šumělo nedozírné nebe.
Stejně nemůžu pochopit, jak zde mohli
ti lidé celé generace žít. Vlastně tu
existují jen dvě roční období. Kdy je
zima a kdy tu mrzne. Představte si,
že zde nerostou žádné ovocné stromy.

V létě je tu jen deset dnů, kdy teplota vyšplhá k něčemu, co se dá nazvat letní den. Zato v zimě hnedka
z prvního napadne sněhu, že to kolikrát zasype celé vesnice. Staré domy
všady po Sudetech měly v patře místo jednoho z oken dveře. Vyšlápla se
tudy cestička. Pak jdeš kolem něčeho,
co vypadá jako zasněžená hromada hnoje, a z ní čoudí komín. Nejdůležitější cestičky od každého stavení
vedly do školy, hospody a do kostela. V místní prastaré Přísečnici, kdysi horním královském městě, bývala
hudební škola. Po pražské a brněnské
konzervatoři nejvýznamnější v Českém království. Učilo se tu na všechny možné hudební nástroje. Pomalu
v každém domě byl klavír nebo harfa.
Lidi se setkali na nedělní mši. Každý si
přinesl něco, na co se dalo hrát. Kostel
Nanebevzetí Panny Marie se rozezvučel Beethovenem nebo Bachem…Jak
měli muzikanti náladu a noty. Umíte si
to představit….svět je pohřbený pod
závratí sněhu, ze které trčí věž kostela, a z něj letí Devátá symfonie! Přísečnice zvučela muzikou tak úžasně,
jak žádné jiné město Evropy. Malé
i velké orchestry procestovaly světem.
Jedna přísečnická harfenistka hrála
před samotným císařem Mucuhitou
tak dokonale, že napodobila prastarý
nástroj Koto. A nejen zvukomalebně.
Vykouzlila harmonie, které dýchaly až
z hlubin věků Japonska, neboť ta dívenka dovedla naslouchat. Jestlipak víte,
jak zní Osek večer kolem Minži. A jak
na Bezedný nebo na Máčidle?
Po Přísečnici nezůstal ani stín…
Zmizela pod hladinou přehrady.
Přijeli jsme do Sudet s Lojzinou právě v okamžiku, kdy dozrávaly jeřabiny.
Celou dobu jsem ji měl v kufru, a aby
měla dost místa, vyraboval jsem zadní
dekl, stáhl sedačky, vystlal to senem
a modlil se, aby mně nelápli policajti.
Z auta hopsla sama.
Chvilku postávala a dívala se na
mě, jak se na ni dívám, protože nám
bylo do breku.
Určitě tady bude doma víc jak ve
chlívku, neboť v horách je něco nepopsatelného a zároveň duši tak blízkého…A pak jsem zajel za kámošem
pod Klínovec na kus řeči. Povídám mu
o Lojzině.
Vrátil jsem se domů pozdě večer.
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Kousek po Vánocích mi volá kámoš
od Klínovce.
Lojzina se okamžitě aklimatizovala.
Nikdo netuší, jak se zjevila v areálu
sjezdovek a vleků.
Během chvilky znala všechny kumpány od bufíků, neboť zde dostala
vždycky něco na zub. Nebála se vlízt
kamkoli a strčit tlamičku komukoli pod
ruku, kdo v ní měl nějakou dobrůtku.
Nejvíc ze všeho ji zachutnal svařák od
Petra Paseva, co měl bufík pod Pařezovkou. Nejspíš se z Lojziny na stará
kolena stal alkoholik.
Vrcholem všeho byl její štědrovečerní nájezd do jednoho z místních
hotelů. Šla za vůní.
Vánoční stromeček byl načančanej,
protože na hotelu se to hemžilo turisty,
co chtěli prožít ty pravé Vánoce v horách. Pod vánočním stromečkem dárečky. Měla to být společenská událost,
na kterou se nezapomíná.
Když pingl oháklý v kvádru tajuplně
zazvonil na zvoneček, aby zavolal na
Ježíška, netušil, že je na cinknutí (závorka u chlívku) naučený něco, co má
rohy, kozí bradku, děsnej hlad a vůbec
žádnej smysl pro společenské laškování a špásy. Zjevila se Lojzina.
Ze zvířáku byla zvyklá na pohledy
čumilů, co se scházeli za plotem. Ode
mě na řev a hejkání. Nastala absolutní
panika. Ani to s ní nehlo. První, kdo se
vzpamatoval, byl nebohý pingl. Život
v kšeftu ho naučil vzdorovat různým
překvapením a pohromám počínaje
šťárou z hygieny a konče státním převratem…měl tu smůlu, že stál zrovna mezi Lojzinou a něčím, co zaujalo
její vytříbený a neomylný ňuch zpoza
stromečku. Kdo dokáže vyvrátit plot
s ostnáčem, poradí si s pinglem jako
prd. Jen to řachlo. Během chvilky byl
lokál prázdnej. Lojzina nebrala ohled.
Sezobla všechno, na co mohla a na co
nemohla, rozpárala jako by to dělala od
malinka. Když se ti dobří lidé vzpamatovali, našli jen povalený stromeček a
zdemolovanou cimru. Po Ježíškovi ani
stopy. Tak si říkám, jestli najde ten býložravec cestu nazpátek...nahauzíruju
Lojzinu k Šutrovi na dvoreček, aby si
užil ty pravé, vlídné a klidné Vánoce.
Napsal: Luboš Szmatana
Ilustroval: Jiří Vančura
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Zpravodaj obce Velký Osek

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

Dolní Maxov, Josefův Důl
v Jizerských horách

Penzion KAMENICE
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Více informací na: www.penzionykamenice.cz nebo tel.: 602 236 575

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

Ubytování Velký Osek
Apartmán 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

Email: kliment@nhhk.cz, Web: www.ubytovani-osek.cz/
Ing. Tomáš Kliment, Revoluční 35, Velký Osek
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