O s eč a n
Zpravodaj obce Velký Osek

Úvodní slovo
starosty

Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám úvodem prvního
čísla obecního zpravodaje v roce 2015
popřál nejprve mnoho sil a pevné zdraví v nadcházejícím roce. Tento rok je
pro naši obec velmi významným, jelikož
v něm bude realizována celá řada
velkých stavebních akcí. Jistě neušlo
Vaší pozornosti, že se ve Velkém Oseku
kope na mnoha místech.
Od ledna 2015 byly totiž zahájeny
výkopové práce pro pokládání kanalizace v rámci akce „2. etapa podtlakové
kanalizace Velký Osek“. Jde o investiční
akci za cca 80 mil. Kč, přičemž jsme na
ni získali dotaci z EU a Státního fondu
životního prostředí ČR téměř 50 mil. Kč.
Ostatní prostředky mají být dofinancovány z investičních úvěrů nasmlouvaných
obcí a obdobně jako v I. etapě kanalizace v letech 2002 - 2005 se předpoklá-

dá využití ekologických darů od majitelů
z nově napojovaných nemovitostí. Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 24. 2. 2015 určilo jeho výši 18 tis.
Kč za napojený rodinný dům (6 tis. Kč
za bytovou jednotku). Bude-li však darovací smlouva uzavřena do 30. 9.
2015 a zároveň dar uhrazen do 31. 3.
2016, pak se jeho výše sníží o cca 17
% na 15 tis. Kč/rodinný dům, resp. na
5 tis. Kč / bytová jednotka. Tímto mají
majitelé domů připojovaných na kanalizaci v 2. etapě shodné podmínky jako
majitelé nemovitostí z I. etapy. Budou-li
uhrazeny dary od všech majitelů napojených nemovitostí, nebude muset obec
z nasmlouvaného investičního úvěru ve
výši 22,5 mil. Kč čerpat cca 6 mil. Kč a
v příštích letech bude moci zrealizovat další veřejně prospěšné a užitečné
projekty. Příslušnou darovací smlouvu
je možné od 16. 3. 2015 podepsat na
obecním úřadě, uhrazené dary budou
uloženy na speciální účet, jehož stav
bude každý měsíc zveřejňován. Zároveň
bude uvedena informace, které práce
(faktury) byly s pomocí těchto darů uhrazeny. Děkuji všem, kteří budou solidární
s obcí a se svými spoluobčany a pomohou uhrazením daru dobudovat jednu
z investičně nejnáročnějších akcí v historii obce.
Pozitivní zprávou pro Vás je, že pro
rok 2015 zastupitelstvo stanovilo poplatek za odpady ve stejné výši jako v roce
2014, tj. 500 Kč/osoba/rok. Důvodem je
fakt, že občané v naší obci natolik dobře
třídí odpady, že se Velký Osek umístil
ve Středočeském kraji na 2. místě v kategorii obcí od 2 do 10 000 tis. obyvatel. Za toto obec obdržela finanční dar
40 tis. Kč, který pomůže pokrýt některé
výdaje při nakládání s odpady v roce
2015. I nadále se budeme snažit,
aby se třídění odpadů v naší obci rozvíjelo a stalo se běžnou součástí života
každého z nás. Opravdu to má smysl.
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V době, kdy se připravuje toto číslo Osečanu, bylo předáno staveniště
stavební společnosti STRABAG, a.s.,
aby provedla v období březen až květen
2015 kompletní rekonstrukci celé ulice
Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku
(silnice, chodníky, odstavná parkovací stání, zelené pásy). Společnost byla
řádně vysoutěžena a vyhrála s nejnižší
nabídkovou cenou 9 372 518,80 Kč bez
DPH, přičemž na tuto realizaci byla přiznána evropská dotace ve výši cca 75 %
z Regionálního operačního programu
Střední Čechy. Vedle toho obec investuje
v této ulici i do veřejného osvětlení a rozhlasu z vlastního rozpočtu odhadem cca
1 mil. Kč. V souvislosti s touto akcí zastupitelstvo obce dne 24. 2. 2015 rozhodlo,
že součástí rekonstrukce nebude položení vodovodního řadu za cca 3,5 mil.
Kč, jelikož by dle zjištěného zájmu mezi
majiteli nemovitostí byl v této ulici aktivní
odběr vody z vodovodu pouze okolo
50 %. Pokusíme se však v průběhu rekonstrukce připravit podmínky pro položení vodovodního řadu v příštích letech,
protože obec má záměr podat žádost
o dotaci na vodovod v celé obci, jakmile
budou vypsány dotační výzvy v novém
programovacím období EU 2014 – 2020.
Tímto se omlouvám za potíže vyvolané
stavebními pracemi, věřím však, že práce proběhnou bez větších komplikací a
konečné dílo zkvalitní život nejen obyvatelům v ulici Dukelských hrdinů, ale všem
obyvatelům a návštěvníkům obce.
Děkuji všem, kteří se snaží mně a
mým kolegům na úřadě, v zastupitelstvu
a v radě konstruktivně pomáhat. Přeji
příjemné nadcházející jarní dny, mnoho
krásných zážitků na toulkách obcí a v jejím okolí a s ohledem na blížící se velikonoční svátky i bohatou pomlázku.
S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
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Zprávy z radnice
aneb co JE NOVÉHO v obci
zastupitelstvo obce
Termín zasedání zastupitelstva
včetně návrhu jeho programu je vždy
vyvěšen 7 dní před konáním zasedání
na úřední desce před obecním úřadem,
na webových stránkách obce www.
velky-osek.cz a na obecních vývěskách po obci. Každé zasedání zastupitelstva je veřejné, pracovní, o jednotlivých bodech programu se vede diskuse,
kdokoliv z veřejnosti, občanů má právo
vystoupit a přednést svůj podnět či postřeh, můžete se tak vyjadřovat k dění
v obci přímo osobně. Nejbližší zasedání
zastupitelstva obce se mají konat dne
28. 4. 2015 a 23. 6. 2015 na obecním
úřadě obce Velký Osek. Není-li níže podrobně popsáno dění ze zastupitelstva
obce, je možné se seznámit se zápisy
z jeho zasedání na obecním úřadě
nebo na webových stránkách obce
www.velky-osek.cz v rubrice Zastupitelstvo obce a výbory v levém sloupci.
Dne 2. 12. 2014 se konalo zasedání zastupitelstva, jež schválilo zejména
smlouvu o podpoře a investičním úvěru
cca 5,4 mil. Kč od Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) k financování
2. etapy podtlakové kanalizace. Splatnost je 10 let s úrokovou sazbou 1 %.
Dle podmínek SFŽP jako zajištění tohoto úvěru zastupitelstvo schválilo lesní
pozemky v hodnotě cca 14 mil. Kč.
Dne 18. 12. 2014 se konalo 3. zasedání zastupitelstva, jež mělo na
programu především návrh rozpočtu
na rok 2015, přijetí dotací na 2. etapu
kanalizace a na čistící vůz do rozpočtu
obce pro rok 2014 a 2015, stanovení
poplatku za odpady, vodného a stočného pro rok 2015, volba členů výborů
zastupitelstva. Zasedání zastupitelstva
bylo po hodině jednání v bodě 5) Pro-
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jekty obce přerušeno do 23. 12. 2014
z důvodu vysokého rizika nepřijetí dotace na 2. etapu kanalizace do rozpočtu
obce schvalovanou spolu s dotací na
čistící (multifunkční) vůz, jelikož nebylo zřejmé, že bude jejich přijetí podpořeno většinou přítomných členů zastupitelstva a bez toho by nemohl být
ani jeden projekt (čistící vůz, 2. etapa
kanalizace) realizován. Toto riziko bylo
vyvoláno zřejmě nedorozuměním,
možná nepochopením situace ohledně přijímání usnesení a dotací do rozpočtu obce ze strany některých členů
zastupitelstva. V dané situaci bylo nejvhodnější neriskovat a zasedání přerušit, aby nedošlo k nevratnému kroku,
který by mohl zablokovat realizaci důležitých projektů obce. Věřím, že toto
přerušení napomohlo situaci všem
zastupitelům pochopit, díky čemuž při
pokračování 3. zasedání zastupitelstva
dne 23. 12. 2014 byla dotace na 2. etapu podtlakové kanalizace zastupitelstvem přijata do rozpočtu obce Velký
Osek pro rok 2014 a 2015 a projekt tak
může být oficiálně financován s pomocí
téměř padesátimiliónové dotace. Snad
již napříště bude dosahováno u důležitých projektů shody prospěšné obci a
jejím občanům bez nutnosti přerušení.
Na prvním zasedání zastupitelstva
v roce 2015 dne 24. 2. 2015 byla zejména schválena inventarizace majetku
obce za rok 2014, přijata nová vyhláška
o systému nakládání s odpady, která
zpřesňuje některé povinnosti v souvislosti s novelou zákona o odpadech, odsouhlaseny převody pozemků č. 763/3
a č. 695/10 pod komunikacemi na obec
Velký Osek, přijata nutná rozhodnutí k pokračování v projektech obce
(2. etapa kanalizace, rekonstrukce ulice
Dukelských hrdinů, zateplení obecního
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úřadu aj.), schválena finanční podpora
spolkům a organizátorům akcí v obci.

rada obce
Na svých zasedáních v průběhu měsíce listopadu a prosince 2014,
ledna a února 2015 odsouhlasila mnoho rozhodnutí zejména v souvislosti s
přípravou a realizací projektů obce,
především podání žádosti o 70% dotaci na nové programové vybavení za
cca 50 tis. Kč do počítače v obecní
knihovně od Ministerstva kultury, výběr
zhotovitele zateplení obecního úřadu
za cca 1,7 mil. Kč společnost STAFIKO
Poděbrady, spol. s r.o., nákup zařízení
měřícího nejvyšší povolenou rychlost
v obci, zadávací podmínky na výběr
zhotovitele rekonstrukce Dukelských
hrdinů a následně po vyhodnocení
nabídek výběr realizační společnosti
STRABAG, a.s., za cenu cca 9,4 mil.
Kč bez DPH, ustanovení a volbu členů
školské rady při Masarykově základní
škole na období 2014 – 2017, podání
žádosti o grant 400 tis. Kč od TPCA
na realizaci odpočinkového místa pro
cyklisty, bruslaře a chodce vedle výběhu s daňky u cesty k Motelu U Jezera,
provedení výběrového řízení na 1 pozici
technicko-administrativního pracovníka
pod obecním úřadem, uzavření smlouvy na vytvoření 20 míst veřejně prospěšných pracovníků dotovaných Úřadem práce v Kolíně. Mezi zásadní náplň
práce rady je vyhledávání vhodných
dotačních titulů na realizaci projektů.
Nyní se připravují s pomocí dotace
projekty na výsadbu veřejné zeleně,
zlepšení třídění odpadů v obci aj. Zápisy
ze zasedání rady obce jsou k dispozici
na obecním úřadě nebo na webových
stránkách obce www.velky-osek.cz
v rubrice Rada obce v levém sloupci.

Hospodaření obce 
v roce 2014 a rozpočet 
obce na rok 2015
V roce 2014 obec hospodařila
vyrovnaně, její celkové příjmy činily
49 865 624,45 Kč a její výdaje činily
49 794 645,23, pozitivní rozdíl tedy činil
70 979,22 Kč. Opět se podařilo umořit
část závazků z předchozích let, zejména byla splacena celá půjčka 2,5 mil.
Kč od společnosti Písek-Beton, kterou
obec v roce 2008 použila na přípravu
projektu Národního bruslařského sta-
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dionu, dále byl doplacen městu Kolín
podíl cca 5,1 mil. Kč na kanalizačním
přivaděči z obce do čistírny odpadních
vod Kolín z roku 2003 a splacen úvěr od
SFŽP cca 11,8 mil. Kč na I. etapu kanalizace z roku 2002. Rovněž obec stále
splácí úvěr české spořitelně na bytový
dům č. p. 777 ve výši cca 10 mil. Kč a
dle dohod o splátkách hradí staré fakturace od společností VODOS a NYKOS
z předcházejících let. Na akce zateplení základní a mateřské školy podpořené
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dotací ze SFŽP skoro 12 mil. Kč čerpala
obec v roce 2014 k pokrytí své spoluúčasti úvěr od ČSOB ve výši 4 mil. Kč,
který se bude splácet od ledna 2015
po dobu 7 let.
Zastupitelstvo dne 23. 12. 2014
schválilo následující rozpočet obce na
rok 2015 s příjmy 127,6 mil. Kč a výdaji ve stejné výši, který byl vyvěšen
na vývěsce před obecním úřadem
a na webových stránkách obce.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015
Příjmy
Daňové příjmy a transfery (daň. příjmy, dotace od státu a EU např. 2. etapa kanalizace,
rekonstrukce Dukelských hrdinů)

92 600 000 Kč

Lesní hospodářství (příjmy z těžby dřeva v obecních lesích)

20 000 Kč

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

40 000 Kč

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (nájem obecního dvora a kadeřnictví u hasičárny)
Odvádění a čištění odpadních vod (nájem VODOS, ekologické dary na připojení)
Kultura (půjčovné v obecní knihovně)

70 000 Kč
4 773 000 Kč
10 000 Kč

Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sdělovacích prostř. (nájemné za Dělnický dům)

150 000 Kč

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

650 000 Kč

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

25 000 Kč
420 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty udělené obecní policií)

600 000 Kč

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

250 000 Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky)
Financování z cizích zdrojů (úvěr ČSOB 22,5 mil. Kč a úvěr SFŽP 5,4 mil. Kč
na 2. etapu kanalizace)

2 000 Kč
27 900 000 Kč

2. etapa podtlakové
kanalizace
Od ledna 2015 probíhá výstavba
kanalizačních řadů a šachet k jednotlivým nemovitostem v rámci projektu „2. etapa podtlakové kanalizace“.
V článku pana místostarosty se dozvíte
odpovědi na některé praktické otázky
vyvstávající v souvislosti s touto akcí.
V úvodním slově starosty je uvedena
výše daru na ekologii, s jehož pomocí
by měla obec hradit práce na realizaci této akce za cca 80 mil. Kč, zbývá
dodat, že bude umožněno po dohodě
i splátkování daru. Z praktického hlediska je třeba zodpovědět otázku, kdy
se mají majitelé nemovitostí připojovat.
Po konzultaci s projektanty a zhotovitelem je nejoptimálnější doba k vykopání
a položení gravitační části přípojky
(tj. od domu do šachty, resp. do trubky
z ní vyvedené zhotovitelem k hranici
pozemku na tzv. napojovací bod) období
srpen až září 2015. V tomto období
by již měly být všechny řady a šachty
položeny a bude tak zřejmé, kde je napojovací bod pro gravitační přípojku.
Gravitační část přípojky si na svém pozemku na své náklady realizuje (výkop,
nákup, položení a spojení trubnění)
každý vlastník nemovitosti sám, a proto
je vhodné se při realizaci řídit následujícími doporučeními:

CELKEM PŘÍJMY v roce 2015                                                                                                            127 600 000 Kč

Výdaje
Lesní hospodářství (platba za služby odborného lesního hospodáře v obecních lesích)
Pozemní komunikace (rekonstrukce Dukelských hrdinů, oprava silnic)
Pitná voda (platby VODOS - provoz vodovodu)
Odvádění a čištění odpadních vod (2. etapa kanalizace, platby VODOS - provoz kanalizace)
Zařízení MŠ a ZŠ (provoz ZŠ a MŠ)
Kultura (provoz obecní knihovny)
Sdělovací prostředky (provoz a údržba obecního rozhlasu)

40 000 Kč
15 000 000 Kč
500 000 Kč
83 000 000 Kč
4 215 000 Kč
500 000 Kč
20 000 Kč

Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sdělovacích prostř. (vítání občánků, dary seniorům)

100 000 Kč

Tělovýchova (podpora spolků - fotbalisté, TJ Sokol)

175 000 Kč

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

145 000 Kč

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

150 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj (provoz veř. osvětlení a hřbitova, nákup čistícího vozu)

6 000 000 Kč

Nakládání s odpady (platby za služby NYKOS - odvoz a zpracování odpadů)

4 100 000 Kč

Ochrana přírody a krajiny (údržba veřejné zeleně)

1 000 000 Kč

Služby sociální péče (provoz domu č. p. 558 a pečovatelské služby)
Bezpečnost a veřejný pořádek (provoz obecní policie)
Požární ochrana (provoz JPO III Velký Osek)
Zastupitelské orgány (zastupitelstvo obce)
Region. a místní správa (provoz OÚ – matrika, účtárna aj., zateplení OÚ,
rezerva 2,455 mil. Kč)
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (platba úroků a pojištění)
Splácení půjček a finančních závazků (úvěr ČSOB, úvěr Česká spořitelna)

CELKEM VÝDAJE v roce 2015

450 000 Kč
1 000 000 Kč
50 000 Kč
900 000 Kč
8 255 000 Kč
200 000 Kč
1 800 000 Kč
127 600 000 Kč

a) Potrubí gravitační přípojky má být
z plastu PVC  KG SN4 dimenze 100 –
200 mm a k tomu odpovídající tvarovky
z téhož materiálu (kolena, T-kusy);
b) Potrubí má jít k napojovacímu bodu
ve sklonu min. 2 % (tj. vždy o 2 cm níže
na 100 cm délky potrubí), větší sklon
není na závadu, proto je třeba dbát
na důkladný podsyp a obsyp trubnění
z písku nebo štěrkopísku a jeho zhutnění po cca 20 cm;
c) Gravitační potrubí a jeho spojení
s napojovacím bodem by měl zkontrolovat odborník v oboru instalatérství
z důvodu ověření jeho těsnosti;
d) Před úplným zásypem potrubí je
vhodné nad něj cca 20 – 30 cm v jeho
trase položit tzv. chráničku (tuhá plastová
folie o šířce cca 10 – 15 cm), aby se v případě poruchy dalo potrubí rychleji najít;
e) Na gravitačním potrubí je třeba provést odvětrání viz obrázek 1, pokud není
v domě provedeno odvětrání vnitřní kanalizace nad střechu viz obrázek č. 2,
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aby se do vnitřní kanalizace dostal vzduch.
Pokud by nebylo toto provedeno mohlo
by docházet k odsávání vzduchu ze sifónu van a umyvadel a k jejich poškození.
Vzduch z vnitřní domovní kanalizace je
potřebný pro správnou funkčnost spouštěcího ventilu uvnitř podtlakové šachty,
z vnějšího prostředí si ho nemůže vzít, jelikož poklopy na šachtách jsou velmi těsné.
Harmonogram prací se průběžně
podle vývoje situace (počasí, rychlost
dodávky materiálu, obtížnost výkopových prací aj.) aktualizuje viz tabulka na
této straně. Zástupce zhotovitele by měl
vždy majitele napojované nemovitosti
před zahájením prací kontaktovat a podepsat s ním formulář o umístění sběrné
(podtlakové) šachty. Umístění konkrétní
šachty vychází z technických možností
kanalizace a z předpokládaného místa
odtoku odpadních vod z konkrétní nemovitosti. Ve zvláštních, odůvodněných případech (např. přestavba rozvodů vnitřní
domovní kanalizace) je možné umístění
šachty posunout. V případě nejasností
či dotazů je možné kontaktovat starostu obce na tel. 724 180 039, na mailové
adrese: starosta@velky-osek.cz, nebo
je možné si dohodnout osobní jednání.

Ulice
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Předpokládaný termín realizace

lokalita Na Stráži
Sokolovská
Příčná
U Borku
Lesní
Hradecká
Švermova

19. 1. 2015 – 10. 5. 2015
16. 2. 2015 – 10. 5. 2015
9. 3. 2015 – 10. 5. 2015
12. 1. 2015 – 10. 5. 2015
12. 1. 2015 – 10. 5. 2015
2. 2. 2015 – 10. 5. 2015

lokalita U Máčidla
Přemyslova
U Máčidla

19. 1. 2015 – 10. 5. 2015
16. 2. 2015 – 10. 5. 2015

lokalita Sluneční a nám. Petra Bezruče
Sluneční
Tyršova
Chelčického
nám. Petra Bezruče
Hvězdárna
Zahradní
Měsíční

30. 3. 2015 – 6. 9. 2015
4. 5. 2015 – 6. 9. 2015
11. 5. 2015 – 6. 9. 2015
18. 5. 2015 – 6. 9. 2015
25. 5. 2015 – 6. 9. 2015
15. 6. 2015 – 6. 9. 2015
12. 1. 2015 – 22. 3. 2015

lokalita Na Šanghaji
Za Drahou
Budovcova
Smetanova
Nerudova
Riegrova
U Hřiště

2. 3. 2015 – 21. 6. 2015
23. 3. 2015 - 21. 6. 2015
16. 2. 2015 – 21. 6. 2015
23. 2. 2015 – 21. 6. 2015
9. 3. 2015 – 21. 6. 2015
16. 3. 2015 – 21. 6. 2015

Technologie a rozšíření podtlakové stanice u hřbitova
Revoluční

16. 3. 2015 – 13. 9. 2015

Šachty a přípojky k domům z řadů vybudovaných v I. etapě
po celé obci

20. 4. 2015 – 6. 9. 2015

rekonstukce ulice
Dukelských hrdinů

Obrázek 1 – odvětrání vnitřní domovní kanalizace na gravitační části přípojky

Obrázek 2 – odvětrání vnitřní domovní kanalizace přímo nad střechu domu
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S rekonstrukcí ulice Dukelských
hrdinů bude započato od 2. 3. 2015,
kdy vítězný uchazeč společnost
STRABAG, a.s., převezme staveniště.
Výkopové práce budou probíhat oproti
předpokladu z východní strany ulice,
tj. od potoku Bačovka směrem k ulici
Revoluční. Vystavba bude dělena do
2 etap, tj. 1, etapa od křižovatky ulice
Dukelkých hrdinů s ulici Nabřežni ke křižovatce ulic Dukelských hrdinů a Tyršova do 15. 4. 2015 a 2. etapa od Tyršovy
ulice k hlavní silnici Revoluční do 31.
5. 2015. Po tuto dobu bude třeba dbát
zvýšené opatrnosti při přejezdu ke své
nemovitosti, aby nedošlo k poškození
vozidla nebo nějaké odkryté inženýrské
sítě. Aby mohl být zajištěn svoz odpadů, prosíme majitele nemovitostí v ulici
Dukelských hrdinů, aby odstavily popelnici na roh vedlejších ulic, tj. Nábřežní, Kapitána Jaroše, Husovo náměstí,
Tyršova, Komenského, Revoluční.
Zastupitelstvo obce rozhodlo dne
24. 2. 2015, že se nebude v souvislosti
s rekonstrukcí ulice Dukelských hrdinů

Zpravodaj obce Velký Osek
realizovat pokládka vodovodního řadu
s přípojkami, a to z důvodu vysokých
nákladů cca 3,5 mil. Kč a nízkého zájmu na aktivním odběru vody z něho okolo 50 % na základě průzkumu, který
v únoru 2015 prováděl místostarosta
obce u majitelů nemovitostí v této ulici. Zároveň však zastupitelstvo uložilo
radě obce, aby vyhledávala dotační
příležitosti na výstavbu vodovodu v
obci, jelikož projekt je připraven a nový
Operační program Životní prostředí
2014 – 2020 by tento záměr měl podpořit. Výzva k podání žádosti o dotaci
se očekává na podzim 2015. V dohodě
se zhotovitelem STRABAG, a.s. se pokusíme připravit vše k bezproblémové
pokládce vodovodu v ulici Dukelských
hrdinů, aby nebyla rekonstrukce nové
asfaltové silnice znehodnocena.

Zateplení obecního 
úřadu
Na počátku března 2015 začne vysoutěžená firma STAFIKO Poděbrady
spol. s r.o. vyměňovat okna na obecním
úřadě a od druhé poloviny března 2015
začne stavět lešení a provádět zateplení
obecního úřadu v hodnotě cca 1,7 mil. Kč,
na což obec získala 75% dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2007
– 2013 (OPŽP). Omlouváme se za zhoršené podmínky při návštěvě obecního
úřadu, buďte prosím opatrní, aby nedošlo k úrazu či poškození některé z Vašich
věcí. Děkujeme za pochopení.

Poplatky za odpady,
vodné a stočné
na rok 2015
Zastupitelstvo odsouhlasilo dne 18.
12. 2014 výši poplatku za odpady pro
rok 2015 ve výši 500 Kč/osoba. Splatnost poplatku je do 31. 3. 2015, a to v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na účet obce č. 196471057/0300
vedený u ČSOB, a. s., s variabilním
symbolem rodné číslo plátce a do zprávy pro příjemce lze uvést „Poplatek za
odpady 2015-Novák č.p.….“. Od dubna
2015 budou ti, kteří poplatek neuhradili, vyzváni k platbě. Pokud v dodatečné
určené lhůtě nebude ani tak poplatek
uhrazen, bude záležitost řešena jinými
právními prostředky. Vyhláška o poplatku stanovuje i skupiny poplatníků, kteří
jsou pro rok 2015 osvobozeni od poplatku, a to držitelé průkazu ZTP/P (jako

výraz podpory osobám se ztíženým
zdravotním stavem), osoby nepobývající v obci déle než 6 po sobě jdoucích
měsíců (např. práce v zahraničí, umístění ve zdravotnickém či sociálním zařízení, protože reálně neprodukují odpad v
obci), novorozenci (jako výraz podpory
rodinám), nově přihlášené osoby k trvalému pobytu (jako pobídka přihlásit
se v obci, jelikož díky nově přihlášeným
osobám stoupá počet obyvatel, který určuje daňové příjmy do rozpočtu obce),
noví majitelé nemovitostí (jako úleva
při zavádění nové nemovitosti do života). Pro uplatnění osvobození je nutné,
aby se daný poplatník přihlásil osobně
nebo prostřednictvím svého zástupce
na obecním úřadě popř. na mail obecni.urad@velky-osek.cz nebo písemně a
sdělil důvody, na základě kterých uplatňuje osvobození, jinak může být vyzván
k platbě viz výše.
Vodné zastupitelstvo obce pro rok
2015 mírně navýšilo na 28,60 Kč/m3
bez DPH z důvodu vyšší nákladovosti na
údržbu vodovodu a jímacího vrtu, stočné
(odvod splašků kanalizací) na rok 2015
bylo stanoveno obdobně jako pro rok
2014 ve výši 38,88 Kč/m3 bez DPH.

Podpora spolkům 
a organizátorům 
kulturních a společenských akcí v obci
Na základě doporučení Výboru sociálního a pro spolky rozhodlo zastupitelstvo obce 24. 2. 2015 o podpoře
zájmových aktivit v obci pro rok 2015.
Jedna ze schválených   forem podpory
spolků od obce je poskytnutí některých
prostor v základní škole (tělocvična,
gymnastický sál), na obecním úřadě
a v Dělnickém domě bezúplatně nebo
údržba fotbalového hřiště, tj. obec hradí náklady s jejich užíváním spojené
(zejména energie a údržbu), náklady
uhradí obec ze svého rozpočtu v předpokládané výši cca 200 – 250 tis. Kč.
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvky z obecního rozpočtu na rok
2015 na činnost spolků a akce takto:
a) 50 000 Kč pro TJ Sokol Velký Osek
b) 35 000 Kč pro FK Viktoria Velký Osek
c) 50 000 Kč pro FŠ Velký Osek
d) 29 000 Kč pro Myslivecké sdružení
Pětidubí Velký Osek
e) 25 500 Kč pro Místní organizace

Ročník XX • 1/2015
Českého rybářského svazu Velký Osek
f) 4 000 Kč pro Český svaz včelařů
– základní organizace Velký Osek
g) 28 000 Kč pro Osecká NADĚJE,
sídlem Velký Osek
h) 22 000 Kč pro uskupení fyzických
osob BARYBA – Petra Rypková
ch) 5 000 Kč pro uskupení fyzických
osob Májovci – Eva Žilková
i) 7 000 Kč pro Svaz postižených
civilizačními chorobami
– základní organizace Poděbrady
j) 15 500 Kč pro Akce pro seniory
– Ing. Šárka Kurková
k) 4 000 Kč pro uskupení fyzických osob
HC Velký Osek – Bohumil Kaipr.
S touto podporou může v obci probíhat tolik prospěšných aktivit pro děti
i dospělé, např. cvičení pro děti v TJ
Sokol, akce pro seniory, fotbal pro děti,
péče o les, vodu a zvířata v nich, ochrana včelstev, burza rostlin a věcí, Drakiáda, uspávání broučků, Staročeské máje
aj. Věříme, že si každý může najít své
aktivity a zapojit se do nich.

Údržba zeleně 
a veřejných 
prostranství v obci
Starostovi obce se podařilo pro
rok 2015 získat od Úřadu práce v Kolíně dotaci na 20 pracovníků veřejně
prospěšných prací, která má celkově dosáhnout téměř 2 mil. Kč. Díky
těmto pracovníkům bude od března
do října 2015 zajištěna pravidelná a
tolik potřebná údržba veřejné zeleně,
veřejných prostranství, obecních nemovitostí (např. Dělnický dům, obecní úřad,
mateřská školka). Tato údržba vytváří dobrý vzhled obce a příznivý dojem
zejména pro obyvatele obce i návštěvníky. Děkujeme všem, kteří pomohou
s údržbou zeleně před svými domy
(posekání trávy, ořez stromů, úklid listí,
vytrhání plevele z chodníku). K údržbě
veřejných prostranství a zeleně bude
od března 2015 napomáhat i nově
pořízený čistící (multifunkční) vůz,
který byl pořízen za 4,7 mil. Kč s dotací 4,1 mil. Kč od OPŽP. Pořízení vozu
podpořily výbory životního prostředí
a majetkový, zastupitelstvo o tomto
bylo informováno a jeho výběr a nákup
proběhl v souladu se zákonnými podmínkami, zejm. dle zákona o veřejných
zakázkách a dle zákona o obcích.
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Zpravodaj obce Velký Osek
závěrem
Věřím, že Vás zajímá dění v obci,
a proto se Vás o něm snažím informovat. Pokud není v Osečanu uvedeno vše,
co Vás zajímá, nebo se chcete dovědět
o dění v obci více, pak neváhejte a podívejte se na webové stránky obce www.
velky-osek.cz nebo přijďte na obecní
úřad. Rovněž můžete napsat na mail starosta@velky-osek.cz nebo zavolat na
mobilní telefon 724 180 039. Děkuji všem
za pochopení a vstřícnost, zejména v souvislosti s realizací velkých stavebních akcí
2. etapy kanalizace a s rekonstrukcí ulice
Dukelských hrdinů, a tímto se omlouvám
za případné nepříjemnosti s tímto spojené.
Děkuji za Vaši podporu a těším se na
setkání s Vámi na obecním úřadě nebo
kdekoliv v ulicích Velkého Oseka. Přeji
Vám krásně prožité Velikonoce a mnoho
krásných a radostných jarních zážitků.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

povolební
očekávání
Při komunálních volbách v říjnu 2014
bylo zvoleno nové zastupitelstvo, které
tvoří 15 občanů Velkého Oseka, kteří se
o hlasy ucházeli na 4 kandidátních listinách. Byli jsme zvědaví, jaká bude vzájemná spolupráce, jsme všichni z jedné
obce, máme velmi podobné volební programy, všem jde o to samé – aby se obec
rozvíjela a všem se nám tu žilo dobře.
V tak malé obci, jako je V. Osek, by nemělo
záležet na tom, kdo je z jaké kandidátky,
neměli bychom se dělit na vítěze voleb
a opozici, ale měl by být podpořen vždy
rozumný návrh, ať už ho řekl kdokoliv.

slovo
místostarosty
S předzvěstí jara se bude co nejintenzivněji pracovat na projektech,
které se týkají nás všech. O jejich konání jste byli informováni a dnes se s prací
na nich potkáváte každý den. Zejména
u kanalizace se podařilo získat potřebný náskok, tak aby dokončení letos
na podzim bylo reálné.
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Po volbách lídr vítězné kandidátky
Mgr. Drahovzal pozval k jednání i ostatní
strany či sdružení, které získaly zastoupení v novém zastupitelstvu. Za sdružení
Společně pro obec na kandidátce strany TOP 09 jsme se dotazovali, jak pan
starosta vidí další spolupráci. Starosta
nám tehdy nabídl 1 místo v radě obce
a nevyloučil i případná 2 místa. To by odpovídalo i poměrnému zastoupení – Nezávislí pro Velký Osek získali ve volbách
62,63 % hlasů, ostatní strany či sdružení 37,37 % hlasů. Žádné další jednání
vedeno nebylo, na úvodním zasedání
zastupitelstva pak byla zvolena rada –
100 % ze sdružení Nezávislých. My za
TOP 09 jsme rozhodně neměli „požadavek“ na 2 místa v radě, jak se píše v  Osečanu číslo 4/2014 na straně 2. Tuto možnost jsme pouze navrhli k jednání. Z pěti
výborů vedou 4 výbory (80 %) zástupci
Nezávislých, pouze 1 výbor (20 %) vede
zástupce ostatních stran či sdružení,
ač ve volbách získali téměř 40 % hlasů.
Obecní zastupitelstvo má za sebou
3 zasedání, z toho 1 zasedání bylo přerušeno bez zjevného důvodu. Zatím necítíme, že bychom my zastupitelé pracovali jako jedna parta, ale máme pocit,
že jsme rozděleni na zastupitele ze sdružení Nezávislí pro Velký Osek (10 lidí)
a na zastupitele ostatní (5 lidí). Myslíme, že my „ostatní“ (jinak také „opozice“
- takové označení je však v naší malé
obci úsměvné) opravdu podporujeme rozumné a přínosné věci pro obec. V těchto
3 zasedáních jsme aktivně podávali různé návrhy, upozornili jsme na rizika určitých postupů obce, pomohli jsme schválit
většinu usnesení a dotazovali jsme se na
věci, které mohou zajímat i ostatní občany.
Cítíme však, že zastupitelé za Nezávislé mají jiný přístup. Dosud nám
2x neumožnili projednat bod s názvem
Obracíte se na nás a úřednice OÚ
s dotazy, které se týkají realizace jednotlivých přípojek. Obsahem tohoto čísla je aktualizovaný harmonogram prací,
který snad na mnohé dotazy zodpoví.
Pokusím se na nejčastěji kladené
otázky odpovědět:
1. Bude se za připojení platit? – Ano.
Rádi bychom zachovali princip solidarity
s první etapou kanalizace. Formou daru
by každá nemovitost darovala částku
18 000 Kč a ti co zvládnou smlouvu po-
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„odměny neuvolněných zastupitelů“,
jehož cílem je narovnat rozdílné odměňování zastupitelů a při tom případně
i ušetřit finanční prostředky obce. Neprošel ani návrh na samostatné hlasování
o přijetí dotace na čistící vůz a na 2. etapu kanalizace, aby měli zastupitelé možnost vyjádřit svůj odlišný názor na obě
investičně náročné akce, neboť kanalizaci podporujeme všichni, ale pořízení
čistícího vozu všichni nepodporujeme.
Nebyli ani schváleni navržení kandidáti
do kontrolního výboru, který jediný vede
„opozice“. Složení výborů, které vedou
Nezávislí, bylo jednomyslně schváleno
bez připomínek. Jen k návrhu složení
kontrolního výboru byl Nezávislými podán protinávrh. Přijata nebyla nakonec
ani jedna z navržených variant – kontrolní výbor má tedy jen předsedu, nemá
žádné další členy a nemůže pracovat.
Nechceme v tom zatím hledat nějaký záměr většiny v zastupitelstvu.
Nepřipouštíme si, že by některé zastupitele nezajímaly názory a návrhy ostatních. Všechny zastupitele vnímáme
jako zajímavé osobnosti s různorodými
zkušenostmi a znalostmi, které můžou
využít ve prospěch obce. Doufáme,
že se ukáže, že první 3 jednání zastupitelstva byla jen „testovací“ a věříme,
že se spolupráce všech bude stále
zlepšovat a nebudeme „zastupitelé
z různých kandidátek“, ale budeme „zastupitelé z jedné obce“.
Helena Erbenová,
Tomáš Kliment
a Hana Dočkalová
Zastupitelé za sdružení
Společně pro obec
z kandidátky strany TOP 09
(pozn. red.: na přání autora
jazykově nekorigováno)

depsat   do 30. 9. 2015 dostanou slevu
3 000 Kč, tak aby byla cena stejná jako
v minulosti. Obdobně tomu bude u bytových jednotek, dar byl stanoven ve výši
6 tis. Kč a může být snížen na 5 tis. Kč.
2. Mohu mluvit do toho, kde šachta
bude? – ANO. Každý občan bude zhotovitelem dotazován, zda s umístěním
šachty dle projektu souhlasí. Dílčí drobné
změny jsou možné a žádoucí, tak aby i vy
občané jste s finální podobou byli spokojeni. Šachta by měla být vždy přístupná
k údržbě, tedy na obecním pozemku.
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3. Bude se zřizovat šachta i u parcel
bez domů? – NE. Bohužel dotace umožní proplatit pouze ty parcely,
kde je zajištěn okamžitý přísun odpadních vod. Investice do nevyužívaných
šachet by byla neekonomická a technologie umístěná v nich by zastarávala.
4. Mám jistotu, že ekologický dar bude
využit ku prospěchu projektu? ANO.
Bude zřízen speciální podúčet, kde bude
informována i veřejnost, jaké částky bylo dosaženo a jak s ní bylo konkrétně naloženo.
5. Kdo vlastně je zhotovitel kanalizace
Telsig, nebo Geosan?  Zhotovitel je Geosan, ten kdo nám bude předávat dílo je
zhotovitel. Telsig je spolupracující firmou.
6. Po pracích nejsem spokojen s tím,
jak byl uveden prostor do původního
stavu, kdo zajistí nápravu?   Nápravu
zajistí zhotovitel, tak aby při předání díla
na podzim bylo vše minimálně ve stejném
stavu jako před započetím prací. Pokud je
stav špatný po dílčích pracích (bláto, propadá se vozovka apod. kontaktujte OÚ).
7. Bude omezen přístup k mé nemovitosti? NE. Toto by se po domluvě se
zhotovitelem nemělo stávat, je možné,
že například v dopoledních hodinách
budou provedeny výkopové práce a
druhý den osazena šachta, ale s maximálním ohledem na Váš komfort.
8. Mohu dar odečíst z daní? Ano.
Dar je odpočitatelnou položkou ze základu daně. Takto lze uspořit až 2250Kč.
9. Má každá nemovitost svou jímku?
ANO. V 80% tomu tak je, pouze tzv. dvoudomky a bytové domy jsou v projektu osazeny větší jímkou, která pokryje kapacitu
odpadních vod najednou.
10. Je v jímce čerpadlo, bude jímka
osazena elektřinou? NE.   V jímce je
pouze ventil, který se sám po naplnění jímky otevře a přepustí odpad do
sběrného tanku u hřbitova. Vše je zajištěno pod tlakem (vývěvami). Kdy bude
nová etapa kanalizace zprovozněna?
Do zkušebního provozu bude dána až
po zvýšení kapacity přečerpávací stanice, a to nebude dříve než v září tohoto roku. Odvod splašků od nemovitostí
tedy nemůže být započat dříve.
11. Kdy bude nová etapa kanaĺizace
zprovozněna? Do zkušebního provozu
bude dána až po zvýšení kapacity přečerpávací stanice a to nebude dříve než
v září tohoto roku. Odvod splašků od nemovitostí tedy nemůže být započat dříve.
Věřím, že se podaří v průběhu realizace najít řešení všech otázek, které

jistě projekt přinese. Vás občany prosím
o shovívavost a hlavně konstruktivní
diskusi, tak aby realizace byla v termínu ukončena a výsledek byl funkčním a
prospěšným nám všem.
Dalším projektem je rekonstrukce
ulice Dukelských hrdinů. Mnoho se na
zastupitelstvu, radě i v ulicích hovoří
o tom, zda součástí díla bude i vodovod.
Nedalo mi to a obešel jsem s dotazníkem všechny nemovitosti a podařilo
se mi zjistit zájem o připojení.
Byl jsem velmi překvapen, zájem
o přípojku projevilo více než  75 % nemovitostí, pitná voda je v Oseku téma
věčné a vděčné. Kvalita ve studních
je proměnlivá a těch několik šťastných,
co má zdravou vodu ke konzumaci,
nemá nikdy jistotu, jak dlouho tento stav vydrží. Chápu, že připojit se je
i o ekonomické úvaze a možnosti zvýšit si cenu své nemovitosti na realitním
trhu. Ale hlavním motivem každého
by mělo být zejména zdraví a jistota
dodávek nezávadné pitné vody. Zájem
aktivně odebírat vodu pro každodenní
spotřebu však projevila jen cca polovina oslovených.
K jádru věci:  Jelikož by obec investici do vodovodu hradila celou ze svého
rozpočtu, a tedy bez dotace (cca 3 500
000), muselo se zastupitelstvo rozhodnout zatím do této větve vodovodu
neinvestovat. Dotační tituly se dají
očekávat v příštích dvou letech. Pak
bychom za finance vložené do vodovodu letos, postavili mnohem méně
než za několik let s dotací. Vím, a slyším hlasy, proč se bude znovu kopat
něco nového a pěkného?!? Pokusíme
se spolu s realizátorem projektu vše
maximálně připravit, aby se škody
v budoucnu napáchané minimalizovali
a pokládka vodovodu a přípojek co nejméně poničila dílo.
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občané jistě zasloužíte. Spolu s touto
investicí se pokusíme zrenovovat i část
vnitřních prostor úřadu. Jak velkou část
zrenovujeme bude záležet na finanční
situaci obce a nabídnutých cenách dodavatelů.
Občanům přeji krásné jaro, které již
klepe na okna, a věřím, že na stránkách
dalšího vydání obecního zpravodaje
budeme před dokončením projektů mít
jen pozitivní zprávy.
                             Jan Fagoš,
místostarosta obce

KÁCÍM, KÁCÍŠ, KÁCÍME…
Dovolte, abych Vás v nadcházejícím jarním období seznámil s novými
pravidly kácení dřevin rostoucích mimo
les, zejména na soukromých zahradách
a veřejných prostranstvích v obci (viz
novela č. 222/2014 Sb., ze dne 1. 11.
2014, která upravuje znění vyhlášky
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení - kácení dřevin
nacházejících se mimo les).
Pro potřeby povolení kácení dřevin
(tj. stromů a keřů) rozlišujeme dva druhy dřevin, podlimitní a nadlimitní dřeviny. Podlimitní dřevinou je strom, který
má ve výšce 130 cm od země obvod
kmene menší 80 cm, případně jde o
dřeviny (zapojený porost a keře), kdy
jejich souvislá plocha je menší 40 m2.
Takovéto dřeviny lze skácet bez povolení ke kácení dřevin, za předpokladu,
že kácení provede vlastník pozemku,
na kterém se dřeviny nacházejí, nebo
osoba jím přímo zmocněná.

Všem, kteří poskytli informace, bych
rád poděkoval a do jisté míry se osobně
omluvil, že jsem i já nakonec spolurozhodl o odložení této investice.  Za radu
obce i sebe mohu slíbit, že budeme
aktivně vyhledávat dotační tituly, které
by realizaci vodovodu nejen v této lokalitě umožnily.

V případě, že dřevina určená ke
skácení je nadlimitní (obvod kmene větší 80 cm, plocha větší 40 m2), je nutné požádat obecní úřad Velký Osek o
povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les, příslušná žádost je umístěna na stránkách obce Velký Osek,
sekce Životní prostředí v levém sloupci. Přílohou žádosti je zejména souhlas
vlastníka, případně vlastníků pozemku,
na kterém se dřeviny nacházejí, druh
dřeviny, obvod kmene, parcelní číslo
dotčeného pozemku atd.,  viz. příslušná
žádost.

Poslední z letošních investic je zateplení OÚ, tato akce je také z dotačního titulu a přinese nejen efekt úspor,
ale i důstojného úřadu, který si vy jako

Z této povinnosti jsou zcela vyjmuty
ovocné dřeviny, nacházející se na pozemku vedeném v katastru nemovitostí
jako zahrada, ostatní plocha – zeleň,
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zastavěná plocha a nádvoří. Současně
se musí tento pozemek nacházet v zastavěném území obce. U těchto dřevin,
stejně tak jako u dřevin podlimitních,
není nutné žádat o povolení ke kácení
a lze je skácet okamžitě.
Kácení dřevin musí být prováděno
v období vegetačního klidu, tedy v období, kdy dřevina není olistěna, obvykle
od 1. 10. do 31. 3. Nevhodným termínem je i období hnízdění ptáků.
Výjimkou v povolování nadlimitních
dřevin jsou tzv. havarijní dřeviny, tedy
dřeviny, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo
hrozí-li jejich pádem škoda značného
rozsahu, např. v případě kdy při bouřce
dojde k vyvrácení dřeviny, nacházející
se nad rodinným domem apod.   Ten,
kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí jej na obecním úřadě do
15 dnů od provedení kácení. Za účelem
prokázání bezprostřední nutnosti kácení je dobré pořídit několik fotografií.
Ve věci ořezu dřevin není třeba žádat o povolení. Ořezem však nesmí
dojít k zásahům, vyvolávajícím poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských
funkcí nebo bezprostředně či následně
způsobí jejich odumření. Ořezy je dobré provádět ve vhodném ročním období, současně upozorňujeme, že ořez
lze provádět pouze u dřevin, které se
nacházejí na pozemku toho, kdo ořez
provádí či provedení ořezu zadal. V návaznosti na tento článek upozorňujeme
všechny občany, že dřeviny umístěné
na pozemcích ve vlastnictví obce lze
kácet či ořezávat pouze se souhlasem
vlastníka pozemku, tedy obce Velký

Osek. V opačném případě a zejména
dojde-li k poškození dřeviny, bude tento
čin považován za skutek provedený v
rozporu se zákonem a může být sankcionován.  
V případě, že se na pozemku ve
vlastnictví obce nachází nevyhovující
dřevina (např. suchý strom atd.) nebo
dřevina, u které by bylo vhodné provést
ořez (např. přesah větví do komunikace,
suché větve atd.), prosíme občany, aby
o tomto stavu informovali obec Velký
Osek. Obdobně je nutné postupovat i
ve věci záměru výsadby dřevin na pozemcích ve vlastnictví obce. A to z důvodu předcházení výsadby nevhodných
dřevin (např. prostorově příliš velkých či
rozkladitých), na nevhodných místech
(např. roh křižovatky, ochranné pásmo
sítí – plyn, elektřina, telekomunikace
atd.) a v nevhodném termínu (např.
před rekonstrukcí ulice či veřejného
prostranství apod.). Takovéto dřeviny
pak mnohdy musejí být z bezpečnostního hlediska odstraněny.
Jako příklad mohu uvést případ, kdy
bezdůvodným a nevhodně provedeným
ořezem bez souhlasu obce, byla zničena mladá perspektivní lípa v ul. Palackého nedaleko mostu přes Bačovku.
Nejenom že došlo k ořezu v nevhodném
termínu, ale ořez byl proveden velice
neodborně, „humpolácky a lajdácky“,
v rámci ořezu došlo k poškození všech
větví a zatržení kůry i na neořezávaných místech. Výsledkem je nejenom
zničený strom, který bude zřejmě nutné vyměnit za strom nový, ale zejména
ztráta cca 10 let, kdy tento strom rostl a
bylo o něj dobře pečováno. Obdobných
případů je po obci k vidění několik. Dále
je v obci k vidění několik výsadeb provedených přímo v křižovatce, či dřevi-

Kontaktní údaje:  
Mgr. Pavel Drahovzal

starosta obce,
člen rady obce

starosta@velky-osek.cz +420 724 180 039

Ing. Svatopluk Čech

předseda Výboru
životního prostředí

prostredi@velky-osek.cz
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ny, které se stanou v budoucnu značně
velkými, rozkladitými a nevhodnými do
ulic, a proto budou muset být časem odstraněny.
O to více si vážíme všech občanů,
starajících se nezištně a ve spolupráci
s obcí o veřejnou zeleň. Ano, i takovýchto případů je v obci k vidění několik
stovek, od udržovaných předzahrádek,
okrasných záhonků, drobných výsadeb
provedených jednotlivými občany nebo
posekaných trávníku.  Všem těmto spoluobčanům za jejich přístup děkuji.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí

BUĎTE LÍNÍ, TŘIĎTE ODPAD
Jan Kraus to říkal v tom reklamním
spotu sice jinak, ale možná i na tomto
poněkud překrouceném sloganu něco je.
To máte tak. My jsme čtyřčlenná
rodina, takže máme 2 popelnice na
komunální odpad. Teď si představte,
že každý týden bych měl ty dvě popelnice vykoulet před barák a potom zase
uklízet. Teď budou těžké, v zimě s čepicí
sněhu, prostě hrozná práce. Navíc ještě udržet myšlenku, kdy je den svozu.
Tak jsem přemýšlel, jak nám to ulehčit.
Nejvíc je plastu. Víme, že z PET
lahví nemusíme sundávat víčka a etikety (jen dobře sešlápnout, aby to
nezabíralo místo), to samé platí pro
nápojové kartony. Kelímky od jogurtů nebo másla se mohou, ale nemusí vymývat – stačí dobře vyškrábat.
A že moje děti škrábat umí, hlavně
ten borůvkový jogurt. Plastové láhve
od úklidových, mycích a dalších prostředků musí být prázdné (taky kdo
by vyhazoval půlku šamponu), ale vyplachovat se nemusí. Igelitky a pytlíky
jsou bez problémů. No, a když máme
plný koš plastů, pošlu s ním děti do žlutého kontejneru. Dyť Vám říkám, není
s tím žádná práce.
Z lahví od Whisky se nemusejí sundávat plechová víčka a ty malé kroužky, co vždycky zbudou u hrdla. Sklenice
od marmelády nebo kečupu je potřeba
dobře vyškrábat nebo vymýt. Tady je
tedy odvoz do kontejneru na sklo na
mě, ale zase žádná velká práce.
Papír máme také vyřešený. Protože
jsem milovník, tedy starožitných věcí,
tak máme v obýváku takovou hezkou
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truhlu, spíš je to vojenský kufr z 1. války,
ale to je jedno. No a v ní je velká papírová krabice. Tam házíme všechny ty
letáky a noviny a upomínky a krabice od
bot a prostě všechen ten papír. Víme,
že nemusíme vyndávat sponky a drátky nebo z poštovních obálek vytrhávat
igelitová okénka stejně jako z lepenkových krabic strhávat igelitovou lepenku.
To se při recyklaci papíru odloučí. Když
se krabice naplní, může se odvézt do
modrého kontejneru, ale když je ve škole sběr, tak to vezu tam. Děti dostanou
ve škole v rámci motivace nějaké pozornosti, protože nejen sběrový referent
vítězné třídy je odměněn. Žádná práce,
navíc, co by člověk neudělal pro děti.
Taky třídíme baterie. Máme v šuplíku s novými bateriemi pytlík a do toho
dáváme ty vybité. Když dojdou nové,
vezmu staré (tady je důležité, že pokud
nosím v kapse ty staré, nezapomenu
koupit nové) a v elektře nebo marketu
je vyhodím do červených nádob. Jinak
samozřejmě se mohou vhodit do toho
malého okénka v červeném kontejneru
na elektroodpad, co máme v obci. Nebo
je děti nosí do školy do speciálního
kontejneru, aby se vědělo, že taky třídí
a občas za to dostanou třeba propisku.
Na kov máme starý děravý sud
na vodu a tam házíme hřebíky, víčka
od Gambrinusu, plechovky od konzerv
a nebo hliníková víčka od jogurtů. Taky
tam občas vyhodím nějaký odřezek
traverzy nebo rezavý blatník z auta.
Když je sud plný, tak ho vyměním v kovošrotu zkříženém se stavebninami za
pár pytlů cementu. A to za tu práci stojí.
Nakonec jsme vyřešili i zbytky z kuchyně. Na základě bilaterální smlouvy
o vzájemné spolupráci dodáváme našim slepicím zbytky z kuchyně a pečivo
a oni nám dodávají vejce. Obaly (skořápky) nejsou zálohované a zase jim je
v rámci recyklace vracíme. Se slepicemi
tedy nějaká práce je, ale za ten hemenex se to vyplatí.
No a teď mi řekněte, kde máme
vzít odpad, co se hází do těch černých
popelnic. Zbývají nám jen zamaštěné
papíry, polystyrénové tácky od masa,
dětské pleny a nebo občas tam vyhodíme nějaké boty. Taky sem patří plata
od vajec, protože mají krátké celulozové vlákno a tak již nejdou recyklovat.
Jak jsem říkal, jsem trochu líný a tudíž
ochotný vykoulet jen jednu popelnici
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naplněnou do poloviny a to jen jednou
za 14 dní nebo měsíc.
Tomáš Kliment
(pozn. red.: na přání autora
jazykově nekorigováno)
Záludné otázky byly konzultovány se
společností Eko-kom.
Více na www.jaktridit.cz

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 		
	V NAŠÍ OBCI VELKÝ OSEK
Životní prostředí člověka je to,
s čím přichází člověk do styku a čím
je obklopen. O životním prostředí
se toho v naší obci Velký Osek hodně
namluví, s konkrétní nápravou neutěšeného stavu je to již horší. Na obrázcích pořízených dne 20. 2. 2015
můžeme spatřit například stojan
na kola, ke kterému lze kolo jen těžko
postavit, lavičku, na které se sedí
velice obtížně, cyklistické pásy přes
obec pokryté štěrkem a větvemi,
minerální pramen, ze kterého se nemůžete napít, pohled z cyklostezky
na nepořádek na katolickém hřbitově
a obecní les sloužící jako reklamní
poutač……………….. to be continued
(pokračování příště).

Stojan na kola

Jiří Otta
	P. S. K zamyšlení:
Městská část Praha 13 nabízí
svým občanům možnost upozornit úřad pomocí zprávy MMS nebo
e-mailu na aktuální problém v úklidu či pořádku na území Prahy 13 a
poté sledovat na webových stránkách,
jakým způsobem je podnět vyřízen.

Minerální pramen

Cyklistický pruh - štěrk

Cyklistický pruh - větve

9

Zpravodaj obce Velký Osek

Ročník XX • 1/2015
vičky, nepořádku, rozbitého chodníku,
neposekané trávy, pomalované fasády,
vznikající skládky apod. na emailovou
adresu. Do textu se uvedou co nejpřesnější údaje, které pomohou identifikovat konkrétní místo problému . Na této
webové stránce pak můžete průběžně
sledovat průběh řešení problému až po
jeho úplnou nápravu.

Obecní les
Katolický hřbitov

ZPRÁVY Z OBECNÍ
POLICIE
Hlídka obecní policie přijala telefonickou žádost o pomoc od prodavače
z místního obchodu, který byl obtěžován občanem rumunské národnosti
z důvodu údajného nevrácení finanční
hotovosti.
Hlídka na místě zajistila muže,
který uváděl, že mu obchodník po zaplacení nákupu nevrátil 200,- Kč.
S ohledem k tomu, že muž odmítal obchod opustit a jeho horká jižanská krev začínala ukazovat svoji
odvrácenou tvář, byl hlídkou z obchodu
vyveden. Bylo nutné přesvědčit se,
zda nemá muž u sebe zbraň a při tom
byla, úplně náhodou, objevena dvěstěkorunová bankovka. Na to muž uvedl,
že bankovku uložil do jiné kapsy a zapomněl na ni. Byl upozorněn, že jeho
nečestné jednání by mohlo být posouzeno jako protiprávní s tím spojenými
následky. Obchodníkovi se omluvil
a odešel svou cestou.
Hlídku konající pochůzkovou službu kontaktoval německý motocyklista,
který měl problém se svým strojem,
který se mu neustále přehříval. Hlídkou
bylo zjištěno, že motocykl má prasklou trubku chlazení, což se podařilo
na místě provizorně opravit, načež
mohl řidič dojet do nejbližšího servisu,
kde mu prasklou trubku omotanou kancelářskou izolepou vyměnili jistě za novou a mohl pokračovat v cestě domů.
Hlídka obecní policie zjistila,
že z pozemku Českých drah, kde pro-
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	Stačí odeslat z mobilního telefonu
nebo počítače fotografii poškozené labíhala likvidace starých nákladních
vozů, je odváženo železo, a to ne
prostřednictvím sjednaného dopravce, protože ten by železo pravděpodobně neodvážel na dvoukolové káře,
která byla i s nákladem nalezena
na místě. Protože v jejím okolí nebyl
zjištěn dobrovolník, který chtěl Českým drahám "pomoci" s úklidem, byla
kára odvezena jako nález do skladu
obecního úřadu.
Při běžné kontrole hlídka zajistila řidiče, který byl podezřelý, že řídí
vozidlo pod vlivem návykové látky.
Protože řidič odmítl orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu
v dechu, stejně jako zkoušku na přítomnost návykových látek následně přivolané hlídce Policie ČR, byl
převezen hlídkou PČR k dalšímu
opatření.
Hlídka při kontrole dětského hřiště
zjistila, že si na něm několik občanů
uspořádalo odpolední piknik spojený
s grilováním. To by ještě nebyl takový problém jako to, že si rozpálený
gril postavili na jednu z nových laviček. Na místě hlídka zajistila odstranění grilu z lavičky a společnost byla
za pokus poničit obecní majetek
oceněna blokovou pokutou.
Při pochůzce hlídka zjistila, že
v kontejneru Diakonie na oděvy, je
po pás zabořený muž. Hlídka jej
z obavy o jeho zdraví z kontejneru
vyprostila a následně zjistila, že muž
si údajně hledal nějakou teplejší
bundu do práce. Vzhledem k tomu,  že
se mu nepodařilo z kontejneru nic
vylovit a ani ve vozidle, které měl opodál, nebylo nalezeno nic, co by na-

	Rostoucí obliba a rozšířenost
mobilních telefonů s fotoaparátem a
ochota občanů podílet se na řešení
může pomoci rychleji napravit nedostatky a odstranit závady na veřejných
prostranstvích.
svědčovalo tomu, že by se mu to již
povedlo, byl upozorněn na nebezpečí zranění při lezení do kontejneru a
dále pak na to, že by se mu případný
"úlovek" mohl prodražit tím, že by mu
byla udělena pokuta za krádež.
Hlídce bylo oznámeno rybáři od
písníku Veltruby volné pobíhání psa,
který měl na krku obojek se známkou obce Velký Osek. Pes byl odchycen, umístěn v záchytném kotci obce
a podle známky byl nalezen majitel, který si psa po zaplacení pokuty
odvedl domů.
Na základě stížností občanů na
zamořování ovzduší pálením odpadů na pozemcích Českých drah provedla hlídka obecní policie na místě
šetření společně s přivolanou hlídkou
Policie ČR. Bylo zjištěno, že pracovníci,
kteří prováděli likvidaci, nedbali již
dřívějšího upozornění roztřídit materiál na ten, který může být spálen
na lokálním ohništi a na ten, který je
třeba zlikvidovat bezpečným způsobem. Vše bylo zadokumentováno
a postoupeno k vyřízení příslušným
orgánům, které výše uvedené jednání
pracovníků Českých drah jistě náležitě ocení.
Občané obce Velký Osek budou
mít od měsíce dubna 2015 možnost
podat trestní oznámení nebo oznámení o přestupkovém jednání přímo
v budově Obecního úřadu na služebně Obecní policie, a to prostřednictvím videokonferenčního terminálu,
kterým budou po ověření totožnosti
strážníky Obecní policie, spojeni
s Obvodním oddělením Policie České
republiky v Kolíně, kde službu ko-
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nající policista přijme jejich oznámení. Obec se tak stane první obcí
či městem v České republice,
kde budou mít její občané možnost
tímto moderním, komfortním a rychlým způsobem komunikovat s Policií České republiky. V závažnějších
případech bude možné komunikovat prostřednictvím videokonferenčního terminálu i s komisaři Služby
kriminální policie a vyšetřovateli
v Kolíně. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách obce
nebo dotazem na strážníky Obecní
policie ve Velkém Oseku.
Strážníci
Obecní policie Velký Osek
Milan Kučera a Aleš Synek
Kontakty:
tel. č: 321 795 322
723 699 857
                                         606 821 182
e-mail: obecni.policie@velky-osek.cz

PODIVNÉ JEDNÁNÍ
Dne 18. 12. 2014 zastupitelstvo
obce schvalovalo usnesení o přijetí
dotací ke dvěma projektům: ,,2. etapa podtlakové kanalizace" a ,,Pořízení čistícího (multifunkčního) vozu".
Bylo tedy potřeba, aby přijetí dotací diskutovali a popřípadě posvětili
naši zastupitelé. Jenže kupní smlouvu na čisticí vůz starosta Drahovzal již podepsal. Předsedající (pan
starosta) předložil ke schválení usnesení s oběma dotacemi dohromady.
Ing. Erbenová podala návrh, aby se
o dotacích hlasovalo samostatně
- tento návrh nebyl přijat. ,,Následně
se Mgr. Dupák dotázal, jaké důsledky
nastanou, pokud se neodhlasuje původní navrhované usnesení. Předsedající sdělil, že v takovém případě
nebude do rozpočtu obce přijata nejen
dotace na čistící (multifunkční) vůz,
ale nebude přijata ani dotace na 2.
etapu kanalizace. Mgr. Dupák požá-
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dal o vyhlášení technické přestávky
v jednání. Předsedající vyhlásil v 19:00
technickou přestávku, zasedání bude
pokračovat v 19:05. Po technické přestávce předsedající pokračoval v zasedání sdělením, že z důvodů vysokého rizika nepřijetí dotace na 2. etapu
kanalizace vyplývající z nedosažení
shody mezi přítomnými členy zastupitelstva rozhodl předsedající o přerušení 3. zasedání Zastupitelstva obce
Velký Osek..."  uvádí zápis ze zasedání.
Jinými slovy pan starosta koupí čistící vůz za několik milionů
korun, aniž by to schválilo zastupitelstvo nebo jakýkoli jiný volený orgán.
A pokud nově zvolení zastupitelé
mají pochybnosti, namísto diskuze,
pan starosta raději přeruší zasedání.
Tohle se přeci nedělá, pane starosto!
Pavel Otta

Zprávy z obecní matriky
(listopad 2014 – únor 2015)
Životní jubilea:
80 let:
85 let:		
90 let:		
91 let:		
93 let:		
94 let:		
95 let:		

Miloš Novák, Danuše Psotová
Hedvika Chládová, Věra Matějíčková, Lidmila Pikorová
Vlasta Křížová
Emilie Poláková
Miluška Pšererová
Marta Melicharová
Marie Schillerová

Narození:
Sofie Vykydalová, Nikolas Gašpar, Nikol Kaluská, Nikolas Demeter, Filip Čáp, Kristýna Bayerová

vítání dětí:
Anna Horynová, Sofie Balšánková, Agáta Burešová, Ester Dzurková, Sofie Vykydalová, Nikolas Gašpar

uzavření manželství:
Pavel Baudyš - Barbora Městková, Jaroslav Balcar - Blanka Miškovská

Úmrtí:
Viliam Bayer, Zdeněk Herčík, Stanislav Teslík, Jiří Štoček, Jarmila Štěpánová, Miloslava Teslíková, Ludmila Rybaříková, Vlasta Legrová
Ivana Adamcová,
matrikářka Obecního úřadu Velký Osek
Slavíte v letošním roce zlatou nebo diamantovou svatbu?
Pokud ano, budeme rádi, když nám tuto informaci sdělíte na obecní úřad.
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konverzovat na vylosované téma, a to
není nijak snadné. Proto velmi oceňuji
odvahu všech přihlášených.

Ze školního života
Zprávy z Masarykovy ZŠ Velký Osek
Zápis do I.tříd
V úterý 27. ledna a ve středu 28. ledna se konal na naší škole zápis dětí do
1. třídy. Na předškoláky čekaly ve škole
pohádkové postavičky - krteček, myška a zajíc. Tyto postavičky provázely
děti celým zápisem. Povídaly si s dětmi
o knížkách, o ročních obdobích, poslouchaly básničky a písničky, které si
děti k zápisu připravily. Děti také kreslily
obrázek, zavazovaly mašličku, pochlubily se, že se umí podepsat a některé
děti ukázaly, že už znají i písmenka.
Po úspěšném zvládnutí všech úkolů
byly děti odměněny pamětním listem
a keramickým krtečkem. Ten dětem
pomůže 1. září najít ve škole svou třídu
s paní učitelkou a spolužáky.
Mgr. Helena Babáková

si nejsem vědoma toho, že bych nějakým způsobem pracovala na jeho likvidaci a chtěla ho z funkce odstranit.
O tom, že bych se přihlásila do
konkurzu, jsem neuvažovala, naopak,
chtěla jsem školu opustit. V té době
jsem dostala nabídku na trvalý pracovní
poměr na jiné škole, kde jsem několik
let pracovala na částečný úvazek,
a práce to pro mě byla velmi zajímavá.
Svůj postoj jsem postupně změnila po
rozhovorech s kolegy, kteří se rozhodli
podpořit mou kandidaturu. Posledním
impulsem pro mě bylo setkání s podivným mužem v podnapilém stavu ve
škole, který se představil jako možný
účastník konkurzu. Ve škole jsem pracovala jako učitelka velmi dlouho a záleželo mi na její budoucnosti. Po zvážení
a po poradě s rodinou jsem se rozhodla
se o místo ucházet. Jsem si vědoma
obrovské odpovědnosti, která na mě
leží, ale udělám vše pro to, abych splnila očekávání těch, kteří podpořili mou
kandidaturu i těch, kteří rozhodli o mém
jmenování.
Přeji hezké dny.
Mgr. Zuzana Strejčková

	Poděkování
společnosti AIS s.r.o.

Z deníku ředitelky
Vážení rodiče, dnes se budu věnovat tématu, které jsem dlouho odkládala, ale protože „jedna paní povídala
a stále povídá“, pokusím se otevřeně
vysvětlit důvody, proč jsem se přihlásila
do konkurzu na ředitelku Masarykovy
základní školy a místo přijala.
Nechci popisovat atmosféru, která
ve škole panovala v posledních 4 letech. Důvody, které vedly pana ředitele
k odstoupení, pro mě osobně nebyly
dostatečně přesvědčivé. Jsem si vědoma toho, že pro oseckou školu vykonal
hodně práce, ale zřejmě už v této práci
nechtěl pokračovat. V žádném případě
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Do okresního kola postupují dva
nejlepší z každé kategorie.

telkou, popřípadě zodpověděli doplňující otázky. Všechny zúčastněné moc
chválíme za snahu.

Mgr. D. Průchová
Vedení školy oslovilo jednatele firmy
Dipl. Ing. Michaela Gerlinga se žádostí o podporu při rekonstrukci počítačové učebny. Pan Gerling školu navštívil
a věnoval výše zmíněnou částku.
Tímto bychom chtěli firmě AIS s.r.o.
ještě jednou poděkovat a doufáme,
že by to mohlo motivovat i ostatní firmy
sídlící ve Velkém Oseku k podpoře naší
školy.
Zástupce firmy pozveme na prohlídku zrekonstruované učebny.
Děkujeme.

Zde jsou výsledky:
Kategorie 6. - 7. třída:
1. Türke Ondřej
2. Kopejtko Patrik
3. Eger Adam, Hotovec Petr
Kategorie 8. - 9. třída:
1. Novotný Hynek
2. Gruncl Damir
3. Heresová Kateřina

Výsledky:
V 5. třídě proběhla olympiáda
z anglického jazyka. Soutěž měla dvě
kola. Prvního kola se zúčastnili všichni,
na základě poslechu doplnili cvičení a
popsali obrázek pokoje. Druhé kolo bylo
pouze pro 11 nejúspěšnějších z první
části. Žáci si vylosovali otázku a krátce
na dané téma konverzovali s paní ředi-

1. místo Brabenec Martin
2. místo Průcha Martin
3. místo Krejčí Jaroslav
Mgr. D. Průchová

Sportovní úspěchy žáků naší školy
	Chvaletická laťka

Mgr. Zuzana Strejčková
ředitelka MZŠ Velký Osek

Vědomostní soutěže
a olympiády
Během ledna se konala okresní
kola některých vědomostních olympiád.
Jako první to byla v úterý 20.1. dějepisná olympiáda. Tam naši školu reprezentoval žák 9. ročníku Damir Gruncl.
V konkurenci 36 soutěžících Damir
obsadil krásné 3. místo a postoupil do
krajského kola.

Tři zlaté a dvě bronzové medaile
přivezli naši žáci z Chvaletické laťky.
V soutěži ve skoku vysokém v kategorii žáků 6. třídy výkonem 140 cm se na
prvním místě umístil Vojtěch Baloun.
Dominik Král ze sedmé třídy skokem
145 cm  a Anička Košatová z osmé třídy
výkonem 135 cm dokázali vyhrát svoje
kategorie. Bronzové medaile přivezly za
třetí místo Natálie Váňová ze šesté třídy
a Adéla Bohatá z třídy deváté.

O den později, ve středu 21.1.
se Damir Gruncl společně s Eliškou
Kulichovou zúčastnil ještě okresního
kola matematické olympiády Z9. Také
v této soutěži byl Damir úspěšný a obsadil 2. místo mezi 28 soutěžícími.

Vojtěch Baloun

Kolínská vánoční laťka
Opět naši žáci navázali na dobrou
tradici a zúčastnili se soutěže ve skoku vysokém. Tentokrát se
konala v Kolíně a soutěžili
jsme s dětmi nejen z kolínského okresu, ale i z Poděbrad, Chvaletic a Přelouče.  
Osecké děti se neztratily
mezi velkou konkurencí,
mnozí si utvořili své nové
osobní rekordy.   Dominik
Král s výkonem 150 cm obsadil druhé místo a Adéla
Bohatá s 135 cm si odvezla bronzovou medaili.

Ve stejný den se konala i soutěž žáků 4. a 5. tříd – matematická
olympiáda Z5. Naši školu zastupovali
Pavel Vojtěch a Max Gruncl ze 4. třídy a Tomáš Bureš, Jaroslav Krejčí
a Martin Průcha z 5. třídy. Nejlépe
se vedlo Maxu Grunclovi, který obsadil
7. místo z 54 soutěžících.
Ing. Alena Jílková
Na konci ledna proběhlo v MZŠ
školní kolo olympiády z anglického jazyka. Soutěž byla rozdělena do dvou
kategorií: 6. - 7. a 8. - 9. třída. Celkem
se jí zúčastnilo 21 žáků. Žáci museli
zvládnout poslechové cvičení, na základě obrázků napsat příběh a nakonec

Natálie Váňová

žákyně Markéta Hartmanová. Originální pamětní tričko jí předával náš bývalý
reprezentant a dvojnásobný olympionik
Jiří Mužik.

Všichni jsme také mohli
být pyšní při slavnostním
vyhlášení nejlepších atletů
sezony. V kategorii starších
žákyň byla oceněna naše
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Obecní knihovna Velký osek
informuje
Máme tu opět nový rok a zvykáme si
psát letopočet 2015. Co přinesl ten minulý 2014 naší knihovně?
V loňském roce bylo v knihovně
registrováno 365 čtenářů, z toho 118
dětí do 15 let. Čtenáři si vypůjčili 19 391
knih a časopisů z celkového fondu 14
838 svazků knih a 26 titulů odebíraných
časopisů. Celkem přišlo do knihovny na
akce knihovny nebo na počítač a internet
4 528 návštěvníků. Navíc webové stránky knihovny navštívilo 7 113 zájemců.

Dominik Král

	Vánoční florbalový
turnaj
Pondělí posledního školního týdne
roku 2014 bylo ve znamení florbalu.
V tělocvičně naší školy proběhl již tradiční vánoční florbalový turnaj. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Chlapci
mladší, starší a dívky. Všechny týmy zápasily s velkým nasazením. Díky sponzorovi TPCA mohli být chlapci i dívky
odměněni sladkostmi a nejlepší si hrdě

V červenci a srpnu proběhla fyzická revize knihovního fondu při úplném
uzavření knihovny po dobu 8 dnů (28.7.
- 4.8.2014). Takováto revize se provádí
jedenkrát za pět let. Zjištěna byla absence pouhých 34 knih z celkového počtu.

odnášeli  na krku zavěšené
medaile. V letošním roce
byla poprvé zařazena také
dovednostní soutěž jednotlivců. Všem sportovcům
a pomocníkům  bych chtěla
poděkovat za zdárný průběh turnaje a popřát hodně
chuti do dalšího sportování
v roce 2015.
Mgr. Marcela Muniová

Vítězné dívčí družstvo

Masarykova základní škola Velký Osek

Jarní prodejní jarmark
31. března 2015 od 16.00 do 18.00 hodin
- prodej dětských výrobků
- prohlídka školy
- kavárna s občerstvením
Výtěžek bude použit na výzdobu školy.
Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy
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Koncem roku - 29. 11. 2014 proběhla
opět celostátní akce knihoven spojená
s prodejem nových dětských knih a
registrací nových dětských čtenářů zdarma: „ Den pro dětskou knihu“. Akce se
vydařila, předvánoční prodej nových
knih byl doplněn i knihami pro dospělé
a protáhl se až do doby těsně před vánočními svátky. Mnoho zájemců využilo
této příležitosti, a tak se pod vánočními
stromky objevilo hodně knih zakoupených zde.
Závěrem roku podala obec Velký
Osek prostřednictvím pana starosty
žádost na MK ČR o grant na nový počítač a program (VISK 3) pro naši obecní
knihovnu. Technické vybavení knihovny již skutečně volá po modernizaci.
Doufejme, že naše žádost bude kladně
vyřízena a udržíme krok s ostatními
knihovnami.
Co nového naleznete v regálech
naší knihovny?
Začněme například četbou určenou
hlavně pro čtenářky, a to jak pro milovnice romanticko-milostných historických
příběhů, tak pro ty, které zajímají problémy současného života.
K těm prvním patří například: „Jeho
poslední vévodkyně“ (Kimm) - příběh
z Itálie 16. století, „Koruna císařovny
Josefíny“ (Moran) - příběh rakouské
arcivévodkyně Marie Louisy a Napoleona z počátku 19. stol. Z doby prvních let

20. století až po vznik Československa
je děj románu „Kletba milionů“ (Javořická) - osudy rodiny továrníka Vágnera.
Ze současnosti   jsou tituly: „Provinilé
manželky“ (Patterson) - čtyři kamarádky
si užívají bez manželů v Monte Carlu,
ale jsou nečekaně obviněny z vraždy,  
„Dětská nevěsta“ (Ali) - otřesná svědectví z islámského světa. „Deník  pro mého
psychiatra“ (Teremová) - příběh fotografky Blanky, která se po roce 1989 vrací
z emigrace do Čech, „Matka a dcera“
(Francková) - vztah mezi slavnou matkou a její dcerou.
Pro milovníky historických románů
jsou určeny tituly, na které  čeká spousta
nedočkavých zájemců. Potěšíme příznivce příběhů Oldřicha z Chlumu: „Ďáblův sluha“ (Vondruška). „Pět žen Rudolfa
II“ (Štorkán) - nás zavádí do rudolfinské
doby. Návrat k oblíbené tematice starověkého Egypta hlásí „ Řeka bohů. Bůh
pouště“ (Smith), také„
Plamen duše“ (Wood) příběh babylónské léčitelky a její pouť za láskou
k řeckému lékaři končí
v Římě za vlády císaře
Claudia. Z doby Velké
Moravy čerpá historická
detektivka „ Případ úzké
dýky“ (Češka).
Tak se dostáváme k dalšímu oblíbenému žánru a tím jsou detektivní
příběhy. V edici Původní česká detektivka vychází „Šivovo třetí oko“ (Chaloupka) - sériový vrah žen uniká dopadení...,
„Zdivočelý tlukot srdce“ (Cílek) - soubor krátkých napínavých krimi-případů.
K tvrdé škole severské krimi patří norská
„Slepá skvrna“ (Damhaug) - psychologický thriller o krutosti a temnotách lidské duše. Z lékařského prostředí čerpají:
„Urgentní péče“ (Lyons) - vrchní sestra
se snaží odhalit tajemství vražd v nemocnici. „Ostře rudá“ (Weston) - osobní
zpověď lékařky o světě, kde život a smrt
balancují na špičce skalpelu, „ Lékaři“
(Denker) - mladý lékař - pediatr je obviněn z poškození zdraví novorozence,
vše je ale nakonec jinak.
Máte rádi příběhy z naší přírody?
Pak se vám budou jistě líbit „Lovy s kamerou“ (Siegelbauer). Tu špetku humoru

zastupuje H. Pawlowská s knihou „Ulovila jsem ho v buši“- stále aktuální vztahy
mezi mužem a ženou.
Z naučné literatury připomeňme 100.
výročí vzniku československých legií
„Českoslovenští legionáři za l. světové  
války“ (Emmert) - výpravná publikace
s mnoha unikátními fotografiemi přináší
ucelený přehled o historii našich legií za
l. světové války v Evropě, Rusku i USA.
„Konec mezi Odrou a Labem“ (Tieke)
- konec 2. světové války na jaře 1945.
Milovníky záhad bude jistě zajímat:
„UFO na Slovensku“ (Karlík) a „Létající talíře nad Antarktidou“ (Gehring).
Pro milovníky ručních prací a vaření
jsou určeny: „Pletení košíků“ (Marková),
„Praktická kniha háčkování“ (Dovcová),
„Slavnostní pečení s Ivetou“ (Pospíšilová
a Fabešová) - dorty, moučníky, sladkosti.
Rybářům je určen „Velký encyklopedický
rybářský slovník“.
Nesmíme zapomenout i na naše
malé čtenáře.
Pro ty opravdu nejmenší jsou určena
leporela a knihy s tuhými listy: „Auta,
vlaky, letadla“, „Domácí zvířata“ (Mikulecká), „Jaro. Obrázkové příběhy“
(Berner). S oblíbenými hrdiny Medvídkem Pú: “Dá si někdo mrkvičku?“,
„Medvídek Pú a stromy“ (Disney) a mašinkou Tomášem: „O mašince Tomášovi 5,6,7“ (Awdry) se setkáme v dalších
publikacích.
Začínající čtenáři mohou uplatnit své
znalosti při četbě : „Kvak a Žbluňk se bojí
rádi“ (Lobel) - dva přátelé žabáci a jejich
příhody (edice První čtení), „Dráček
Kokosáček a jeho dobrodružství“ (Siegner) - malý dráček potkává nadpřirozené
bytosti, „Pan učitel Sovička“ (Niklíčková)
- nový zajímavý učitel ve škole pro zvířátka, „ Co nevíš o zvířátkách“ (Mádrová)
- seznámení s životem jelena, medvěda,
lišky, vlka, králíka se spoustou krásných
obrázků.
„Okno do komína“ (Březinová) kouzelná knížka pro prvňáčka - tři kluci
objeví starý komín a s ním plno dobrodružství.
Pro starší a pokročilejší čtenáře jsou
vhodné: „Nerozluční přátelé“ z cyklu Týna
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a Pony - (Boehme) - o přátelství poníka
a holčičky Týny. „Upíří ségry. Kámoška
k zakousnutí (Gehm) - o dvojčatech upírech, přistěhovaných z Transylvánie do
Německa. Napětí přinášejí knihy s názvy: „Pod pirátskou vlajkou“, „Magický
kámen Vikingů“ (Brezina), „Poklad čarodějky severu“ (Carlson) - hrdinka se chce
stát pirátkou. Sportovně založení čtenáři
jistě ocení: „Fotbal
s Fandou“ (Březinová)
- příběh party kluků,
nadšených kopanou.
Pro nejstarší dětskou čtenářskou
skupinu můžeme nabídnout: „Kašlu na
kluky“ (Řeháčková) - čtrnáctiletá hrdinka pochopí, že se vztahy se nezahrává.  
„Silvestr za milion“ (Kawuloková a Stínil)
- parta dospívajících pořádá oslavu bez
dospělých na chatě v horách... Z dobrodružných témat to je například: „Pro-

kletí draka“ (Marx) - napínavé případy
dětských detektivů - záhada čínské vázy
nebo „Smrtící led“ (Erlhof) - nebezpečná nehoda při závodech psích spřežení.
„Max“ (Fuerst) - trochu komedie, trochu
detektivka i klukovské dospívání.
Z naučné literatury pro mládež jsou
zajímavé publikace: „Ilustrované dějiny
naší země pro děti i dospělé + komiks“
(Dvořáček) - názorně a ve zkratce na
barevných fotografiích a ilustracích
jsou zachyceny naše dějiny od pravěku
po současnost roku 2013. „Moje první
knížka o kočkách“ (Andersson) - zaujme všechny milovníky těchto krásných
zvířat. Že děti také rády vaří se můžete
přesvědčit v knize „Párty kuchařka pro
děti“ , která vznikla za spolupráce dětí  
s autory.
To byla pouze malá ukázka z novinek, které naše knihovna na počátku
tohoto roku nakoupila. Přijďte se sami
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podívat, jistě si vyberete mezi nimi to, co
vás bude zajímat a co vás i pobaví. Těšíme se na vás!!
                                                   J. Dohnalová

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

ST - není výpůjční den
ÚT + PÁ

Ostatní:
• Osvětové a zdravotní přednášky
• Charitativní činnost
Aktuální termíny naleznete na stránkách http://www.nadejeops.estranky.cz/

Otevírací doba:

PO + ČT
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12: - 17:
00

30

Kontakt:

Těšíme se na setkání s Vámi na
našich akcích.

Keramický kroužek
pro dospělé
Letos v dubnu oslavíme již páté
výročí založení našeho keramického
kroužku pro dospělé. Za tu dobu se
u nás vystřídalo několik maminek
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i babiček. Některé však zůstaly věrné
kroužku až do dnešního dne. Za pět let
se velice zdokonalily a jejich výrobky
jsou opravdu nádherné. Mohu s pýchou
tvrdit, že některé výrobky konkurují profesionálům. I předškolní děti jsou velmi
šikovné. Mám radost, že na keramický
kroužek již dochází i sourozenci prvních předškoláčků, kteří kroužek zahajovali. Máte-li chuť a chcete-li na chvilku
zapomenout na starosti všedního dne,
přijďte se mezi nás krásně odreagovat.
Foto výrobků najdete na stránkách
Osecké Naděje - www.nadejeops.estranky.cz
                                                                
J. Štěpařová

Obecní knihovna Velký Osek
Žižkova 398, 281 51 Velký Osek

Divadelní spolek Krakonoš z Vysokého nad Jizerou uvede v Libici nad
Cidlinou na pozvání místních ochotníků proslavený polský muzikál Malované na skle. Námětem je jánošíkovská
legenda – příběh o zbojníkovi, který
bohatým bral a chudým dával. Po světové premiéře ve Varšavě v roce 1970

www.knihovnavelkyosek.wz.cz

Společnost byla založena obcí
Velký Osek zakládací listinou ze dne
12. 2. 1996. Je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností. Posláním
společnosti je druh obecně prospěšných
služeb, pomoc při živelných pohromách,
pomoc ve stáří a nemoci, podpora vzdělávání, podpora kultury a sportu.
Statutárními orgány jsou ředitel,
správní rada, dozorčí rada.
Společnost je financována dotací od
obce Velký Osek, sponzorskými dary,
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Nakoupíme pro své blízké a známé
krásné keramické výrobky, popovídáme
se známými a kamarády u kalíšku horkého nápoje. Naše děti nebo vnoučata přijdou s lampionky pod rozsvícený
vánoční strom uspat broučky. Nakonec si poslechneme krásně zazpívané
vánoční koledy.

Biblický příběh Marie putující spolu
s Josefem do Betléma, kde Marie ve
chlévě porodila syna a položila jej do
jesliček. Jezulátku se poté poklonili tři
králové, anděl i skupina malých pastýřů.

se hra vydala na úspěšnou pouť po domácích i zahraničních scénách. Skutečně se stala repertoárovým „hitem"
mnoha divadel a dosáhla stovek repríz.
Bývá rovněž nazývána „zbojnickým
muzikálem", či rockovou baladou –
hraje a zpívá se v ní o narození, lásce i smrti. O Juru Jánošíka – hrdinu
tohoto sugestivního příběhu – soupeří
mezi sebou nebe i peklo, tedy anděl
i ďábel, zbojníci i četníci. Hru přeložil –

přesněji řečeno přebásnil – Jaromír
Nohavica. Muzikál je na programu
v sobotu 11. dubna od 19.30 libickém
kulturním domě. Jedná se o náhradní termín za odvolané listopadové
představení.

vlastní výdělečnou činností. Účetnictví
je vedeno daňovým poradcem. Výroční
zpráva je předkládána zakladateli (obci
Velký Osek), s údaji o hospodaření
a přehledem činností v uplynulém
kalendářním roce.

• Cvičení dětí mladšího věku
• VO divadlo

Příjem darů a věcí k prodeji
Pátek 17. 4. 2015 od 15 hod. do 18 hod.

Připravujeme tradiční
akce NADĚJE o.p.s.:

Prodej
Sobota 18. 4. 2015 od 9 do 11 hodin - od 13 do 16 hodin

Milan Čejka

osecká NADĚJE
	Osecká NADĚJE o.p.s.
Kdo je Osecká 		
	NADĚJE o.p.s.?

Jako každý rok jsme i v roce 2014
pro Vás připravili v adventním čase naše
tradiční akce. Již po mnoho let se na počátku adventu a těsně před Vánoci setkáváme v parku u minerálky a prožíváme společně čas blížících se Vánoc…

A při našem druhém setkání 23. prosince, jsme si pro Vás připravili novinku
– živý betlém.

Tel.: 321 795 544
e-mail: velosek.knihovna@worldonline.cz

vojan
Úspěšný muzikál 		
Malované na skle

Zpívání u stromečku,
uspávání broučků,
vánoční trh 			
a živý betlém

Členství ve společnosti je na bázi
dobrovolnické.
Aktivity probíhající
celoročně:
(mimo školních prázdnin)
• Keramický kroužek pro dospělé
• Keramický kroužek pro děti
z mateřské školy
• Zdravotní cvičení

• Burza věcí a rostlin, charitativní sbírka
• Den dětí
• Zábavné odpoledne pro seniory
• Rozloučení s prázdninami
• Burza věcí a rostlin + charitativní sbírka
• Bobřík odvahy
• Broučkiáda
• Zpívání u stromečku
• Vánoční trh
• Divadelní představení s nadílkou
• Zpívání u stromečku a živý betlém

Výrobek dětí z MZŠ

Výrobek pí. E. Zeithammelové

Osecká NADĚJE o.p.s.
pořádá

V Dělnickém domě ve Velkém Oseku

Burzu
věcí a rostlin
Výdej neprodaných věcí
Neděle 19.4.2015 od 13 do 15.00 hodin
Poplatek 2 Kč za každou přinesenou věc k prodeji. Pro všechny, kdo nám budou chtít ulehčit práci a tím urychlit
přípravu burzy, je připraven formulář pro Váš seznam věcí k prodeji.
Formulář je ke stažení na www.nadejeops.estranky.cz nebo k vyzvednutí ve „Vinotéce U Merynky“.
Evidenční číslo Vám bude přiděleno na tel. čísle 775 354 736
Sbírka použitého ošacení a věcí na charitu bude roztříděna pro Diakonii Broumov a Dětské domovy.
Prosíme o sbírku látkových plen, osušek a froté ručníků, pro účely Diakonie ČCE Libice n/Cidlinou
- Domov rodinného typu Opolany. Výtěžek z akce bude věnován na konto NADĚJE o.p.s
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Podle ohlasu ještě dlouho po vánočních svátcích se tato akce velice vydařila
a těšíme se na další setkání s Vámi - na
našich akcích.
Jiří Vávra
Osecká NADĚJE o.p.s.
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MARIÁŠOVÝ TURNAJ

Osecká NADĚJE o.p.s.
Přijímá dobrovolníky, kteří mají zájem spolupracovat:
• na přípravách a průběhu akcí pro veřejnost
(akce pro děti, seniory, přednášky,charitativní činnost)
• v VO divadle
(nastudování nové divadelní pohádky, vítáme herce i ostatní)
Máte trochu volného času, který chcete smysluplně naplnit?
Přijďte mezi nás…
Informace na tel.: 776 202 090

MYSLIVECKÝ PLES 2015
Jako již tradičně byl uspořádán místním sdružením MS Pětidubí Velký Osek
myslivecký bál.
Datum toho letošního, v pořadí už
patnáctého, jsme stanovili na 24. ledna.
K poslechu a hlavně tanci hrála již zavedená, skvělá a bezchybná skupina
Unikát pod vedením kapelníka pana
Karla Brtka. Fotografie jsou k zhlédnutí
na www.unikat.estranky.cz
Sál ožil již ve 14.00, kdy se sešlo
více než 100 dětí, které byly připraveny si hrát, bavit se, soutěžit a tancovat.
V jejich očích jsme mohli číst, že se výzdoba znovu podařila. Dítka v mnohdy
němém úžasu pozorovala zejména zvěřinovou tombolu a zvěře připravené pro
večerní hlavní losování - hřeb večera.

Sál se vyprázdnil. Čas na úklid
a uvedení prostor do odpovídajícího
stavu utíkal neúprosně. Díky zkušenostem a píli přítomných myslivců se podařilo mít vše znovu v 19 hodin připraveno
pro návštěvníky večerního plesu.
Tentokrát lze prohlásit, že bylo
vyprodáno. Zbývalo jen několik lístků,
které byly pro nemoc vráceny.
Takovou návštěvu jsme už několik
let nezažili. Jestli byl zájem způsoben
bohatou tombolou nebo větší chutí
se setkat a pobavit se, si netroufám
odhadnout. Bylo však příjemným zjištěním, že jsou všichni plni očekávání
z věcí příštích.
Ples byl zahájen, počáteční ostych
opadl a zábava se rozjela. Prodej lístků
do tomboly byl dílem několika málo minut. Dvě sta cen věcné tomboly mělo již
před půl desátou své majitele.
Velmi děkujeme všem skvělým
sponzorům za pěkné a lákavé ceny,
které potěšily a rozjasnily tváře návštěvníků plesu.
Taktéž drobná zvěř byla bez dlouhého losování obálkami s losy rozdělena a vše mohlo směřovat k vyhlášení
hlavních cen. Letos snad proto, že se

Muzikanti zaujali písničkami z pohádek i známými šlágry pro babičky
a dědečky i maminky a tatínky. Velmi
těžko bylo hodnotit, která maska je ta
nejpovedenější, ale nikdo neodešel bez
sladké odměny a potěšení.
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jednalo o jubilejní ples, bylo v tombole 5 kusů hlavních cen. O půlnoci byly
hlavní ceny z osudí vylosovány a radost výherců nebrala konce.
Kapela se občerstvila a síly z půlnočního nášupu jim vystačily až do
brzkých ranních hodin.
Ti, kteří snad čekali, že se něco
semele, musím zklamat. Tentokráte
se odehrálo vše bez ručního vyřizování názorů. Všichni se rozešli do svých
domovů a usínali snad s přáním, že za
rok, pokud zdraví dovolí, přijdou podpořit dobrou věc a pobavit se s přáteli
a kamarády na myslivecký bál.
A co my myslivci??
Chvála a náklonnost, kterou jste
nám svou přítomností a štědrostí prokázali, je motorem, který nás nutí dělat
tento ples. Snažíme se, aby ten další
byl zase lepší než ten již minulý.
Prostředky, které jsme dostali svěřené od Vás návštěvníků, budou vynaloženy na dobrou věc tak, abychom se
v našem krásném okolí mohli setkávat
s dostatkem zdravé zvěře.
V neposlední řadě patří dík i všem
drobným sponzorům, bez kterých by se
tak úspěšný a již tradiční ples jen velmi
těžko zachovával a vzkvétal.
Další rok se jistě sejdeme. Termín
plesu je 23. ledna 2016 a bude v pořadí už šestnáctý.
Těšíme se na Vás, zachovejte nám
svou přízeň.
Vaši myslivci

Dne 17. 2. 2015 se ve velkém Oseku v restauraci „Jáma“ uskutečnil turnaj v mariáši. Hrála se klasická trojka.
Turnaje se zúčastnilo celkem 27 borců.
Z Velkého Oseku jich bylo 17.
Zvítězil pan Sekera z Opolan. Z Velkého Oseku se nejlépe umístil p. Vladislav Kedzior na 2. děleném místě.
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Díky obecnímu úřadu a sponzorům
obdržel každý účastník pěkné ceny.
Dohodli jsme se, že příští rok budeme
turnaj určitě opakovat.
Jan Kovařík

Kmocha, malého dechového orchestru vedeného Miloslavem Bulínem,
který se uskuteční dne 22. května
v pátek v Dělnickém domě.   Pro seniory bude připraveno malé občerstvení
zdarma. Těšíme se na Vás.

	Den dříve narozených

Šárka Kurková

Srdečně zveme všechny na koncert oblíbené Městské hudby Františka

SPOLEK PŘÁTEL HISTORICKÉ TECHNIKY
srdečně zve na

Den s historickou technikou
aneb program pro celou rodinu na sobotu 25. 4. 2015

CO TO BUDE?
VÝSTAVNÍ A SPOLEČENSKÁ AKCE

KDE?
V SOKOLOVNĚ, V DĚLNICKÉM DOMĚ
V ULICÍCH VELKÉHO OSEKA

CO BUDE K VIDĚNÍ?
JÍZDNÍ KOLA, MOTOCYKLY, OSOBNÍ AUTA, ZÁCHRANÁŘSKÁ
A VOJENSKÁ TECHNIKA, TRAKTORY, NÁŘADÍ A NÁSTROJE,
FOTOGRAFICKÁ, FILMOVÁ A POČÍTAČOVÁ TECHNIKA,
PŘEDMĚTY Z VYBAVENÍ DÍLEN I DOMÁCNOSTÍ
CO DÁLE?
SOUTĚŽE, KVÍZY A HRY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

A CO JEŠTĚ?
CENY PRO ÚSPĚŠNÉ ZE SOUTĚŽÍ
TOMBOLA ZE VŠECH VSTUPENEK
OBČERSTVENÍ Z POLNÍ KUCHYNĚ I Z RESTAURACE
SPANILÁ JÍZDA VETERÁNŮ

ZVÁNI JSOU VŠICHNI MILOVNÍCI STARÉ TECHNIKY
I TI, KDO SE CHTĚJÍ JEN TAK S NĚKÝM POTKAT !!!
Registrační formulář pro vystavovatele je na www.spht.cz
Spolek přátel historické techniky, Revoluční 734, 281 51 Velký Osek
IČ: 03603610, transparentní účet: 2800713235/2010
spolek@spht.cz
www.spht.cz
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Jiří Kurka

T.J. Sokol Velký Osek
– stolní tenis      

T. J. Sokol Velký Osek, oddíl stolního tenisu pořádá

Vánoční turnaj mládeže.
Dne 6. 12. 2014 proběhl v Masarykově základní škole vánoční turnaj mládeže ve stolním tenise. O medaile bojovali
v jedné skupině mladší žáci, ve druhé
starší žáci. A kdo se těšil z vítězství?
Kategorie mladší žáci:
1. místo Žilka Jan
2. místo Svoboda Jakub
3. místo Čebiš Patrik
Kategorie starší žáci:
1. místo Mašek Dominik
2. místo Chodová Tereza
3. místo Otta Martin
Děkujeme tímto rozhodčím za pomoc i obci za podmínky a ceny pro vítěze.
Jiří Kurka

20

Velikonoční turnaj ve stolním
tenise pro mládež
Kdy: 29.03.2015
Kde: tělocvična MZŠ
Kdy: v 9.00 hod, přihlášky v 8.30 hod
Co s sebou: sportovní oděv, sportovní sálovou obuv, pálku (kdo nemá, lze zapůjčit)
Turnaj je určen pro sportovce do 16 let.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

FOTBALOVÉ ZAMYŠLENÍ

ustanoven jako organizovaný spolek.
40. a 50. let opět dává dohromady výNeměl však pořádné hřiště ani vybaveborné mužstvo, které už na novém hřišti
Fotbalový klub Viktoria Velký Osek
ní, a proto se nemohlo přihlásit do misúspěšně soutěží v Krajské soutěži (KS)
FOTBALOVÉ
je starý
skoro 100ZAMYŠLENÍ
let. Velkoosecký
trovské soutěže. Proto bylo v roce 1924
i s pražskými mužstvy. Potom střídavě
Velký
Osekna
je Šanghaji
starý skoro
let. Velkoosecký
je ovšem
starší,
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na fotbalových zápasech to však mnoho oseckých občanů neví! Pamatuji
na návštěvy 500 diváků na zápasech
ve čtyřicátých letech i na začátku let
padesátých. Na hřiště proudily davy
lidí, rodiny s dětmi, bývalí hráči, samozřejmostí byla účast manželek hráčů
a funkcionářů. I v letech 1964 – 76 to
bylo s návštěvností dobré. Už to sice
nebyly davy, ale 200 diváků je slušné
číslo. Co by za to dnešní fotbalisté dali!
Tvrzení, že se „na ten jejich fotbal nedá
koukat“ neobstojí. Každé období Viktorie mělo své kritiky, i v dobách největší
slávy bylo hodně nespokojenců. Ale na
příští zápas opět všichni přišli! Návštěva fotbalového utkání totiž nebyla událostí pouze sportovní, ale i společenskou, představovala setkání s přáteli,
s kamarády. Proč dnes nechodí občané Velkého Oseku na fotbal? Brání jim
v tom snad nezájem, lhostejnost nebo
pohodlnost? Trávit nedělní odpoledne u televize není „to pravé ořechové“.
Osečané, nechcete přispět k tomu,
aby se alespoň částečně vrátily dobré
časy oseckého fotbalu? Měli bychom
se o to pokusit všichni, hráči svou dobrou hrou na hřišti a my diváci svou
přítomností v hledišti. Nenechte se
odradit dosavadními výsledky fotbalistů po postupu do I. B třídy. Mužstvo
je sice na posledním místě tabulky,
ale já věřím, že zatím. Po počátečních krutých porážkách hráči poznali,
jak velký je rozdíl mezi II. A I. B třídou,
že to chce jiný přístup k tréninkům i k zá-
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pasům. Trenérského žezla se ujal bývalý úspěšný hráč a střelec Jirka Sodoma
a jeho práce se už projevuje. Zlepšení
je viditelné, poslední podzimní zápasy „už byly ke koukání“. Proto věřím,
že jarní domácí zápasy odehrají fotbalisté před početnou návštěvou diváků,
spokojených s jejich hrou i výsledky.
Po těchto řádcích mi nezbývá než
doufat, že moje tvrzení o jejich zlepšení výkonnosti potvrdí i sami hráči
na hřišti. Podle zpráv z klubu se do

zimní přípravy mužstva zapojili někteří hráči, kteří na krátkou dobu
přerušili sportovní činnost ve Viktorii. Vzhledem k jejich kvalitě by jejich
přítomnost v mužstvu mohla pomoci
v boji o záchranu v I. B třídě. Jejich

AKHL Velký Osek
ZPRÁVA O ČINNOSTI
	DRUŽSTVA HC VELKÝ OSEK
od listopadu 2014 		
do února 2015 		
v soutěži VHL     
Družstvo se postupně, tak jak se
doplňuje novými hostujícími hráči,
sehrává a jeho výsledky jsou stále dány
přítomností dobrých hráčů a brankáře.
Stále hledáme toho, který by družstvo
podržel. Nabízí se mladý Lukáš Fiala
z V.Oseku, kterého objevil Radek Novotný (kapitán družstva) a který již stál
v naší brance a dá se říci, že by mohl
být i do budoucnosti ten pravý! Nadále kapitán družstva R. Novotný přebírá
veškeré náležitosti s vedením družstva.
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jména nebudu prozrazovat, přijďte
se na ně podívat, až začne jarní část
soutěže.
Na přiložené fotografii je mužstvo,
které vybojovalo postup do I. B třídy a
které odehrálo první polovinu soutěže.
Chybí na ní jedna z opor Zbyněk Polák.
Stojí: Hrabal, Kolínský, D. Adamec,
J. Adamec, Mašek, Koubek, Sixta, Fořt,
Skala, Sodoma, Jar. Adamec
Sedí: Kalinec, Koška, Bayer, Špaček,
Syřínek, Pfeifer, Souček, Karban

Nakonec ještě upozornění. Daleko
více informací o oseckém fotbale najdete v publikaci z roku 2003 - Historie
oseckého sportu, která je k dostání na
obecním úřadu.
Václav Židů

Zpravodaj obce Velký Osek
Pozvánka
na 57. ročník KVOK.
	Letos poprvé i jako
	bosý půlmaraton.
Sokol atletika Kolín a přátelé atletiky
si vás dovolují pozvat na tradiční běh
Kolín-Velký Osek-Kolín (KVOK). Tento
rok proběhne již po 57.  Letošní ročník
bude mít i jednu atraktivní kategorii pro
diváky, a to „bosý“ půlmaratón. V této
kategorii běžci poběží zcela naboso
a bude vyhlášen neoficiální mistr ČR
v bosém půlmaratonu. Věříme, že i tato
novinka přiláká více diváku k trati. Do
této kategorie je například již teď přihlášen pan René Kujan, který drží mnoho
světových vytrvalostních rekordů. Termín závodu je 19. 4. 2015 a začátek
bude tradičně v 10:00 na atletickém stadiónu v Kolíně. Prezentace pro účastníky začíná již v 8:30 a startovné činí pouhých 150Kč při platbě předem do 13. 4.
2015. Ostatní v den závodu 250Kč. Připravena bude opět bohatá tombola pro
účastníky, perfektní zázemí stadiónu
v Kolíně.  Opětovně je vypsaná odměna
5 000 Kč pro vítěze s časem pod 1:10h.
První běžce, kteří budou vbíhat do Velkého Oseku, očekávejte tedy 19. dubna
okolo 10:30 (doporučujeme poslouchat
místní rozhlas).   Přijďte podpořit nejen
místní rodáky, kteří se účastní tohoto
závodu, ale i ostatní běžce, a staňte se
součástí historie. Detailnější informace
na  www.vytrvalci-kolin.estranky.cz
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V jednotlivých kolech jsou páry hodnoceny porotci. Ty s nejvyšším hodnocením od všech porotců postupují podle
postupového klíče dále, postupně až do
finále. Tak se určí tři nejlepší páry. Do
jednotlivých kategorii jsou páry rozděleny podle věku a výkonnostní třídy. Tyto
třídy jsou od nejnižší třídy: D, C, B, A a
M. Přiřazení do třídy se řídí podle aktu-

Lukáš s Martinou se v těchto dnech
zúčastnili Mistrovství České republiky
v Praze v Lucerně. V jejich kategorii se
zúčastnilo   34 párů. Tedy konkurence
veliká. Na přípravu měli velice krátkou
dobu, jen dva měsíce. Od prosince, kdy
si vytančili vyšší třídu, budou na MČR
závodit poprvé ve třídě B. Oba měli před
sebou kus dřiny, mnoho individuálních
lekcí a tři soustředění až v Ostravě,
kam odjeli za mistry České republiky
Renatou Světíkovou a Markem Světíkem, kde se museli sžít s novou a těžší
taneční třídou, aby se mohli zúčastnit 28. 2. 2015 MČR.
Nebýt ale sponzorů,
tak se Lukáš MČR nezúčastnil, a proto bych
ráda takto poděkovala
sponzorům p. Kalašovi,
p. Koškovi, p. Kamenickému a OÚ ve  Velkém
Oseku a panu starostovi P. Drahovzalovi.
Podporu měl i ve škole,
kde mu umožnili připravovat se na toto
mistrovství. A jak tedy
Lukáš s Martinou dopadli? Byl to velký boj,
a z 34 párů byli 22. Budou dál bojovat a dřít,
nevzdají to, ale o tom
zase příště.

Autor: Vojtěch Hrabánek

B. Kaipr

O Lukáši Hübstovi toho bylo už
hodně řečeno. Je to mladý tanečník,
který se svou novou partnerkou Martinou Kamenickou tančí za taneční
klub Marendi, pod vedením Veroniky
Haufové a Petra Polívky, snažící se ve
sportovním tanci i nadále být úspěšný.
Jak to však při samotné soutěži probíhá, jsem ještě vlastně nikdy neuvedla.
Tak tedy: taneční sport je sportovní disciplína, která vychází ze společenského tance. Taneční páry tancují
zvolené figury podle předepsaných
pravidel na náhodnou tanci odpovídající hudbu.   Snaží se co nejlépe vyjádřit charakteristické rysy tance-rytmus,
melodii a strukturu hudby. Na parketě
soutěží vždy několik párů najednou.

Nejoblíbenějším tancem Lukáše a
Martiny je rumba, která patří společně s tanci-chacha, samba, paso doble
a jive k latinskoamerickým tancům. Tyto
tance charakterizuje-rytmická přesnost,
temperament, smyslnost a velký citový
náboj. A jak rumba vznikla?
V dostupných pramenech existuje
více verzí vzniku tohoto tance. Původ
rumby lze nalézt na Kubě. Podle některých šlo o tanec tančený při lidových slavnostech plodnosti a sklizně
cukrové třtiny. Do Evropy se rumba
dostala v roce 1923. Skutečného rozšíření ale dosáhla až po druhé světové
válce. Rumba je tanec poměrně pomalý,
ale náročný na rytmus. Jedná se o tanec, ve kterém pár představuje milostnou hru, příběh namlouvání a vášně.
Rumba vyžaduje hluboký vnitřní prožitek a cit pro spolupráci.

TANEČNÍ SPORT
Moje zdravotní potíže mi
už nedovolují starat se
o družstvo dostatečně,
tak jak by to bylo třeba. Radek N. vede jako
správný kapitán tabulku
14 vstřelenými brankami. Připojuji proto také
jeho fotografii. To pro ty
z vás, kteří ho osobně
neznáte.

ální dosažené třídy muže-on je také nositelem počtu bodů pro účast ve finále.

Foto: Stráník

Hübstová
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	ČAS NEZASTAVÍŠ, 		
	ALE MŮŽEŠ
	SE OHLÉDNOUT…
Když jsem v minulosti pročítal čísla
Osečanu, vždy mě velice zajímaly články o historii obce, ať už byly o oseckých
spolcích nebo sportovních klubech.
Autorů bylo v minulosti nemnoho, a tak
bych i já rád přispěl a nechal nahlédnout
do historie obce Velký Osek.
Abych upřesnil svůj záměr, je
nutno říci, že již několik let sbírám
staré pohlednice naší obce a další
různé dokumenty, jako například faktury nebo objednávky místních firem
z dob 1. republiky a další písemnosti. Myslím, že „starousedlíky“ by tato

rubrika mohla zajímat, protože některé záběry na obec možná pamatují
a nebo je třeba ocení při vzpomínce na domy svých předků. A ty nové
obyvatele Oseka zase třeba zaujmou
informace o tom, jakou historii má
jejich nová domovská obec.
Na začátek, tedy do prvního dílu
této rubriky bych rád zařadil to nejstarší, co mám. Když mám začít od
začátku, tak u toho nejstaršího.  Z 19.
století mám pouze dvě pohlednice.
První byla odeslána 18.11.1898 a zachycuje v levé horní části osecké nádraží. Pravá část pohlednice zobrazuje „náves“, tedy pohled od dnešního
obecního úřadu, dříve to byla Obecná
škola, směrem ke Kolínu. Ve spodním

Zpravodaj obce Velký Osek
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poli je C.K. poštovní úřad, kde shodou
okolností i dnes funguje Česká pošta.
Záběr je pořízen od dnešní benzínové
pumpy. Tehdy byla mezi hlavní silnicí
Revoluční a začátkem lesa Vaňkova
louka, ta byla později zavezena skládkou odpadu a později na této navážce
byly postaveny řadové garáže a benzínová pumpa.
Druhá pohlednice byla doručena do obce „GROSS WOSEK“
14.7.1899. Vlevo je záběr na pomník
bojiště u Kolína, které sice s obcí
nesouvisí a je i poměrně vzdálený,
ale tehdy byl asi známější než samotná obec. Vpravo je opět záběr na
nádraží. Uvědomme si, že právě díky
stavbě Severozápadní dráhy zažil
Velký Osek koncem 19. století velký
rozvoj. Proto byla věnována taková
pozornost právě nádraží. Na záběru
vpravo dole je jakási scenerie od Labe,
ale místo se asi určit nedá. Pokud
by někdo poznal rodný dům svých
předků, budu velice rád za každou
informaci. Je nutno si uvědomit,
že v době vzniku pohlednice nebyla
ještě řešena regulace koryta Labe
v Kolíně nebo Poděbradech, natož
někde u Oseka, a Labe si vytvářelo
koryto nezávisle na vůli lidí „od řeky“.
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Tip na výlet: PO STOPÁCH BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ
Trasa:

– Všestary – Rozběřice –
– Chlum – Čistěves –
– Benátky – Hněvčeves –
(celkem 11 km)
Doprava:
Vlakem:
•

78 minut, 57 km

kých zajímavostí, a nahlédneme i do
historie naší země.
Vystupujeme z vlaku v obci Všestary u Hradce Králové, nakupujeme a prohlížíme si v zimě zavřený
pravěký archeopark. V létě to bude
jistě pěkný cíl pro školy i rodiny s dětmi.   Napojujeme se na síť naučných
stezek věnujících se zde proběhlé
bitvě u Hradce Králové. V Rozběřicích potkáváme první památníky
této bitvy. Podrobně popsané detaily
jednotlivých dílčích střetů nás přivádí
na úpatí vrchu Chlum.

Autem:
•

42 minut, 62 km

Dnes vyrazíme do polabských rovin na místo, kde se psala historie
českých zemí v rámci habsburské
monarchie. Podíváme se na místo
hlavní bitvy prusko – rakouské války,
jež je trochu ve stínu jiných turistic-

Bitva u Hradce Králové (taktéž
zvaná bitva na Chlumu či bitva
u Sadové) byla v roce 1866.
Nárůst moci Pruska a jeho
vedoucí role v německém spolku byla trnem v oku Rakousko –
Uhersku, které vyhlásilo v roce

1866 Prusku válku zvanou prusko
- rakouská. Pruské vojsko vtrhlo
do Čech a směřovalo směrem na
Vídeň. Rozhodující bitva proběhla
u Hradce Králové, kde se stahující rakouské vojsko se spojenci
střetlo s pruskou armádou. Pruské armádě se podařilo obsadit
strategický vrch Chlum a ani protiútok rakouské armády na Chlum
neznamenal změnu v rozložení
sil. Naopak rakouské armádě
začalo hrozit obklíčení a začala
se stahovat za řeku Labe. Výsledkem bitvy byla výrazná prohra
Rakouska, kdy celkové ztráty šly
ze 4/5 na vrub Rakušanů. Bitva
tak rozhodla krátkou dvouměsíční válku, která skončila smírem,
vnitropolitickou krizí a ve svém
důsledku zapříčinila transformaci
monarchie na Rakousko – Uhersko v roce 1867.

Na závěr bych chtěl poprosit pamětníky nebo lidi, kteří se zajímají
o historii obce, zda by mi nepomohli
s přípravou dalších příspěvků, aby
byly informace co možno nejpřesnější. Myslím, že jedna věc je otisknutí
staré pohlednice, ale teprve s komentářem, kdo kde žil a čím se živil,
kde byl koloniál či švec nebo hospoda, teprve dokreslí pohled na historii
obce a život tehdejších obyvatel. Spíš
mi jde o to, aby se ty staré pohlednice, které sháním v antikvariátech
a na aukcích od sběratelů, kteří o obci
nic neví, setkaly s osudy lidí a jejich
domovů, jež jsou na nich zachyceni.
Případné zájemce o historii obce
Velký Osek, kteří by mi pomohli datovat nebo nějak komentovat záběry na
starých pohlednicích, prosím, aby mě
kontaktovali na tel. 602 664 531 nebo
na kliment@nhhk.cz.
Na shledanou v příštím čísle.     
Tomáš Kliment
(pozn.red.: na přání autora
jazykově nekorigováno)
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(Mapa trasy) Zdroj: www.mapy.cz
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I přes celkem rovinatou krajinu je
cesta na kopec Chlum poměrně náročná a neumíme si představit takový protiútok do kopce v plné polní,
což bylo ve své době čtyřicet kilo
výbavy při průměrné šedesátikilové
váze vojáka. Z Chlumu je krásný výhled do okolí a obcházíme jednotlivé
památníky, pomníky či naučné tabule. Z vrchu je okolní krajina doslova
jako na dlani. Na Chlumu se nachází
muzeum této bitvy, které bylo v roce
2012 modernizováno a rozšířeno.
Vstup do muzea je opravdu velkolepý.
Kromě samotné expozice je možné
navštívit kinosál, kde probíhá v dobových kulisách film o přípravě na válku
v rakouském štábu. Zajímavé je taktéž porovnání denních přídělů vojáka
obou znesvářených stran. K nákupu
je možné využít rozsáhlou nabídku
pohledů, upomínkových předmětů,
brožurek, cínových vojáčků a dalších
suvenýrů.

Ročník XX • 1/2015

po skončení válečných událostí.
Areál historického bojiště soustřeďuje více než 460 pomníků,
pohřebišť i symbolických památníků. Muzeum prusko – rakouské
války bylo postaveno v roce 1936.
Přes les Svíb se potřebujeme
dostat blíže k železniční trati. Bereme to zkratkou lesem do vesničky
Benátky. Přímá cesta do Hněvčevse
na vlak nevede po silnici, ale buď po
polní cestě, nebo po již nefunkční trati Hněvčeves – Smiřice. Bereme za
vděk opuštěným kolejím a pravidelným krokem míříme na vlak.
Autor: Jakub Munzar

Odkazy:
Památník rakouského sboru

Památník bitvy na Chlumu:
http://www.chlum1866.cz/areal-bojiste-bitvy-1866
Amfitéatr/lesní divadlo Chlum:
http://www.amfiteatrchlum.cz
Hostinec u polních myslivců (nekuřácký): www.upolnichmyslivcu.cz
Archeopark Všestary:
http://www.archeoparkvsestary.cz/
uvod.html#
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Památník Baterie mrtvých

Lundra je multikára z Německa.
Když s ní jede Jirka Štočků, umí ten
krám jezdit dopředu, dozadu a zatáčet.
Doleva víc jak doprava. Když s ní jede
někdo jinej, je rád že mu z Lundry necvakne. Lundra se skládá s kabinky a
sklápěčky. Kabinka se sklápí dopředu a
sklápěčka dozadu. Na sklápěčku hážu
všechno co nahrabe Kejklíčková se
svým komandem veřejně prospěšných
prací. Abychom Kejklíčkovou dohonili,
leje do Lundry Jirka Štočků naftu a olej.  
To pak Lundra frčí, jen to sviští. Jakmile
vidíme hromádku, šup a už je na korbičce! Když je těch hromádek naloženejch
víc, zapíchnou se do toho vidlinky a jedeme to vysypat.
Vysypávat Lundru jezdíme za Vodní
stavby. Jednou tam číhali poldové. Vidíme je zdaleka. Otvírám dveře na skládku. Nějaká vesnická slušnost mi velí,
abych ze sebe něco vyrazil:
„Pozdrav pánbů…“ Polda nic. Snažím se na něj usmívat co nejzdvořileji a smekám zmijovku. Polda nic. Dělá
že mne nevidí, nebo co. Aha…asi nerozumí! Zkouším to po našem: „Grüß Gott  
Herr…Herr…“  koukám na frčky co má
na rameni…tři hvězdičky…na vojně by
to bylo něco mezi soudruhem   nadrotmistrem a nebo nadporučíkem. Raději
vybírám vyšší alternativu: “ Herr Oberleutnant!“ Šteluji  se do hapťáku a upravuji si knoflíky. Člověk nikdy neví! Polda
na mne nevěřícně hledí. Jediné co ho
napadá, je pokusit se navázat na realitu:

Jirka raději nenápadně mizí s Lundrou v labyrintu skládky.

Památky bitvy 
u Hradce Králové

„Lundra?…Jaká Lundra …to bylo
to vozidlo? Kdo je schopen to řídit?“

Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové je prohlášen Ministerstvem kultury památkovou zónou.
Památková zóna se rozkládá západně od Hradce Králové od Dvora Králové po Nechanice. Budování četných pomníků a památníků
bitvy bylo zahájeno téměř hned

Dělám inteligentnějšího nežli může
ten dobrý člověk tušit. Chrlím ze sebe:
„Řídí to Jarda Kolínskejch, protože nám
na befelplacu každý ráno řekne, co má
kdo kde dělat…Von když dá befel Herr
Oberleutnant, tak to musí každej arbajtrovat  šnelhbitě, až se z něj kouří jako
z chlíva! No a dneska jsem vyfasoval
vidlinky a tady Lundru! Vidlinky mám
támhle, páč kdybych je nechal na Lund-

Hostinec u polních myslivců
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Pohádka O lundře

„Prosím?“ „Herr Obereutnant…rajtuju tady s Lundrou. Vozíme s ní bordel
co nahrabe Kejklíčková s komandem
a pak to hauzírujeme sem na plac…“

Muzeum války

Hned vedle muzea je rozhledna,
sokolské cvičiště, celoročně otevřená
restaurace a lesní divadlo. Rozhledna je přístupná od dubna do října.
Spolek nadšenců v čele s hospodským pořádají v létě na kopci divadelní představení, sportovní akce
či koncerty. Po obědě ve výletní
restauraci
pokračujeme
areálem
bojiště přes Čistěves do lesa Svíb.
V lese proběhl jeden neplánovaný
střet, kdy se po zvednutí mlhy ocitla
vojska tváří v tvář v nepřehledném
lese. Proto je tento les plný památníků, křížů a křížků a jejich koncentrace
je zcela nevídaná.

Zpravodaj obce Velký Osek

ře, tak se taky vysypou…no jo...už jsem
jich tady ztratil dvě!“
Zdá se že to zabralo. V očích poldy je
vidět něco mezi soucitem a chutí vytáhnout bouchačku a ukončit moje trápení.
Pomáhat, nebo chránit?! Něco udělat
musí. Je v práci…Nakládám do kotle: „A Jardu Kolínskýho štelunguje šéf!
Ale ten s náma v Lundře není. Vono by
tam ani nebylo místo! Tam můžou jenom
dva - a stejně jsme tam máklý jako těhotný koblihy!“ Snažím se vykouzlit ještě větší úsměv. Polda nervózně mrká,
až mu pod vokem cuká jako u zubaže.
Sune se nenápadně ke kolegovi, který
evidentně nemá nejmenší chuť vstoupit
do debaty. Nejspíš nás vůbec nechtěli
vizitýrovat a bůh ví, co tady plnili ti dva
za naléhavost. Jirka Štoček mezi tím vyklápí Lundru a nabírá mně. Když vyjíždíme na silnici, šlápne na to.  Lundra je socialistický nafťák. Chudáci poldové měli
nejspíš pocit, že jim pod nosem bouchla
teplárna. Mizíme. Za půl hodinky jedeme plní nazpátek. Poldové tam furt jsou.
Jirka se na mně s jistou obavou otáčí:
„Myslíš že si nás ti dva pamatujou?“
Vůbec si nás nevšímají. Když po chvilce vyjíždíme, oba uctivě mizí v chroští
z dosahu vejfuku. Jirka jen prohodí pod
vousy: „Jojo…Pamatujou…“
Kejklíčková se mezi tím prohrabala
se svojí partou až ke hřbitůvku. Trochu
se obávám situace. Ty když hrabou, vyhrabou všechno možný nemožný! Jirka
Štoček to jde omrknout.  Kejklíčková je v
ráži. Vypadá to na pořádnou fůru. A jak
tak stojím a vyčkávám rozuzlení situace,
koukám, poldové.
Vůbec jsem je zprvu nezmerčil –
číhají za hřbitovní zídkou. Kejvnu na ně:
“Pozdrav pánbů..!“ Zamásklý polda se
zarazí. Nejspíš si myslel, že je neviditelný. Snažím se usmívat co nejzdvořileji.
Nejspíš má pud sebezáchovy a neodpovídá na můj pozdrav. Nakládáme s Jirkou materiál a odjíždíme to vysypat. Sázím jedna ku dvěma, že tam ještě jsou.
Co dělají poldové v tak mohutném
počtu v Oseku, nám nejde do hlavy. Jirka Štoček míní, že nejspíš po někom
jdou. Jinak by nečíhali. Jsme na místě. Nikdo tu není. Jirka si odfrkne: „Zdá
se kolego, že buď ti pánové našli lepší
schovku, nebo zrušili policii.“

Je k poledni.
Lundra je ve skvělé kondici. Předjela
babku na kole. Ta to nevzdává! Zavěsila
se za nás. U šraněk se nám ji podřilo setřást, neboť náhle zpomalila tempo. Asi
si lokla z vejfuku. Těsně před  Desítkou
nás ale stejně vzala. Opírá se do pedálů až sviští řetěz. (Nejspíš má servis
u Zdenečka  Posejpala. Ten je schopnej
jako bývalý koloťuk  zprovoznit všechno,
co se točí! ) Při tom ukazuje levačkou,
že mění směr jízdy a pravou rukou přidržuje k řídítkům tašku cvakajících láhví.
Je teplo a děda má asi u televize žížeň.
Kousek před Lundrou však holka dostává šmíra. Jirka má nejspíš šestý smysl
a těsně před tím, než se něco může
semlít, bere za brzdy. Stojíme na fleku.
Stejně by se nic nestalo – babka šmíra bravurně vybírá. Jako tenkrát u nás
v Sudetech  Antonín Bartoníček! To bylo
na Závodu míru někdy v roce 1972. Celá
vesnice jsme se sešli u Staromlýnský
zatáčky. Zatáčka to byla kruťák. Skoro do
vinglu. Klopená na druhou stranu vynášela jak řetízkovej kolotoč. Z jedné strany řeka Ohře s hlubokou hladinou jezu,
a z druhé chroští. Chroští bylo z kopřiv
a bolševníku. Bolševník je třímetrová
rourovatá kytka. Nahoře to má takový
obrovský bílý květovaný talíř. Bolševníkem klokotá něco mezi nehašeným vápnem, mindžou a yperitem. Naskákaj po
tom okamžitě puchýře. V něžném vánku
se křovíčko vlní, jako prvomájový průvod. Když jsme se domákli ze řvoucího
tranzistoráku, že se jeden Rusák urval
z pelotonu, napadlo nás to všechny najednou. A vysypali jsme Staromlýnskou
zatáčku jemňoučkým písečkem. Slítl by
tam i starej Nachtnébl s dvoukolákem
hnoje. Za půl hodinky se to zjevilo na horizontu. Kolem nás profrčel nějakej plecháč narvanej anténama, pak plecháč
s nápisem ČS.TELEVIZE, pak auto VB,
pak nějaký motorky s kameramanem na
zadním sedátku. Ze zatáčky se kouřilo.
Nemohli pomalu. Celé to bylo z kopce a Rusák je hnal před sebou, neboť
to mydlil k šedesátce! Plecháči ČS.
TELEVIZE ulítla prdel, štrejchl pangejt
a  projel křovíčkem. Udělal v něm koridor. To se nelíbilo ani kopřivám, ani bolševníku. Veřejná bezpečnost raději před
křovíčkem dostala hodiny. Nejhůř dopadl kameraman na motorce. Jako když
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ho vezme kobyla, vyletěl ze sedačky
a udělal s obrovským šplouchnutím
pápá. Držel při tom křečovitě půlmetrákovou kameru na rameni a šel okamžitě
ke dnu. Nejdřív si myslel, že se odrazí
od dna. Dno tam bylo asi jako na Máčidle. Půl metru starého listí a bahýnko…
furt bahýnko.
A kam oko pohlédne, voděnka. Koukáme z bezpečí břehu jak hladina Ohře
bublá, páč ten člověk tím vším asi šel.
Buď neuměl plavat, nebo nechtěl. Taky
s tou kamerou později vylez na břeh.
Sice na druhou stranu, ale vcelku. Cvrkot na silnici byl ale přednější! Ke všeobecnému úděsu se na nás neřítil jen
ten Rusák, nýbrž jel až v závěsu za
naším Bartoníčkem! Ten to před zatáčkou naklopil. Musel si na poslední chvíli
všimnout, že si tím zpečetil osud. Všem
se nám zatajil dech hrůzou! Nikdo nechápe jak to mohl ten kluk Bartoníčků
dokázat! Okamžitě přestal řešit zatáčku,
cuknutím vyrovnal náklon bicyglu a vzal
to rovnou tím koridorem po televizi. Rusák hned za ním! Stačil při tom vyrazit
ze sebe pár slov, které jsem zaslechl až
daleko později v Chebu na nádru, někdy
v devadesátým prvním, když chtěl nějaký jeho krajan prohodit v tamní smě-

nárně  ruble za marky. Borec ze SSSR
nejen že stačil komentovat situaci. Držel
se jako klíště Bartoníčka! Také bravurně
sebou hopsl aby přeletěl pangejt. Prokličkoval mezi bolševníky ze kterých chrčela ta jejich tinktůra  a vylítl za zatáčkou
zpět na silnici, vedle zpitomělé ČS. TELEVIZE. A tradá na Sokolov! Ani jsme
nestačili meknout. Vozidlo VB okamžitě vyskákalo. Než přijel hlavní peloton,
byla zatáčka jak vymydlená. Celkem se
dál už nic nestalo. Jen si vzpomínám,
že se ten Rusák Bartoníčkovi stejně urval a dojel do Sokolova pět minut před
ním. Jenže v Sokolově ho chudáka na
jedné křižovatce pustili místo směrem
na stadion Rudý Zátopek, do areálu
chemičky Rudý říjen. Než se vzpamatoval a vycouval před zježeným kordonem
Lidové milice, byl Bartoníček na sokolovském škváráku s věncem kolem krku.
To byly časčasy!
Máme po šichtě. Jirka párknul Lundru na její místo a vaří si kafe. Vybaluje sváču. Má zase buchty od maminky.
Jsou skvělý. Až se naučím péct, tak mu
taky něco přinesu. Kolem jede policejní auto na majáčky. Vypadá to, že zase
někdo zdrhl z Valtic do Mírova, nebo
ti poldové od skládky hledaj poldy od
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hřbitova, nebo se už všichni našli a snaží se co nejrychleji zmizet. Bodejť by ne!
Je pátek. Když jdu po víkendu pondělním ránem na šichtu, vidím jak Jirka
Štočků stojí u kontejneru na cihly a hulí
retko. Před sebou hrníček a v něm kafe.
Jen stojí a dívá se, jak se probouzí první
podzimní den.
Na vyleštěném nebi letí tryskáč.
Krájí nebe napůl. Ještě maličký kousek a zmizí za obzorem věčnosti. Jako
všechno na tomhle světě… Jirka Štočků si kousek po Silvestru taky ukrojil
svůj díl nebe. Zůstala po něm opuštěná
Lundra a takový zvláštní ticho, co člověk
potkává kam se v Oseku podívá. Jarda
Kolínských s Pulcem, Šutrem a Kejklíčková s komandem máme názor, že mu
u Bačovky postavíme pomníček. Myslím
si, že je to dobrej nápad. Už tu máme
Masaryka. Ten se sice neutopil v Bačovce, nejspíš neměl ani řidičák, páč jezdil
na koni a s Lundrou by sotva couvl, ale
jak řekl kolega Erich Maria Remarque,
nebe nezná vyvolených…
Autor: Luboš Szmatana
Ilustrace: Jiří Vančura                                                                                       
(pozn. red.: na přání autora
jazykově nekorigováno)

SOM Velký Osek, s.r.o.
Nádražní 768, 281 51 Velký Osek

Tel : 321 795 501

Internet : www.som-vo.cz

Pneuservis

Přezouvání pneumatik osobních, užitkových a nákladních vozů.
Opravy a vyvažování pneumatik osobních, užitkových a nákladních vozů
Prodej nových pneumatik, sezónní uskladnění pneumatik zdarma !

Ruční mytí

Horká voda + šampon, technologie ALTO-WAP, možnost mytí podvozku na zvedáku.

Autodoprava

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

Zámečnická výroba

Výroba a montáž ocelových konstrukcí, drobná zámečnická výroba.
Certifikát způsobilosti výrobce, Certifikát pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2
Obrábění kovů, soustružnické práce.

Zveme Vás

Zveme Vás

Do nově zrekonstruovaného kadeřnictví paní Fundové a dcery.

!! Nyní stříhání bez objednání !!
Do nově zrekonstruovaného kadeřnictví paní Fundové a dcery.
nově dvě křesla
úterý,čtvrtek: 12:00 – 18:00
středa,pátek: 10:00 – 16:00
!! Nyní
stříhání
(nebo dle
dohody) bez objednání !!

nově dvě křesla

Při zájmu o objednání možno kontaktovat

Fundovou Sabinu: 722 696 028
Fundovou Marii: 605 840 264
nebo přímo na adrese Revoluční 10,
Velký Osek (vedle hasičárny)
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Ubytování Velký Osek
OSEČAN
- PERIODICKÝ TISK
SAMOSPRÁVNÍHO CELKU OBCE VELKÝ OSEK
Apartmán
u ÚZEMNÍHO
Klimentů

OSEČAN
- PERIODICKY
TISKpro
UZEMNIHO
SAMOSPRAVNIHO CELKU OBOSEK
Vybavený
a zařízený apartmán
4 osoby
vydavatel:
OÚ VELKÝ sOSEK,
Revoluční
36,ložnice,
281 51 Velký Osek, www.velky – osek.cz / redakce: Hana
Vlastní kuchyňka
jídelním
koutem,
sprcha,
WC, plynové
topení, TV, WIFI
Kotková,
email:
osecan@velky-osek.cz
/ jazyková korektura: Andrea Kratochvílová / tisk: Decibel
Samostatný
vchod,
parkování ve dvoře
production,
s.r.o.,
www.decibelproduction.cz
/ registrace: Okresní úřad Kolín, zn. PT03204/2251995
/ náklad: 1100 výtisků / distribuce do domovních schránek zdarma, elektronickou verzi Osečanu
Email: kliment@nhhk.cz, Web: www.ubytovani-osek.cz
naleznete na internetových stránkách obce Velký Osek / redakce si vyhrazuje právo krátit a
Ing. Tomáš Kliment, Revoluční 35, Velký Osek
upravovat příspěvky po stylistické stránce, nepřijímáme anonymy, maximální rozsah příspěvku je

Informace na tel: 602 664 531

Masáže - Monika Králová
Částečné i celotělové – RELAXAČNÍ A BEAUTY
rehabilitační a ozdravné metody
prohřívací a anticelulitidní zábaly
DÁRKOVÉ POUKAZY
E-mail: akinomkralova@seznam.cz
Web: www.monika-masaze.estranky.cz
Revoluční 35, Velký Osek
Tel.: 728 325 676
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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
Po Vánocích na hory!
Užijte si SILVESTR
v Jizerských horách!

MIMOŘÁDNÁ AKCE!
3 noci: 1390,-/os.
4 noci: 1790,-/os.
5 nocí: 2190,-/os.
Libovolně od 27.12.2014 - 2.1.2015
Cena zahrnuje ubytování,
ubytovací poplatky,
polopenzi, parkování, wifi ...

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

OSEČAN - periodický tisk územního samosprávního celku obce Velký Osek
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každou další ¼ A4, nepodnikatelské subjekty se sídlem v obci Velký Osek: zdarma

