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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
blíží se letní prázdniny, kterým předcházel
půlrok intenzivních stavebních prací na
různých místech v obci. Věřím, že však
jejich výsledek bude k užitku všem obyvatelům a zlepší jim život v obci. Děkujeme
všem obyvatelům obce za trpělivost s nezbytnými omezeními v průběhu výstavby
a věřím, že bude dlouhodobě vyvážena
příjemnějším prostředím a užíváním nových staveb.
Investičně nejnáročnější akci tohoto roku „2. etapa podtlakové kanalizace
Velký Osek“ za cca 80 mil. Kč (dotace
z EU a Státního fondu životního prostředí
ČR cca 50 mil. Kč) se daří stavět dle harmonogramu. Je tak reálné její dokončení
k 30. 9. 2015. Propojování nemovitostí na
nové kanalizační šachty může začít během srpna 2015 s tím, že všechny domy

musí být napojeny do konce června 2016.
Od poloviny roku 2016 totiž začne probíhat kontrola, jak je kanalizace využívána
a jak jsou odstraňovány splaškové vody.
S ohledem na vysoké investiční náklady
celé akce je velmi příznivé, že postupně
majitelé napojovaných nemovitostí přicházejí na obecní úřad podepsat smlouvu na poskytnutí daru. Standardní výši
daru stanovilo zastupitelstvo na zasedání
24. 2. 2015 v částce 18 tis. Kč. Pokud však
darovací smlouva bude podepsána do
30. 9. 2015 a dar uhrazen do 31. 3. 2016,
pak výše daru bude 15 tis. Kč, stejně jako
v I. etapě kanalizace (2002 – 2005). Vybraná částka z darů (předpoklad cca 6 mil.
Kč) bude použita na úhradu části nákladů
na výstavbu kanalizace, které nejsou placeny z dotace. Spolu s kolegy ze zastupitelstva doufáme, že všichni majitelé napojených nemovitostí dary obci poskytnou
a díky této solidaritě bude moci obec
ušetřit prostředky z rozpočtu na přípravu
a realizaci dalších užitečných projektů.
S pomocí získané dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši cca 9,75 mil. Kč se podařilo
zrekonstruovat ulici Dukelských hrdinů,
která byla dlouhá léta nejhorší ulicí v obci.
Celkové náklady zahrnující kromě nové
silnice realizaci nového úsporného (LED)
veřejného osvětlení, rozhlasu, chodníků,
parkovacích stání, dešťové kanalizace
jsou cca 14,5 mil. Kč. Ze svého rozpočtu tak obec musí uhradit částku 4,75 mil.
Kč. Slavnostní otevření nové ulice Dukelských hrdinů proběhne dne 25. 6. 2015 od
14 hod., součástí bude doprovodný společenský program připravený ve spolupráci
s partnery projektu a všichni obyvatelé
jsou srdečně zváni.
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Po mnoha letech dostal obecní úřad
nový, energeticky úspornější kabát. Barvy
fasády byly vybrány s ohledem na historický ráz budovy a prašnost z kolemjdoucí velmi vytížené krajské silnice č. II/125.
Zároveň se zateplením budovy, výměnou
oken a dalšími venkovními opravnými
pracemi (nátěr střechy, nové hromosvody,
nové dešťové svody) za cca 1,8 mil. Kč
(dotace ze SFŽP cca 1,2 mil. Kč) se podařilo upravit obřadní a zasedací místnosti.
V nich byly vyměněny podlahy, instalovány nové stropy a elektrické rozvody. Tyto
změny jistě přivítají všichni, kteří se budou chtít účastnit zasedání zastupitelstva,
slavnostních obřadů (např. svatby, vítání
občánků) nebo přijdou na úřad vyřizovat
úřední záležitosti.
V druhé polovině roku se kromě
dokončení kanalizace a bezproblémového spuštění 2. etapy kanalizace
budeme soustředit na přípravu nových
projektů, budeme zkoumat nové dotační možnosti EU a státních programů, zejména pro realizaci vodovodu,
rekonstrukci Dělnického domu, rekonstrukci dalších místních komunikací aj.
Závěrem si dovolím poděkovat všem,
kteří se s příchodem vegetačního období
opět sami ujali údržby veřejných prostranství před svými domy nebo na společné
obecní brigádě dne 11. 4. 2015. Přeji
všem krásné léto, mnoho pěkných chvil
u vody, při posezení s přáteli i při čtení tohoto Osečanu.
S úctou
Mgr. Pavel Drahovzal,
starosta obce Velký Osek
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Termín zasedání zastupitelstva
včetně návrhu jeho programu je vždy
vyvěšen 7 dní před konáním zasedání
na úřední desce před obecním úřadem,
na webových stránkách obce www.velky-osek.cz a na obecních vývěskách
po obci. Každé zasedání zastupitelstva je veřejné, pracovní, o jednotlivých
bodech programu se vede diskuse,
kdokoliv z veřejnosti, občanů má právo
vystoupit a přednést svůj podnět či postřeh, můžete se tak vyjadřovat k dění
v obci přímo osobně. Nejbližší zasedání zastupitelstva obce se má konat
dne 23. 6. 2015 na Obecním úřadě
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.velkyosek.cz v rubrice Zastupitelstvo obce
a výbory v levém sloupci.
Na 5. zasedání zastupitelstva dne
28. 4. 2015 byl schválen prodej 16 ha
obecních lesních pozemků v Národní přírodní rezervaci Libický luh státní
organizaci Agentura ochrany přírody a krajiny ČR za kupní cenu ve výši
4 907 020 Kč stanovenou znaleckým
posudkem. Dřevo na těchto pozemcích
není možné těžit a obec tyto pozemky
nemůže jinak využít, jelikož jde o plošně zvláště chráněné území, proto stát
chtěl tyto pozemky od obce koupit. Získané prostředky budou využity na ﬁnancování budoucích investičních akcí.
Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o tom,
že se obec zapojí do výběrového řízení
na kupce pozemků fotbalového hřiště
a sousedního pole, které vyhlásil konkurzní správce přidělený ke společnosti
Velkoosecká sportovní, a. s. Bohužel,
cena 811 tis. Kč za fotbalové hřiště
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Komenského a Tyršovy se zpomalovacími pásy za cca 7 mil. Kč (spoluúčast obce cca 1,5 mil. Kč). Usnesení
ze zasedání rady obce lze nalézt na
webových stránkách obce www.velkyosek.cz v rubrice Rada obce v levém
sloupci.
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b l přijata
řij
nabídnuta obcí nebyla
a tak je
možné, že hřiště bude mít zcela nového majitele. Pokud se tak stane, obec
s ním bude jednat o jeho záměrech a
o způsobu využití hřiště tak, aby jej
mohly i nadále využívat spolky.

RADA OBCE
Rada obce v období březen až
květen 2015 zejména dohlížela na
realizaci projektů obce (2. etapa podtlakové kanalizace, zateplení obecního úřadu, rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů). Dále připravila 4 žádosti
o dotaci na Středočeské krajské fondy - obnova sochy Mistra Jana Husa
na náměstí s minerálním pramenem
za cca 120 tis. Kč s 20% spoluúčastí
obce, nákup hasičských zásahových
obleků za cca 90 tis. Kč s 20% spoluúčastí obce, žádost o spoluﬁnancování
neuznatelných nákladů (cca 30 mil. Kč)
projektu 2. etapa kanalizace ve výši
5 %, tj. 1,5 mil. Kč, úprava smuteční
síně na hřbitově na kolumbárium (úložiště uren) za cca 1,3 mil. Kč se spoluúčastí obce 20 %, jejichž vyhodnocení
má být známo v červnu 2015. Radou
byla dále schválena žádost o dotaci na
SFŽP na projekt obnovy zeleně v obci
(lipová alej podél Bačovky, výsadba
ovocných stromů v ulici Za Drahou) za
cca 450 tis. Kč (spoluúčast obce cca
50 tis. Kč). Žádost o dotaci na nákup
1 300 ks nových biopopelnic s odvětráním za cca 1,3 mil. Kč (spoluúčast
obce cca 250 tis. Kč) byla SFŽP podpořena, v průběhu léta 2015 dojde
k výběru dodavatele a do konce roku
k rozmisťování nádob. V dubnu 2015
odsouhlasila rada obce na základě výzvy ROP Střední Čechy podání žádosti
o dotaci na realizaci projektu výstavby
silnice v ulici Měsíční a odbočných ulic

Jelikož se realizace akce „2. etapa
podtlakové kanalizace“ dostává do své
druhé poloviny, kdy se již umisťují šachty u konkrétních nemovitostí, je na místě říci, co konkrétně má majitel udělat
pro napojení se na kanalizaci. Majitel
nemovitosti by měl na své náklady položit gravitační potrubí (spád alespoň
2 %) od vývodu splaškových vod
z domu do napojovacího bodu (tj. vývod z kanalizační šachty), který mu
byl sdělen zhotovitelem. Je potřebné,
aby funkčnost napojení odkontrolovala odborně způsobilá osoba, která
se zabývá kanalizací. Kopání výkopu
pro položení trubky gravitační přípojky
si může člověk provést ručně sám,
s pomocí najatých osob nebo s pomocí malého rypadla. Pro srovnání cen
materiálu a práce jsou níže uvedeny
cenové hladiny:
a) ruční kopání:
- písky, lehká zemina za 150 – 250 Kč
za běžný metr (bm);
- černozem za 200 – 320 Kč/bm;
- jílovitá zem za 300 – 500 Kč/bm;
b) potrubí na kanalizaci
(dostupné v místních stavebninách)
- 1 metr trubky KG JS 150 za 230 Kč;
- 1 metr trubky KG JS 125 za 185 Kč
- čím je trubka delší, tím je její cena
na 1 m levnější;
- trubky jsou vyráběny v délkách 2 m,
3 m a 5 m.
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trasy přes Motel U Jezera. Obyvatelé na
Revoluční v daném úseku se budou muset pečlivě rozhlížet při výjezdu od svých
nemovitostí, kterým směrem auta jedou,
aby se zařadili do toho správného. Uzavřen bude totiž každý týden jeden jízdní
pruh silnice pro účely opravy a v druhém
pruhu bude provoz řízen jednosměrně
semafory.

být i méně splaškových vod a méně
případných problému s přerušením.

2. ETAPA PODTLAKOVÉ
KANALIZACE

ZPRÁVY Z RADNICE
ANEB CO JE NOVÉHO V OBCI
ZASTUPITELSTVO OBCE
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ZÁVĚREM

ZÁKAZ KONZUMACE
ALKOHOLU NA VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍCH
Zastupitelstvo schválilo od 1. 5.
2015 novou obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na
veřejných prostranstvích vyjma předzahrádek restaurací a pohostinských
zařízení a kulturních, společenských
a sportovních akcí, které jsou ohlášeny nejméně 7 dní před jejich konáním
obecnímu úřadu. Důvodem byla nejen
petice občanů z lokality kolem nádraží,
kde docházelo i ke střetům opilých lidí
s obyvateli přilehlých domů, ale i anketa
na webu obce, kde se vyjádřilo pro zákaz cca 70 % účastníků. Toto opatření
je zejména preventivní, ochraňující zejména děti a mládež před negativními
vlivy konzumace alkoholu, jelikož ten by
měl být konzumován jen na příslušných
místech – restaurace, hospody nebo
kulturní akce. Kontrolu dodržování vyhlášky bude zajišťovat obecní policie
nebo obecním úřadem pověřená osoba. Za nedodržení zákazu hrozí pokuta
až 30 tis. Kč dle zákona o přestupcích.
Podobné opatření přijal např. Týnec nad
Labem, Kolín, Kutná Hora, Kouřim aj.

ČÁSTEČNÁ (JEDNOSMĚRNÁ)
UZAVÍRKA KRAJSKÉ SILNICE
Č. II/125 - REVOLUČNÍ
I díky několikaletým urgencím ze strany obce na stav vozovky v ulici Revoluční
připravila Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje její rekonstrukci,
a to na období 15. – 30. 6. 2015. Nový
asfaltový povrch bude na hlavní silnici
položen od ulice Sluneční až po začátek mostu přes Bačovku mezi ulicemi
Komenského a Palackého. Ulice Spojovací, Jiráskova, Dukelských hrdinů,
Přemyslova, U Máčidla, Komenského
budou dočasně slepé a bude tak nutné
projet vnitřkem obce. Obyvatelé na západ
od silnice (lokalita pod vodojemem a kolem Máčidla) budou moci využít objízdné

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. Vím, že není v obci všechno
ideální nebo dle představ mnoha z Vás,
ale věřte, že se postupně dle možností
obce, zejména ﬁnančních a personálních, snažím spolu s kolegy ze zastupitelstva, rady a obecního úřadu uvádět
věci do pořádku. Někdy to lze udělat
rychle a snadno, někdy jde o záležitost,
která si vyžaduje delší čas. Děkuji proto
všem za pochopení a podporu, protože
díky tomu se rovněž daří v obci vytvářet mnoho užitečných projektů. A o tom
se lze přesvědčit na několika snímcích
u tohoto článku. Těším se na setkání
s Vámi na obecním úřadě nebo kdekoliv v ulicích Velkého Oseka. Přeji příjemně strávené léto, ať načerpáte spoustu
dobré nálady a energie.
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce

Napojování na kanalizaci dříve než
od srpna 2015 není možné z toho důvodu, že se nejprve musí zkapacitnit
(tj. přistavět další sběrné nádrže) na
podtlakové stanici u hřbitova. Tyto nádrže budou funkční až na konci července
2015, kdy bude muset být i dočasně
přerušen provoz stanice, aby mohlo
dojít k jejich zapojení do systému. Období letních prázdnin pro tuto činnost
bylo zvoleno z toho důvodu, že nejsou
v provozu škola se školkou a mnoho
obyvatel je na dovolené, a tím by mělo
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„PODĚKOVÁNÍ
ZA LIDSKOST".
Mojmír Bursa, občan obce Velký
Osek, byl v květnu 2015 oceněn Zlatým křížem 3. třídy, který uděluje Český
červený kříž za 80 odběrů (bezúplatné
dárcovství) krve. Je vhodné proto uvést
pár slov o člověku, který daroval nezištně tolik životodárné tekutiny a jistě
tak přispěl k záchraně mnoha lidských
životů.Panu Mojmíru Bursovi je 46 let
a pracuje po celý svůj produktivní život
na železnici (dříve ČSD, poté ČD, nyní
u SŽDC, s. o.). A proč daruje, resp.
proč začal darovat krev? Jeho vlastními slovy řečeno „V prosinci 1988

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

Bude k prodeji dlažba z chodníků?
Ne, dlažba bude využita k opravám
stávajících chodníků v obci a dále na
zřízení chodníků nových ve vybraných
lokalitách.
Lze si zajistit kameny ze skrývky
ulice Dukelských hrdinů?
Ano, pokud má občan zájem o kameny, které zbyly po sanaci podloží a nevyužil je zhotovitel, je možno se obrátit
přímo na mne na telefonu 608646428
a lze dohodnout, za jakých podmínek
a v jakém množství si je možno kámen
odvézt.

jaro pomalu přechází v léto, blíží se
prázdniny a doba dovolených. Věřím,
že tento čas má každý rád.
Jistě si většina z Vás všimla, že se
blíží ﬁnále rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů. Přes jisté drobné porodní
bolesti bych prohlásil ještě před dokončením tuto investiční akci za zdařilou
a efekt, který přinese nám občanům,
je velmi zásadní. Jedna z páteřních
komunikací je opravena způsobem,
který snese ta nejpřísnější kritéria.

Dalším projektem, který pokračuje a
ještě pokračovat bude až do podzimu,
je výstavba kanalizace.

Podařilo se vyřešit ke spokojenosti
rezidentů odtoky dešťových vod, dále
drobné úpravy tam, kde se dá očekávat návoz uhlí k nemovitostem. Také
se podařilo v rámci dobrých vztahů
s dodavatelem připojit i nový chodník
ke zdravotnímu středisku, dále chodníček od ekovody k minerálnímu prameni, rozšíření parkovacího místa
u bytového domu u náměstí Jana Husa
a alespoň částečná úprava můstku
a nájezdu v křižovatce s ulicí Nábřežní.
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2. Povrch si po stavební práci musí
tzv. sednout. I po zhutnění je tedy lépe
ponechat výkop po nějaký čas pouze
zasypán. To vše proto, aby se kamení
nebo jiný materiál, kterým byl povrch
vyplněn, dokonale zapravil pod budoucí chodník nebo vozovku. Obec jako
investor bude požadovat a zasazovat
se o to, aby v době předání díla byla
všechna místa dotčena výstavbou minimálně ve stejném stavu jako před započetím stavby.

Starosta
obce Velký
Osek
Mgr. Pavel Drahovzal tímto velmi
děkuje za projev lidskosti a věří, že takových bude jen přibývat.

Zároveň se připojím s pozvánkou ke
slavnostnímu otevření, které proběhne
25. 6. 2015 od 14 hodin.

K DOTAZŮM OBČANŮ.
Co to vytéká z dešťové kanalizace,
když neprší?
V místě připojení do Bačovky vytéká
i minerální pramen, jehož přepad je do
kanalizace vyústěn.

Zpravodaj obce Velký Osek
a) výrazně jednodušší logistika výstavby
b) časová neprovázanost obou pracovních skupin
c) lze provádět šachty kontinuálně bez
ohledu na stísněné prostory
V místech, kde to situace dovoluje,
ba vyžaduje, jsou řady i šachty instalovány najednou.

v době mého studia na VŠDS v Žilině došlo k velkému zemětřesení
v Arménii, proběhla sbírka ﬁnančních
prostředků a věcných darů, a byla vyhlášena výzva občanům - darujte krev
na pomoc Arménii - a tak jsem s několika studenty navštívil transfúzní stanici v Žilině, na jaře 1989 ještě jednou.
Pak jsem měl delší časovou prodlevu
až do roku 2000, kdy mne k dárcovství
opět přivedla má manželka. Od té doby
daruji krev pravidelně."

Vážení spoluobčané,

Jak jste jistě zaznamenali, pracovní tempo a nasazení firem bylo
v této lokalitě extrémní a chtěl bych za
to velmi poděkovat. Chci také poděkovat všem občanům, kteří v této
lokalitě strpěli zvýšenou hladinu
prachu a hluku.
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Zde jsem od Vás občanů vyslechl
několik dotazů, na které se pokusím
nalézt odpověď:
1. Proč se nedělají najednou šachty
i řady?
2. Proč nejsou povrchy dány ihned
do původního stavu?
3. Proč se nedělají protlaky a dělají
se překopy silnic?
4. Proč jsou na odbočkách kanalizace
u nemovitostí víčka, která se špatně
demontují?
1. Dotazoval jsem se u Technického
dozoru stavby, zhotovitele i projektantů.
Odpovědí mi bylo, že pokud se osazují
šachty spolu s řadem, celou pokládku
to většinou zpomalí, dále bývá delší uzavírka v místě stavby. Důvodem
postupu rozdělení prací na řadech
a šachtách je tedy:
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místem, kde to žije, lidé mají chuť se
setkávat, komunikovat a žít spolu jako
spoluobčané, sousedé a „Osečáci“.
Přeji Vám krásné prázdniny, dovolené plné slunce a těším se na setkání
s Vámi občany v ulicích naší obce.
Jan Fagoš,
místostarosta obce

3. Zejména u hlavních řadů a technologie podtlakové kanalizace je třeba
zajistit kvalitní usazení a spád, který se
lépe udělá v otevřeném výkopu. Výkop
je dokonce mnohdy dražší než protlak,
takže obavy z toho, že by se výkopem
šetřilo a tím mohlo dojít k úniku ﬁnančních prostředků investora, jsou liché.
4. Víčka jsou na odbočky dávána z důvodu, aby se při zasypání materiálem
nezanesl zbudovaný řad a odbočka.
Chápu, že se lépe odstraňuje igelitový
pytlík s gumičkou, než dobře těsnící
víčko při připojování jednotlivých nemovitostí, ale ucpání odbočky by bylo
problémem větším. Technický dozor
i stavebníci se na tomto postupu dohodli a považují jej za správný.
Slyším také jen prosté hudrování a
lamentování, které pramení většinou jen
ze špatné nálady a frustrace jedinců.

Komunikací s provozovatelem, obcí
Radim, se podařilo domluvit, že pro
tento svoz ze znehodnocené dodávky
odečte hmotnost 1t odpadu, která bude
účtována jako směsný komunální odpad za 1 000,- Kč, oproti 150,- Kč za
tunu, které platíme za bioodpad.

„OPAKOVÁNÍ MATKA
MOUDROSTI“ … ANEB
„CO JSME PŘES ZIMU
ZAPOMNĚLI“

Nechci a nebudu tento článek končit
negativně.

O vyvážení bioodpadu do lesa píši
na jiném místě, takže se nebudu opakovat. Snad jen dodám, že mezi bioodpad,
který je povolen ukládat do hnědých
nádob, patří odpady ze zahrad (tráva,
části rostlin, drobné větve z údržby okrasných keřů a listí), biologicky
rozložitelný odpad z domácností (slupky z ovoce a zeleniny, zbytky vařených
potravin kromě masa a kostí, papírové
utěrky; výrobky z recyklovaného papíru
- např. plata nebo uzavíratelné nosiče
od vajec, roličky od toaletního papíru,
apod.).

Na jaře proběhlo v obci mnoho
akcí, které mne naplňují radostí a úctou
k těm, kteří je pořádali a účastnili se
jich. Jsem rád, že Velký Osek se stává

V žádném případě sem nepatří:
plastové sáčky, kamení, stavební, kovový ani směsný komunální odpad, hadry,
sklo ani uhynulá zvířata. Při minulých

Na výroky, že jde o „tunel“ a „maštění si kapsy“ dodavatelů a zhotovitelů a
kdoví koho ještě, asi nemá cenu dlouze
reagovat a přesvědčovat o opaku.
Je mi líto, že se najdou i takové
nekonstruktivní řeči, které přichází obvykle bez základních znalostí situace
a obvykle po několika pivech.

svozech bioodpadu se při předání na
kompostárně v Radimi vyskytly problémy, protože předávaný bioodpad obsahoval příměsi (plastové sáčky, hadry,
části elektropřístrojů a uhynulou slepici).

Pokud se budou příměsi odpadů,
které nepatří mezi povolené v bioodpadu opakovat, bude příště celý obsah
svozového vozu zařazen jako směsný
komunální odpad. Hmotnost jedné dávky svozového vozidla představuje přibližně 11t bioodpadu, tedy 11 000,- Kč,
což je o 9 350,- Kč více, než by obec
zaplatila za bioodpad.
Pokud při dalším svozu nedojde
k nápravě, lze očekávat, že obec bude
nucena provádět kontroly obsahu popelnic a hledat viníky. Ti budou následně předáni přestupkové komisi k projednání za porušení OZV o odpadech.
Za takové jednání může přestupková
komise MěÚ Kolín uložit pokutu do výše
10 tis. korun.
V neposlední řadě může toto jednání zapříčinit i zvýšení poplatku pro občany za svoz odpadu v příštím roce.
Ilona Tučímová
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VÝSADBY V OBCI
V jarním období tohoto roku bylo
po obci vysazeno několik desítek dřevin. Namátkou jmenujme například dva
liliovníky u základní školy, lípu u pomníčku T. G. Masaryka, šest třešní
v ulici Nádražní, tři javory, které doplnily stromořadí v parku Mistra Jana
Husa atd.
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u sekání trávy nebo údržby okrasných
záhonů, ale dochází i k výsadbě okrasných či ovocných dřevin. I těmto patří
náš dík.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V NAŠÍ OBCI VELKÝ OSEK
– POKRAČOVÁNÍ

Mnozí z Vás si jistě povšimli i vzrostlého jeřábu sladkoplodého v mateřské
školce. Díky patří společnosti Parkon
s.r.o., která darovala tento strom obci
a provedla i jeho výsadbu.

O to více mě mrzí, že se najdou sousedé, kteří i přesto, že mohou prakticky
všechen odpad z domácnosti a zahrad
zlikvidovat bezplatně a legálně, neváhají naložit posekanou trávu, ostříhané
větve z okrasných keřů a shrabané
listí na káru, do plastového pytle či kbelíků a odvézt vše do lesa, a to i přesto,
že mají popelnici na bioodpad. Je jen
otázka času, kdy budou vyfoceni náhodným svědkem nebo třeba fotopastí a následně pozváni k přestupkové
komisi. Stejně tak je to i v případě,
kdy neukáznění občané vhodí do kontejneru na tříděné odpady (papír, plasty, sklo, elektroodpad nebo kontejner
na oděvy) směsný odpad, který obsah
vytříděného odpadu znehodnotí, nebo
v jiném případě, kdy jsou nejrůznější
odpady odkládány u sběrných hnízd
- barevných kontejnerů.

Zpravodaj obce Velký Osek
Přesto se stalo, že pár občanů
přineslo na stanoviště televizory a objemný odpad, který mohou celoročně
odložit v obecním dvoře. Na základě
těchto zkušeností si dovolím jednu radu:
Čtěte pozorně a do konce informace
o podobných akcích! Není vám něco
jasné? Podívejte se na internetové
stránky obce, zavolejte nebo napište
e-mail.

I nadále bychom rádi udrželi poplatek za odpady ve stejné výši, tedy
500,- Kč na občana, a proto je třeba hledat možné rezervy ve způsobu,
jak nakládat s odpady s co největšími úsporami nejen ze strany obce,
ale i všech občanů.

Foto: Jiří Otta

Nejdůležitější
změny, kterými
došlo nebo v blízké době dojde
k úsporám:
- provoz obecního dvora, tak aby objemný odpad, stavební suť, vysloužilé
elektrospotřebiče (televize, počítačové
monitory, tiskárny, lednice, mrazáky,
pračky, myčky, vysavače, sporáky, elektrické bojlery, zářivky, apod.), náplně do
tiskáren, jedlé oleje, motorové oleje,
pneumatiky bylo možné odevzdat kdykoli a provozní dobu přizpůsobit tak,
aby měli možnost i ti občané, kteří dojíždí do zaměstnání, tedy i v neděli,
- zajistit odběratele odpadů nebo vysloužilých výrobků zpětným odběrem
tak, abychom nemuseli platit svozové
společnosti, ale tyto komodity byly odebírány zdarma nebo abychom obdrželi
od kolektivních systémů příspěvek za
zpětný odběr,
- navýšení počtu sběrných nádob –
barevných kontejnerů na papír, plast,
sklo, vysloužilé drobné elektropřístroje
a textil,
- úplné zrušení svozu objemného odpadu – občané mají přístupný obecní
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dvůr, kde tento odpad mohou odložit
průběžně po celý rok (při posledním
mobilním svozu objemného odpadu na
podzim 2014 bylo svezeno pouze 1,6 t
objemného odpadu, což je vzhledem
k cenám za tuto službu neekonomické)
- pro příští mobilní sběry nebezpečných
odpadů (jaro a podzim) se počítá se
zkrácením čekací doby na jednotlivých
stanovištích při sběru (i za čekací dobu
platíme!)
- se zkvalitněním a zlevněním nakládání s odpady na hřbitově se počítá
v brzké době – dva velkoobjemové kontejnery (plechové vany) budou nahrazeny dvěma černými plastovými kontejnery a hnědými plastovými popelnicemi
na bioodpad. Režim svážení odpadů
bude stejný jako svozové dny v obci.
Na hřbitově jsou rovněž v části za bývalou smuteční síní umístěny kontejnery
na třídění plastů a papíru.
Ilona Tučímová
+420 607 086 367
tucimova@velky-osek.cz

ODPADY A MY

Poděkování si rovněž zaslouží Petr
a Andrea Kratochvílovi, kteří darovali
obci vzrostlou sazenici buku, který byl
vysazen před vchodem do základní
školy. V neposlední řadě musím poděkovat panu Václavu Polákovi, který daroval obci sazenice dubu a topolu. Duby
byly použity k dosadbě aleje při Bačovce, v bývalých zahrádkách, topoly pak
doplnily výsadbu na fotbalovém hřišti.

Současně bych rád poděkoval
i všem občanům, kterým není lhostejný
stav zelených ploch před jejich domy.
V mnohých případech nezůstane jen
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Začalo jaro, oteplilo se. S přílivem
slunečních paprsků a nové energie
se pouštíme do práce na zvelebování
domácností a zahrádek. Mezi spoluobčany se najdou i tací, kteří neváhají
a přijdou pomoci při zvelebování naší
obce.
Dík patří zástupcům všech spolků
i jednotlivcům, kteří neváhali a pomohli 11.04. při tradičním jarním úklidu
v různých částech Oseka. Já osobně
chci poděkovat především „Májovcům“
a členům Svazu osob postižených
civilizačními chorobami, jejichž někteří
členové neváhali a přijeli pomoci s úklidem až z Poděbrad. Tahle různorodá
parta pomohla uklidit okolí hlavní silnice
z Kolína do Poděbrad, vstup do lužního lesa v okolí bývalé sběrny. Podařilo
se dočistit prostor za garážemi, kde se
dlouhá léta naši sousedé zbavovali nejrůznějšího odpadu. Takže ještě jednou
za mě: „Děkuji všem.“

Zastupitelstvem obce byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Velký Osek (OZV
o odpadech), s přílohou. Celá OZV
o odpadech je přílohou tohoto vydání
Osečanu. Věřím, že až se s ní občané
seznámí, nebude docházet k situacím,
které jsem popisovala výše a které jsem
zaznamenala při svozu nebezpečných
odpadů, který proběhl v obci 9. května.
Informace o tom, jak odpady třídit,
kdy a kam je odkládat, jsou minimálně 2x za rok uveřejněny v Osečanu
a mobilní svoz je avizován na samostatném letáku, kde výslovně při posledním
svozu stála informace, že se bude
svážet pouze nebezpečný odpad i informace o tom, že objemný odpad
(např. nábytek, pneumatiky a vysloužilé
elektrospotřebiče) je možné v tento den
předat pouze na obecním dvoře naproti
obecním úřadu obce Velký Osek, který
byl v době mobilního svozu mimořádně
otevřen i v sobotu.

ZPRÁVY Z OBECNÍ
POLICIE
V noci ze 4. na 5.ledna někdo odložil
na pozemek rodinného domu v ul. Chelčického asi tříměsíční štěně křížence.
Jelikož se nepodařilo zjistit majitele,
bylo štěně předáno do útulku pro opuštěná zvířata v Kolíně.
Dne 05.01. byl odchycen pes v ul.
Revoluční. Místní znalostí je majitel psa
znám, a jelikož se jednalo o opakovaný odchyt notorického útěkáře, byl pes
předán majitelce, která musela sáhnout
do své peněženky a zaplatit blokovou
pokutu za porušení obecně závazné
vyhlášky o volném pobíhání psů po veřejných prostranstvích v obci.
Dne 15.01. byl nalezen u nákupního
střediska v ul. Komenského mobilní telefon zn. LG. Šetřením se podařilo zjistit
nezletilou majitelku, které byl telefon,
za přítomnosti zákonného zástupce,
navrácen.
04.03. oznámil všímavý občan obecní policii, že se v okolí Husova náměstí pohybují zřejmě podomní prodejci.

Hlídka na místě ztotožnila dvě osoby
s kancelářskými deskami, typickými
pro podomní prodejce. Jelikož se však
nepodařilo prokázat nabízení služeb
nebo zboží, byly tyto osoby upozorněny
na platnost obecně závazné vyhlášky
o zákazu podomního prodeje v obci
bez dalšího postihu. Žádáme proto
všechny občany, aby byli obezřetní při
nájezdech těchto podomních prodejců
do naší obce, neváhali kontaktovat
strážníky a nebáli se nabízení těchto
služeb dosvědčit.
Dne 13.3. oznámili dva občané,
že mají násilně otevřené garáže v ul.
Smetanova. Hlídka OP na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě,
u obou garáží byly vypáčeny zámky,
a jelikož zde bylo důvodné podezření
ze spáchání přečinu krádeže vloupáním bez ohledu na výši škody, byla na
místo přivolána PČR, která si událost
převzala k dalšímu šetření.
Při kontrole dodržování nejvyšší
povolené rychlosti v ul. Revoluční dne
18.03. byl zjištěn řidič vozidla, který ne
jen, že tuto rychlost překročil, ale též
na výzvu nepředložil řidičský průkaz.
Přivolaná hlídka PČR lustrací zjistila,

že tento řidič nikdy nevlastnil řidičské
oprávnění, událost byla oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení
a řidiči hrozí sankce v rozmezí 25 000
– 50 000 Kč.

Pohodové dny Vám všem
přejí 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

PODĚKOVÁNÍ
OBČANŮM OBCE
Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se dne 11. 4. 2015
zúčastnili akce ,,Z“, která se konala
pod záštitou obce Velký Osek, za účelem údržby veřejných prostranství.
Zejména bych rád poděkoval mysliveckému sdružení Pětidubí, které pokračovalo i letos v revitalizaci sadu za
Geoindustrií. Dále členům rybářského
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spolku, kteří provedli udržovací práce
na vodním toku Bačovka, v prostoru
bývalých zahrádek. Nelze opomenout
ani spolek osob postižených civilizačními chorobami a Májovce, kteří společnými silami provedli úklid odpadů za
garážemi u benzínové pumpy a dále
pokračovali v úklidu při hlavní silnici
a cyklostezkách směr Veltruby a Libice
nad Cidlinou. Velký dík pak patří i všem
občanům, kteří neváhali přiložit ruku
k dílu, za jejich přispění byla zlikvidována černá skládka pneumatik v lesíku u písáku a proveden úklid u požární nádrže. Všem, kteří uklízeli, i těm,
kteří se podíleli na přípravě této akce,
velice děkuji a doufám, že se ve stejně
hojném počtu sejdeme i příští rok.
Ing. Svatopluk Čech
výbor životního prostředí
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OBDRŽELI JSME DOTACI,
BIODPAD BUDEME TŘÍDIT
KOMFORTNĚJI
V rámci projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Velký Osek“ jsme
obdrželi od SFŽP dotaci, ze které dojde
k pořízení 1 300 ks nádob na shromažďování biologicky rozložitelného odpadu od občanů a 2 ks velkoobjemových
kontejnerů na biologicky rozložitelný
odpad pocházející z údržby zeleně,
včetně nájezdové plošiny.

V obci jsou dnes dvě velikosti nádob
240 a 120 l. S většími nádobami je horší manipulace a velkou váhou praskají
úchyty pro vyprazdňování.
Ilona Tučímová

Přesně v duchu tohoto citátu se 18
dětí z naší Mateřské školy ve Velkém
Oseku, společně se svými rodiči, sourozenci a učitelkami Evou, Nelou a Renatou, sešli v sobotu 23. 5. v Jestřabí
Lhotě na opět výborně zorganizovaném
3. ročníku Olympiády mateřských škol.
Přijeli jsme si užít dopoledne plné her,
sportovních dovedností, příjemných zážitků. Sluníčko po celé dopoledne svítilo
na vztyčenou olympijskou vlajku a kouzlilo všem na tváři úsměvy. Po hravém
sportování přišly na řadu vážnější záležitosti. Běh na 40 metrů chlapci i dívky,
hod do dálky chlapci a dívky a smíšená
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KERAMICKÝ KROUŽEK

Předškolní děti budou mít opět
dohodu s MŠ.
Jindra Štěpařová

INFORMACE ŘEDITELKY
MZŠ

EZKE1͗

Vážení rodiče, konec školního roku
je za dveřmi, proto bych vás ráda informovala o změnách, které nás čekají
v příštím roce.
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štafeta. Za naši školku nastoupili odvážní
borci a hned v prvním závodě – běhu na
40 metrů – jsme se radovali z úžasného
1. místa Prokůpka Křičky. Další medaile
se nám již získat nepodařilo, ale to nám
vůbec nevadilo.
Běhu na 40 metrů dívek se zúčastnila
Zuzanka Richterová, která zároveň házela i do dálky. Za chlapce do dálky hodil Davídek Zubaj. Smíšená štafeta byla
složena ze čtyř dětí – Pepíčka Holuba,
Magdalenky Rypkové, Simonky Kysilkové a Ondráška Charouse.

let nestanou legendami … Kdo ví?
Prozatím patří všem dětem, rodičům,
organizátorům i všem ostatním náš veliký dík.
Za MŠ V. Osek Eva Žilková
Foto: Lucie Vokálová

Neopomenu vyjmenovat ani další
skvělé sportovce: Jeníka Legra, Tomáška Bendu, Adélku Galusovou, Šimonka
Zamazala, Kryštůfka Škrabánka, Toníka Baudyše, Kubíčka Vokála, Pepíčka
Špačka, Fanouška Kratochvíla, Zdendu
Čápa a Kačenku Kalinovou.
Protože lásku ke sportu, zápal, plné
nasazení a veliké srdce určitě všechny
tyto děti mají, počkejme si, zda se za pár

ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ VELKÝ OSEK

Dospělí si vše budou hradit sami,
přímo na místě v keramické dílně. Ceny
materiálu a el. energie budou upřesněny
na vyvěšených plakátech v září 2015.

/sKdE1:h/>͗
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„Nezáleží na tom, kolik gólů jsi dal,
počet bodů, které sis připsal, rekordy,
které jsi překonal, trofeje, které jsi získal
nebo na počtu soupeřů, které jsi porazil.
Jelikož velkého sportovce dělá velké srdce. Jen ti s největším srdcem, zápalem,
plným nasazením a především láskou
ke sportu, se stávají legendami.“

MZŠ ve Velkém Oseku pořádá
od října 2015 keramický kroužek pro
dospělé a předškolní děti.

ZPRÁVY Z OBECNÍ MATRIKY
(ÚNOR 2015 – KVĚTEN 2015)
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KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Během druhé poloviny roku nás
bude tedy čekat změna. Stávající hnědé
popelnice budou vyměněny za nádoby
určené na sběr bioodpadu. Nové nádoby
jsou s otvory, které zajišťují provětrávání
a odpar vody z ukládaného odpadu.

ϴϬůĞƚ͗
ϴϱůĞƚ͗
ϵϬůĞƚ͗
ϵϭůĞƚ͗
ϵϮůĞƚ͗
ϵϯůĞƚ͗

Zpravodaj obce Velký Osek

Tento automat byl do školy zaveden v rámci projektu „Ovoce do škol“.

S obsahem automatu jsem velmi nespokojena a kvalita ovoce nebo zeleniny je
často velmi špatná. Cena mléčných
výrobků je vysoká. Spolupráce s ﬁrmou sídlící v Opavě nebyla příliš dobrá.
Na naše upozornění, že v automatu je
zkažené ovoce, reagovali pozdě nebo
vůbec. Myslím, že kvalitu zhoršovala
i vzdálenost dopravy. Rozhodla jsem se
tedy tuto smlouvu ke konci školního roku
vypovědět. V příštím školním roce nám
bude ovoce a zeleninu dodávat ﬁrma
ze Svaté Kateřiny u Kutné Hory.
Doufám, že produkty budou čerstvé
a hlavně je budeme rozdělovat dětem
přímo do tříd. Mléčné výrobky budeme
odebírat z Madety nebo z Poděbrad.
Výuka angličtiny.
V následujícím školním roce se změní výuka angličtiny v první a druhé třídě. Dosud se vyučovalo podle projektu
Super Nature. Cena učebnic je vysoká
a jejich doprava z Izraele komplikovaná.
Výuka bude probíhat dvě hodiny týd-

ně jako dosud, pouze zvolíme levnější
a dostupnější učebnice. Kvalita výuky
se nezmění.
Výuka plavání.
Plavecká škola paní Hraničkové dostala výpověď z Vodního světa v Kolíně.
Výuku plavání bude organizovat přímo
Správa městských sportovišť Kolín (informace naleznete na stránkách Vodního
světa). S návrhem smlouvy nejsem příliš
spokojená, protože je v ní několik nejasností. Nevím nic o kvaliﬁkaci instruktorů.
Pan ředitel Širc plánuje proškolení personálu teprve v následujícím období. Cena
výuky bude pravděpodobně vyšší. O tom,
zda ponecháme plaveckou výuku v ŠVP
budeme ještě jednat se SRPDŠ. Jsem si
vědoma důležitosti této výuky, ráda bych
ji zachovala, ale musí být vedena kvaliﬁkovanými lektory, za rozumnou cenu
a hlavně musí být zajištěna bezpečnost
dětí. Zatím nejsem přesvědčena, že vše
bude řádně zajištěno. O vývoji situace
vás budu informovat.
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Výuka pracovního vyučování.
Ve sklepě školy jsme vybudovali prostory pro výuku technické výchovy. Vrátíme se tedy k výuce tzv. dílen. Výuka bude
probíhat na druhém stupni. K tomuto kroku jsme přistoupili, abychom děti motivovali k technickým oborům a rozvíjeli jejich
manuální zručnost. Byli jsme podpořeni
TPCA, která nám poskytla sponzorský
příspěvek 12 000Kč na nákup nářadí.
Touto cestou děkujeme. Byly bychom
rádi, kdyby nás podpořily i osecké ﬁrmy.
Školní družina
V následujícím školním roce zvýšíme poplatek za školní družinu na 400Kč
za pololetí, abychom pokryli náklady
na spotřebovaný materiál.
Mgr. Zuzana Strejčková
ředitelka MZŠ Velký Osek

ZDRAVOTNÍ HLÍDKY
NA OKRESNÍM KOLE
V KOLÍNĚ
28. dubna 2015 se konalo jako již
každoročně Okresní kolo hlídek mladého zdravotníka. Letošní rok reprezentovalo naši školu 5 hlídek:
hlídka č. 1 – 3. třída
= velitel Amálie Kraftová
Jan Koška, Michaela Baštecká, Lucie
Žemlová, Lucie Hartmanová
- začínající nováčci ustáli krásné
10. místo
hlídka č. 2 – 4. třída
= velitel Bára Mokráčková
Kateřina Kubišová, Diana Fagošová,
Dominik Mach, Matěj Légr
- ostřílení vítězové z loňského roku
letos skončili ve velké konkurenci
na 3. místě, budeme jim přát příští rok
super rozloučení s 1. stupněm
hlídka č. 3 – 5. třída
= velitel Eliška Tázlerová
Kateřina Hovorková, Tomáš Bureš,
Radek Krištof, Dalibor Soboslai
- letošní rok ukončili na 1. stupni svou
dráhu na hezkém 6. místě, příští rok je
čeká velký skok na druhý stupeň s vyšší
náročností a těžšími zraněními – přeji
jim hodně štěstí a krásná další umístění
hlídka č. 4 - 6. třída
= velitel Kamila Loskotová
Renata Šámalová, Natálie Váňová,
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Nikola Morávková, Anita Masáková
- tento rok právě tato hlídka přešla do
vyšší kategorie a obsadila nádherné
5. místo
hlídka č. 5 – 7. a 9. třída
= velitel Jana Roubalová
Petr Hotovec, Tereza Holubová, Kateřina Koudelová, Justýna Špinková
- nově postavená hlídka se loučí se svou
velitelkou Janinou, která na naší škole
končí docházku (děkuji ji tímto za její
práci v našem kruhu a přeji mnoho štěstí
při dalším studiu-), skončili na pěkném
8. místě a doufám, že ve své činnosti budou nadále pokračovat.
Všichni zdravotníci si zaslouží
velikou pochvalu za jejich odhodlání
a odvahu při soutěži, ve které se i letošní rok střetli s velice ošklivými i ošemetnými zraněními. Myslím, že získali
spoustu dalších zkušeností, které jim
určitě dodají odvahu do dalšího ročníku
(hlavně těm nejmenším). Děkuji za jejich činnost a bezva kolektiv, přeji všem
krásné prázdniny bez zranění- a načerpání mnoha sil do dalšího ročníku.
vychovatelka
Jana Formánková

SOUTĚŽE
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Ve čtvrtek 23.4.2015 se v Kolíně
konalo okresní kolo biologické olympiády, kam naši školu odjeli reprezentovat
Anita Masáková a Patrik Kopejtko ze
6.B. Museli se vypořádat s vědomostním
testem, poznávačkou živočichů a rostlin
a s obtížným laboratorním úkolem. Kromě toho s sebou vezli ještě zpracovaný
vstupní úkol, jehož hodnocení mělo na
celkový výsledek také vliv. Oba soutěžící
se vedli velmi dobře, Patrik obsadil krásné 4. místo a Anitka místo 6.

Zpravodaj obce Velký Osek
zahrádkář. V mladší kategorii reprezentovali školu Dalibor Soboslai z 5. třídy,
Anita Masáková z 6.B a Jakub Havel
z 6.A. Ve starší kategorii soutěžili Tereza
Mokráčková a Petr Hotovec ze 7. třídy
a Damir Gruncl z 9. třídy. Všichni soutěžící se museli vypořádat s vědomostním
testem, potom je čekalo poznávání rostlin
a poznávání semínek. Nejlépe si v soutěži vedla Anitka Masáková, která obsadila
krásné 3. místo.
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4. - 5. místo - Martin Průcha, Eliška Tázlerová (5. tř.) - 93 bodů
V kategorii Cvrček naši žáci získali
průměrný počet bodů 42,79. Tímto počtem se umístili z 19 škol našeho okresu na 6. místě. V kategorii Klokánek
byli naši žáci ještě úspěšnější. V rámci okresu se této kategorie zúčastnilo
19 škol a naši žáci průměrným ziskem
54,51 bodů obsadili 2. místo.
Monika Vrabcová z 5. třídy v okresním kole obsadila 3. místo.

Následující pondělí, 27. 4. 2015
soutěž pokračovala starší kategorií. Tentokrát se zúčastnili žáci 9. třídy, Jana
Roubalová a Damir Gruncl. V těžké
soutěži Damir obsadil 8. místo a Jana 14.

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE
VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
A VE ŠPLHU
Během měsíce dubna pořádal gymnastický kroužek školní kolo soutěže v
gymnastice a ve šplhu. Podle věku byla
děvčata rozdělena do pěti kategorií.
A kdo byl nejúspěšnější?
kategorie 1. třídy - Kateřina Frintová
a Kateřina Legrová
1. kategorie - Hana Klimentová
2. kategorie - Kateřina Hovorková
a Simona Bursová
3. kategorie - Eliška Pancová
4. kategorie - Kristýna Bendíková
Helena Babáková

kategorie Cvrček

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ
V úterý 5. 5. 2015 se v naší škole
konalo územní kolo Floristické soutěže.
Přihlásilo se celkem 8 soutěžících, naši
školu zastupovaly Anita Masáková z 6.B
a Eliška Kulichová z 9. třídy. Soutěžním
úkolem bylo vytvořit vypichovaný věneček ke Dni matek. Krásné květiny na
aranžování věnovala paní Hana Nesvadbová, která přivezla i odměny pro soutěžící. Patří jí proto velké poděkování. Paní
Nesvadbová také jako odborná ﬂoristka
a hlavní členka poroty měla těžký úkol vybrat tři nejlepší práce. Bohužel, věnečky našich děvčat mezi nimi nebyly. Ale
všechny soutěžící dívky dostaly cenné
rady, jakých chyb se příště vyvarovat
a na co si dát pozor. A všechny si také
svoji práci mohly odnést domů a v neděli ji mohou věnovat svým maminkám.

Všem soutěžícím děkuji za vzornou
reprezentaci školy.
Alena Jílková
kategorie Klokánek

JARNÍ MATEMATICKÉ
SOUTĚŽE PRO ŽÁKY
1. STUPNĚ
MATEMATICKÝ KLOKAN
V pátek 20. března se žáci 2. - 5.
ročníku zúčastnili mezinárodní soutěže
Matematický klokan. Žáci 2. a 3. třídy
soutěžili v kategorii Cvrček, žáci 4. a 5.
třídy v kategorii Klokánek.
Ve školním kole se nejvíce dařilo
těmto žákům:

Soutěžní práce Elišky Kulichové

MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
Také v letošním roce naši žáci jeli do
Kolína na okresní kolo soutěže Mladý

kategorie Cvrček:
1. místo - Filip Eger (3. tř.) - 79 bodů
2. místo - Amálie Kraftová (3. tř.) - 66 bodů
3. - 4. místo - Michaela Baštecká,
Veronika Kohoutková (3. tř.) - 65 bodů
5. místo - Andrea Kolouchová (třída 2. A)
- 63 bodů
kategorie Klokánek:
1. místo - Monika Vrabcová (5. tř.)
- 100 bodů
2. místo - Tomáš Bureš (5. tř.) - 96 bodů
3. místo - Jakub Svoboda (5. tř.) - 94 bodů

PYTHAGORIÁDA
V úterý 24. března se žáci 4. a 5. třídy
zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci řešili celkem 15
úloh. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:
1. místo - Martin Průcha (5. tř.) - 14 bodů
2. místo - Max Gruncl (4. tř.) - 11 bodů
3. - 4. místo - Tomáš Rojčík, Dalibor Soboslai - 10 bodů
Dalšími úspěšnými řešiteli byli Tomáš
Bureš, Pavel Vojtěch a Monika Vrabcová. Všichni tito žáci postoupili do kola
okresního, které se konalo 12. května
v Kolíně. I bez našeho největšího favorita
Martina Průchy, který se v době konání
okresního kola nacházel na výměnném
zahraničním pobytu ve Španělsku, naši
školu velmi dobře reprezentovali ostatní
soutěžící. Všichni dosáhli 9 a více bodů
a tím se probojovali mezi 30 úspěšných
řešitelů kola okresního.
Helena Babáková

DEN ZEMĚ
Na naší škole už se stalo tradicí,
že si každoročně připomínáme Den
Země. Letos to bylo trochu s předstihem,
už 20.4. Jako každoročně byl na tento
den pro žáky školy připraven různorodý program. Žáci 1. stupně absolvovali
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besedu s názvem DOODPADU, kterou
připravila ﬁrma Vodos Kolín. Děti se při
ní dozvěděly, co všechno patří či nepatří do odpadního potrubí, a co můžeme
a nemůžeme do odpadu vypouštět. Nově
nabyté znalosti si mohly hned vyzkoušet
v pracovních listech a dokonce si z besedy odnesly i drobné odměny. Další besedu měl pro nás připravenou pan Michal
Procházka ze sokolnické společnosti
TEIR. Tentokrát byla na téma "Lovci a
jejich kořist". Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací o způsobech lovu
i o obranných strategiích jednotlivých
živočichů. A velký úspěch samozřejmě
jako každoročně měla živá zvířátka,
která s sebou pan Procházka přivezl.
V dalších hodinách se žáci 2. stupně
věnovali plnění úkolů pro školní recyklační program Recyklohraní. Každá třída
dostala své zadání a zpracovávala úkoly
na téma třídění, zpětný odběr a recyklace. Výsledky nám přinesou další body do
programu a ty pak budeme moci vyměnit
za zajímavé odměny.
V odpoledních hodinách se jednotlivé třídy vydaly na úklid obce. Každá
třída opět měla přidělený svůj úsek, který
měla vyčistit od odpadků. Před odchodem na úklid jsme se ještě mohli seznámit s novým obecním pomocníkem
- multifunkčním vozem.
Poděkování patří ﬁrmě Vodos a sokolnické společnosti TEIR za zajímavé
besedy, obecnímu úřadu a výboru pro životní prostředí za spolupráci a předvedení multifunkčního vozu, panu Kolínskému
za dodání rukavic, pytlů a zajištění odvozu odpadků. Všem žákům a učitelům
školy děkuji za úklid obce.
Alena Jílková
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užili si ohně, proběhali a zasoutěžili si ve
svých maskách. Celé akce se zúčastnila
všechna tři oddělení i školní klub 4. třídy.
Na hřišti jste ten den mohli vidět okolo
100 čarodějů a čarodějnic!

INDICKÉ ODPOLEDNE
S BHAWNOU
V pondělí 25. května 2015 se žáci
naší školy zúčastnili indického odpoledne s Bhawnou. Program připravila naše
rodilá mluvčí Bhawna Vajglová se svými
přáteli. A to v anglickém jazyce.

Vychovatelky ŠD

Dozvěděli jsme se spoustu informací
o současné Indii, ale také zajímavosti
z její historie. Indie je neskutečná, je obrovská, rozmanitá. Mají tam hory, pouště,
čajové plantáže, pralesy, pláže i nádherné chrámy.
Moc se nám zalíbily indické tance,
jako by vyprávěly celé příběhy. Protože
většina tanců byla velmi rytmická, radostná a nám laikům srozumitelná, s chutí
jsme si s indickými přáteli zatančili i my.
Měli jsme možnost ochutnat i některé indické speciality, které vynikaly rozmanitostí chutí. Indické koření dalo nový
impulz našim chuťovým pohárkům.
Někteří z nás si odnesli i malý suvenýr
– tetování hennou.
Pomocí jednoduchých joginských
pohybů jsme čerpali novou energii, však ji
budeme právě teď ke konci školního roku
potřebovat.
NAMASTE, Bhawna!
Alena Šašková a sedmá třída

Zpravodaj obce Velký Osek

ÚSPĚŠNÉ AKCE VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ MASARYKOVY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VELKÝ OSEK
ČARODĚJNICE
30. dubna jsme ve školní družině
jako každý rok pořádali PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Celá akce byla zahájena ve
13 hodin upálením velké čarodějnice, kterou si děti samozřejmě vyrobily
samy. Po té jsme společnými silami vařili
a čarovali v kotlíku přímo na ohni velikou
vařečkou kouzelný lektvar (čaj) z bylinek.
Děti si je přinesly od maminek z domova
a postupně je vhazovaly s kouzelnými
názvy do bublajícího kotlíku. Po občerstvení tímto chutným kouzelným nápojem začalo samotné opékání buřtíků a
topinek, které se prolínalo soutěžemi na
školním hřišti a zahradě. Nebylo to nic
jednoduchého již proto, že skoro všichni
byli oblečeni jak jinak než v čarodějnickém oděvu. Mohli jste si tu třeba hodit
škrpálem do dálky, přejít suchou nohou
přes smrdutý močál, proběhnout slalom
sedmimílovými botami, hodit uhlem do
komínové roury atd. Zkrátka nuda určitě
nebyla. Všichni se zaručeně vyskotačili,

Ročník XX • 2/2015

DÁREK KE DNI DĚTÍ
Na středu 20. května jsme pozvali MOBILNÍ PLANETÁRIUM z Prahy,
se kterým přijel pan Jan Spratek, který
nám poskytl úžasný výklad ke všemu,
co děti zhlédly, a odpovídal jim i na jejich někdy až všetečné otázky. Této akce
se zúčastnily nejen děti ze ŠD, ale i žáci
z 5. i obou 6. tříd = celkem 157 dětí. Všichni byli nejprve seznámeni s programem,
co je v kopuli čeká, jak se v ní můžou
chovat a že se nemusí bát. Potom po 30
ve skupinkách vstupovali do kopule, kde
si lehli a byl jim puštěn ﬁlm s výkladem.
Děti ze ŠD zhlédly ﬁlm „Astronomie pro
děti“ o Sluneční soustavě. Vše probíhalo formou pohádkového vyprávění,
kde panáček Zvídálek prozkoumával se
svým učitelem planety a počítal i všechny
měsíce patřící ke konkrétním planetám.
Na závěr za dobré chování a projevený
zájem o Vesmír jim pan lektor promítl úryvek ze skutečného startu raketoplánů a
družic od Lajky až po dnešní observatoře. Viděli jsme i třesk planet. Pro žáky 5.
a 6. tříd jsme vybrali ﬁlm „Původ života“,
kde zhlédli, jak asi probíhal vývoj naší planety i její okolní Sluneční soustavy. O tom
jak se nedobře chováme ke své planetě a
jak to tu může vypadat během dalších let.
Celý den se v kopuli planetária střídala skupinka dětí za skupinkou až do 15.
hodiny. Pan Spratek byl velice spokojen
s vystupováním a zvídavostí dětí a žáků
naší školy a těší se na další spolupráci
s námi. Kromě úžasného výkladu nám
předal i zajímavé instruktážní a testové listy, které mohou žáci ještě využít i při vyučovacích hodinách odborných předmětů.
Vychovatelky ŠD

JARNÍ PRODEJNÍ TRH
S návratem dětí z vánočních prázdnin začaly ve škole rozsáhlé přípravy
na jarní prodejní trh. Děti s učiteli vymýšlely, co vhodného vytvořit k velikonoční
výzdobě, či který výrobek by ostatní zaujal tak, aby si ho návštěvník trhu zakoupil.
Ve všech třídách a na kroužku keramickém a výtvarném se urputně začalo vyrábět. Děti z 1. stupně poprosily maminky a
babičky, zda by nějakou domácí dobrotou
nepřispěly do školní kavárničky.
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pila dětské výrobky a ještě si poseděla
v kavárně, kde si každý mohl vybrat z široké nabídky občerstvení. Nechyběla ani
ochutnávka školních svačin, které jsou
dětem od začátku tohoto školního roku
nabízeny. Návštěvníci školy si také prohlédli učebny žáků 1. i 2. stupně, jednotlivá oddělení školní družiny, tělocvičnu,
cvičnou kuchyňku, počítačové učebny.
Po 18. hodině se škola začala opět
vyprazdňovat. Prodejní stolky zůstaly
prázdné, kavárnička osiřela. Školní prodejci začali přepočítávat utržené peníze.
Celkový čistý výtěžek z trhu činil
30 278 Kč. Škola bude zase krásnější.
Utržené peníze použijeme na její vnitřní
i vnější výzdobu.

V úterý 31.března přípravy vrcholily.
Prodejní stolky se po obědě začaly zaplňovat nejrůznějšími předměty určenými
k prodeji, školní jídelna se měnila v útulnou kavárničku, učebna fyziky a chemie
v místnost určenou k předvádění chemických pokusů, v tělocvičně se připravovalo
sportovní nářadí. V 16 hodin se škola zaplnila návštěvníky. Někteří žáci prodávali,
další provázeli návštěvníky školou, žáci
deváté třídy předváděli chemické pokusy, dívky obsluhovaly ve školní kavárně.
Během dvou hodin se ve škole vystřídal
velký počet návštěvníků. Většina zakou-

Děkujeme všem, kteří si přišli naši
školu prohlédnout a nákupem výrobků
přispěli ke zkrášlení školy. Děkujeme
ochotným maminkám a babičkám za
dobroty, které připravily do naší kavárny.
Těšíme se na další setkání s vámi všemi
při dalších školních akcích.
Helena Babáková

POČÍTAČOVÝ KURZ V MZŠ
VELKÝ OSEK
Každý čtvrtek po dobu dvanácti týdnů se scházela skupina počítačových
začátečníků z řad veřejnosti v počítačo-

vé učebně Masarykovy základní školy za
cílem proniknout do tajů digitálních technologií. Během počítačového kurzu se
seznámili se základy práce s počítačem
a s operačním systémem Windows. Pronikli do správy souborů, vytváření složek,
kopírování a přesouvání souborů a složek. Na internetu si ukázali hlavně využití
v běžném životě například vyhledávání
dopravních spojů, mapy a komunikaci.
Účastníci využili svých emailových účtů
nebo jim byl zřízen nový účet, naučili se
a procvičili si posílání zpráv a vkládání
příloh. V textovém editoru Word si ukázali psaní textů, základy formátování textu,
číslované seznamy, odrážky a vkládání
obrázků. V několika hodinách se zabývali
digitální fotograﬁí, naučili se ukládat fotograﬁe do počítače, jejich následnou úpravu, vkládání efektů a další. Opakování
či samostudiu se mohli účastníci věnovat
i v domácím prostředí, neboť celý kurz byl
k dispozici jako e-learning v prostředí programu Moodle. Snahou MZŠ Velký Osek
bylo poskytnout široké veřejnosti znalosti pro používání moderních technologií
v běžném životě, a tím pomoci účastníkům, aby ztratili obavu pracovat s počítačem a mohli jej využívat jako prostředek
ke spojení se světem, se svými blízkými,
ale i pro své větší uplatnění na trhu práce.

28. 5. 2015 se žáci 8. a 9. tříd
zúčastnili okresního kola ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE. Na družstvo děvčat
a chlapců čekaly tyto disciplíny: běh na
60 m, vrh koulí nebo hod míčkem, skok
vysoký nebo daleký a pro chlapce běh
na 1000m a pro děvčata na 800m.
Za velmi nepříznivého počasí padaly i osobní rekordy. Chlapecké družstvo ve složení Jan Bareš, Daniel Bezucha, Martin Dohanič, Hynek Novotný
a Miroslav Karban obsadilo 3. místo ze
14 družstev. Družstvo dívek ve složení
Adéla Bohatá, Markéta Hartmanová,
Marina Hanková, Barbora Houžvičková
a Anna Košatová mezi 14 družstvy zvítězilo a postoupilo do krajského kola.
Václava Seifrtová
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POHÁR ROZHLASU
- MLADŠÍ ŽACTVO
Žáci 6.- 7. ročníku soutěžili v tradičním atletickém závodě družstev POHÁRU ROZHLASU. Soutěže se zúčastnilo
16 škol. Chlapci obsadili šesté a dívky
sedmé místo.Všem patří pochvala za kolektivní podporu a za dosažené výkony.

MS V LEDNÍM HOKEJI

Dvě pomyslné bramborové medaile
přivezli žáci z 8. - 9. tříd z týmové atletické soutěže - Poháru rozhlasu.

STŘEDOČESKÝ
TANEČNÍ POHÁR
Třetí místo získaly dívky Johana
Kraftová a Kamila Loskotová na Středočeském tanečním poháru se svojí
skladbou Blue ball.

ŠTAFETOVÝ POHÁR
Žáci z 1.stupně naší školy dokázali
postavit štafety a poměřit si síly s ostatními družstvy . Štafeta na 8x 100 m ve
složení Jan Žilka, Jakub Svoboda, Aneta Slavíková, David Kruliš, Tomáš Kalaš, Kačka Hovorková, Tereza Hanková
a Natálka Reisichová přivezli stříbrné
medaile za druhé místo. V doplňkové
disciplíně skoku dalekém se na třetím
místě umístila Natálie Reisichová a na
první místo vyskočil David Kruliš.
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SÁLOVÁ KOPANÁ
8. - 9. TŘÍDA
Chlapci svým velmi disciplinovaným a kolektivním výkonem vybojovali
druhé místo v okrskové skupině sálové
kopané, a tím i postup nejen na okresní
kolo, ale také na Kolínské sportovní dny.
Dominiku Maškovi, Danielu Bezuchovi,
Janu Kulíčkovi, Martinu Dohaničovi,
Miroslavu Karbanovi, Janu Barešovi
a Aleši Kubíkovi děkujeme za vzornou
sportovní reprezentaci školy.

POHYBOVÉ SKLADBY
V Kolíně na přehlídce pohybových
skladeb v kategorii Dua získala dvojice
Vendula Macurová a Adéla Závorková
stříbrnou medaili. Kamila Loskotová
a Johanka Kraftová vytančily třetí místo.
Skupinová skladba Lentil´s v provedení osmi dívek ze sedmého, osmého
a devátého ročníku obsadila páté místo.

OSECKÁ LAŤKA
- 21. ROČNÍK
V letošním ročníku se soutěžilo
v osmi kategoriích. Do velkoosecké
školy přijeli žáci nejen z Kolína, Velimi,
Poděbrad, Býchor, ale i z Řečan a Přelouče. Naši závodníci využili domácího
prostředí a vystoupili na stupně vítězů.
Zlatou medaili získal osobním výkonem
155 cm Dominik Král ze sedmé třídy.
Třetí místa obsadili Anna Košatová
(135 cm), Miroslav Karban (150 cm)
z osmé třídy a Daniel Bezucha
(165 cm) z třídy deváté. Čtvrté místo obsadil Vojtěch Baloun ze šestého
ročníku.

Romana Hartmanová

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
- VÝSLEDKY
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VYBÍJENÁ DÍVKY
12. 5. 2015 jsme vyjeli do Prahy do
O2 Arény. Na vlastní kůži jsme nasáli atmosféru MS v ledním hokeji. Viděli jsme
zápas Kanada - Rakousko. Fandili jsme
tak urputně, že odměnou pro nás bylo
zhlédnutí jedenácti gólů. Zápas skončil
stavem 10:1 pro Kanadu. Věřím, že žáci
na tento den budou dlouho vzpomínat.

POHÁR ROZHLASU
- STARŠÍ ŽACTVO

Tým sestavený z dívek 4. - 5. ročníku se na domácích hřištích zúčastnil okresního kola ve vybíjené. I přes
chladné počasí dívky statečně bojovaly
a umístily se na čtvrtém místě.
Vybíjená 28. 4. 2015

kategorie dívky

1

2

3

4

5

6

7

body

pořadí

1

x

3:5

4:5

3:4

1:11

2:7

4:8

0

7.
4.ZŠ Kolín

2

5:3

x

5:1

1:5

1:7

7:3

4:6

9

4.
MZŠ Velký Osek

3

5:4

1:5

x

2:4

2:7

0:2

2:6

3

6.
ZŠ Poříčany

4

4:3

5:1

4:2

x

5:5

7:3

3:5

13

3.
Týnec n.L.

5

11:1

7:1

7:2

5:5

x

6:5

5:8

13

2.
Kostelec n.Č.l

6

7:2

3:7

2:0

3:7

5:6

x

1:3

6

5
1.ZŠ Kolín

7

8:4

6:4

6:2

5:3

8:5

3:1

x

18

1
3.ZŠ Kolín
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OBECNÍ KNIHOVNA VELKÝ OSEK
INFORMUJE
Tak už je to tady, léto klepe na dveře, dovolená a prázdniny jsou téměř
na dosah. Volné dny lákají k odpočinku,
ale je také více času na zajímavé čtení,
ať už to jsou knihy nebo časopisy. Určitě
mnozí z vás zavítají i do naší knihovny
a „vybaví se“ dostatečně četbou. Je
z čeho vybírat, nabízíme literaturu všech
žánrů, také výběr z časopisů je pestrý.
Z časopisů si můžete vypůjčit Týdeník
Květy, Instinkt, Vlasta, Tina, Praktická
žena, Praktická Slovenka/dříve Dorka/,
Ona ví, Sandra, Burda, Chatař a chalupář, Zahrádkář, Udělej si sám, Bydlení, Domov, Můj dům, Náš rodinný dům,
Recepty prima nápadů, Koktejl, Knihovnička Recepty, Cinema, Bravo, ABC,
Čtyřlístek a další neperiodická zvláštní
vydání k různým příležitostem jako jsou
Vánoce, Velikonoce aj.
Co nového se událo v naší knihovně
od zimy?
Tradičně na jaře v březnu „Měsíci
čtenářů“ navšívily knihovnu dvě třídy
prvňáčků: 1.A s paní učitelkou Kampeovou a 1.B s paní učitelkou Šátkovou.
Heslo letošního měsíce bylo“Tátové
čtou dětem“. Cílem je nejen vzbudit
zájem dětí o čtení, ale i prohloubení
vztahu dítě-táta. Výzkumem bylo zjištěno, že nejméně čtou svým dětem
právě otcové. V naší dnešní uspěchané době se tyto citové vazby, které při
četbě vznikají, pro nedostatek času dospělých vytrácejí ke škodě dětí i rodičů.
Prvňáčkové se seznámili s knihovnou,
výpůjčním řádem, jak se knihy půjčují, jak s nimi zacházet, jaké knížky a
časopisy si mohou půjčit domů, viděli různé zajímavosti a hlavně – mohli
si vše prohlédnout na vlastní oči. Poznali,
že spousta jejich oblíbených pohádkových a večerníčkových postaviček
má svou knižní podobu. Zpět do školy
odcházeli s drobnými dárečky, sladkostmi, záložkami a informačními letáčky
knihovny V. Osek. Těšíme se na nové
čtenáře! Dobrá zpráva je i pro naše
uživatele PC a internetu v knihovně.
Žádost na MK ČR o grant na nový
počítač a program /VISK 3/ pro naši
obecní knihovnu byla kladně vyřízena. Můžeme se tedy těšit na brzkou
instalaci.

Z knižních novinek naší knihovny za
poslední období.
Knihy, které zaujmou převážně čtenářky: pokračování slavného /též zﬁlmovaného/ příběhu B. Jonesové, tentokrát
již třetí volné pokračování- „Bridget Jonesová: Láskou šílená“ /Fielding/-hrdinka po 16 letech. „Narozeniny“ /Steel/příběh úspěšné odbornice na bydlení
a životní styl a její rodiny, kde ona, její
muž a dcera slaví narozeniny.
Z českých autorek to jsou knížky:
„Ulovila jsem ho v buši“ /Pawlowská/-zamilovaná zralá bílá žena a její milostný
románek v Africe, „Bloďatá stíhačka“/
Monyová/- problémy s výběrem partnera, „ Prstýnek z levandule“ /Teremová/životní příběh čtyřicetileté psycholožky,
„Spoutaná láskou“ /Baumruková/ - příběh mladé Češky, která nečekaně získá
dědictví po tetě-domek u moře ve Španělsku. „ Koně za plotem“ /Beránková/současná česká vesnice se šarvátkami
mezi sousedy, „Holky, hurá, Texas!“/
Beránková/ - 8 českých žen na jezdeckém kurzu na ranči v Texasu v USA. Kdo
si rád přečte příběh z dob dávno uplynulých jistě si nenechá ujít tituly jako:
„Smrt nosí rudé škorně“ a „Kdo ohněm
zachází“ /Hrdlička/- historické romány
s detektivní zápletkou ze středověké
Prahy let 1396-1399, kdy vraždy na Starém Městě vyšetřuje podrychtář Václav
od Černého koně, hrdina, který je historicky doložen. Podobně se se zločinem
střetává pan Oldřich z Chlumu, známá
literání postava románů V. Vondrušky,
tentokráte ve „Znamení rožmberské
růže“, z doby Přemysla Otakara II. „Město hříšníků“ /Přibský/- Basilej roku 1433
v době konání církevního koncilu - české husitské poselstvo přijíždí na učené
disputace s katolickými preláty o správný
výklad Písma svatého, děj knihy končí
30.5. 1434 bitvou u Lipan.
Detektivní a dobrodružný žánr:
„Svědkyně ohně“ /Kepler/ - švédské severské krimi - zločin v domě výchovné
pěče pro mládež, „Bič“/Francis,D./ - žokej po zranění, když již nemůže aktivně
závodit se stává soukromým detektivem,
který se stále pohybuje v prostředí dostihů, neboť i zde se objevuje zločin.
„Srdíčko“ /James/ - příběh s prvky horo-

ru, hrdinku v novém domě pronásledují
přízraky a jde jí o život. „Pegasův pád“ /
Burke/-autor se spolu s hrdinou, detektivem Robicheauxem noří do psychiky
zločinců. Kdo vězí za náhlou smrtí několika lidí v malém městečku na jihu USA?
„Na vlastní pěst“/Rozkovec/- úspěšný
advokát není obviněn z vraždy své ženy,
protože má pevné alibi. Je tomu skutečně tak? Neuvěřitelný příběh z doby
2. světové války „Maskot roty“ osud
chlapce německé národnosti, žijícího
v SSSR, který se z ruského partyzána
stal vojákem wehrmachtu a po válce
nachází ztracené příbuzné v Německu.
Z naučné literatury se musíme zmínit
například o „Hitler a jeho neznámí příbuzní“ /Zdral,W./- unikátní a některé dosud nepublikované poznatky o Hitlerově
původu. „Na co jsem si ještě vzopmněl“
/Petránek/- paměti významné osobnosti
české žurnalistiky, „Sedmdesát velkých
historických bitev“ /Black/ od nejstarších po moderní dějiny, „Podivuhodné
příběhy z minulosti“- 100 příběhů, které
vyprávějí o podivuhodných událostech,
osobnostech a neuvěřitelných osudech
v dějinách lidstva a civilizace. Něco dobrého k jídlu a ještě se pobavit můžete
u „Nebe v hubě 2 aneb Čertův švagr“ /
Troška, Z./vzpomínky na osobnosti
a události, se kterými se setkal během
svého natáčení i během svých cest ,
doplněné o spousty zajímavých kuchařských receptů. S kuchařskými recepty
na rychlou přípravu jídel se setkáme
i v knize „Vaříme expres“ /Lawson/ rychlovky ze zahraniční kuchyně.
Pro naše mladé čtenáře - od nejmenších: „Kocour, kočka a koťátko“ /Laurendon/- poznáme kočku a její život
na venkově, „Do školky za kamarády“
a „Odvážní kamarádi“ /Kaminská/- příběhy malého modrého autíčka Šimona,
který se chová jako lidský kluk. Začínající čtenáři zvládnou „Kocourek se vrací“ /Hrachovcová/- kotě se zatoulalo od
své maminky do lesa. „Medové příběhy“/ Brezovická/- příběhy z přírody, kdy
se děti dozví o chovu včel, medu a dalších domácích zvířatech, „Nevšední
příběhy pro zvídavé děti“/Kernová/krátké povídky, ve kterých se děti učí
poznávat hodnotu života, kamarádství

Nakládáme s odpady,
které produkuje
naše domácnost správně?
Vážení občané, Osečané,
dovolujeme si Vám představit nový
projekt na podporu třídění v naší obci
„Držím dietu a nestydím se za to“.
Smyslem tohoto projektu je zapojit do třídění
domácnosti, které ještě třídit ve Velkém Oseku
nezačaly. Pro ty, které třídí, to patří k běžným věcem
stejně tak jako pozdrav nebo hygienické návyky.
Ve skupině domácností, které ještě netřídí jsou
zastoupeny převážně domácnosti starších a větší
měrou skupina občanů, kteří nemají dostatek
informací o třídění. U starších přetrvává názor,
že vždy se vše pálilo nebo házelo do popelnice.
U druhé skupiny se hlavním důvodem jeví
ekonomická stránka věci, která by se dala nazvat:
„Ať třídím nebo ne, stále platím stejně“.
Vedení obce se v minulém volebním období věnovalo
a i nadále se bude věnovat zlepšování podmínek
života občanů, ke kterému patří i nakládání s odpady.
V minulých letech došlo k navýšení počtu kontejnerů
na tříděný odpad, nově byly pořízeny kontejnery
na vysloužilé elektrospotřebiče, textil. Byla provedena
rekonstrukce „obecního dvora“ a jeho otevírací doba
přizpůsobena tak, aby jeho služby mohl využít každý
občan.

V 10. ročníku soutěže pořádané Krajským úřadem
Středočeského kraje ve spolupráci se společností
EKO-KOM a.s. pod názvem “My třídíme
nejlépe“, se obec Velký Osek umístila (v kategorii
obcí 2 000 - 10 000 obyvatel) na 2. místě v kraji
a obdržel odměnu 40 000 korun. Tento úspěch vedl
zastupitelstvo obce k rozhodnutí nenavyšovat pro rok
2015 místní poplatek za komunální odpad a ponechat
jej ve výši 500 Kč na osobu, přestože si uvědomuje,
že jsou domácnosti, které ještě třídit nezačaly.
Abychom mohli odměnit domácnosti, pro které je
třídění samozřejmostí, rozhodli jsme se vyzkoušet
projekt „Držím dietu a nestydím se za to“.
Smyslem tohoto projektu je, aby domácnost, která
třídí odpad nebo odpad třídit začne, dala viditelně
najevo, že tak činí.

Pravidla kampaně „Držím dietu a nestydím se za to“
1. Kampaň je určena občanům – domácnostem v obci Velký Osek.
2. Doba trvání kampaně červenec – prosinec 2015.
3. Kampaň je dobrovolná.
4. Domácnost, která se rozhodne zapojit do kampaně, vylepí samolepku, která je vložena v tomto čísle Osečanu, na nádobu pro
směsný komunální odpad - popelnici.
5. Vrámci akce mohou být prováděny kontroly všech nádob, tedy i těch, které nebudou označeny logem kampaně. Kontroly mohou
provádět zástupci obce (pracovníci OÚ, obecní policie, zastupitelé, členové Výboru životního prostředí, případně další pověřené
osoby.) Kontrolu mohou rovněž provádět pracovníci svozové společnosti NYKOS a.s.
6. V průběhu prosince bude předběžně vyhodnoceno období kampaně červenec – listopad 2015 a to z důvodu přípravy podkladů
pro poplatek za odpad na rok 2016. V případě, že dojde ke snížení produkce směsného komunálního odpadu a nárůstu třídění
využitelných odpadů v obci Velký Osek oproti (stejnému období) roku 2014, budeme hledat způsob, jak domácnosti zapojené
aktivně do kampaně odměněnit.

Věříme, že svým aktivním přístupem k problematice hospodaření s odpady pomůže i Vaše domácnost a na konci roku
si budeme moci říci, že jsme byli ve třídění zase o něco lepší.

Děkujeme, že třídíte!
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Díky těmto opatřením se povedlo snížit produkci
směsného komunálního odpadu (to je odpadu,
který je ukládán do popelnic) a zvýšení třídění
(papír, plasty, sklo, nápojový kartón) a dalších složek,
které jsou produkovány občany.

Slouží k odkládání odpadů
vyprodukovaných při konzumaci nápojů a potravin
na těchto prostranstvích
a pro odkládání zvířecích
exkrementů chovaných
v domácnostech, pokud
vzniknou na veřejných
prostranstvích.
Nelze je používat
k odkládání odpadů
vyprodukovaných v domácnostech a z činnosti
fyzických a právnických
osob oprávněných
k podnikání.
Slouží k odkládání odpadů
vyprodukovaných při
konzumaci nápojů
a potravin na těchto
akcích.
K odkládání odpadů lze
využít 110, 120, 140, 240
litrů, kontejnery 1 100 litrů,
PET pytle. Dostatečný
počet nádob, zajištění
třídění, odstranění odpadů
a úhradu nákladů nese
pořadatel akce.

odpadkové koše
rozmístěné na veřejných prostranstvích v obci

při pořádání
sportovních,
kulturních a jiných
nepravidelných
akcí na území obce
jsou využívány PET
pytle, kontejnery,
sběrné nádoby
v držení pořadatele
nebo v držení obce
na základě písemné dohody s obcí

*/- zbytkový po vytřídění využitelných složek (papír, plast, sklo, kovy,
biologicky rozložitelný odpad, textil) a nebezpečných odpadů

Směsný
komunální
odpad*/

Nádoby o objemu 110
nebo 120 litrů, kontejnery
1 100 litrů, PET pytel 120
litrů s logem nebo názvem
svozové společnosti nebo
obce (nutno zakoupit
na obecním úřadě)
sběrné nádoby
kovová – pozinková, plastová
černá nebo šedivá,
nebo barevná bez
označení

Barva, velikost a další speciﬁkace
sběrné nádoby

4,5

Rodinné domy

31,5

44,1

týden

- orientační přepočtové tabulky množství odpadů 1 m³ směsného komunálního odpadu je 0,16 t
(zdroj: VÚV T.G.M., - Centra pro hospodaření
s odpady http://ceho.vuv.cz/

- průměrného množství směsného komunálního
odpadu vyprodukovaného v r. 2007 ČR bylo 294
kg/obyvatele s přihlédnutím k údajům za r. 2012
ČR 265 kg/obyvatele (zdroj: ČSÚ http://www.
czso.cz/),

Pro stanovení dostatečného objemu sběrné
nádoby bylo vycházeno z:

6,3

den
Bytové domysídlištní zástavba

Druh objektu

Doporučený objem pro výpočet
velikosti sběrné nádoby v litrech
na osobu

Doporučený objem sběrné nádoby podle druhu objektu

Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný
komunální odpad je v souladu s obecně závaznou
vyhláškou obce Velký Osek č. 1/2015, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Velký Osek
a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech), článek 3, je takový vnitřní
objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních
objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci
svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících
objekt umožňuje uložit veškerý směsný odpad
vznikající při provozu domácnosti.

Sběrná nádoba je typizovaná nádoba s vnitřním objemem
od 110 do 1 100 litrů nebo velkoobjemový kontejner,
event. jiný sběrný prostředek uvedený v této příloze, který
splňuje bezpečnou manipulaci s odpadem nebo vytříděnou složkou odpadu.
Název
odpadu

Dostatečný objem sběrné nádoby

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů).

2)

Obecní dvůr
Sběrna kovů

hnědá

2× ročně
mobilním
svozem
oprávněnou
osobou

Obecní dvůr

Papír, plasty,
nápojové
kartony, kovy

Sběrové
akce pořádané subjekty, jejichž
zřizovatelem
je obec nebo
občanská
sdružení
a spolky
v obci Velký
Osek.

Textil, obnošené speciální
šatstvo
kontejner

Stavební odpad Obecní dvůr

Nebezpečný
odpad

Jedlý olej a tuk

Objemný odpad Obecní dvůr

Kovy

Biologicky
rozložitelný
odpad

Předání odpadu je
přímo na určeném stanovišti obsluze, kterou
zajišťuje pořadatel této
akce, který zodpovídá
za zabezpečení a odvoz odpadu.

umístěný v obci

• kontejner vyhrazený
pro sběr kovů
• Vladimír Anderle,
CZS00541, U Máčidla 717, Velký Osek
velkoobjemový
kontejner
označená sběrná nádoba (kanystr 5 - 50 l)
Předání nebezpečného odpadu je přímo
původcem na určeném
stanovišti obsluze, kterou zajišťuje oprávněná
osoba.
velkoobjemový
kontejner

Akce musí být oznámena
obci před zahájením. Pořadatel oznámí termín a délku akce, druhy sbíraných
odpadů, odpovědnou osobu,
vč. telefonického spojení.
Po skončení akce oznámí
pořadatel obci, množství
odpadů a identiﬁkační údaje
oprávněné osoby, které odpady předal.

Za budovou OÚ,
Revoluční 36.

do 0,5 t /rok a č.p.

Obec informuje občany
způsobem v místě obvyklém o termínu a stanovištích
mobilního sběru.

Jsou zde odkládány
rozměrné odpady.
Oleje jsou předány obsluze
obecního dvora.

Sběrna je zapojena
do systému obce.

• 120 a 240 litrů – plast,
nádoba musí být
označena známkou
• Lze využít kompostování
“BIO“, kterou obdrží
odpadu na vlastním
občan od obecnípozemku.
ho úřadu. Svoz je
organizován vždy 1×
• Obec informuje občany
za 14 dní v období
způsobem v místě
01. 4. - 31. 10.
obvyklém o termínu
• 2× ročně svoz větví
a organizaci svozu.
organizovaný obecním
úřadem po nahlášení
č.p. a fyzické osoby.

Odpovídající barvu sběrné
nádoby splňuje i taková
nádoba, která má víko nebo
jiné označení k odpovídající
barvě (např. kovový kontejner
se žlutým víkem, nebo se
žlutým popisem či nálepkou).
Dle aktuálního seznamu.

Poznámka

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů).

1)

Barva, velikost sběrné nádoby,
místo odložení
1 100 l kontejner
Papír a lepenka modrá
barevné zelená
1 800 a 2 100 l kontejner
bílé
bílá
1 800 a 2 100 l kontejner
Sklo
bílé
dělený
a ba„DUO“
1 800 a 2 100 l kontejner
revné
bílá - zelená
Plasty
a nápojové
žlutá
1 100 litrů kontejner
kartony
Název odpadu

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby
trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání
se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou.
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná
pro více uživatelů.

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící proodkládání drobného směsného
komunálního odpadu.

a) typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, igelitové pytle
určené keshromažďování směsného komunálního odpadu,

Přílohy OZV:
Příloha č. 1 – Speciﬁkace a umístění sběrných nádob a sběrných míst

se sběrnými nádobami rozumějí:

Jan Fagoš - v. r.,
místostarosta obce

Sejmuto z úřední desky dne:
31. 3. 2015, Ing. Zuzana Bláhová, v. r.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
26. 2. 2015, Ing. Zuzana Bláhová, v. r.

Mgr. Pavel Drahovzal - v. r.,
starosta obce

Otisk úředního razítka

2) Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 3. 2015.

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná
vyhláška obce Velký Osek č.1/2007, o stanovení systému
shromažďování, sběru a přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Velký Osek,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

3) Stavební odpad z drobných stavebních úprav lze odložit
na sběrném místě v obecním dvoře, v maximálním množství
100 kg ročně na jednu fyzickou osobu, přičemž nesmí být překročen limit 500 kg ročně, na jednu domácnost (jedno č.p.).
Stavební odpad, přesahující stanovené množství, jsou osoby
povinny likvidovat dle odstavce (2).

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem
stanoveným způsobem.

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad.
Stavební odpad není odpadem komunálním.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

2) Objemný odpad lze odevzdávat na sběrném místě, které je
umístěno na ul. Revoluční, proti obecnímu úřadu. Informace
o provozních hodinách v příloze č. 1

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např.
koberce, matrace, nábytek).

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu
podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je
zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce, v obecním tisku,
a rozhlase a na webových stránkách obce.

2)

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

5) Tříděný odpad lze také odevzdávat na sběrném místě v obecním dvoře nebo prostřednictvím míst zřízených v systému
obce, uvedeno v příloze č. 1.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Speciﬁkace a umístění sběrných nádob

Příloha č. 1 k OZV 1/2015

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy.
Speciﬁkace sběrných nádob je uvedena v příloze č. 1.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1.

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady (rostlinného původu ze zahrad a domácností),
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nápojové kartony
g) Jedlé tuky a oleje
h) Nebezpečné odpady,
i) Objemný odpad,
j) Textil a obnošené šatstvo,
k) Směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální
odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b),
c), d), e), f), g), h), i) a j).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Velký
Osek, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo obce Velký Osek se na svém zasedání dne 24. 2.
2015 usnesením č. ZO/5/24/2/2015 usneslo vydat na základě
§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto
obecně závaznou vyhlášku:

č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na územíobce Velký Osek

Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek

Zpravodaj obce Velký Osek

VELKÝ OSEK - Stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad „Sběrná hnízda“

a vzájemných vztahů. Nakonec nám
zbývají ti nejzdatnější, starší čtenáři. Ti často milují sci-ﬁ a fantasy žánr.
K nim patří například „Elyonova země
5.Hvězdný poutník“ /Carman/ - Alexa
a její přátelé musí odhalit další tajemství
a čelit mocným magickým silám, „Létající celnice“/Place/- osiřelý chlapec se stává v Bretani učedníkem slepého léčitele
a dostává se do podivných situací.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA: Obecní dvůr, Revoluční 36,
Velký Osek
letní

zimní

1. 4. – 30. 9.

1. 10. – 31. 3.

Pondělí

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00

Středa

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00

Neděle

9.00 – 11.30

9.00 – 11.30
(vždy první neděle v měsíci)

Roční období,
provozní hodiny

sklo
Stanoviště kontejnerů
1.

Palackého x Havlíčkova /u špýcharu/

2.

Palackého x Nádražní

3.

9. května x Nádražní /u nádraží ČD/

4.

Sokolovská x Švermova /na Stráži/

5.

U Hřišt x Prokopa Holého /u hřiště/

6.

Smetanova x Riegrova

7.

Prokopa X Holého /hospoda Na Růžku/

8.

Dukelských hrdinů x Nábřeží /samoobsluha Desítka/

9.

nám. Petra Bezruče

papír

plast

směs

bílé

drobný
elektroodpad

textil

Krásné dny léta 2015
s poutavou četbou vám přeje
J. Dohnalová ObK Velký Osek

BURZA VĚCÍ A ROSTLIN
Oblíbená akce proběhla ve dnech
17. 4. - 19. 4. 2015. Tímto děkujeme
všem sponzorům - Adavo Velký Osek
a Parkon Libice nad Cidlinou a místním občanům, kteří svými produkty ze
zahrad přispěli k prodeji. Jako každou
burzu byla i tentokrát možnost pro naše
občany darovat oblečení na charitu pro
Diakonii Broumov.

11. Sluneční x Revoluční
12. Hvězdná x Komenského
13. U Motelu
14. V Zahradách /pod vodojemem/

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

15. Přemyslova x U Máčidla
16. Revoluční /za Obecním úřadem/
17. Revoluční /za prodejnou potravin, bytovky/

J. Štěpařová

18. Komenského /u nákup. střediska/
19. Žižkova /u knihovny/
20. Dukelských hrdinů/u minerálky/
SBĚRNÉ MÍSTO Obecní dvůr
naproti obecnímu úřadu, ul. Revoluční

22. Nové bytovky na Šanghaji
23. Hřbitov
X1

MZŠ pro výsyp kontejnery u nákup. střediska

X2

MŠ pro výsyp ul. Masarykova, před MŠ

Chcete se dozvědět více o třídění?
Doporučujeme např. tyto stránky:
www.velky-osek.cz
www.odpady.kr-stredocesky.cz
www.ekokom.cz
www.jaktridit.cz

Otevírací doba:

PO + ČT

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

ST - není výpůjční den
ÚT + PÁ

12:00 - 17:30

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

www.knihovnavelkyosek.wz.cz

OSECKÁ NADĚJE

10. Jiráskova x Chelčického

21.

Těmito tituly končíme dnešní nabídku z novinek našeho fondu, je to pouze
ukázka, vzorek toho, co si můžete
v osecké knihovně půjčit. Přijďte si vybrat - tešíme se na Vás!
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www.tonda-obal.cz
www.mytridimenejlepe.cz
www.asekol.cz
www.elektrowin.cz

www.ekolamp.cz
www.facebook.com/Ekodomov.cz
www.facebook.com/Kompostuj.cz
www.tretiruka.cz

VELKOOSECKÉ MÁJE:
TRADICE POKRAČUJE
Třetí květnovou sobotu jsme měli
krásné slunečné počasí, a proto jedinečnou příležitost užít si trochu radování při
každoroční oslavě májů, staročeské tradice velebící mládí a ducha jara. Letos
jsme měli opět napilno, vždyť k oslavám
se přihlásilo na 65 dívek jako víno, starosta a místostarosta. Po 9. hodině jsme
vyrazili pravou nohou od hlavní máje
před Dělnickým domem a jak je naším
dobrým zvykem, u každého domu s májkou jsme v kruhu tanečníků vyzvali dívku
i s celou rodinou k tanci polky a valčíku.
Prostě od rána v jednom kole. Na cestě po vsi nás k tanci i zpěvu pobízel náš
král máje (Pepa Fiala), tento rok navíc
ze svého koněm taženého kočáru. Věrně nás doprovázela za traktorem tažená
kapela p. Kysilky, hrající nám celý den
do kroku i k tanci. Po celodenním tančení a veselení jsme se opět sešikovali
až v 18 hodin na besedu před Dělnickým domem. Tančilo jí 5 kolon, tedy na
40 zkušených i začínajících tanečníků.
Následovala dobová scénka o soudu
a popravě našeho krále máje za jeho
troufalost, že nabádal lidi mladé k tanci
a radování. Načež byli všichni sezváni ,,do hospody“. K večerní tancovačce
hrála kapela Eso pod taktovkou p. Hartmana. A díky štědrým sponzorům byla
zajištěna i bohatá tombola. Doufáme,
že jste si tento den užili stejně jako my.
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Tímto bychom také chtěli poděkovat každému, kdo pomohl s přípravou
a realizací této již tradiční akce, ať už
ﬁnančně, věcně nebo prací. Děkujeme,
jen namátkou ﬁrmě SOM za báječnou
stavbu hlavní máje, podniku M&J -GASTRO za neopakovatelný gastronomický
zážitek, p. Převrátilovi za jisté zkrocení
koňských sil, p. Blažíčkovi za stoprocentní vožení kapely, p. Backovi za hbité
vypůjčení spolehlivé techniky, p. Švandovi za švandu během rozvozu májek
nebo obecnímu úřadu za spolupráci
a ﬁnanční příspěvek a mnoha a mnoha
dalším. Už teď se napřesrok těšíme opět
na shledanou!
Za tanečníky,
Pavel Otta
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Miloslavem Bulínem. O historii orchestru
jsme se dozvěděli z prezentace, kterou pro
nás připravila Mgr. Křičková. Společně jsme
si zazpívali známé písně od J. Vejvody,
F. Kmocha či poslechli hudební lahůdky od
F. Sinatry a dalších světoznámých autorů.
Dovolujeme si Vás pozvat na další
akci na podzim 4. října v neděli. Vystoupí
folklórní soubor Dykyta, hudebníci, zpěváci a tanečníci z Přerova nad Labem.
Na programu budou lidové písničky
z Polabí i malé překvapení.
Srdečně jste zváni všichni, koho
program zaujme.
Děkuji obecnímu úřadu za přípravu
sálu a ﬁnancování akce, paní Ditrichové za sponzorování akce a přátelům
za pomoc.

Zpravodaj obce Velký Osek
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na našem písníku, kde místní vousáči
prověří vaše rybářské schopnosti. V posledním srpnovém týdnu (29. 8. 2015)
jsme na závěr prázdnin připravili další
dětské závody. Tentokrát však pouze
pro děti, které jsou členy našeho kroužku. Kroužek provozujeme na Máčidle
společně se spolkem Hastrman, a kdo
ještě není členem, tak neváhejte a přidejte se k nám.
Zároveň chci poděkovat těm členům našeho rybářského svazu, kteří
neváhají věnovat svůj volný čas a úsilí
k podpoře sportovního rybolovu, a velmi děkujeme za cennou podporu také
obci Velký Osek.
Díky a Petru zdar.
Za Mo ČRS předseda: Roman Bejlek

Š. Kurková

RYBAŘENÍ
Vážené rybářky, vážení rybáři,
rybářská sezóna je v plném proudu
a těší mě, že snad každý z nás si už
nějakého toho kapra chytil. Jarní sluníčko nás u vody příjemně šimralo a navíc
na nás čekalo a stále čeká nejedno
milé překvapení v podobě velkého kapra. Letos jsme totiž obohatili naše vody
o kapry větších velikostí, takže si pořádně seřiďte vaše rybářské nádobíčko,
ať vás velký úlovek nezaskočí.
V květnu jsme uspořádali rybářské
závody pro náš nejmladší rybářský
potěr, počasí přálo a rybáříků bylo také
dost. Děti si v doprovodu rodičů zachytaly menší či větší ryby a všichni odcházeli s nějakou hodnotnou cenou a zážitkem z příjemně prožitého dopoledne
na našem písníku.

DEN DŘÍVE NAROZENÝCH
V květnu se uskutečnilo další setkání
příznivců dobré hudby na Dni dříve narozených. Vystoupil Malý orchestr Městské
hudby Františka Kmocha Kolín vedený
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Z dalších připravovaných akcí našeho rybářského spolku vás chci pozvat
na Den dětí a spolků pod záštitou Obce
Velký Osek, kde se dozvíte více o naší
organizaci a můžete se těšit na zábavný a pestrý program pro malé i dospělé.
Na léto je připraven večerní lov sumců
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
HC VELKÝ OSEK
VE 2. POLOVINĚ SOUTĚŽE
VHS ROČ.2014/15
Vážení příznivci HC Velký Osek a
ledního hokeje.
Ve 2. části soutěže VHS si družstvo
vedlo o mnoho lépe, než ukazovaly výsledky první části. I když bylo prohraných utkání více než těch vítězných.
Výsledky jednotlivých zápasů byly dány
účastí dobrých hráčů, kteří se k zápasům dostavili!
Zásluhu na zlepšení hry má také
nový talentovaný hráč na postu brankáře -mladý Lukáš Fiala, který je navíc
z V. Oseku!
Zmíníl jsem se o něm již v 1. čísle
a dnes vám jeho fotograﬁi představuji
spolu s hrajícím kapitánem a vedoucím
družstva HC.

Datum
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začátek (hod.)

HC V. Osek

Soupeř

Třetiny

18.30

-"-

Last Minut (Poděbr.)

/2:3 / 2:5/1:7/

5:15

30. 1.

19.30

-"-

Libice n. Cidlinou

/2:5/0:2/1:2/

2:15

2. TJ Sokol Velký Osek "D"

22

18

2

2

0

269:127

56

2. SK Nová Ves "B"

20

11

6

3

0

207:153

39

2. 2.

20.15

-"-

Žabonosy

/2:2/3:3/2:3/

7:8

3. Viktoria Radim "C"

22

21

1

0

0

307:89

64

1. TJ Sokol Velký Osek "C"

20

14

3

3

0

222:138

45

22

16

2

4

0

272:124

50

3. Viktoria Radim "B"

20

11

5

4

0

198:162

38

22

14

2

6

0

267:129

44

4. TJ Klučov "B"

20

11

2

7

0

188:172

35

9. 2.

20.15

-"-

Libodřice

/0:1/2:1/0:2/

2:4

4. SK Nová Ves "D"

16. 2.

20.15

-"-

Rožďalovice

/0:2/2:4/1:1/

3:7

5. TTC Dobřichovská Pivnice "A"

22

12

2

8

0

239:157

38

5. Sokol Zásmuky "B"

20

9

4

7

0

186:174

31

22

12

2

8

0

225:171

38

6. Stolní tenis Kolín "C"

20

8

1

11

0

171:189

25

19. 2.

20.15

-"-

Žabonosy

/1:1/3:2/1:2/

5:5

6. TJ Sokol Týnec n. L. "C"

23. 2.

20.15

-"-

Libodřice

/1:1/1:0/2:3/

4:4

7. TJ Sokol Velim "B"

22

10

4

8

0

205:191

34

7. TJ Sokol Týnec n. L. "B"

20

6

4

10

0

170:190

22

8. TJ Sokol Plaňany

22

7

1

14

0

165:231

22

8. TJ Klučov "C"

20

4

9

7

0

167:193

21

9. TTC Dobřichovská Pivnice "B"

22

5

2

15

0

116:280

17

9. TJ Sokol Kostelec n. Č. lesy "C"

20

4

8

8

0

172:188

20

22

5

12

16

0

141:255

16

10. SK Křečhoř

20

4

6

10

0

148:212

18

11. SK Nová Ves "C"

20

4

0

16

0

151:209

12

27. 2.

19.00

-"-

Libice n. Cidlinou

/3:2/2:3/4:1/

9:6

3. 3

18.30

-"-

Roždalovice

/2:5/4:0/3:2/

9:7

6. 3.

20.45

-"-

Sány

/0:2 /1:7/3:7/

4:10

10. Stolní tenis Kolín "D"

9. 3.

19.30

-"-

Libodřice

/1:1/0:1/1:0/

2:2

11. TJ Sokol Velký Osek "E"

22

2

1

19

0

118:278

7

12. FK Kolín "E"

22

0

0

22

0

52:344

0

13. 3.

20.45

-"-

Roždalovice

/8:3/2:0/7:1/

17:4

16. 3.

20.15

-"-

Sány

/0:5/1:5/0:3/

1:13

Děkuji vám všem za zájem o činnost
hráčů HC Velký Osek v sezoně 2014/15
a vyjádřete jim podporu i v sezoně
2015/16!!!
Loučí se s vámi všemi
Bohumil Kaipr

Lukáš Fiala

REGIONÁLNÍ PŘEBOR - KONEČNÉ POŘADÍ
1. Stolní tenis Kolín "A"

22

18

2

2

0

255:141

56

2. TJ Sokol Starý Kolín "A"

22

18

2

2

0

280:116

56

3. TJ Sokol Velký Osek "B"

22

16

2

4

0

263:133

50

4. SK Nová Ves "A"

22

13

2

7

0

219:177

41

5. TJ Sokol Velim "A"

22

10

3

9

0

211:185

33

6. TJ Sokol Kostelec n. Č. lesy "B"

22

10

2

10

0

191:205

32

7. Viktoria Radim "A"

22

10

0

12

0

190:206

30

8. TJ Klučov "A"

22

8

3

11

0

207:188

27

9. Stolní tenis Kolín "B"

22

7

1

14

0

193:203

22

10. FK Kolín "D"

22

6

0

16

0

135:261

18

11. ST Býchory

22

4

2

16

0

127:268

14

12. Sokol Zásmuky "A"

22

2

1

19

0

104:292

7

REGIONÁLNÍ PŘEBOR - PLAY OFF
1. Stolní tenis Kolín "A"

2

2

0

0

0

18:10

6

2. TJ Sokol Starý Kolín "A"

2

1

0

1

0

17:11

3

3. TJ Sokol Velký Osek "B"

2

1

0

1

0

16:17

3

4. SK Nová Ves "A"

2

0

0

2

0

5:18

0

KRAJSKÁ SOUTĚŽ 2. TŘ., SK. D - KONEČNÉ POŘADÍ
PLAY OFF
TJ Sokol Velký Osek
10:0wo, 10:0wo

TJ Sokol Velký Osek

TJ Sokol Čáslav
1. TJ Sokol Velký Osek

Radek Novotný

TJ SOKOL VELKÝ OSEK
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REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ 1. TŘÍDY

22. 1.

Na 1. místě - R. Novotný
- 27 vstřelených branek soupeřům
2. místě - P. Uxa -12
3. - 4. místě - A. Kůst - 7
3. - 4. místě - J. Macháček - 7
5. - 6. místě - A. Chaloupka - 6
5. - 6. místě - M. Škarka - 6
7. místě - L. Černý - 5

Naše družstvo „D“ obsadilo v regionální soutěži 2.třídy druhou příčku,
což zajišťuje postup do vyšší soutěže,
regionální soutěže 1. třídy. Stejnou
soutěž jako družstvo „D“ hrálo poprvé
i mládežnické družstvo „E“ a obsadilo

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ 2. TŘÍDY

Konečný výsledek

Na závěr své zprávy uvádím tabulku
nejlepších střelců branek od 5 a více:

Stolní tenisté mají po sezóně a soutěžích. Tak jako loňský rok, tak i ten
letošní byl velmi úspěšný.
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1. TJ Sokol Starý Kolín "B"

Přikládám ještě společnou fotku hráčů, kteří se zúčastnili posledního utkání
VHS. Dovolte mi, abych vás tentokrát,
místo "slohového vyprávění", seznámil
s jednotlivými výsledky našich utkání.
Sami si vytvořte atmosféru jednotlivých
zápasů, jak ji prožívali "naši reprezentanti" obce na ZS v Poděbradech.

STOLNÍ TENIS

Zpravodaj obce Velký Osek

předposlední příčku. Určitě se Éčko bude
v následující sezóně zlepšovat.
Do vyšší soutěže, regionálního
přeboru, postupuje naše družstvo „C“,
které s přehledem vyhrálo svou letošní skupinu v regionální soutěži 1.třídy.
Další úspěch oseckého stolního tenisu.
V regionálním přeboru bojovalo
družstvo „B“ v play off o postup do krajské soutěže 2.třídy. Bohužel se Béčku

postup o jeden vítězný zápas nepodařil.
Obrovským úspěchem je však postup
družstva „A“ z krajské soutěže 2.třídy
do krajské soutěže 1.třídy. Připomeňme,
že Áčko nastupovalo do soutěže jako
nováček.
Gratulace a nezbývá než pilně trénovat na novou sezónu.
Za stolní tenis:
Jiří Kurka

22

16

1

5

0

228:168

10:2, 10:1

49

2. TTC Říčany "B"

22

13

2

7

0

220:176

41

TTC Říčany "B"

3. TJ Sokol Kutná Hora "B"

22

11

3

8

0

191:205

36

10:0wo, 10:0wo

4. TJ Sokol Čáslav

22

11

2

9

0

225:171

35

TJ Sokol Kutná Hora "B"

5. TJ Sokol Týnec nad Labem

22

10

2

10

0

200:196

32

6. TJ Sokol Kostelec n. Č. lesy

22

13

2

6

1

226:170

32

KST Týnec n. Sázavou

7. TTC Brandýs nad Labem "D"

22

9

3

10

0

209:187

30

8:10, 4:9

8. KST Týnec nad Sázavou

22

9

2

11

0

207:189

29

FK Kolín "C"

9. FK Kolín "C"

22

9

2

10

1

185:211

26

22

8

1

13

0

174:222

25

TJ Sokol Benešov

22

7

1

14

0

171:225

22

10:4, 7:10, 9:8

12. SK cyklistiky Zruč n. S. "C"

22

4

1

14

3

122:274

4

TTC Poděbrady

Trénovat se bude dopoledne i odpoledne ve dvou skupinách, mládež
i dospělí. Věřme, že se výkonost hráčů
značně zvýší.

KST Týnec n. Sázavou

8:10, 10:3, 9:6

11. TTC Poděbrady

Od 20.7. do 24.7. proběhne v tělocvičně MZŠ tréninkový kemp stolního
tenisu pro náš oddíl. Tréninky povede
bývalý reprezentant ve stolním tenise
Mgr. Zdeněk Hylský, trenér licence A.

TTC Říčany "B"

PLAY OUT

10. TJ Sokol Benešov

TRÉNINKOVÝ KEMP
STOLNÍHO TENISU

TJ Sokol Velký Osek

Děkujeme obci i Masarykově základní škole za podporu.
Za stolní tenis:
Jiří Kurka

Z HISTORIE
VELKOOSECKÉHO
SOKOLA
Po krátké odmlce se naposledy vracím k historii Sokola ve Velkém Oseku.

TJ Sokol Benešov

TJ Sokol Benešov

Pro své příspěvky jsem informace čerpal ze vzpomínek velké osecké Sokolky p. Hany Kahleové a soukromého fotoarchivu jejího manžela Slávka. Zdroj
informací je však už vyčerpán a tak se
s touto problematikou dnes rozloučíme.
Sokol, to bylo především cvičení
mládeže a dospělých a to cvičení prostná i nářaďová. Na konci 40. a v první
polovině let 50. se cvičilo v malém sále
vedle hostince Sokolovna. Ve velkém
sále Sokolovny bylo kino, hrálo se tam
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ochotnické divadlo, pořádaly se tam
velmi oblíbené Šibřinky i některé jiné taneční zábavy. V polovině 50. let se kino
přestěhovalo do malého sálu a cvičit se
začalo ve velkém sále, kde ještě zůstalo divadlo a taneční zábavy. Po každé
zábavě nebo divadelním představení
tak museli sokolové ze sálu nejprve vyklidit lavice, židle a stoly, aby mohli cvičit. Cvičilo se čtyřikrát týdně, v pondělí
a ve čtvrtek ženské složky, v úterý a
v pátek mužské, vždy nejdříve mládež
a potom dospělí. Sokolským cvičením
prošli všichni osečtí sportovci, fotbalisté,
volejbalisté i ti ostatní. Získali tady všeobecnou průpravu a základy pro svou
další sportovní činnost. Ze cvičitelů je
nutno jmenovat Slávka a Hanu Kahleovy,
J. Váchu, V. Košku, L. Čejku, Zd. Šindelářovou, J. Bukačovou, J. Honsovou.
Sokol však nebylo jenom cvičení,
to byl také stolní tenis a volejbal. Historie
těchto sportů je zachycena v publikaci
Historie velkooseckého sportu, která
byla vydána v roce 2003. V ní se také
dozvíte, že v Oseku se kromě fotbalu,
stolního tenisu a volejbalu také hrály šachy, česká házená, lední hokej a krátce
se tady i boxovalo. Občané, kteří by se
chtěli o sportovní historii dozvědět více,
si mohou publikaci zakoupit na obecním
úřadu.

Volejbalový turnaj na Sokolovně
1946
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nách lyžařské běžecké závody pro mládež, jak dokazuje snímek z roku 1956.

Vokál, Sýkora, Hudec, Vokoun,
Kahle, Bohuslavický
Volejbalisté Sokola V. Osek
na turnaji v Předhradí 1956

Málokdo asi ví, že v 70. a 80. letech
měl osecký Sokol lyžařský oddíl. Ten pořádal pro osecké občany zimní víkendové
autobusové zájezdy do Rokytnice n/Jizerou. Jejich organizátory byli Ing. J. Jehlička a P. Rypka. Oddíl měl však také svoje
„reprezentační“ družstvo, které se zúčastňovalo okresních závodů ve sjezdovém
lyžování spolu s družstvy Jiskry Kolín,
Kabla Kolín a Tesly Kolín. Závody se konaly v Rokytnici n/Jizerou, Josefově Dole
a Jablonci n/Jizerou a nejlepší závodníci pak reprezentovali okres na krajských
závodech. Z Velkého Oseku to byli P.
Rypka a P. Mazač. Lyžovalo se však také
v samotném Oseku, i když už hodně dávno. V 50. letech pořádal Sokol v Medvědi-

Lyžařské závody žactva
v Medvědinách 1956

místo. V kategorii starší žákyně I Natálie
Váňová v atletice z 19 závodnic skončila
na 5. místě. V běhu na 60 m skončila 4. a
ve skoku dalekém byla 5.

K činnosti Sokola také patřilo pořádání atletických závodů pro mládež, nebo
veřejná vystoupení cvičenců při různých
slavnostech. Sokol byl také spolupořadatelem běžeckého závodu Kolín – Velký
Osek – Kolín. V jeho režii se také konaly
velmi oblíbené Šibřinky. A o Spartakiádách byla řeč už v jednom z předešlých
článků. Činnost oseckého Sokola byla
pestrá a bohatá, patrně není všechna
v tomto článku zachycena.

Výborných výsledků dosáhla Hana
Klimentová i v gymnastice. Dařilo se jí
v přeskoku přes bednu a její sestavy na
gymnastickém koberci, na lavičce i na
hrazdě byly velmi dobře rozhodčími hodnoceny. V gymnastice v konkurenci 22
závodnic skončila na 5. místě. V kategorie starších žákyň IV v gymnastice a ve
šplhu závodilo pouze 8 závodnic. Naše
Kristýna Bendíková se ve šplhu umístila
na 3. místě.

Podstatná část sokolských aktivit se
odehrávala v Sokolovně. Bohužel, dnes
je toto tělovýchovné zařízení bez celkové nákladné rekonstrukce pro jakoukoliv
činnost nepoužitelné. Budeš ještě někdy
Sokolovna sloužit účelu, pro který byla
v roce 1936 vybudována?
Na závěr povídání o historii velkooseckého Sokola připojuji několik fotograﬁí z nácviku cvičení na Sletové
závody v roce 1938 v provedení Slávka
Kahleho, které dokazují oprávněnost
jeho zařazení do reprezentačního
družstva ČOS.
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I naši chlapci dosáhli výborného výsledku. V kategorii mladší žáci I si Jakub
Fisch doplaval pro 1. místo, v atletice
skončil na 5. místě.
Václav Židů

Z ODDÍLU SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI
Během měsíce dubna a května proběhl přebor župy Tyršovy v sokolské všestrannosti. V Poděbradech proběhla soutěž v gymnastice a šplhu, v Kutné Hoře
se plavalo a atletika se konala v Kolíně.
Přeboru se z našeho oddílu zúčastnilo
25 dívek a 2 chlapci. Naši závodníci si vytvořili řadu osobních rekordů. V kategorii
mladší žákyně I Hana Klimentová překonala oddílový rekord v plavání. 25 m zaplavala v čase 0:28,20. Tímto časem obsadila v konkurenci 22 závodnic výborné
2. místo. Také se této závodnici velmi dařilo ve šplhu a ve skoku dalekém, kde se
svými výkony velmi přiblížila k oddílovým
rekordům. K těm se v kategorii mladších
žákyň II v plavání také těsně dostala Simona Bursová. Svým výborným časem si
zajistila v této kategorii v poli 27 závodnic
5. místo.
Velikého úspěchu dosáhla v kategorii
mladších žákyň II v atletice Kateřina Hovorková. V silné konkurenci 32 závodnic
obsadila celkové 2. místo. V běhu na 50
m obsadila 1. místo, v hodu kriketovým
míčkem 2. místo. Ač tato kategorie patřila
k nejsilněji obsazeným kategoriím, i Natálie Reisichová se dokázala probojovat
mezi nejlepší. V atletice obsadila 4. místo.
Nejlepšího výkonu dosáhla v běhu na 50
m. Její čas byl 3. nejrychlejší. Eliška Tázlerová a Maruška Špačková zase výborně
házely kriketovým míčkem. Eliška v této
disciplíně obsadila 3. místo a Maruška 5.

Poděkování patří všem dětem, které se nezalekly velkého a rozmanitého
množství disciplín a prošly celou soutěží
- Ester Kalašová, Klára Tázlerová, Hana
Klimentová, Barbora Hovorková, Kateřina Kubišová, Natálie Reisichová, Kateřina Hovorková, Eliška Tázlerová, Simona
Bursová, Anna Vacková, Viola Vokřálová,
Nela Jírová, Kateřina Klimentová, Martina Loskotová a Kristýna Bendíková.
Helena Babáková, Marcela Muniová

Po závodech malá odměna

SKÁKÁNÍ ZA PLECHOVKY
Společný projekt Tělocvičné jednoty
Sokol Velký Osek a Masarykovy základní
školy Velký Osek „Skákání za plechovky“
se docela slušně rozjel a hliníkových plechovek (které by jinak skončily na skládce) přibývá. Zapojuje se celá řada lidí a
organizací. Projekt se líbí. Od ﬁrmy Green Metal Czech s.r.o. jsme obdrželi big –
bag (viz. foto 1) a ten se rychle plní. V tuto
chvíli se v něm „tísní“ takřka 1500 sešlápnutých plechovek od různých nápojů. Až
bude plný, tak ho ve ﬁrmě Green Metal
zváží a dají nám za naše snažení peníze
– 19,-Kč za 1kg sešlápnutých hliníkových
plechovek. A my si za tyto penízky koupíme například novou síť, která nahradí tu
starou, na školním hřišti roztrhanou (viz.
foto 2). Nejlepší sběrači každého měsíce
navíc dostávají od T. J. Sokol Velký Osek
dárkový poukaz v hodnotě 100,-Kč na
nákup sportovního zboží v prodejnách
Intersport.
Nejlepší sběrači:
únor - M. Loskotová - 127 plechovek
březen - A. Ziegelbauer - 268 plechovek
duben - K. Loskotová - 114 plechovek
květen - D. Váňa - 215 plechovek
Hmotnosti hliníkových plechovek:
0,25 l - 10g (Coca-Cola, Crazy Wolf, aj.)
0,33 l - 14g (Pepsi-Cola, Mirinda aj.)
0,5 l - 17g (Semtex, Plzeň, Gambrinus, aj.)
- 20g (Kozel)

H. Klimentová na lavičce

Pozor: plechovky od piva Staropramen,
Bráník, Deep, Argus jsou železné!!! Poznáte to pomocí přiloženého magnetu
(železo se na magnet přichytí, hliník ne).
Jiří Otta

K. Hovorková na 2. místě v atletice
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ZA HUMNY BYL DRAK ANEB VII. ročník závodů o putovní pohár Velkooseckých spolků.
Vážení přátelé, předem chci poděkovat posádkám za tak obětavé nasazení
v boji o pohár putovní i cenu diváků. Trochu pravda pozlobilo počasí, ovšem na
vodě se to prostě stává a pod vedením
kapitánů jste to všichni zvládli SUPER!
Hned začátek závodu na tři rozjížďky
přinesl značné napětí do posledního
projetí cílem. Kdo měl však po celou
dobu jasno o svém umístění, byly VOsecké baby ve slušivých převlecích za
pirátky. Svoji klidnou a spanilou jízdou
nejlepší časy opravdu neatakovaly, zato
u diváků sbíraly body do soutěže o pohár divácký, což se jim s velkou převahou
podařilo před druhým ROZMETADLEM.
Po rozjížďkách asi nikdo nepochyboval
o obhajobě prvenství posádky Hasičů,
neboť náskok více jak pěti vteřin na druhý Sokol Velký Osek byl přesvědčivý a
boj těchto dvou posádek v A ﬁnále byl
pro většinu diváků rozhodnutý. Kdo si
ale drbal hlavu, byla posádka p&R, která
nepostoupila přes Sokol o pouhé 4 setinky, a tak šla s Májovci do ﬁnále B.
Čekaly je dvě jízdy a dokonce i výměna
nejen drah, ale i lodí. Obě ﬁnále pak přinesla nečekaná překvapení. V B ﬁnále
první jízda vyšla lépe posádce p&R, ale
ve druhé hrubou chybou krátce po startu hodně ztratila a dala šanci posádce
Májovců, ta se jí okamžitě chopila a bylo
z toho krásné třetí místo a brambora pro
p&R. To, co se dělo v A ﬁnále, však nikdo ani nečekal. Snad stokrát opakované "neskákejte za jízdy do vody" se stalo
u posádky Hasičů skutečností, a tak penalizace + 7 sekund dávala jen mizivou
šanci obhajoby. Ve druhé jízdě si posádka Sokol Velký Osek již takto nabídnutou

pozici nenechala vzít. Byť byla poražena
o 2,36 s, v celkovém součtu to na Hasiče
stačilo. Posádka ROZMETADLO a nováček závodů posádka společnosti AIS si
musely vystačit jen s jednou jízdou, kde
vyhrálo ROZMETADLO, a obsadily tedy
5. a 6. místo. VOsecké baby v podobě
pirátek si daly čestné kolečko za sedmé
místo. Nutno dodat, že v oslabeném počtu. Zbytek posádky se věnoval zahřívací
činnosti v přilehlé restauraci M&J, která
velice kvalitně po celý den poskytovala
své služby nejen v motelu, ale hlavně
v místě konání dračího klání. V průběhu
závodu si užívaly i děti, kde pro ně byly
připraveny jízdy na dračí lodi a vystoupení kolínské společnosti POPRÁVU,
která předvedla historické šermířské
vystoupení. Závěrečné slavnostní vyhlášení proběhlo v areálu Motelu U Jezera.
Pohár nejcennější a originální skleněné
poháry od společnosti ARTCRISTAL Bohemia předával starosta Velkého Oseku
Mgr. Pavel Drahovzal. Sponzorské dary
od pivovaru Svijany a Restaurace M&J
dodaly radosti z dosažených výsledků,
které se ještě dlouho do noci probíraly
na skvělé večerní party, kde k tanci a
poslechu postupně vystoupily 4 hudební
skupiny.
Všem patří velký dík za sportovní
nasazení, kapitánům posádek za sestavení týmů a jejich vedení, obci Velký
osek za spolupráci, restauraci M&J za
vynikající obsluhu a zázemí.
Těšíme se na setkání při VOSECKÉM DRAČENÍ 5. 9. 2015 - závodu nejen na vodě.
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VÝSLEDKY ZÁVODU NA 200M
NÁZEV TÝMU A ČAS FINÁLE
1. Sokol V. Osek 01:57,55 součet 2 jízd
2. Hasiči 01:59,79 součet 2 jízd
3. Májovci 02:01,70 součet 2 jízd
4. p&R 02:02,90 součet 2 jízd
5. ROZMETADLO 01:01,20 1 jízda
6. AIS 01:08,82 1 jízda
7. VOsecké baby - čestné kolečko

Zpravodaj obce Velký Osek
ČAS NEZASTAVÍŠ,
ALE MŮŽEŠ
SE OHLÉDNOUT… 2. DÍL
Dnešní díl pohledu do historie Oseka jsem se rozhodl věnovat železniční
stanici v naší obci. Již minule jsem se
zmínil, že nebýt stavby Severozápadní
dráhy, tak by byl dnes Velký Osek asi jen
malou vesnicí.
S vyměřováním trati Kolín – Mladá
Boleslav a Velký Osek – Kunčice se začalo v roce 1869. V té době měl Velký
Osek necelých 50 domů a asi 300 obyvatel. Již při pohledu na rozmístění čísel
popisných je zřejmé, že historický střed
obce byl okolo dnešního obecního úřadu
a směrem na „Ďolík“ k Máčidlu. Za mostem přes Bačovku v Revoluční ulici směrem k dnešnímu nádraží byla jen 3 čísla
popisná. V roce 1870 se začala stavět
budova nádraží a další budovy potřebné pro provoz dráhy. Stavbu prováděli
bratři Teibachové z Kutné Hory za podnikatelství pana Giršla z Nové Vsi. Dne
1. května 1871 byla zahájena osobní a
nákladní doprava. Pro potřeby ubytování
železničních zaměstnanců byl přestavěn
na byty Špýchar (název vychází opravdu
z toho, že dříve sloužil jako sýpka obilí).
Trať byla jednokolejná a ve stanici bylo
5 vjezdových a jedna skladištní kolej.
V roce 1873 byla postavena vlečka do
dvora Karolína (dnes zaniklé zemědělské družstvo před Volárnou). Vlečka byla
dlouhá asi 4 kilometry a měla 3 mosty.
Kdysi zde byl rybník a po jeho vypuštění
a zrušení zde rytíř Horský vybudoval na
svou dobu velice moderní hospodářství.

Název dvůr
Karolínin byl
zvolen podle
jména
jeho
manželky. Rytíř Horský byl
velice schopný hospodář
a byl v širokém okolí první, kdo měl
parní mlátičky, oračky a
nebo lanovou
dráhu pro dopravu hnojiva
na pozemky.
V témže roce rytíř Horský uspořádal
hospodářskou výstavu. Pro návštěvníky
z ciziny, hlavně z Francie, byl vypraven
speciální vlak 1. třídy s pěti vozy až do
Karolína. V roce 1883 byla postavena
pro zaměstnance nová dvoupatrová budova u nádraží (nyní nazývaná Žluťák).
To měl Velký Osek již 104 domů. Opět při
pohledu na rozmístění čísel popisných je
patrné, že výstavba nových domů probíhala za mostem přes Bačovku směrem
k nádraží. Jak vypadal Velký Osek a jeho
okolí je patrné z vojenské mapy vydané
roku 1880.
V roce 1885 byly vybudovány další
dvě koleje ve stanici a zřízen poštovní
úřad. Dne 1. března 1891 se protrhly
hráze Žehuňského rybníka a voda zatopila nádraží i obec a na dvou místech
byla podemleta trať, což na tři dny přerušilo dopravu. Dobové zprávy hovoří
o podemletí tří kolejnic u Libněvsi.
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V roce 1890 až 1891 byla postavena
na trati Velký Osek – Kolín křižovatka
úzkokolejné dráhy pro přepravu řepy
do cukrovaru rytíře Horského.
Vzhled nádraží na začátku minulého
století je zachycen na pohlednici odeslané 27. 11. roku 1903.
Rozvoj železniční dopravy si vyžádal
stavbu druhé koleje na trati Velký Osek
– Kolín. S tou se začalo v roce 1906
a v prosinci 1909 již byla předána dopravě. Roku 1913 bylo zavedeno elektrické osvětlení stanice místo původního
petrolejového.
Po zahájení 1. světové války byla
postavena infekční a dezinfekční stanice
pro nemocniční vlaky a vozy po vojenských transportech.
Abych dlouho nenudil dlouhým
výčtem událostí a k tomu přiřazených
letopočtů, věnuji některý z dalších dílů
této rubriky rozvoji oseckého nádraží
ve 20. a 30. letech minulého století
a samozřejmě doplním dobovými
pohlednicemi.
Zároveň chci poděkovat za projevený zájem všem návštěvníkům mé expozice starých pohlednic v rámci „Dne
s historickou technikou“. Nejvíce potěší,
když mi někdo po prohlídce sbírky daruje starou pohlednici Oseka s tím,
že je rád, že se pohlednice dostane
do dobrých rukou.
Takže ještě jednou moc děkuji.
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V textu jsou použity informace
z Pamětní knihy železniční stanice Velký
Osek.
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Tomáš Kliment
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– Rychnov U Jablonce n/N –
– rozhledna Kopanina –
– Frýdštejn – Malá Skála –
(celkem 10 km)
DOPRAVA:
VLAKEM:
•

83 km, 110 minut, dva až tři přestupy

AUTEM:
•

85 km, 65 minut

Dnes se podíváme do kraje Českého ráje – Maloskalska. Trasa je
naplánovaná převážně z kopce z Podještědí až do údolí Jizery.
Vystupujeme z rychlíku na opravené stanici Rychnova u Jablonce
n. N. Od nádraží jdeme do nedalekého centra města. Rychnov prošel po
válce vysídlením německého obyvatelstva a českým dosídlením, což znamenalo úbytek obyvatel a úpadek původní německé architektury. Centrum
města není historické, zajímavé jsou

spíše jednotlivé domy. Snažíme se jít
po již zrušené značce, ale nakonec se
intuitivně vydáváme přímo za nosem
do kopce. Procházíme hezkou novou
čtvrtí nad městem s výhledem na okolní
hory včetně Ještědu. Převýšení zhruba
200 metrů až k rozhledně Kopanina je
docela znát. Stoupáme přes pastviny až
k rozhledně, kde potkáme návštěvníky
s vypůjčeným klíčem, což nám ušetří
kus cesty.

KDE SE ZASTAVIT:
Penzion Na Vejpřeži:
http://www.navejprezi.cz
Boučkův statek:
http://www.bouckuvstatek.cz/index.php
Autor: Jakub Munzar

ROZHLEDNA KOPANINA
Vrch Kopanina byl jazykovým
rozmezím mezi česky mluvícím
Turnovskem a německy mluvícím
Podještědí. Vybudování rozhledny
na tehdy ještě bezlesém vrchu Klubem českých turistů v roce 1894
mělo jistý symbolický význam.
Rozhledna má na výšku točité
schodiště, které končí poklopem.
Vyhlídka z 18 metrů je výborná
i přes vzrostlé stromy v okolí. Pod
rozhlednou se nacházelo občerstvení Myslivecká chata, nyní zavřená. Klíče se půjčují na zálohu
v domě vedle myslivecké chaty
na zelené značce. Penzion s restaurací je na modré značce pod
rozhlednou.

(Mapa trasy) Zdroj: www.mapy.cz
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u Boučků. Chvilku si odpočineme a posledních pár set metrů jdeme na malé
nádraží, kde staví rychlíky ze směru
Tanvald - Praha.

TIP NA VÝLET: MALOSKALSKO
TRASA:

Zpravodaj obce Velký Osek

Zřícenina hradu Frýdštejn

Rozhledna Kopanina

Pod rozhlednou se nachází penzion
Na Vejpřeži s klasickou českou kuchyní.
Už je nejvyšší čas si odpočinout. Jelikož už půjdeme skoro jenom z kopce,
můžeme si dovolit i nějaké pořádné
jídlo. Pozorujeme cvrkot restaurace
plné utahaných turistů a místní želvu
v teráriu. Další cesta pokračuje pořád
z kopce přes chalupy a chaloupky usazené v kopci a
s výhledem na horu Kozákov.
Klesáme až ke zřícenině hradu Frýdštejn. V brzkém jaře je
Frýdštejn ještě zavřený, ale
od května do října turistům
otevřený je. Po červené značce nadále klesáme k Malé
Skále. Přicházíme až pod zříceninu Pantheon. Známe ji už
z minulosti, je to spíše kostelík a vyhlídka než pořádná
zřícenina. Vyhlídka však stojí
za to. Malá skála a okolí jsou
zde jako na dlani. Na místě je
i občerstvení. Další možnost
občerstvení je pod Pantheonem, cukrárna a pizzerie
u hlavní silnice. Lehce se
v cukrárně odměníme za
náročnou cestu. Podle řeky
pozorujeme vodáky a přicházíme k tradiční restauraci

Panteon nad Malou Skálou

POHÁDKA O tom, jak Sonička Špinarová odpískala Bludného Sergeje
Hluboká srpnová noc.
Sergej naztřásal nádro až to vypadalo, že si chce hrát na schovku se
zemětřesením. Výpravčí Karel Sotona
odmítl pustit Sergeje dál. I kdyby to byla
naleštěná Bardotka, jízdní řád je jízdní
řád. Nikdo o vlaku se Sergejem neměl
sebemenší ánung. Odkud jede, kam
jede a s čím jede nebylo možné zjistit,
neboť nebyl vybaven směrovou nálepkou. Najednou se otevřely dveře:
„Gdě Prága ?!“ Chlápek měl na sobě
sovětskou uniformu s plackou brigadýrky, že se sotva vešla do futer. V ruce
desky s mapou. Výpravčího Sotonu prostá otázka poněkud zaskočila. Nicméně
ukázal za sebe: „Prága tam, tak padesát
kiláků vzdušnou čarou..“ Rusák bouchl
do stolu: „Prága tám? Tam nět trekov…
nět kóleje…tam stěná…Gdě Prága!“ Výpravčí Sotona polkl. Chlap měl u pasu
bouchačku a jeho otázka zněla poněkud
výhružně. Vzhledem k realitě bouchačky
odpověděl reálně na otázku: „Tám stěná
a za něj putýka i Prága, tak pádesát kiláků vzdušnou čarou.“ Rusák se nedal:
„Ja kamandir savětskavo pajézda palkovnik Ivan Ivánič Solověv. Gdě Prága!“
Vosečák se nedal: „Ja kamandír českýho nádraží Sotona. Prága tam, tak padesát kiláků vzdušnou čarou, smatrýme

mápu!“ Palkovnik Ivan Ivanyč Solovjev
chvilku váhal, neboť mapa kterou měl
v ruce nebyla jen tak obyčejná mapa…
ale pak ji položil na stůl: „ Zděs Véky
Ósek, Prága zděs i Putýky nět! A bouchl
do stolu. Výpravčí lápl po dechu…jak
z toho ven. Bouchl do stolu: „ Ivan Ivánič! Zděs Vélký Ósek….tády stěná…
a za stěná putyka. Pivo, rum, vodka
a guláš…panimájetě… a za putýkoj Prága. Tak padesát kiláků vzdušnou čarou.“
Ivan Ivánič konečně pochopil situaci
a laskavěji se usmál. „Maladěc! Ja panimaju! Ty jumorist…za stěnoj pab i tam
vódka i za vodkoj Prága. Nu charašo!
I těpěr serjézno! Ja dolžen jechať váša
Prága sa svajim paézdom savětskoj
armji !“ A výmluvně klepl na svoji bouchačku. Výpravčí Sotona neměl bouchačku, sovětská armáda mu byla
ukradená a Praha jeho. A tak ukázal
výmluvně na jízdní řád:
„Panimáju. Za dvácet minut možno
jechať.“ Plukovníka informace poněkud
uklidnila. Má již půl dne zpoždění proti
plánu: „Nu charašo, padaždáli čučuť minutočky i pajecháli !“ Výpravčší si oddechl. V ten okamžik ho napadlo, že musí
soupravu se Sergejem prolítnout koloťuk. Měl by – předpis je předpis. „Taváryčš palkóvnik! Pojezd nůžno pasmatriť
taváryšč koloťuk…vsjo budět v parjatke.“

Taváryšč palkovnik neměl ponětí kdo
byl tavárašč Koloťuk, ale kývl na souhlas. A tak Zdeneček Posejpal oklepával.
Vlak se Sergejem měl jenom tři vagonky
do kterých nebylo vidět. Když byl hotov,
zašel podat výpravčímu hlášení: „Tak
tohle jsem ještě v životě neviděl. Podvozek to má německej, nejspíš z poslední války. Kola…no…zdá se že se točej,
ale nemá to brzdy – až na Sergeje. S tím
vlakem je možné zajet tak maximálně
na vymejvárnu a nebo rozebrat na pátý
do šrotu.“ Výpravčí se však už rozhodl. Za chvilku na to Sergej šlápl až se
rozdrnčela po Voseku všechna okna.
A tradá pryč. Jenže nejel na Prága, nýbrž jedinou možnou volnou kolejí směrem na Hradec. Ať si tam s ním proberou
kdě Prága, zabručel si výpravčí Sotona
a škodolibě se pousmál, neboť na každém nádru v Čechách je našinec a putyka. Než stačil vypít svoji kávu, zbláznil se telefon. Rusáci jsou všude! Jeho
vlastenecké tušení zajásalo. Snad Prahu
s tím vlakem netrefí. Za tři hodiny se nádro rozvibrovalo jako sulc.
Sergej a tři vagonky! Dveře se rozlétly: „Gdě taváryšč Kalaťuk! Kdě Prága!“ Plukovník Solovjev už nebyl sám.
Za ním stál saldát se samopalem a pán
v exotickém civilu. Na první pohled bylo
zřejmé, že není z Evropy. Zamířil rovnou
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k nebohému výpravčímu Sotonovi: „Taváryšč Kalaťuk gavaril vsjo v parjádke!
I nět Prága!! Kak nět Prága, razstreljájem taváryšč Kalaťuk!!!“ Načež ten pán
vytáhl bouchačku a jako Rumcajs práskl. Ze stropu začala pršet omítka: „Gdě
taváryšč Kalaťuk!“ Zdeneček Posejpal
neměl šanci slyšet výstřel, neboť vedle
Sergeje by nezaznamenal ani výbuch
atomovky. V klidu znovu oťukal vláček
a pak se odebral do kanclu přednosty
stanice to nahlásit. Před kanclem stála
vojenská stráž. Zdeneček Posejpal vládl
bravurně ruštinou: “Saldátik, idí i skaží
v byru, što zděs ždájet koloťuk!“ Než se
probral ze šoku, byl v Sergeji. Plukovník
Solovjev se s tím nemazlil: „Taváryšč Kalaťuk. My pajechájeme Prága. Kak něpajechájeme Prága, my vas zděs za putykoj, pětděsat kiláků vazdušnoj čároj od
Prága, razstrejájem! Panimájetě !?“ Zdeneček panimál. Sergej se rozjel. Naštěstí už nejel na Hradec, nýbrž směrem na
Kolín. V Kolíně sebral palkovnik Solovjev
taváryšča Kalaťuka a namířil si to rovnou
do kanclu přednosty stanice. Přednosta stanice nemohl zprvu pochopit, proč
okupační vlak Rudé armády doprovází
koloťuk v umaštěné kombinéze. Zato
Zdeneček Posejpal ano – a hned spustil, že je nutno sovětský vlak nasměrovat
na Prága, jinak ho zastřelej ve Voseku
za putýkoj jako prd. Výpravčí vláček se
Sergejem znal. O Sergeji věděla celá
severovýchodní větev, neboť totálně narušil jízdní řád. Také věděl o důležité instrukci z Prahy, že je nutno předat veliteli
sovětského vlaku telefon s jistým číslem,
na které bylo nutno zavolat. Když palkovnik Solovjev telefon zavěsil, obrátil se
na Zdenečka Posejpala: „Taváryšč Kalaťuk, nádo jecháť Paděbrády, nět Prága!“
Když po třech hodinách vexlování vyslali
Sergeje na Poděbrady, svitla Zdenečekovi Posejpalovi naděje, že bude zachován pro další proces budování rozvinuté
socialistické společnosti.
V Poděbradech na nádru každej věděl, že Sergej od noci hledá cestu na
Prága a že bloudil Hradeckým obloukem. Také věděli od výpravčího z Kolína,
že se jim tam každou chvíli Bloudivej
Sergej zjeví. Neví se koho to napadlo.
Když měl palkovnik Solovjev vjet se
svým Sergejem do Poděbrad, nestačil
se divit. Na cedulích všude kolem něj
byl nápis PRAHA. Zcela rozzuřený vlítl
do kanclu přednosty stanice: „Gdě Paděbrády!“ Přednosta stanice se zabýval
hledáním zcela něčeho jiného, neboť
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jej navštívila Sonička, sošná blonďatá slečna zamilovaná do dráhy. Vzala
by jakoukoli brigádu, jen aby cítila vůni
pořádných pražců. Palkovnik Solovjev
se svým komandem najednou nevěděli
kde jim hlava stojí, protože výpravčí hledal zrovna na místě, kde byla slečna Sonička obzvláště talentovaná. A to hnedka
dvakrát. Zeměkoule se na chvilku zastavila. Zdeneček Posejpal využil situace
a zmizel. Když se palkovnik Solovjev
vzpamatoval, zopakoval otázku a bouchl
do stolu. Přednosta stanice v Poděbradech nechápal situaci. Pamatoval dráhu
za Masaryka, Hitlera i Stalina. A vždycky
byly Poděbrady v Poděbradech. Nezbylo mu než kápnout božskou: „Poděbrady zděs!“ Plukovník Solovjev věděl své.
„Zděs nět Poděbrády. Zděs Prága. Smatritě – što tam napisáno – Prága!“ Přednosta stanice v Poděbradech hleděl na
tabuli prvního nástupiště. Opravdu. Velkým písmem tam bylo nejspíš vápnem
napsáno PRAHA. Pohlédl nechápavě
na kamandíra Solovjeva. Ten zbrunátněl:
„Gdě Paděbrády! Gdě taváryšč Kalaťuk!“
Přednosta stanice v Poděbradech pokrčil rameny. Vysvětlit sovětskému plukovníkovi že se nenachází v Praze nýbrž v Poděbradech, pokládal vzhledem
k novým okolnostem s vápnem za zhola nemožné. A tak jediné co ho napadlo,
bylo opakovat nahlas srozumitelnou
část otázky: „Gdě taváryšč Kalaťuk?“
Do plukovníka Solověva jako když vletí
živá voda: „Gdě taváryšč Kalaťuk!“ Gdě
taváryšč Kalaťuk…opakoval si v duchu přednosta stanice a protože věděl,
že taváryšč Kalaťuk v Poděbradech nikdy nebyl a není, neváhal použít služebního rozhlasu: „Gdě taváryšč Kalaťuk!“
Když se zdála situace neudržitelná, vletěl do dveří saldát s kulometem,
existence usrkávající v naprostém klidu
mindžu a pán v exotickém civilu na kterém bylo na první pohled zřejmé, že není
z Evropy. Všichni byli našrot: „Taváryšč
palkovnik! Paděbrády!“ Načež vylétla
bouchačka a střelila nad sebe do stropu
jako Rumcajs. To probralo lázpacienta
s mindžou k domluvené výpovědi: „Herzlich Willkommen auf Podebrady!“ Vzhledem k tomu, že jsou Poděbrady od přírody lázeňské město, které přijme do své
laskavé náruče každého kdo se tu zjeví,
byl palkovnik Solovjev během hodinky
také na plech. Ze zvyku vlezl do svého
Sergeje stojícího na prvním nástupišti. Chvilku se nic nedělo. Pak přišel výpravčí v rudé placaté brigadýrce. Nebyl
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to ledasjaký výpravčí. Pod brigadýrkou
mu vlály blonďaté vlásky. Sonička dostala od výpravčího maličkou brigádu. Zahoupala prdelkou, při tom se nadechla
až jí málem ulítly knoﬂíčky z heboučkého
výstřihu a zapískala na píšťalku. Sergej
brutálně zaduněl až do poslední molekuly… a zmizel z nádra. Nikdo neví kam.
Jenom se šuškalo, že když se někde
vynořil, vyskákalo ze Sergeje komando
s mezinárodním zatykačem podepsaným samotným Brežněvem a hledalo
taváryšča Kalaťuka. Zdeneček Posejpal
si ulevil až někdy v roce 1983, kdy viděl
v jednom indickém dokumentárním ﬁlmu
vlak. Sergej a tři vagonky obalený výskajícím davem. Ptám se ho, zdali si byl
tehdá jistej, že to byl opravdu Bludnej
Sergej s palkovnikem Solovjevem. Zdeneček Posejpal se záhadně pousmál:
„No jasně, ty kluku sudetská…
Na tom Sergeji byl ještě zcela zřetelnej
nápis poděbradským vápnem: Jdi domu
Ivane, čeká tě Nataša! No přece poznám
vlastní rukopis!“ Ale stejně se trochu
zarazil…ptám se ho proč. „ Zdálo se mi,
že tu mašinu šoféroval ten německej
špoin s mindžou.“
Tahle pohádka je počata a věnována
dobrým lidem od zdejší dráhy.
Autor: Luboš Szmatana
Ilustrace: Jiří Vančura
(pozn. red.: na přání autora
jazykově nekorigováno)
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VINOTÉKA „U MERYNKY“


„Život je příliš krátký,
abychom pili špatná vína“

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

www.umerynky.cz

Ubytování Velký Osek
Apartmán u Klimentů
Vybavený a zařízený apartmán pro 4 osoby
Vlastní kuchyňka s jídelním koutem, ložnice,
sprcha, WC, plynové topení, TV, WIFI
Samostatný vchod, parkování ve dvoře

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

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

,167$/$7e5679Ì
3(75)5(,7$*

NABÍZÍ:
- vodoinstalatérské práce - rozvod a opravy vodovodního
potrubí, montáže sprchových koutů, van, bojlerů,
vodovodních baterií a napojení domácích spotřebičů
- topenářské práce - montáž plynových rozvodů v domech
včetně revizí, montáž automatických a plynových kotlů,
podlahového topení a další práce spojené s vytápěním
rodinného domu
- montáž vnitřní kanalizace
- montáž venkovní tlakové kanalizace
včetně zajištění výkopových prací

Tel. 606 473 045
e-mail: s.kolarovsky@seznam.cz
web: http://zednictvi--kolarovsky.webnode.cz

telefonní číslo: 603 302 853
e-mail: petr.freitag@seznam.cz
adresa: Jiráskova 495, Velký Osek
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